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The von Bruemmer
from Colares
While Baron von Bruemmer proved that it is never too late to do what we want in life,
Nicholas, his no-less-obstinate grandson who succeeds him at Casal de Santa Maria,
is determined to glorify this great lesson in life through his wine
Se o barão von Bruemmer nos demonstrou que nunca é tarde demais para fazermos o que
queremos, Nicholas, o não menos obstinado e neto que o sucede no Casal de Santa Maria,
quer sublimar esta enorme lição de vida com vinhos que a mereçam
text CÉSAR BRIGANTE

T

his is a story containing all the ingredients necessary to become a legend.
On the edge of the Sintra mountain range,
on a hill facing the west with the Atlantic in
the background, Baron Bodo von Bruemmer,
owner of Casa de Santa Maria, the beautiful
estate he acquired in the late '60s was still

recovering from a complicated surgical
procedure when he decided to become a
wine producer.
The decision was unexpected but nonetheless unsurprising, coming from someone
who had already experimented with several
businesses on the property, from breeding
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É

uma daquelas histórias que tem todos os
condimentos para se tornar uma lenda. Na
orla da serra de Sintra, numa encosta voltada a
oeste com o Atlântico ao fundo, o barão Bodo
von Bruemmer, proprietário do Casal de Santa
Maria, a bonita quinta que adquiriu nos ﬁnais dos
anos 60, ainda mal refeito de uma complicada
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horses to African goats. Despite not having
succeeded, he never gave up on fortune
smiling on him. So far so good. Crucial
moments in life are prone to result in radical
decisions. However, when you are 96 years
old, resolutions tend to be less audacious.
The fact is that although people tried to
discourage him, the obstinate aristocrat
whose parents came from the historical
region of Courland, and a present-day
province of Latvia called Latvia, went ahead
with the idea. In the decade that followed, the
winery he built within the property produced
wines that gained both respect and acceptance from his peers and the market.
But the Baron’s fantastic adventure deserved a sequel and that is what his grandson

intervenção cirúrgica, decidiu tornar-se produtor
de vinho.
Decisão algo inesperada mas ainda assim
compreensível por parte de quem já tinha experimentado vários negócios na propriedade, da
criação de cavalos à de cabras africanas, e que,
apesar do insucesso, não desistia de ver a sorte
sorrir-lhe. Até aqui tudo bem. Momentos cruciais
na vida são propensos à tomada de decisões radicais. Porém, convenhamos, quando se tem 96
anos, as resoluções costumam ser menos audazes.
O facto é que embora o tenham tentado
demover, o obstinado aristocrata com origens na
distante Curlândia, antiga Rússia e hoje província
da Letónia, levou a ideia avante. Na quase década
que se seguiu fez brotar da adega que construiu
no interior da propriedade vinhos que granjearam
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respeito e aceitação quer por parte dos seus pares
quer do mercado. Vinhos que foram melhorando
à medida que o tempo avançava embora este,
inexorável, fosse escasseando para o barão que
várias vezes venceu a morte, mas que ﬁnalmente
se lhe rendeu em ﬁnais de 2016 com 105 anos.
Mas a fantástica aventura do barão merecia
uma sequela e foi isso que o seu neto Nicholas
acabou por tornar possível, quando, pouco tempo
após a sua morte, decidiu abandonar uma sólida
carreira como gestor de fortunas na Suíça para se
mudar com a família para Colares e tomar nas
suas mãos o destino da quinta que o patriarca
comprara, dando, também ele, um novo rumo à
vida. “Sempre tive uma relação muito especial
com o meu avô, por quem tinha um grande
respeito, embora não fosse pacíﬁca pois era uma

Nicholas made possible, when, shortly after
the Baron's death, he decided to abandon a
solid career as an asset manager in Switzerland to move with his family to Colares and
take responsibility for the winery that the
patriarch bought, also giving his life a new
direction. “I always had a very special relationship with my grandfather, for whom I had
great respect, although he was not a calm person because he had a very strong character. I
almost never agreed with the work that he
developed in the wines. Either way, what he
left here was a diamond in the rough."
Polishing this precious stone was in itself
a stimulating challenge for this Swiss
national of impressive stature, who switches
between English and near-perffect Spanish.
The death of his grandfather was the ultimate pretext for the change of scenery he
had desired for quite some time. “Switzerland
is very beautiful but the life I led there was
not exactly exciting, so I was very happy to
abandon my golden cage and come to live in
Portugal,” he explains.
The country he first witnessed as a child
has suffered enormous changes and he
recalls a much more beautiful Portugal in the
late '70s when he first came here. He also
points out that the country seemed more
dormant, even in the '90s when he spent
more time here. After all these years, he
agrees with his grandfather when he used to
say, with conviction, that it was the best
country of Europe to live in and which could
in some way resist globalisation.
Two years after taking up residence at
Casal de Santa Maria, he is far from changing his mind about the country that welcomed him, but life has been substantially
more difficult than what he had initially
imagined. He started with the construction
works in the house which have occupied a
considerable part of his time and has led him
to despair. As well as renovating the home,
he committed to building a visitors centre,
which will function as the main centre of the
wine tourism component of the estate, and
this has also left him exasperated. “Despite
being married to a woman from Seville and
having spent a lot of time in southern Spain,
it is only in this particular case that I miss
Switzerland,” he reveals. “Here, everything
seems to take 10 times longer, or perhaps I
just haven't acquired that very Portuguese
trait which is patience.”
Having been a well-informed wine consumer for quite some time, Nicholas continues
to work with two oenologists, Jorge Rosa and
António Figueiredo, who were part of his
grandfather’s team. Despite the changes he
implemented since he arrived, his understanding seems perfect and the surprises

he has had in this chapter of his life are as
pleasurable as the ratings he has received. At
the start of this year, Robert Parker's Wine
Advocate (EM ITALICO), with Mark
Squires as the taster, gave the 2007 Casal
Santa Maria Ramisco DOC Colares a
score of 93 out of 100. The Casal Sta. Maria
Sauvignon Blanc 2015 and the Casal Sta.
Maria Pinot Noir 2012 also received Squires’
attention, scoring 89/100. The American
Wine Spectator was another wine bible that
wasn’t indifferent to the Ramisco DOC
Colares 2007 and the Malvasia DOC
Colares 2014, giving both 90 points.
While he doesn’t consider himself a 100%
perfectionist because “that turns us into our
own enemies", Nicholas doesn't hide his repulsion of mediocrity. “When I started working
here, the first thing I did was pass on the message, from the tractor driver to the oenologist,
that excellence is our objective,” he points out.
“There is no point in producing a wine that is
more or less good. Life is too short, and if we
are going to spend time and money we might
as well spend it on drinking what is good”.
Nicholas adds that he has always been
very sceptical in relation to working with his
grandfather. “I understood that he was very
much committed to work that was certainly
very meaningful to him but I always doubted
the final result," he says. “In these past two
years I had to learn a lot about the different
Portuguese varieties, from the Portuguese
terroir, the climate, the wine and its flavours.
We cannot limit ourselves to copy a certain
Chardonnay or Pinot Noir that was very well
received in another place. We are sure that
there are factors like the local climate, the
salinity that the breeze brings us, the soil,
that is present in the wine, because these are
the factors that make the difference.”
When the time came to plant the vineyard, which hadn’t been cultivated for more
than a century, they told the Baron that not
much was produced here, perhaps a Touriga
Nacional… As always, assisted by a pendulum which he never forgot to use during
decisive moments, he chose 23 varieties.
“The different vine varieties were demarcated
with signs showing the name of the variety,
but it looked like a botanical garden,”
Nicholas tells us with a smile. Bit by bit, he
started eliminating those that purely and simply didn’t flourish. “I had long discussions
with Jorge and Antonio about the path that
our wines should take and one of the conclusions we came to was that we shouldn’t work
with many varieties. We dropped the number
to nine and probably will reduce to eight.”
For now, inside the farm, the objective
is to plant more vines, as the area under
cultivation is still below capacity. So the
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pessoa com uma personalidade muito forte.
Quase nunca estive de acordo com o trabalho que
ele desenvolveu nos vinhos mas também nunca
me imiscuí. De qualquer forma, deixou aqui um
diamante em bruto.”
A lapidação da pedra preciosa constituía só
por si um desaﬁo estimulante para este suíço de
estatura imponente, que intercala o inglês com
um espanhol quase perfeito. Confessa-nos que o
falecimento do avô foi o derradeiro pretexto que
já algum tempo procurava para mudar de ares. “A
Suíça é muito bonita mas a vida que lá levava não
era propriamente excitante. Fiquei, por isso, muito
contente por abandonar a minha gaiola dourada
e vir viver para Portugal”, explica.
Conhecedor do país que começou a visitar na
infância e que desde então, frisa, sofreu uma
enorme mudança, recorda um Portugal muito
bonito nos ﬁnais dos anos 70, quando o conheceu
pela primeira vez, mas muito adormecido, mesmo
nos anos 90 quando cá passou mais tempo.
Passados estes anos concorda com o avô quando
este, de forma convicta, lhe dizia que era o melhor
país da europa para viver e aquele que de alguma
forma poderia resistir à globalização.
Dois anos após se ter instalado no Casal de
Santa Maria, está longe de mudar de ideias sobre
o país que o acolheu, mas a vida tem sido
substancialmente mais difícil do que imaginou no
início. Começou pelas obras na casa que lhe têm
ocupado uma parte considerável do tempo e
feito andar perto do desespero. Para além da
renovar a casa, empenhou-se na construção de
um centro de visitas que funcionará como o principal polo da componente enoturística da quinta,
cujos trabalhos, para não destoar, também o têm
exasperado. “Apesar de ser casado com uma
sevilhana e ter passado muito tempo no sul de
espanha, é apenas neste caso particular que
tenho saudades da Suíça. Aqui, tudo parece
custar dez vezes mais ou então sou eu que ainda
não adquiri aquela coisa muito portuguesa que é
a paciência”, revela.
Desde há muito um consumidor esclarecido
de vinhos, Nicholas continuou a trabalhar com os
dois enólogos, Jorge Rosa e António Figueiredo,
que integravam a equipa do avô. Apesar das
mudanças que imprimiu desde que chegou, o
entendimento parece perfeito e as surpresas que
tem tido são neste capítulo muito agradáveis
como atestam as classiﬁcações atribuídas, no
início deste ano, em que Robert Parker, da “Wine
Advocate”, tendo como provador Mark Squires,
deu 93 em 100 ao Casal Santa Maria Ramisco
DOC Colares 2007. também o Casal Sta. Maria
Sauvignon Blanc 2015 e o Casal Sta. Maria Pinot
Noir 2012 receberam a atenção de Squires com
pontuações de 89/100 pontos. A norte-americana
“Wine Spectator” foi outra das bíblias do vinho que
não ﬁcou indiferente ao Ramisco DOC Colares
2007 e ao Malvasia DOC Colares 2014, atribuindo
a ambos 90 pontos.
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is the launch of a monovarietal Merlot. “It is
an idea that I had two years ago but which I
was very sceptical about, not because I
doubted my oenologists but because I was
concerned about the climate. But I recently
tasted the 2014 and I was really surprised. I
think I am really going to go forward with it.
It is a wine of little more than two years of
age and two in bottle and which has everything to be one of the house’s winners.”
Apart from the Merlot - and he smiles
now - his most beloved project and which is
going to give him the most enjoyment is
producing what he believes without shame
will be the best rosé in Portugal. “I am a big
appreciator of wine and I have a very vivid
memory of rosés of Provence from 30 years
ago. They were very different, they had a very
strong personality.” Nicholas, who doesn't
hide the admiration he has for the winemaker Sacha Lichine, and for the work that
he has developed in the improvement of this
wine, still considered by many to be second
class, thinks that the rosé will be launched
in the market in September, with a new
name and a new bottle, having everything
necessary to establish itself as one of the
best. Without the pendulum, but with the
determination he inherited from his grandfather, he gives us the recipe: “It has the Atlantic, the salinity, the freshness, the acidity
but without being aggressive on the mouth;
a pleasurable taste that will surprise us.” 쐽

main concern has to do with the grapes for
the wines of Colares. The vines of the
Romisco (red) varieties, and the Malvasia
(white) cultivated in the sandy terrains
around Colares, which enabled enabled it to
survive the phylloxera outbreak that created
such a crisis in Europe in the second half of
the 19th century, today face other dangers.
The continual expansion of real estate
projects and the consequent lack of land to
cultivate wine are concerns Nicholas shared
with other producers and for which they are
looking for solutions.
The excellent classifications attributed to
the Colares of Casal de Santa Maria contribute even more to the increasing interest
surrounding what is one of the oldest regions

in Portugal, recognised by its wines of great
character, famous in the past but having sunk
into oblivion in recent years.
Resulting from a unique terroir, situated
between the Sintra mountains and the
Atlantic, the wines of Colares are not exactly
easy to produce. With their intense tannins
requiring time and permanent attention to
achieve the best results, they seem to meet
Nicholas’ level of demand and he doesn’t hide
his expectations regarding the 2018 harvest.
In the near future, Nicholas, who doesn’t
tend to leave anything to chance and hence
has reviewed the estate’s whole graphic identity, which he wants to be more related to the
region in which it is located, has two projects
which he is especially fond of. The first one
www.essential-portugal.com 82

sabores. Não nos podemos limitar a copiar um determinado Chardonnay ou Pinot Noir que resultou
muito bem noutro sítio qualquer. temos de ter a
certeza que fatores como o clima local, a salinidade que a brisa nos traz, a terra, estão presentes
no vinho, pois são eles que fazem a diferença”.
Quando chegou a altura de plantar a vinha
na quinta, que há mais de um século não via
cepa, disseram ao barão que ali pouca coisa
se dava, talvez uma touriga Nacional… Como
sempre coadjuvado pelo pêndulo de que nunca
prescindia nos momentos de decisão, escolheu
23 castas.
“Os cordões de videira abriam com um bonito
painel com o nome da casta, mais parecia um
jardim botânico”, refere Nicholas com um sorriso.
Aos poucos, foi eliminando algumas que pura e
simplesmente não vingavam. “tive longas discussões com o Jorge e o António sobre o caminho
que os nossos vinhos deveriam seguir e uma das
coisas a que chegámos à conclusão é que não
devíamos trabalhar com muitas castas. Baixámos
o número para nove e provavelmente ainda
vamos reduzir para oito.”
Para já, no interior da quinta o objetivo é plantar mais vinho pois a exploração está ainda aquém
da sua capacidade. Porém, a maior preocupação
tem a ver com as uvas para os vinhos de Colares.
As vinhas das castas Romisco (tinto) e Malvasia
(branco), cultivadas nos terrenos arenosos em
redor de Colares que lhe permitiram sobreviver
ao surto de ﬁloxera que assolou a europa na
segunda metade do século xIx, enfrentam hoje

Não se considerando um perfecionista a 100%,
“pois aí tornamo-nos no nosso pior inimigo”, como
nos diz, Nicholas não esconde o seu horror à
mediania. “Quando comecei a trabalhar aqui, a
primeira coisa que ﬁz foi passar a mensagem, do
tratorista ao enólogo, de que a excelência é o
nosso objetivo. Não faz qualquer sentido produzir
um vinho assim-assim. A vida é muito curta, se é
para gastar tempo e dinheiro então gastemo-lo a
beber do bom que já existe (...) Sempre fui muito
cético em relação ao trabalho do meu avô. Percebi
que ele estava empenhado num trabalho que
certamente tinha muito signiﬁcado para si, porém
sempre duvidei do resultado ﬁnal.” e prossegue:
“Nestes dois últimos anos tive de aprender muito
mais a respeito das castas portuguesas, dos terroirs
portugueses, do clima, dos vinhos e dos seus
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outros perigos. A pressão imobiliária e a consequente escassez de terrenos para cultivo da
vinha são preocupações que Nicholas partilha
com outros produtores e para as quais se procuram soluções.
As excelentes classiﬁcações atribuídas aos
Colares do Casal de Santa Maria contribuíram ainda
mais para o recrudescer do interesse em torno
daquela que é umas das mais antigas regiões
demarcadas de Portugal, reconhecida pelos seus
vinhos de grande caráter, famosos no passado mas
até há pouco remetidos para o esquecimento.
Resultado de um terroir singular, situado entre
a serra de Sintra e o Atlântico, os vinhos de Colares
não são propriamente fáceis. Com os seus taninos
muito intensos a necessitar de tempo e de
atenção permanente para atingirem o seu melhor,
parecem estar ao nível de exigência de Nicholas
que não esconde as suas expectativas em relação
à colheita de 2008. “Quem o provou não teve
dúvidas de que vai ser um grande vinho, talvez
um dos melhores Colares em 40 anos. Por isso,
estamos muito conﬁantes em relação às classiﬁcações que vamos obter.”
Para os próximos tempos, Nicholas, que não
é de deixar nada ao acaso e por isso também tem
vindo a rever toda a identidade gráﬁca da casa,
que quer mais de acordo com a região em que se
insere, tem dois projetos que lhe são particularmente queridos. O primeiro é o lançamento de
um monocasta Merlot. “É uma ideia que tive há
dois anos mas em relação à qual estava muito
cético, não porque duvidasse dos meus enólogos,
mas porque tinha receio do clima. Mas bebi
recentemente o 2014 e ﬁquei muito surpreendido. Acho que vou mesmo avançar. É um vinho
com pouco mais de dois anos em barrica e dois
em garrafa e que tem tudo para ser um dos
vencedores da casa.” Para além do Merlot, e aqui
abre o sorriso, o seu projeto mais querido, aquele
que mais gozo lhe vai dar é produzir aquele que,
aﬁrma sem pejo, vai ser o melhor rosé de Portugal.
“Sou um grande apreciador de rosés e tenho uma
memória muito viva dos rosés da Provence há 30
anos atrás. eram muito diferentes, tinham uma
personalidade muito forte.” Nicholas, que não
esconde a admiração que tem por Sacha Lichine
e pelo trabalho que este tem vindo a desenvolver
na valorização deste vinho, ainda considerado por
muitos como de segunda, acha que o rosé que vai
lançar no mercado já em setembro, com um novo
nome e uma nova garrafa, tem tudo para se
aﬁrmar entre os melhores. Sem o pêndulo, mas
com a determinação que herdou do avô dá-nos a
receita: “tem Atlântico, a salinidade, a frescura, a
acidez mas sem ser agressivo na boca, um sabor
agradável que nos vai surpreender”. 쐽

