
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Dossier Imprensa  

15.05.2017 

Entre os dias 10 e 18 de junho 

Santarém recebe a 54ª Feira Nacional de Agricultura / 64ª Feira 

do Ribatejo com o tema “Cereais de Portugal” 

A 54ª Feira Nacional de Agricultura / 64ª Feira do Ribatejo, que decorre em Santarém 

entre os dias 10 e 18 de junho de 2017, tem como tema “Cereais de Portugal”. 

O palco da festa da Agricultura será, uma vez mais, o CNEMA – Centro Nacional de 

Exposições e Mercados Agrícolas, que irá receber, durante nove dias, a maior e mais 

antiga feira do setor agrícola. 

A Feira Nacional de Agricultura (FNA) oferece inúmeros motivos para uma visita de 

lazer ou de negócio: para as famílias que procuram descontração e animação o evento 

pontua pela qualidade da gastronomia e do artesanato, pela oportunidade de contacto 

direto com animais e pelos variados espetáculos ao vivo, sendo também uma excelente 

local para os visitantes adquirirem produtos alimentares de todas as regiões do país; 

para os profissionais que pretendem estabelecer negócios e parcerias a Feira é o mais 

importante ponto de encontro do setor agrícola nacional, indispensável a quem 

pretende trocar experiências, debater problemas ou refletir sobre o futuro.  

A programação da FNA de 2017 é a mais completa e ambiciosa de sempre, prevendo-

se uma adesão de mais de 200 mil visitantes e 40 mil profissionais.  

Consulte o programa detalhado no site www.feiranacionalagricultura.pt  e na página 

de Facebook da FNA www.facebook.com/FeiraNacionaldeAgricultura.FeiradoRibatejo. 

 

 

http://www.feiranacionalagricultura.pt/
http://www.facebook.com/FeiraNacionaldeAgricultura.FeiradoRibatejo


 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Melhoria de Condições para Expositores e Visitantes 

O bem-estar e a comodidade de visitantes e expositores são uma preocupação 

constante na Feira Nacional de Agricultura / Feira do Ribatejo. 

Este ano, é finalmente possível concretizar uma obra há muito desejada - o 

alargamento do parque de estacionamento. Esta melhoria vai permitir aumentar a 

capacidade para mais 1200 lugares, o que possibilitará uma melhor arrumação para 

todos aqueles que se deslocarem à feira nas viaturas particulares, que continuarão a 

usufruir de um parque gratuito. 

Na zona exterior de exposição, serão colocadas mais “zonas de sombreamento” para 

comodidade de todos aqueles que as frequentam.  

 

Seminários e Colóquios 

As grandes questões relativas à agricultura nacional e internacional vão estar em 

discussão através de um conjunto de 30 seminários e colóquios técnicos, denominados 

“Conversas de Agricultura”. 

Estes debates decorrem principalmente nos dias úteis e reúnem no mesmo espaço 

profissionais e oradores de prestígio nacional e internacional, contam com 

representações internacionais, organizações de agricultores europeias, eurodeputados 

e técnicos estrangeiros. 

Recorde-se que em 2016 a área de debate e discussão dos principais temas agrícolas 

contou com a presença de mais de 6.000 pessoas.  

O programa pode ser consultado no site www.feiranacionalagricultura.pt  

 

 

 

 

http://www.feiranacionalagricultura.pt/


 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Concursos Nacionais 

Nesta edição da Feira, vão estar em destaque na Nave A, os vencedores dos Concursos 

Nacionais de Produtos Portugueses, realizados desde o início de 2017. Pão, broas, 

empadas, gelados, folares, doçaria conventual e tradicional portuguesa, enchidos, 

licores, carnes, ervas aromáticas, azeitonas, azeites, vinagres, mel, vinhos, entre 

muitos outros, são alguns dos produtos em concurso que vão estar em exposição para 

dar a conhecer o que de melhor se produz em Portugal.  

Os Concursos Nacionais cumprem uma dupla funcionalidade, estimulando concorrência 

e promovendo a competitividade entre os concorrentes, e disponibilizando aos 

consumidores uma forma de reconhecimento da qualidade dos produtos com 

denominação de origem. 

Cumprindo o objetivo de premiar, promover, valorizar e divulgar a qualidade, 

especificidade e a diversidade dos produtos portugueses, a Feira vai ser palco das 

cerimónias de entrega de prémios dos vários Concursos. 

 

Prazer de Provar 

O Salão Prazer de Provar reúne no mesmo espaço vários produtos de grande qualidade 

como azeites, queijos, enchidos, méis, compotas, frutas, entre outros bens 

alimentares.  

Paralelamente decorrem “Provas na Cozinha” com mostras e degustações de produtos 

ou harmonizações entre Vinhos/Azeites, entre outras atividades, uma forma do 

consumidor tomar conhecimento e experimentar produtos já confecionados nem 

sempre de fácil acesso. 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

Gastronomia 

Os visitantes da Feira Nacional de Agricultura poderão saborear os melhores produtos 

portugueses. Participam na Feira diversos restaurantes de carnes de raças autóctones 

e tasquinhas regionais promovidas por associações e coletividades do concelho de 

Santarém. O evento conta ainda com a participação de expositores que irão colocar à 

disposição do público queijos, enchidos, doces tradicionais, entre outros. 

 

Espetáculos 

Durante a FNA de 2017 haverá largadas e corridas de toiros, concursos equestres, 

sessões de Karaoke, espetáculos de dança e concertos vários com cabeças de cartaz 

como Richie Campbell, David Antunes & The Midnight Band, Ana Moura e Ana Carolina. 

 

Fersant – Feira Empresarial da Região de Santarém 

Paralelamente à FNA o público também poderá visitar a Fersant – Feira Empresarial 

da Região de Santarém, promovida pelo Nersant – Associação Empresarial da Região 

de Santarém -, uma iniciativa que visa promover uma rede de contactos com o tecido 

empresarial da região. 

 

Transportes - Parceria CP e Rodoviária do Tejo 

A CP – Comboios de Portugal e o CNEMA estabeleceram uma parceria, ao abrigo da qual 

o público que se desloca a Santarém, entre os dias 09 e 19 de junho, em comboios 

Intercidades, Regionais e Inter-regionais, tem um desconto de 30% na compra de 

viagens de ida e volta, mediante a apresentação do ingresso. O percurso entre a 

estação de Santarém e o recinto da feira é assegurado gratuitamente por transferes 

disponibilizados pela Rodoviária do Tejo. 

 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

Paralelamente, também haverá um serviço de autocarro gratuito dinamizado pela 

Rodoviária do Tejo que circulará de hora a hora nos dias úteis e de meia em meia hora 

aos fins de semana e feriados. 

 

Horários 

Espaços 10/06 a 17/06  18 /06 

Nave A  12h00 – 22h30 12h00 – 20h00 

Nave B 10h00 – 22h30 10h00 – 20h00 

Nave C 10h00 – 00h00 10h00 – 20h00 

Espaço Exterior 10h00 – 22h30 10h00 – 20h00 

Atividades Lúdicas 10h00 – 03h00 10h00 – 20h00 

 

Preços 

Descritivo Preço Observação 

Bilhete simples 7€ Entrada unica 

Caderneta 10 bilhetes 45€ Cada bilhete uma entrada 

Livre Trânsito  20€ Acesso livre todos os dias 

Entrada gratuita adultos 0€ 12 de junho 

Entrada gratuita crianças até 11 anos 0€ Todos os dias 

Estacionamento  0€ Gratuito todos os dias 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

VENDA DE BILHETES 

 

BILHETEIRA ONLINE FEIRA NACIONAL DE AGRICULTURA: 

http://www.ticket.cnema.pt/WTCNEMA/main.do 

 

ESTAÇÕES CTT 

 

BILHETEIRA CTT ONLINE: 

http://www.ctt.pt/feblh/sku.jspx?shopCode=BLHT&itemCode=160875&idShow=1608

75&categoryCode=25000000634 

 

TICKETLINE 

https://ticketline.sapo.pt/evento/feira-nacional-de-agricultura-19393 

 

 

 

 

 

Para mais informações contactar o Gabinete de Imprensa da FNA 2017: 

 

Sara Clara – sara.clara@jervispereira.pt – 93 781 44 30 

Sara Rodrigues Costa – sara.costa@jervispereira.pt – 96 836 9253 

www.jervispereira.pt       
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