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AICEP e Embaixada de Portugal em Copenhaga promovem 
“Mulher no Vinho em Portugal” 

 
 

Lisboa, 10 de Maio de 2016. A AICEP e a Embaixada de Portugal em Copenhaga 

organizam amanhã e quarta-feira, 10 e 11 de maio, um grande evento para a 

promoção dos vinhos nacionais no mercado dinamarquês, que se vai realizar na 

Admiral Gjeddesd, em Copenhaga.  

 

Trata-se de um evento no feminino, “Mulher no Vinho em Portugal”, apenas para 

produtoras mulheres (donas de vinhas, mesmo que os enólogos que lhes fazem o 

vinho sejam homens) e enólogas mulheres (quer as vinhas sejam sua propriedade ou 

não), que irá ter lugar na semana anterior à conferência das Nações Unidas “Women 

Deliver”, uma das maiores a nível mundial para discutir os desafios sobre os direitos e 

o bem-estar da mulher em todo o mundo.  

 

No dia 10 de maio haverá uma conferência, seguida de uma prova de vinhos no dia 11.  

 

O evento destina-se a promover a excelência dos vinhos portugueses e contar a 

história da Mulher no Vinho em Portugal. Estarão presentes escanções, proprietários e 

responsáveis de restaurantes e garrafeiras, importadores, proprietários de 

supermercados e lojas gourmet, sendo aberto ao público em geral.  

 

Irão estar presentes Beatriz Cabral de Almeida da Sogrape Vinhos, Catarina Vieira da 

Herdade do Rocim, Francisca van Zeller da Quinta Vale D. Maria, Julia Kemper da 

Julia Kemper Wines, Luísa Olazabal da Quinta do Vale Meão, Maria Manuel Maia da 

Poças Júnior, Martta Rei Simões da Quinta da Alorna, Renata Abreu da Quinta Nova, 

Rita Cardoso Pinto da Quinta do Pinto, Rita Fino Magalhães da Monte da Penha, Rita 

Marques da Conceito Vinhos, Sandra Alves da Herdade do Esporão, Sofia Pereira da 

Casa Santos Lima, Sofia Soares Franco da José Maria da Fonseca e Susana Esteban 

da Quinta Seca da Boavista.  
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A Casa Ermelinda Freitas, representada pela empresa Adelino, especializada na 

comercialização de produtos portugueses na Dinamarca também estará presente.  

 

Finalmente, as empresas Picoto (azeite), Queijaria Ilídio (queijo), Cacao DiVine 

(chocolates), Montalva (enchidos) e Casa da Prisca (compotas e enchidos), também 

se associaram ao evento, estando presentes com alguns produtos para degustação 

paralela à prova de vinhos.  

  

As participantes terão oportunidade para realizar uma visita de prospeção a garrafeiras, 

supermercados e lojas gourmet, na qual poderão avaliar o mercado e estabelecer 

contactos com potenciais importadores. 
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