


“SÃO AS PAIXÕES QUE NOS MOVEM. 
QUANDO CRIAMOS QUALQUER 
COISA, MOTIVA-NOS SEMPRE 
ALGO QUE ENVOLVE UM LARGO 
CONJUNTO DE EMOÇÕES, DESEJOS, 
PESSOAS E LOCAIS. FOI SEMPRE 
ASSIM. E NÃO É DIFERENTE 
NO MUNDO DOS VINHOS.
Com a grande vantagem de que, aqui, estamos a criar algo que tem 
também a ver com um local de eleição, onde estamos a tornar real o 
nosso projeto. Campo Maior, que sempre nos acompanhou, marcará 
agora pelas suas condições de clima, pelo solo e pelas castas alentejanas  
que formam o caráter e o perfil dos nossos vinhos”.
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SEMPRE QUE ABRIMOS UMA GARRAFA DE VINHO ABRIMOS 
UM MUNDO DE POSSIBILIDADES. ABRIMOS CONVERSAS. 

ABRIMOS DESABAFOS. ABRIMOS JANTARES COM 
AMIGOS SEM HORAS CONTADAS. ABRIMOS HISTÓRIAS 

QUE CONTAM SONHOS. ABRIMOS OS OUVIDOS 
ÀS MÚSICAS QUE NOS TOCAM DE MANEIRA 

DIFERENTE. ÀS CORES COM TONS NUNCA 
INVENTADOS. ABRIMOS A ALMA ABRIMOS 

O CORAÇÃO. ABRIMOS OS SENTIDOS. 

Desde 2007 que, na Adega Mayor, abrimos os sentidos. Nascidos  
em Campo Maior e inspirados pelo mundo, em cada vinho 
engarrafamos parte de nós. Dentro de cada garrafa guardamos o 
respeito pelo que a terra nos oferece. Renovamos a tradição do 
vinho alentejano ao atribuir uma nova perspetiva de atenção aos 
detalhes e à sua dimensão estética, criando vinhos que satisfazem 
os sentidos. Mostramos mais do que os olhos veem, as mãos 
tocam, o nariz sente, a boca prova e os ouvidos interpretam.



A ADEGA

A Adega Mayor estende-se ao longo de 350 hectares de montado 
de azinho, galerias ribeirinhas e campos agrícolas. No topo do 
terraço panorâmico avista-se, na linha do horizonte, a vinha,  
o olival da Herdade, Espanha e a Serra de Portalegre. Com um 
olhar contemporâneo, reinventa-se a tradição e nascem vinhos 
onde o Alentejo cabe por inteiro. Abra os sentidos aos nossos 
vinhos, à arquitectura, à história, à cultura, à contemporaneidade 
e à arte de bem viver.

A nossa história começou a ser escrita em 1997 com a plantação  
das primeiras vinhas na Herdade da Godinha e três anos mais 
tarde na Herdade das Argamassas. Em 2007 abrimos as portas 
da Adega Mayor, um sonho antigo de Rui Nabeiro, fruto da sua 
grande paixão pelos vinhos e pela sua terra, Campo Maior.
Inspirado pelo império que construiu com a Delta em 1961, onde 
transportou para o modelo de negócio a essência relacional da 
magia do café, Rui Nabeiro sonhou e a obra nasceu. Com a sua 
neta, Rita Nabeiro, materializou e superou o seu sonho. 

Da mão do prestigiado arquiteto Siza Vieira, saiu o traço 
inconfundível da primeira Adega de autor em Portugal, que 
desenha na paisagem uma referência arquitetónica a nível mundial, 
que distingue e eleva a herança vinícola da região do Alentejo. 
Campo Maior, em tempos terra de vinho, volta a permitir assim, 
que as raízes da vinha bebam a sua essência e que dela se colham 
os melhores frutos. A nossa história é a prova da autenticidade, 
proximidade, excelência, criatividade e compromisso. 

ABRE OS SENTIDOS   
ÀS ORIGENS



Foi nesta paisagem que o arquiteto  
Siza Vieira, aplicou o seu traço — simples, 
depurado, essencial. Essas foram as 
linhas que deram vida à Adega Mayor. 
Um edifício cuja complexidade foi caiada 
de branco para elevar a simplicidade e 
fundir-se com a paisagem. No interior 
convivem espaços amplos dedicados à 
produção e armazenamento, com salas 
que convidam à prova dos vinhos e às 
conversas que eles inspiram.

“NÃO É FÁCIL 
ENCONTRAR A 
OPORTUNIDADE DE 
CONSTRUIR NO INTERIOR 
DE UMA PAISAGEM 
BELA E INCÓLUME. E É 
TAMBÉM UMA ENORME 
RESPONSABILIDADE.”



BRUNO
PINTO
 
Em 2013 frequentou o Mestrado 
em Viticultura e Enologia e, após 
5 vindimas Mayores cumpridas, 
em 2014, tornou-se oficialmente 
enólogo da Adega Mayor.
Ao longo destes anos, o seu percurso 
diferencia-se pela paixão e fascínio 
pelo mundo vitivinícola, que o 
levou a viajar por diferentes adegas 
e vinhas no Chile e Argentina. 
Esta experiência permitiu-lhe 
adquirir novos conhecimentos e 
aprendizagens intensas, que se 
refletem no seu dia a dia.

ENÓLOGOS  
ADEGA MAYOR

ENÓLOGO DA ADEGA MAYOR DESDE 2012, O LISBOETA 
CARLOS RODRIGUES LICENCIOU-SE  EM VITICULTURA  
E ENOLOGIA PELA UNIVERSIDADE TÉCNICA  
DE LISBOA, NO INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA.

CARLOS 
RODRIGUES 

Em 2015, Carlos Rodrigues foi um 
dos nomeados “Jovem Enólogo” do 
ano pelos Prémios W, do conceituado 
crítico de vinhos e enólogo Aníbal 
Coutinho. Depois do seu percurso 
internacional, entre Austrália e Chile, 
a região do Alentejo é a que lhe 
tem despertado maior atenção, em 
Portugal.

RUI  
REGUINGA

Eleito em 2009 enólogo do 
ano pela Revista de Vinhos, 
Rui Reguinga conquistou vários 
troféus e medalhas de ouro com os 
seus vinhos e é júri de prestigiadas 
provas internacionais, como a 
Decanter World Wine Awards ou o 
International Wine Challenge.

FILHO E NETO DE VITIVINICULTORES, O RIBATEJANO  
RUI REGUINGA CRESCEU COM O SONHO DE TRABALHAR  
NO MUNDO DO VINHO. ESSA VOCAÇÃO  TORNOU- SE  
REAL E JÁ CONTA COM VÁRIAS DISTINÇÕES.

ORIUNDO DE CAMPO MAIOR E LICENCIADO EM ENGENHARIA 
BIOLÓGICA E ALIMENTAR PELA ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA 
DE CASTELO BRANCO, ENTROU PARA  A ADEGA MAYOR 
EM 2009, FAZENDO A SUA PRIMEIRA VINDIMA EM CASA.



PORTUGAL
O clima, o mar e a história do país 
mais ocidental da Europa fazem 
de Portugal um ponto de encontro 
de sabores, ponto de partida para 
descobertas e o ponto de referência 
para quem gosta de saborear a vida 
e o bom vinho.

ALENTEJO
A Adega Mayor situa-se no Alto 
Alentejo, em Campo Maior, junto à 
fronteira entre Portugal e Espanha. 
Foi nesta região, com um ecossistema 
mediterrâneo e forte tradição nas 
culturas da vinha e do olival, que 
nasceu o sonho do Comendador Rui 
Nabeiro. A sua proximidade à Serra 
de São Mamede, os solos graníticos 
e o clima temperado contribuem 
para o caráter único dos seus vinhos. 

“CAMPO MAIOR É A TERRA 
QUE EU TOCO COM AS MÃOS, 
REGO DE SENTIMENTOS E 
ADIVINHO COM O CORAÇÃO. “



ADEGA MAYOR  
NO MUNDO

“A ADEGA MAYOR  
TEM APOSTADO NA EXPORTAÇÃO 
DOS VINHOS SEGUINDO OS 
PASSOS DO CAFÉ, O PRODUTO 
LÍDER DO GRUPO NABEIRO  
O QUE É UMA MAIS-VALIA PARA 
A REGIÃO, QUER A NÍVEL SOCIAL, 
CULTURAL, E PATRIMONIAL.”
 
Rita Nabeiro
Administradora do Grupo Nabeiro e Diretora-geral da Adega Mayor

A Adega Mayor desperta os sentidos em todo o mundo.
Do Alentejo, os vinhos da Adega Mayor chegam a todo o mundo.



ROTEIRO  
DOS SENTIDOS



Tato, visão, cheiro, paladar e audição. Os cinco sentidos são servidos com 
ousadia  na Adega Mayor, um espaço em aberto para experimentar, descobrir 
e saborear o que a natureza nos dá de Mayor.
Sinta a cultura alentejana, conheça o património de Campo Maior e descubra  
a natureza que nos envolve. Os cheiros e as cores que brotam na terra e nos 
revelam toda a tradição e segredos de um Alentejo por desvendar. O que 
fica de uma viagem dos sentidos à Adega Mayor é intangível. E, cada vez que 
voltamos, redescobrimos algo que só ali se sente e nos faz voltar.



A ARTE E 
O VINHO
A Adega Mayor foi a única marca  
portuguesa a ser selecionada para 
a exposição How Wine Became 
Modern no MoMA de São Francisco, 
enquanto primeira adega de autor 
em Portugal e também, para 
representar o mundo vinícola do 
ponto de vista da arquitetura e 
design.

WINE  
SENSES
Fique atento à nossa agenda para 
não perder os nossos workshops 
vínicos, demonstrações ‘show 
cooking’ e várias formas de cruzar o 
vinho com outros universos, como a 
música, o desporto, a gastronomia e 
a cultura local.

DIA  
MAYOR
Todos os anos, a Adega Mayor 
celebra a chegada do Verão. Esta é a 
nossa forma de brindar ao dia mais 
longo do ano e transformar este 
grande dia num dia ainda Mayor. GASTRONOMIA 

Quantos mais sentidos reunir à mesa, maior prazer a gastronomia nos dá.  
Os vinhos da Adega Mayor encontram-se à mesa com o melhor da 
gastronomia de Portugal e em particular do Alentejo. E quando assim é, há 
um sabor Mayor que acontece. Como exemplo máximo, a edição especial 
Adega Mayor Reserva do Comendador Tinto, tem lugar nas mesas do festival 
Rota das Estrelas, para fazer brilhar uma constelação de sabores criados 
pelos chefes portugueses.



Dizem que nas suas planícies a perder de vista o tempo se perde 
também. É, por isso, que os dias duram mais tempo e as noites 
têm o dobro das estrelas. 
O Alentejo é sereno. Convidamo-lo a descobrir essa serenidade 
numa visita à Adega Mayor e a abrir os sentidos à imaginação, aos 
instantes, à melodia, às palavras e aos detalhes numa experiência 
de enoturismo única, desenhada ao gosto de cada um.

ENOTURISMO



· VINDIMA ABERTA AO PÚBLICO

· VISITAS PERSONALIZADAS À VINHA,     
 ADEGA E SALA DE BARRICAS

· DEGUSTAÇÃO DE VINHOS  
  E PRODUTOS REGIONAIS

· WORKSHOPS VÍNICOS

· PROVAS DE ORIENTAÇÃO

· AÇÕES DE TEAM BUILDING

· VOOS DE BALÃO

· CIRCUITOS PEDESTRES

· PASSEIOS DE BARCO  
  NA BARRAGEM DO CAIA

· ATIVIDADES BTT

· PIQUENIQUES NA VINHA




