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A Cálem anunciou hoje lançamento do seu primeiro vinho do 

Porto rosé e de garrafas com rótulo escrito em Braille, 

“pensando assim nas pessoas com deficiências e incapacidades 

visuais”. 

“Rico, sedoso e envolvente em todos os sentidos com a sua 

vibrante cor rosé”, é assim que a marca, propriedade do grupo 

Sogevinus desde 1998, caracteriza este seu novo vinho, concebido 

pelo enólogo Pedro Sá.

Este é o segundo porto rosé que o grupo lança no mercado. “No 

ano passado, foi lançado o Kopke rosé”, recorda a responsável pela 

comunicação da Sogevinus, Cátia Moura.

O Cálem rosé vai ao encontro de “uma solicitação por parte dos 

clientes, acionais e estrangeiros”, acrescentou Cátia Moura, adiantando que já se encontra nas 

garrafeiras, devendo chegar às grandes superfícies comerciais na próxima semana.

O novo Porto rosé da Calem é um vinho feito com uvas colhidas na Quinta do Arnozelo, situada na 

sub-região do Douro Superior, entre S. João da Pesqueira e Vila Nova de Foz Côa.

O rótulo em alfabeto Braille, uma novidade absoluta no universo Sogevinus, é para a companhia a 

possibilidade do produto ficar, assim, acessível também pelo tato a “pessoas a quem o acesso a bens 

de consumo está muitas vezes dificultado”. 

A Porto Calem, com mais de 150 anos de história, dedica-se desde a sua génese à produção, 

envelhecimento e comercialização de vinhos do Porto e DOC Douro. 

É conhecida pela famosa gama de vinho do Porto Velhotes.

A Sogevinus é uma empresa detida pela entidade financeira galega Caixanova. Para além da Cálem e 

da Kopke (adquirida em 2006), o grupo detém ainda as marcas Barros e Burmester, todas conhecidas 

pelos seus vinhos Douro e do Porto.
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