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SETEMBRO FOI O MÊS DAS VINDIMAS E ESTAMOS
OTIMISTAS COM AS VÁRIAS DIMENSÕES
DO SOALHEIRO...
Relatório de Vindima: A vindima é o culminar
de um ano de trabalho e do seguimento cuidado
e constante das vinhas que está dependente, em
grande medida, de fatores climatéricos que
condicionam a sua qualidade. A precipitação no
inverno foi baixa e inferior à média. Em janeiro
a precipitação aumentou e foi muito elevada
com temperatura média do ar também mais
elevada que o habitual. Globalmente o inverno
foi quente, o que induziu um abrolhamento
ligeiramente precoce com rebentação regular. A
primavera foi chuvosa e fria essencialmente nos
meses de março, abril e maio, o que induziu
irregularidade e atraso no ciclo vegetativo. A
floração ocorreu com o atraso de cerca de duas
semanas o diminui o vingamento, permitindo
uma melhor repartição da produção em cada
videira com o consequente incremento de
qualidade.
A partir de junho a precipitação diminuiu
drasticamente e as temperaturas médias
subiram. O mês de julho e agosto foram quentes
e muito secos, com temperaturas médias
elevadas e praticamente ausência de
precipitação. O setembro seguiu a mesma
tendência contribuindo para uma vindima
precoce, a começar na primeira semana,
mostrando que o atraso verificado na Primavera
tinha sido claramente recuperado.

Esta característica climática durante a maturação
está muitas vezes associada ao microclima de
Monção e Melgaço, que alterna dias quentes com
noites frias, permitindo a manutenção de aroma
frescos e frutados com uma acidez presente mas
moderada bem ao estilo que definimos para o
Soalheiro. Não é habitual ter duas colheitas
perfeitas seguidas, 2015 foi excepcional, mas 2016
pode seguir o mesmo caminho, mantemo-nos
otimistas e vamos dando notícias da evolução
dos vinhos...
Mais informação sobre o Soalheiro pode ser
consultada na nossa quinta virtual em
www.soalheiro.com
Até breve!
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