


1.5 milhão 
de pessoas

A Feira do Livro de Porto Alegre, realizada há 61 anos na Praça da Alfândega, é o maior 
evento literário a céu aberto da América. Seu grande diferencial em relação a outros eventos 

do gênero é justamente seu caráter democrático, resultado de sua realização em praça 
pública e sem cobrança de ingressos.

113
barracas



245 eventos na Área Geral

631 sessões de autógrafos

PROGRAMAÇÃO PARA PÚBLICO ADULTO

252 escritores, mediadores e artistas

17 sessões de cinema
41 oficinas

48 atividades artísticas

139 encontros com o livro

A programação para público adulto recebeu 15 mil pessoas 
e contou com um total de 258 atividades, entre encontros, 
oficinas, apresentações artísticas e seminários



PROGRAMAÇÃO PARA PÚBLICO INFANTIL E 
JUVENIL

132 encontros pelo Adote um 
Escritor, em 96 escolas municipais 
de POA, para aproximadamente 

55.000 pessoas

14 encontros pelo Lendo pra Valer, 
em escolas estaduais da RM, e 2

encontros pelo projeto A Feira vai 
à FASE

30 Colóquios de Inclusão, 13 espetáculos infantis, 48 atividades para 
educadores na etapa prévia e durante a Feira

308 encontros com autores, espetáculos, saraus, contações de histórias 
e outras atividades

Programas de Leitura

Na Área Infantil, foram 552 turmas agendadas, além das visitas sem agendamento, 
que participaram das 463 atividades, desde encontros com autores, ilustradores, 

seminários, contações de histórias, apresentações de teatro, oficinas até exposições, 
entre outras.



Campanha Publicitária
Filme:
“61ª Feira do Livro –
Livros ajudam a pensar”



Site e Mídias Sociais na 
61ª Feira do Livro

O site da Feira do Livro foi acessado 210.124 vezes

93% dos usuários eram brasileiros.

No Instagram foram 4 mil curtidas durante o período do 
evento.

Total de Curtidas na página da Feira no Facebook: 29.719

Acessos chegaram a 410 mil e um único dia

O alcance total das publicações foi de mais de 1 milhão

88.295 pessoas envolvidas



Alguns estandes de patrocinadores da Feira


