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Aliar a tecnologia de ponta e a inovação, à 
tradição e à herança vitivinícola, é o objetivo 
do mais recente investimento levado a cabo 
pela Quinta da Mata Fidalga (QMF). 

Localizada no Peneireiro (Aguim-Ana-
dia), em pleno IC 2, a Quinta da Mata Fidalga 
também já disponibilizou aos clientes uma 
loja e showroom que está aberta todos os 
dias. Um espaço atrativo e acolhedor, inte-
grado na Adega, onde o cliente pode com-
prar diretamente os vinhos que deseja a 
preços mais apelativos. 

As obras na Adega que acabam de ser 
concluídas e o licenciamento industrial con-
cedido, permitiram dar mais um importan-
te passo na produção de vinhos Bairrada de 
grande qualidade.

Após anos de intensas obras na Adega, 
onde já foram investidos mais de um mi-
lhão e meio de euros e criados vários pos-
tos de trabalho (vinha e adega), a Quinta da 
Mata Fidalga é, hoje, uma empresa de re-
ferência e uma das mais modernas e bem 

apetrechadas da região.
Uma infraestrutura que ocupa cerca de 

1500 metros2, distribuídos por dois pisos e 
que surge nas imediações do restaurante 
Nova Casa dos Leitões, propriedade da fa-
mília desde a década de 60. Mas as obras 
vieram ainda possibilitar que aqui coabitem 
em harmonia conceitos de vinificação mo-
dernos e clássicos.

Hoje, na moderna Adega e graças ao in-
vestimento tecnológico realizado, é pos-
sível realizar a maceração das melhores 
uvas tintas nos habituais lagares, embora 
construídos em aço inoxidável e com pisa-
dores pneumáticos, destacando-se ainda 
outros equipamentos de vinificação, como 

a câmara frigorífica para refrigeração de 
uvas, a câmara frigorífica para fermenta-
ção de vinhos brancos em barricas de car-
valho, a prensa pneumática sob vácuo, ou 
o sistema de arrefecimento e aquecimen-
to de cubas que, em conjunto, muito contri-
buem para a obtenção dos vinhos excecio-
nais, vindima após vindima.

DÉCADAS DE HISTÓRIA
Criada na década de 80 por intermédio 

do patriarca Augusto Virgílio de Sousa (já 
falecido) e de seu genro Fabiano Santos, 
mais tarde responsável pelo nome dado 
aos vinhos - QMF - esta empresa deu os 
primeiros passos apenas com a produção 

de uvas destinadas a outras empresas da 
região, que anualmente disputavam entre 
si a matéria-prima de grande qualidade 
aqui produzida. 

“Nessa época tínhamos algumas vinhas, 
mas a atividade principal era o restauran-
te - Nova Casa dos Leitões. Eram engar-
rafados na pequena adega de família 20% 
do que produzíamos e que escoávamos no 
restaurante. Os restantes 80% eram ven-
didos a empresas da região, que todos os 
anos aguardavam com grande expetativa 
as nossas uvas”, recorda Fabiano Santos. 

Contudo, o bichinho da viticultura foi 
crescendo, pelo que na década de 90, de-
cidiram ampliar a pequena adega de 200 
metros2. 

Assim nasceu a nova adega da QMF que 
procurou, primeiro, consolidar a sua posi-
ção no mercado nacional, sem descurar a 
internacionalização num nicho de merca-
do que valorizasse o seu produto. Nos úl-
timos anos, tem vindo ainda a apostar de 
uma forma mais consistente na imagem 
da própria marca.

Atualmente, os néctares aqui produzi-
dos encontram-se disponíveis em distri-
buidores de norte a sul do país, que colo-
cam vinhos na restauração e nas melhores 
garrafeiras, mas também no Corte Inglês.

Ao nível da exportação, trabalham mais 
com os mercados nórdicos (Noruega e Su-
écia). Exportam também para Angola, Bra-
sil, Alemanha, Bélgica. Mas é o mercado 
nórdico o maior target que reconhece o 
tinto de baga da Bairrada como um vinho 
de excelência.

Quinta da Mata Fidalga investe um milhão 
e meio em tecnologia de ponta para adega
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Nos cerca de 30 hectares de vinha estão 
plantadas castas brancas e tintas, repre-
sentando as brancas cerca de 60% da área 
e as tintas 40%.

“A área de vinha foi naturalmente cres-
cendo. Na década de 80 tínhamos 4 a 5 
hectares, presentemente temos cerca de 
30 hectares na zona compreendida entre 
Aguim e Tamengos”, acrescenta Fabia-
no Santos.

Nas castas brancas predominam Maria 
Gomes, Bical, Chardonnay, Arinto e Sau-
vignon Blanc. Nas tintas a empresa possui 
Baga, Touriga Nacional, Syrah, Castelão e 
Tinta Roriz.

Todas as parcelas de vinha foram rees-
truturadas nos últimos 20 anos, tendo sido 
adotados os sistemas de condução mais 
modernos adaptados a cada casta.

Sendo a preservação do ambiente uma 
das maiores preocupações da empresa, 
todas as uvas são produzidas em regime 
de produção integrada (sistema de explo-
ração agrícola que tem como componen-
te principal o princípio da sustentabilidade 
ambiental). 

Habituado a prémios, medalhas e dis-
tinções pela elevada qualidade dos vinhos, 
Fabiano Santos destaca a mais recente 
medalha de ouro conquistada já este ano 
com o vinho branco Vinha Cru, de uma jo-
vem vinha “Crujeira”, com 2,5 hectares e 
cinco anos, localizada em frente ao res-
taurante e à Adega. 

Realce também para o espumante topo 
de gama. A pérola de toda a produção. Tra-
ta-se de um espumante que assinala os 
40 anos de história da empresa familiar: 
Virgílio de Sousa - uma edição numerada 
e limitada, em homenagem ao bairradino 
e fundador da empresa que alicerçou todo 
o caminho percorrido até hoje pela marca. 
Uma nota ainda para a distinção inédita na 

região da Bairrada para o Rosé QMF 2014, 
o primeiro ao qual foi atribuída uma meda-
lha de ouro no já longo historial de concur-
sos regionais. 

Na vindima, avança, a azáfama  é gran-
de e são várias as dezenas de pessoas que 
trabalham nas vinhas da QMF. “O grupo de 
trabalhadores sazonais tem muitos anos 
de prática e está connosco, ano após ano”.  

A vindima começa a meados de agosto 
e prolonga-se até final de setembro. Só no 
final de outubro a vindima termina, com a 
colheita das uvas destinadas a um produto 
muito nobre - o Colheita Tardia QMF. 

“Nem todos os anos se faz porque há 
anos em que não é possível obter a podri-
dão nobre para este tipo de vinho”, avança 
Fabiano Santos que elege a Baga como a 
casta de eleição da QMF. 

A casta bandeira da Bairrada, que per-
mite a produção de vinhos de qualidade 
ímpar, é desde o início a rainha da QMF. Por 
isso, Fabiano Santos tem algumas vinhas 
alugadas com mais de 120 anos: “são cer-

ca de 3 mil m2, cujas uvas se destinam ex-
clusivamente ao vinho tinto topo de gama 
da QMF.  

ESPUMANTES
Virgílio de Sousa (especial 40 anos), 

topo de gama, lançado em 2014 na ca-
tegoria Premium, feito à base de Baga e 
Chardonnay, em homenagem ao funda-
dor da empresa

QMF Reserva Pessoal
QMF Branco Meio Seco
QMF Branco Bruto
QMF Rosé
QMF Tinto

VINHOS
Vinha Cru
QMF Premium Tinto
QMF Premium Branco
QMF Tinto
QMF Branco
QMF Rosé
Colheita Tardia

Vinhas e vinhos

Atualmente produzem 220 toneladas por ano 
e todas as uvas utilizadas nos vinhos da QMF 
são de produção própria, o que assegura uma 
qualidade superior na matéria-prima a partir 
da qual são produzidos os vinhos.

A maioria da produção (80%) destina-se à 
produção de espumantes: brancos (70%), ro-
sados (15%) e tintos (15%).

O espumante, todo ele DOC Bairrada, é a 
imagem de marca da QMF e o produto de elei-
ção dos milhares de visitantes que anualmen-
te rumam ao restaurante Nova Casa dos Lei-
tões. Espumantes de qualidade superior que 
acompanham na perfeição a gastronomia da 

região, sobretudo sua majestade, o Leitão as-
sado à Bairrada.

FUTURO
O futuro na QMF é encarado com otimismo e 

confiança, até porque o trajeto que a QMF quer 
percorrer já está traçado. A aposta constante 
na elaboração de produtos de elevada quali-
dade é a base de todo o trabalho, sempre sob 
a atenção do conceituado enólogo José Carva-
lheira. “Não pensamos investir muito mais na 
área de vinha mas sim nos produtos de topo de 
gama. Queremos produzir pouco, mas muito 
bom”, destaca Fabiano Santos, determinado 

em conquistar alguns nichos de mercado in-
ternacional.

“As grandes superfícies e as grandes ca-
deias de distribuição não estão no nosso hori-
zonte. Queremos produzir vinhos de forma o 
mais artesanal e clássico possível, mas indo 
sempre ao encontro do gosto do consumi-
dor.” 

Para 2015, perspetiva um ano de excelen-
te qualidade mas alerta que, embora nesta 
fase a maturação esteja muito equilibrada e o 
estado sanitário dos cachos excelente, é pre-
ciso que não chova e que o tempo quente se 
mantenha. 

A Espumante topo de gama homenageia fundador Virgílio de Sousa

A É na jovem vinha “Crujeira” que nasce o 
Vinha Cru
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QMF Colheita
TardiaVinha Cru
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