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Assunto: VINIPAX 2018 – Vinhos e Sensações do Sul
 
 
“O VINHO” – UM PATRIMÓNIO DO SUL
 

Os indícios arquitetónicos descobertos e preservados provam que a cultura da vinha 
no Alentejo remonta ao tempo em que os Romanos ocuparam a Região (31 a 27 a. C).

A vinha e o vinho fazem parte da riquíssima história cultural da Cidade.

 Pelo que representa para economia, não só regional como também nacional, o Vinho 
é considerado um dos Nossos Gran

Como produto de excelente qualidade é seguramente 

O Município de Beja mais uma vez irá prestar
realização da 11ª. Edição da Vinipax
no Parque de Feiras e Exposições

A influência mediterrânea, a homogeneidade das castas e métodos culturais aliados à 
moderna tecnologia, concorrem para a produção de vinhos maduros, gulosos, 
expressivos e com amplo espectro de degustação. Características únicas dos Vinhos do 
Sul (Alentejo, Algarve, Península de Setúbal e Tejo).

Desde a 1ª Edição, 2007, a 
mais importante Feira de Vinhos do Sul de Por

Em edições anteriores têm marcado presença mais de 100 produtores vindos dos mais 
diversos pontos e país, continental e insular, de Espanha e da Moldávia.

Dando continuidade na aposta na projeção internacional, vamos contar com a 
presença de 25 a 30 jornalistas das revistas da especialidade, vindos não só de 
Portugal, como também de diversos pontos do mundo.

A VINIPAX é uma Festa. Queremos continuar a ser a Maior Montra de referência dos 
Vinhos nesta importante Região Vinhateira.

Queremos continuar a seduzir não só as 4 Regiões Vitivinícolas do Sul, como também 
outras, nacionais e estrangeiras, na qualidade de convidadas.

O Município de Beja, na qualidade de entidade organizadora, vai continuar a reafirmar 
Beja como lugar central para as culturas mais
Vinha especial destaque. 

Quanto ao público presente, e conforme edições anteriores esperamos uma forte 
afluência, atendendo ao facto que as entradas serão gratuitas.
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Vinhos e Sensações do Sul 

UM PATRIMÓNIO DO SUL 

Os indícios arquitetónicos descobertos e preservados provam que a cultura da vinha 
remonta ao tempo em que os Romanos ocuparam a Região (31 a 27 a. C).

A vinha e o vinho fazem parte da riquíssima história cultural da Cidade.

Pelo que representa para economia, não só regional como também nacional, o Vinho 
é considerado um dos Nossos Grandes Embaixadores da Região no Mundo.

Como produto de excelente qualidade é seguramente “UM PATRIMÓNIO DO SUL”.

O Município de Beja mais uma vez irá prestar-lhe a devida homenagem através da 
11ª. Edição da Vinipax que irá decorrer nos dias 4, 5, 6 e 7 de Outubro 

no Parque de Feiras e Exposições Eng.º Manuel de Castro e Brito. 

A influência mediterrânea, a homogeneidade das castas e métodos culturais aliados à 
moderna tecnologia, concorrem para a produção de vinhos maduros, gulosos, 

com amplo espectro de degustação. Características únicas dos Vinhos do 
Sul (Alentejo, Algarve, Península de Setúbal e Tejo). 

Desde a 1ª Edição, 2007, a VINIPAX tem vindo a afirmar-se e como tal é considerada a 
mais importante Feira de Vinhos do Sul de Portugal. 

Em edições anteriores têm marcado presença mais de 100 produtores vindos dos mais 
diversos pontos e país, continental e insular, de Espanha e da Moldávia.

Dando continuidade na aposta na projeção internacional, vamos contar com a 
jornalistas das revistas da especialidade, vindos não só de 

Portugal, como também de diversos pontos do mundo. 

é uma Festa. Queremos continuar a ser a Maior Montra de referência dos 
Vinhos nesta importante Região Vinhateira. 

seduzir não só as 4 Regiões Vitivinícolas do Sul, como também 
outras, nacionais e estrangeiras, na qualidade de convidadas. 

O Município de Beja, na qualidade de entidade organizadora, vai continuar a reafirmar 
Beja como lugar central para as culturas mais importantes do sector agrícola, tendo a 

Quanto ao público presente, e conforme edições anteriores esperamos uma forte 
afluência, atendendo ao facto que as entradas serão gratuitas. 
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A vinha e o vinho fazem parte da riquíssima história cultural da Cidade. 

Pelo que representa para economia, não só regional como também nacional, o Vinho 
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Com a colaboração e o imprescindível apoio dos
instituições, poderemos continuar e a reafirmar, para orgulhos de todos que a VINIPAX 
é e continuará a ser um dos mais importantes eventos ligados ao sector dos vinhos.

Com todo o nosso empenho, iremos continuar a desenvolve
proporcionar claras vantagens económicas a todos aqueles que nos honrem com a sua 
presença, compartilhar connosco o êxito da Grande Feira de Vinhos do Sul.

 

Partilhe esta Festa connosco.

 

Na expectativa de uma resposta positiva, enviam

 

O Presidente da Câmara Municipal                    O Director Técnico da VINIPAX

                                               

              Paulo Jorge Lúcio Arsénio                                  Aníbal José Coutinho
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Com a colaboração e o imprescindível apoio dos agentes económicos, empresas e 
instituições, poderemos continuar e a reafirmar, para orgulhos de todos que a VINIPAX 
é e continuará a ser um dos mais importantes eventos ligados ao sector dos vinhos.

Com todo o nosso empenho, iremos continuar a desenvolver todos os esforços, 
proporcionar claras vantagens económicas a todos aqueles que nos honrem com a sua 
presença, compartilhar connosco o êxito da Grande Feira de Vinhos do Sul.

Partilhe esta Festa connosco. 

Na expectativa de uma resposta positiva, enviamos os mais respeitosos cumprimentos.

 
O Presidente da Câmara Municipal                    O Director Técnico da VINIPAX

                                                                                       

                                                                                  
 

Paulo Jorge Lúcio Arsénio                                  Aníbal José Coutinho
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