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Caros sócios,

E
sta revista traz-nos histórias relevantes, para além dos vinhos 

que vos apresentamos no Painel e com os quais esperamos 

enriquecer os momentos deste verão em que vão poder 

apreciá-los.

Em primeiro lugar, queria dizer-vos que estivemos no início de maio 

numa prova vertical de todas as colheitas de Barca Velha e de Reserva 

Especial. Tratou-se de um extraordinário evento organizado por um 

colecionador brasileiro, que nos honrou com o convite para estarmos 

presentes no Rio de Janeiro, onde tivemos oportunidade de testemunhar 

as emoções que estes vinhos fantásticos e a sua história provocam um 

pouco por todo o mundo. E se considero este facto uma boa notícia para 

a Sogrape, é também uma boa notícia para os sócios do Clube Reserva 

1500, os primeiros a conhecer todas as colheitas de Barca Velha e 

Reserva Especial.

Também aqui mostramos o rejuvenescimento da garrafa de Mateus, 

tornando-a mais atrativa tanto para os consumidores de sempre como 

para os novos consumidores. Além de um vinho de que nos orgulhamos 

cada vez mais, Mateus representa também uma visão e um sucesso, um 

reconhecimento nacional e internacional que nos oferece as condições 

e o ânimo para alargarmos os nossos horizontes de inovação e 

crescimento.

Quero ainda referir que esteve em Portugal a embaixadora  

The Macallan, um whisky de eleição e que já aqui trouxemos ao Clube 

em mais do que uma ocasião, sempre por excelentes motivos. Desta vez, 

foi The Macallan que ficou a conhecer melhor o nosso Clube, numa 

conversa em que nos revelou alguns dos segredos do sucesso desta 

grande marca que tanto apreciamos.

Manuel Guedes

Diretor do Clube Reserva 1500
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Palato do Côa 
Reserva 2017

Aura 
Vendimia Nocturna 

Verdejo 2018

Azevedo 
Alvarinho 

Reserva 2018

Ref. 837

€12,80 
Preço unitário 

(c/IVA)

Ref. 836

€7,50 
Preço unitário 

(c/IVA)

Ref. 835

€5,85 
Preço unitário 

(c/IVA)

Mar 
de Rosas 

2018 

Ref. 834 

€18,90
Preço unitário 

(c/IVA)

Los Boldos 
Espumante 
Chardonnay

Ref. 833

€11,50 
Preço unitário 

(c/IVA)

Quantidade mínima
de aquisição: 6 garrafas

Quantidade mínima
de aquisição: 6 garrafas

Quantidade mínima
de aquisição: 6 garrafas

Quantidade mínima
de aquisição: 6 garrafas

Quantidade mínima
de aquisição: 6 garrafas
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Provadores
Dez provadores reuniram-se nas Caves Ferreira, sobre o cais 

de Gaia, para comentar os vinhos deste Painel.

Nicholas 
von Bruemmer

Nasceu na Suíça em 1962. 

Estuda em Zurique e em 

Londres, passa férias 

em Espanha e Portugal 

e casa, em 2003, com a 

sevilhana Miryam Abascal 

de Valdenebro, neta dos 

Marqueses de Ruchena, 

com quem tem dois filhos. O 

título de barão de Bruemmer 

é herdado por ser o 

primogénito numa linhagem 

antiga de, pelo menos, 600 

anos, originária de Riga, 

hoje capital de Letónia. 

Bernardo 
Lobo Xavier

Advogado, sócio da Morais 

Leitão, Galvão Teles, Soares 

da Silva & Associados desde 

2006. Em 2008, o enólogo 

Carloto Magalhães desafiou 

os seus amigos João Nuno 

Magalhães, Manuel Castro e  

Lemos, Albano Magalhães e 

Bernardo Lobo Xavier, a quem 

mais tarde se juntou João 

Anacoreta Correia,  a adquirir 

a Quinta da Saudade, situada 

no Douro Superior. Nasceu 

assim a sociedade 5 Bagos 

e o projecto Palato do Côa. 

António Braga

Nasceu em Lisboa, onde se 

licenciou em Engenharia 

Alimentar pelo Instituto 

Superior de Agronomia. É 

enólogo desde 2003, com 

vindimas no Alentejo, na 

Califórnia, na Argentina, 

no Chile, Nova Zelândia e 

durante 10 anos na Quinta 

da Leda. Está na Sogrape 

desde 2007, sendo hoje 

Diretor de Enologia Mateus, 

Vinhos Verdes e Dão. 

Luís Sottomayor

Estudou Enologia na 

Universidade de Dijon, na 

Borgonha, na Universidade 

Charles Sturt, na Austrália, 

e na Escola Superior de 

Biotecnologia do Porto. É 

enólogo da Sogrape desde 

1989 e dirige desde 2003 a 

equipa de Enologia da Casa 

Ferreirinha e de todas as 

marcas de Vinho do Porto da 

Sogrape, sendo o responsável 

por marcas como Barca Velha.
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Carloto 
Magalhães

Licenciou-se em Engenharia 

Agrícola pela Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, tendo estudado 

também na Universidade 

de Bordéus. Enólogo de 

vinhos do Alentejo, Bairrada, 

Vinhos Verdes e Douro. 

É professor em diversas 

escolas e universidades. 

É ainda consultor e 

formador em diversos 

projetos de restauração.

Luísa Freire

Natural de Vigo, licenciou-

se em Biologia pela 

Universidade de Santiago de 

Compostela, onde mais tarde 

iniciou a sua relação com 

o vino quando integrou o 

departamento de investigação 

em microbiologia. Foi uma 

das fundadoras dos ‘Jóvenes 

Amigos de la Asociación Vino’, 

na Galiza. Trabalho nas Rias 

Baixas desde 1995, onde desde 

2007 é diretora de enología 

das adegas Santiago Ruiz.

Luís Cabral 
de Almeida

Estudou Engenharia 

Agrónoma na Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro, 

com uma pós-graduação em 

enologia pela Universidade 

de Charles Sturt na Austrália 

e outras formações técnicas 

em Bordéus. Dirigiu durante 

10 anos produção da Finca 

Flichman, na Argentina. De 

volta a Portugal, é responsável 

desde 2012 pela enologia 

na Herdade do Peso.

Miguel de Sousa 
Otto

Nasceu numa família do Porto 

com raízes em Moçambique. 

Encontrou no Alentejo uma 

propriedade de 21 hectares 

que reúne todas as condições 

para o seu projeto de 

produzir vinhos do sul que 

se distinga pela elegância. 

Foi aqui, na Herdade do Vau, 

que transformou também 

a casa senhorial do século 

XIX num hotel simples 

para receber hóspedes 

como se amigos fossem

Carlos João 
Pereira da 

Fonseca 

Nasceu em Lisboa, no seio de 

uma família ligada ao vinho 

desde o seu avô, Abel Pereira 

da Fonseca. Frequentou 

o Instituto Superior de 

Agronomia e, ao mesmo 

tempo, começou a trabalhar 

na empresa da família, 

ocupando-se de toda a área 

agrícola. Dirige atualmente a 

empresa como sócio gerente, 

tendo sido responsável pela 

reestruturação da vinha, 

remodelação da adega, 

criação de novos vinhos e 

novas marcas, relançamento 

da exportação e arranque 

do enoturismo. Pertence à 

Direção da CVR da Região de 

Lisboa desde a sua criação.

Diogo Moreira

Natural do Porto, trocou 

a carreira de gestor para 

estudar Enologia. Rumou a 

França onde fez o Mestrado 

em Viticultura e Enologia e 

onde iniciou a carreira como 

enólogo. Assumidamente 

‘Velho Mundista’ passou 3 

anos em vindimas em França, 

Itália e Inglaterra. De regresso 

a Portugal, trabalhou como 

enólogo e viticultor no Douro, 

Vinhos Verdes e Alentejo até 

2017, ano em que passa a 

integrar a equipa de Enologia 

Douro da Sogrape Vinhos, 

como responsável pela 

vindima na Quinta da Leda.
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Começamos no 

Chile, com um 

espumante Los 

Boldos, e terminamos 

no Douro, com um 

Porto Sandeman. Pelo 

caminho, passamos 

na Adraga, Óbidos, 

Vinhos Verdes, Dão 

e Alentejo. Pelo meio, 

demos um salto  

         a Rueda.

A prova
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A  P R O V A

António Braga e Luís Sottomayor.

Na foto da esquerda, Diogo Moreira e Luísa Freire, enóloga do Aura.  
Ao centro, Nicholas von Bruemmer, produtor do Mar de Rosas.
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Ref. 834

€18,90 
Preço unitário 

(c/IVA)

Ficha técnica:
Castas: Touriga Nacional, 
Pinot Noir, Syrah
Álcool: 13% 
Acidez total: 7,6 g/l
Açúcar residual: 0,6 g/l
pH: 3,2

Os 7,5 hectares do Casal de Santa Maria 

estão localizados entre a Serra de Sintra 

e o mar, na região de Colares e são, como 

os seus proprietários gostam de dizer, 

as vinhas mais ocidentais da Europa 

continental. Mas além disso estão 

também convictos de que esta região 

oferece condições para a produção de 

vinhos rosés que é difícil encontrar 

noutro locais em todo o mundo.

Para além das variedades portuguesas, 

procuraram-se outras castas que melhor 

se adequam ao clima desta zona, com 

bastante humidade e com temperaturas 

que nunca são muito elevadas, mesmo 

no verão. Os rosés são uma aposta 

clara do Casal de Santa Maria e parte da 

vinha é há alguns anos orientada para 

a produção específica destes vinhos.

A vindima é manual, com escolha de 

cachos, ligeiramente prensados, evitando 

macerações peliculares. O mosto 

decanta 48 horas em depósito de inox 

e a fermentação decorre em barricas 

de carvalho francês, novas e usadas.

Antes de ser engarrafado, o vinho 

estagia durante 10 meses nas 

barricas, com batonnage semanal.

AR DE ROSAS 

2018M
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MAR DE ROSAS 

2018

Com este vinho, a vida seria sempre um mar de rosas. 
É sem dúvida um rosé muito bem feito, a começar logo 
pela cor fantástica, limpa, brilhante e com tonalidades 
muito bonitas entre o salmão ligeiro e as pétalas de rosa. 
Aromaticamente, mostra complexidade, com notas de 
fruta vermelha com alguma maturação, nuances florais 
e uma sugestão dos aromas do estágio em barrica onde 
encontrei notas de cera muito interessantes e algumas 
flores secas. Na boca, mostra que nasce ao lado do 
Atlântico. É fresco, vibrante e muito harmonioso. É 
muito gastronómico, mas quando penso na sua origem 
geográfica, talvez lhe baste como companhia a paisagem 
da praia da Adraga.

António Braga

A cor é salmão pálida, brilhante e atraente. O aroma 
é muito intenso, com uma componente floral bem 
marcada, com notas de rosa. Mas encontro também frutos 
vermelhos frescos, como a cereja, o fruto e a flor. Descobri 
ainda alguma fruta tropical, sobretudo a manga, com 
maturação e notas da madeira muito bem equilibradas, a 
completar a complexidade aromática do vinho. Na boca, 
volta a mostrar notas florais bem evidentes, com uma 
acidez bem integrada. Termina com grande elegância. É 
o vinho ideal para acompanhar umas lapas como as que 
comi há poucos dias nos Açores.

Luís Sottomayor

A madeira está presente, fruto do estágio, mas a mostrar 
grande qualidade e muito bem integrada. É um elemento 
que aumenta o potencial gastronómico do vinho, um 
potencial que é reforçado pela acidez, que é excelente. 
Por falar nisso, lembrei-me que a zona onde é produzido 
este vinho tinha em tempos uma grande quantidade de 
galinholas. A minha sugestão é um arroz de cogumelos 
com o peito da galinhola salteado.

Miguel de Sousa Otto

26
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Um avô que escolheu 
Portugal
O meu avô veio para 
Portugal com cerca de 50 
anos. Era presidente de um 
banco na Suíça e, durante 
uns anos, vivia entre os 
dois países. Criava cavalos 
árabes, que eram uma 
das suas grandes paixões. 
Adquiriu uma quinta em 
Colares, uma construção 
do início do século XVIII, 
o Casal de Santa Maria.

Grandes decisões
Um dia, já mais tarde, depois 
da morte da sua mulher, 
teve de se deslocar à Suíça 
para ser operado. Quando 
acordou da anestesia, 
virou-se para o médico, 
agarrou-lhe na mão e 
declarou que tinha de sair 
do hospital em 24 horas 
porque tinha de ir produzir 
vinho. Tinha 96 anos.
Pouco tempo depois, já 
estava em Almoçageme, 

No início dos anos 60 do século passado, Bodo von 

Bruemmer quis trocar o mundo financeiro 

internacional por um país tranquilo, com sol e gente 

simpática. Escolheu Portugal, onde comprou uma 

quinta em Colares. Essa quinta é hoje gerida pelo seu 

neto, Nicholas Von Bruemmer,  produtor de vinho e 

sócio do Clube Reserva 1500.

Nicholas Von Bruemmer 

“A melhor  
decisão da 
minha vida”
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de vinho, mas produzi-lo é 
outra coisa. Trabalho com 
dois enólogos há vários 
anos, o Jorge Sousa Santos 
e o António Figueiredo. 
Foi um trabalho duro, com 
muitas alterações, muito 
trabalho de modernização, 
de logística, à procura 
da qualidade. Mas hoje, 
quando olho para trás, 
sei que foi a melhor 
decisão da minha vida

A aposta nos brancos
Comecei por diminuir 
bastante o portefólio, pois 
o que se produzia era muito 
pouca quantidade de cada 
vinho. Apostei sobretudo 
nas castas brancas, como 
a Malvasia, o Sauvignon 
Blanc ou Chardonnay, 
porque esta região é 
melhor para produzir 
brancos - não tem sol 
suficiente para os tintos. 
Mas há uma excepção, 
que é o Pinot Noir - 
fazemos provas cegas com 
especialistas franceses que 
ficam surpreendidos com 
a qualidade do Pinot Noir 
que nasce nesta região. 
Nos tintos, planto também 
Ramisco em chão de areia, 
pois é o ex-libris da região.

Fico muito surpreendido 
com os portefólios da 
maior parte dos produtores 
em Portugal, com uma 
quantidade enorme de 
vinhos diferentes. Acho 

rodeado de enólogos e 
consultores de vários países 
a tomar decisões sobre 
vinhas e vinhos. Muita gente 
tentou dissuadi-lo, mas 
era muito difícil contrariá-
lo e discutir as decisões 
com o meu avô: durante 
toda a sua vida tomou as 
decisões com base nos 
movimentos de um pêndulo 
que trazia sempre consigo.
Três meses depois, começou 
a plantar vinho e três 
anos depois chegou aos 
7 hectares de vinha. 

O que fazer?
Como não sabia ao certo 
o que fazer, começou por 
plantar 24 castas - parecia 
um jardim zoológico de 
viticultura. Por vezes 
desistia de algumas; chegou 
à conclusão de que tinha 
de eliminar as castas que 
precisam de mais sol, 
coisa que em Colares nem 
sempre há muito, como 
o Cabernet Sauvignon 
ou Cabernet Franc.

Hoje não tenho dúvida 
que o meu avô foi um dos 
pioneiros na plantação 
de castas internacionais 
em Portugal. Também 
tinha castas portuguesas, 
como o Arinto, Malvasia 
ou Touriga Nacional. Mas 
tomou a decisão de plantar 
castas como a Sauvignon 
Blanc, Pinot Noir ou 
Chardonnay. O Sauvignon 

Blanc é um dos grandes 
sucessos do Casal de Santa 
Maria pois faz lembrar 
os Sauvignon da Nova 
Zelândia, talvez por causa 
de alguma semelhança 
no clima, as brumas no 
verão, a salinidade, a 
proximidade do mar…

Tenho um grande respeito 
pela decisão que ele tomou. 
Não é fácil tomar uma 
decisão de produzir vinho, 
sobretudo porque ele tinha 
96 anos e, como sabemos, 
o resultado da produção 
de vinhos demora anos 
a aparecer. Morreu com 
105 anos, em 2016. Com 
102 anos ainda visitou a 
Prowein em Dusseldorf.

Outra decisão
Tomei a decisão de seguir o 
projeto do meu avô. Cheguei 
a Portugal no Outono de 
2016. O timing era perfeito, 
pois queria mudar de país 
e de atividade. Já tinha 
vivido antes em Espanha, 
de onde a minha mulher 
é natural, mas estava 
há 12 anos em Zurique 
dentro de um escritório 
e era a altura de mudar. 
Decidimos em 24 horas.

O reinício
Deu muito trabalho no início. 
O meu avô deixou-nos um 
diamante em bruto, que 
precisava de ser polido. Eu 
era um grande apreciador 

Tenho a convicção de que em Portugal, especialmente com 

este clima de Colares, podemos produzir rosés melhores 

que os da Côtes de Provence.
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impossível sustentar 
portefólios destes, pois 
a partir de certa altura a 
logística não funciona. 
Penso que teriam a 
ganhar se reduzissem a 
variedade das marcas e 
apostassem na qualidade.

O futuro de Colares
É difícil imaginar o futuro 
do vinho tradicional de 
Colares. Grande quantidade 
de terrenos foi ocupada 
por habitações, algumas 
construídas pelos seus 
proprietários. Para ter uma 
dimensão internacional, 
seria necessário maior 
quantidade e grandes 
investimentos, pois é 
um tipo de vinho que se 
vende alguns anos depois 
de ser produzido. 

Fico muito surpreendido 

com os portefólios da 

maior parte dos 

produtores em Portugal, 

com uma quantidade 

enorme de vinhos 

diferentes.

Os melhores rosés 
são portugueses
Mas é uma grande satisfação 
ver como em Colares se 
produzem vinhos de grande 
qualidade. Nunca iremos 
produzir tintos como os 
do Douro ou Dão. Mas a 
frescura dos brancos desta 
região é única. Podemos 
abrir hoje uma garrafa de 
2011 ou 2012 e os vinhos têm 
a mesma acidez que o vinho 
de 2018. E quanto aos rosés, 
tenho a convicção de que 
em Portugal, especialmente 
com este clima de Colares, 
podemos produzir vinhos 
melhores que os da Côtes 
de Provence. O clima é 
melhor, mais fresco, o que 
faz com que não seja preciso 
manipular a acidez, pois 
ela aparece naturalmente.




