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Uma Terra de
bom vinho!
A Land of good wine!

O vinho Encostas  de  Sonim  é  produzido  nas  encostas  do  Rio  Ra-
baçal, incluindo na região Denominada de Trás-os-Montes, sub-região 
de Valpaços. Sendo na Aldeia de Sonim que este vinho é produzido, 
numa das melhores zonas do nosso país, de referir que esta aldeia é 
conhecida pela sua história desde há muitos anos como terra do bom 
vinho dito pelos visitantes e população da zona .

Sonim pertence ao concelho de Valpaços tendo como limite o Rio 
Rabaçal que limita os concelhos de Valpaços e Mirandela e os re-
spectivos distritos. Vila Real e Bragança. Dada a natureza do solo e 
do clima, bem como o próprio rio, conferem ao vinho aqui produzido  
características muito próprias e particulares que se distinguem de 
outras zonas do País.

The wine Encostas de Sonim is produced on the slopes of the Rabaçal River, 
including the Denominated region of Trás-os-Montes, Valpaços sub-region. 
Being in the Village of Sonim this wine is produced in one of the best areas 
of our country, to mention that this village is known for its history for many 
years as a land of good wine said by the visitors and population of the area.

Sonim belongs to the municipality of Valpaços, having as limit the Rabaçal 
River that limits the counties of Valpaços and Mirandela and the respective 
districts. Vila Real and Bragança. Given the nature of the soil and the climate, 
as well as the river itself, they give the wine produced here very peculiar and 
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Uma história
com tradição.
A story with tradition.

A nossa origem .Our origin

A ideia do Encostas de Sonim foi impulsionado pelo Sr. Fernando 
Pessoa que desde há muitos anos se dedicava à cultura da vinha, 
tal como aprendeu com o seu Pai e Avô, digamos que já era uma 
tradição de Família. 

No entanto, foram apreciadores, enólogos e visitantes que incenti-
varam a criação de uma marca própria. Visto que o vinho da Família 
Pessoa já era conhecido e reconhecido pela sua qualidade em toda 
a região. Foi então,  que desta  forma  se  consolidou  a  ideia  e  com  
toda  a  dedicação nasceu o vinho   Encostas  de  Sonim . 

O nome   do   vinho é  o resultado da homenagem à sua  terra  natal  
Sonim,  nome  original  e  algo  estranho,  oriundo  Germânico (força 
organizadora  que iniciava os tentames do cristianismo desenvolvidos 
na época dos Suevos e Visigodos), denominação em honra ao pos-
suidor desta villa na antiguidade, de seu nome Sonnini.

The idea of Encostas de Sonim was driven by Mr. Fernando Pessoa who for 
many years was dedicated to the culture of the vineyard, as he learned from 
his Father and Grandfather, let’s say it was already a family tradition.

However, they were connoisseurs, winemakers and visitors who encouraged 
the creation of their own brand. Since the Pessoa Family wine was already 
known and recognized for its quality throughout the region. It was then, that 
in this way the idea was consolidated and with all the dedication was born 
the wine Encostas de Sonim.

The name of the wine is the result of the homage to his homeland Sonim, 
original name and something strange, originating Germanic (organizing force 
WKDW�LQLWLDWHG�WKH�WHQGDPV�RI�WKH�&KULVWLDQLW\�GHYHORSHG�GXULQJ�WKH�WLPH�RI�WKH�
Suevi and Visigodos), denomination in honor to the possessor of this town in 
the antiquity , of his name Sonnini.
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The preparation of our wines is the responsibility of the winemaker 
Francisco Montenegro, a professional with a vast curriculum, of tests given 
in the market, which guarantees us a maximum quality potential.

In the last years, the quality of the management has been a major 
investment, not only in the planting and replanting of vineyards, but 
also in the creation of physical infrastructures that allow the the best 
conditions, therefore, are part of these facilities a new warehouse / cellar 
and the old traditional / rustic wine cellar, all made up of materials typical 
of the region of Trás-os-Montes, where wood and granite are predominant 
materials .

The increase of the area of   vineyard has been another bet of the 
administration, composed by a selected selection of the best grape 
varieties. Of which the Touriga Nacional, Touriga Francesa, Sousão, Tinto 
Cão, Trincadeira, Cabernet Savignon and Syrah are distinguished in red 
grapes. And the Viosinho, Côdega Larinho, Verdelho and Arinto in white 
grapes.

Uma escolha
selecionada.

A elaboração dos nossos vinhos é da responsabilidade do enólogo 
Francisco Montenegro, profissional com um curriculum vasto, de 
provas dadas no merc ado , que nos garante um potencial máximo de 
qualidade.

Sendo o objectivo traçado pela administração, a qualidade, tem-se, 
nos últimos anos, efectuado um grande investimentos, não só na 
plantação e replantação de vinha, como também, na criação de in-
fra-estruturas físicas que permitam a elaboração dos melhores vinhos 
com as melhores condições, pelo que, fazem parte destas instalações 
um novo armazém/adega e a antiga adega tradicional/rústica, toda 
ela constituída com materiais típicos da região de Trás-os-Montes, 
onde a madeira e a pedra de granito são materiais predominantes.

O aumento da área de vinha tem sido outra aposta da administração, 
composta por uma escolha seleccionada das melhores castas. Das 
quais se destaca a Touriga Nacional, a Touriga Francesa, Sousão, Tinto 
cão, Trincadeira e Bastardo, em uvas tintas. E o Viosinho, Côdega do 
Larinho, Verdelho e Arinto em uvas brancas.

A selected choice.

Valores .Values
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O nossos
Vinhos Frescos
Our freshness wine

A gama Sonnini distingue-se 
pela sua leveza, aromática e 
frescura. Ideal para acompan-
har e ser apreciado com aperi-
tivos, marisco e alguns peixes. 
Deve servir-se bem fresco.

The Sonnini range is distinguished 
by its lightness, aroma and fresh-
ness. ideal to accompany and be 
enjoyed with appetizers, seafood 
DQG�VRPH�ȴVK��<RX�VKRXOG�VHUYH�
yourself fresh.
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Os nossos
5HVHUYD
Reserve wines.

Uma gama de vinho elegantes, 
sofisticados sem nunca perder 
o ADN carateristico de um bom 
vinho Transmontano de personali-
dade forte e duradoura. 

Aliadas às mais modernas técnicas 
de vinificação com a tradição do 
coração de Sonim, surge este néc-
tar, produzido pelas mais nobres 
castas tintas. 

A range of elegant, sophisticat-
HG�ZLQHV�ZLWKRXW�HYHU�ORVLQJ�WKH�
characteristic DNA of a good wine of 
the “Transmontano” of strong and 
lasting personality.

Allied to the most modern tech-
QLTXHV�RI�YLQLȴFDWLRQ�ZLWK�WKH�WUDGL-
tion of the heart of Sonim, appears 
this nectar, produced by the noblest 
UHG�YDULHWLHV
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Os nossos
*UDQGH�5HVHUYD
Great reserve.

Fruto de um ano único e de 
condições excecionais surgem os 
nossos Grande Reserva, conse-
quência de um cuidado vertical e 
minucioso, proveito do ritual das 
vindimas antes do amanhecer. 
Vinificado em lagares de granito e 
envelhecido em cascos de carval-
ho francês, eis a alma desta casa.

A unique year and of exceptional 
FRQGLWLRQV�DULVH�RXU�*UHDW�5HVHUYH��
FRQVHTXHQFH�RI�D�YHUWLFDO�DQG�PH-
WLFXORXV�FDUH��EHQHȴW�RI�WKH�ULWXDO�RI�
WKH�KDUYHVWV�EHIRUH�GDZQ��9LQLȴHG�
in granite wineries and aged in 
French oak casks, this is the soul of 
this house.
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Sabores que ficam,
Aromas que não se esquecem!
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