
 

 

Santarém 24 de abril de 2013 

94/ADM 

 Exmo. Senhor 
Dr. Vasco Cunha 
Presidente da Comissão de Agricultura e Mar 

Assembleia da República 
 

Exmo. Senhor, 

De 8 a 16 de junho de 2013, Santarém e o CNEMA – Centro Nacional de Exposições e 

Mercados Agrícolas, S.A. vão ser palco da 50ª edição de Feira Nacional de Agricultura / 60ª 

Feira do Ribatejo. 

Cinquenta edições representam cinco décadas ao serviço da agricultura, na promoção do que 

melhor se faz e produz no nosso país, apostando na inovação, na atualidade e na diversidade 

do mundo rural e agrícola. Vamos, assim, assinalar esta efeméride com um programa de 

celebrações evocativo dos 50 anos da feira.  

Neste âmbito, vamos continuar a integrar áreas para o salão Prazer de Provar dedicado à 

alimentação, vinho e azeite, para a Expo.Tur – Feira do Turismo Rural e Natureza e para a 

Fersant - Feira Empresarial da Região de Santarém. Para além destas e das áreas destinadas à 

pecuária, à maquinaria e equipamentos agrícolas, às empresas e associações relacionadas com 

os sectores agrícola e afins, vamos consignar uma nova zona para a exposição de plantas e 

flores naturais, a “Lusoflora de Verão”. 

Esta diversidade de espaços, a par dos tradicionais espaços gastronómicos de restaurantes e 

tasquinhas, do artesanato, dos stands de venda comercial diversa, vêm dar resposta a um 

conjunto bastante alargado de público que visita a feira, quer seja profissional quer seja 

consumidor final.  

Saliente-se que a média dos três últimos anos, em termos de afluência de visitantes, tem-se 

cifrado pelos 165 mil e o grau de satisfação dos expositores tem ascendido a 95%, indicadores 

importantes da concretização de bons negócios.  

A nível de programação, estamos a preparar uma ampla oferta de colóquios, seminários e 

workshops sobre problemáticas do ambiente, dos recursos energéticos, do futuro da 

agricultura, das inovações tecnológicas, entre outras. Vamos continuar a dinamização de 



provas e degustações de produtos e de ações de “cozinha ao vivo”. E na componente social do 

evento, não vão faltar as habituais atividades lúdicas, desde provas equestres, a exibições da 

mestria de campinos, a largadas de toiros, a música popular e tradicional, a concertos, entre 

outras animações.  

Constituiria para o CNEMA uma honra ter a presença de V. Exª e dos membros da Comissão de 
Agricultura e Mar, para visitar a Feira Nacional de Agricultura / Feira do Ribatejo entre 8 e 16 
de junho, de acordo com a Vossa disponibilidade de agenda. 
 

Com os mais respeitosos cumprimentos. 

 

 

O Administrador 

 

 

    Luís Mira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


