“À descoberta da Companhia das Lezírias”

A Companhia das Lezírias

Nascida em 1836, a Companhia das Lezírias
(CL) é hoje, a maior propriedade agroflorestal
do país, historicamente centrada entre os
concelhos de Vila Franca de Xira (Lezíria
Grande) e Benavente (Charneca do Infantado)
compreendendo, ainda, na sua gestão o Paul de
Magos e a Coudelaria de Alter, concessionada
desde 2013.

Assente no pilar da sustentabilidade, a CL tem
apostado na investigação e conservação,
apoiando os mais diversos projetos de nível
nacional, europeu e mundial, procurando
integrar o conhecimento gerado na sua gestão.

A maior propriedade pertencente à CL é a
Charneca do Infantado, com 11 mil ha onde a
diversidade de atividades agroflorestais se
fundem com a diversidade de habitats onde
fauna e flora se conciliam com o Homem. A sua
extensa área de floresta certificada, dominada
pelo montado onde a produção de bovinos e
equinos se integra, é interrompida por manchas
de pinhais bravos e mansos, eucaliptais, pauis e
uma área agrícola dominada por milho, culturas
forrageiras, vinhas e olivais.

A tudo isto lhe abrimos a porta. Venha aprender
na nossa Companhia.

Horários

Calendários
Pelos caminhos da Charneca

•

Lotação mínima de 4 visitantes e máxima de 8

•

Duração de 1h30 com tolerância de + 30 minutos

•

3 horários distintos:
HORÁRIO

ÁREA VISITADA

9H30
12H00
14H30

À descoberta da Charneca
À descoberta da Charneca
À descoberta da lezíria

Através deles daremos a conhecer
processos como a tiragem de cortiça ou
vindima, sementeira de bolota ou enxertia
de pinheiros, a atividade de investigação
científica que ocorre na CL ou apenas para
contemplar as pastagens em flor ou os
muito ativos bezerros em liberdade no
campo
Abr

Mai

Jun

Jul

Investigação

Tiragem
de Cortiça

Pastagem em flor
Enxertia de pinheiro
manso

Ago

Set

Out

Nov

Vindima & Adega

Investigação

Dez

Jan

Fev

Março
Poda de
sobreiros

O pulo do bezerro
Recolha e sementeira de bolota

Pelos caminhos da Lezíria
Pelos caminhos da Lezíria poderá não só
conhecer todo o processo de produção de
arroz enquanto contempla as mais diversas
espécies de aves, estuarinas e não só, que
se deslocam até às salinas ou lagoas do
EVOA. Deixe-se encantar pelos bandos de
flamingos e descubra algumas curiosidades
sobre estas míticas aves.

Mai
Jun
Dos arrozais ao
estuário
Em busca dos
flamingos

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dos arrozais ao estuário

Dez

Jan

Fev

Aves do arrozal

Encerrado
Em busca dos flamingo

Março

Abr

Espelho de água

Programas “À descoberta da Charneca”

Programas “À descoberta da lezíria”

Seis abordagens temáticas possíveis, de acordo com a época do ano e a gestão agroflorestal da CL. A
visita decorrerá passando e abordando sempre as várias atividades

Acompanhe o crescimento do arroz e a transumância do Gado, com possibilidade de
observação do trabalho realizado pelos campinos a cavalo

Da bolota à rolha: O ciclo de vida da cortiça,
enquanto matéria-prima, começa com a extração
da casca aos sobreiros. É o chamado
descortiçamento que se realiza durante a fase
mais ativa do crescimento da cortiça. Nesta
visita convidamo-lo a apreciar um trabalho
ancestral que só pode ser feito por especialistas.

Em busca dos flamingos: Deslocação que
privilegiará as áreas de observação de
flamingos, passando pelos arrozais, salinas e
estuário.

Milhares de aves nos arrozais: Que espécies
poderemos nós encontrar nos arrozais nas
diferentes fases do seu ciclo? Convidamo-lo a
descobrir a relação entre as aves e o arroz.

Dos arrozais ao estuário: Deslocação que
privilegiará os arrozais onde poderá ser
observado o ciclo do arroz, passando pelo
gado bovino fazendo-se referência ao sistema
de transumância de gado da CL. Dependendo
das condições poderá ser possível caminhar
até às salinas seguindo posteriormente para o
EVOA.

Espelhos de água a perder de vista: Da
semente ao restolho, as diferentes fases do
ciclo do arroz não trazem apenas mudanças
de cores e aromas. Que espécies de aves
poderão estar associadas ao imenso espelho
de água de um arrozal?

A floresta cresce: Pontualmente e de acordo
com a época do ano em que a visita decorre, os
visitantes poderão ser desafiados a acompanhar
e experimentar alguns trabalhos florestais como:
Recolha e sementeira de bolota; Poda dos
sobreiros; Enxertia de pinheiro-manso.
Vindima & Adega: Deslocação que privilegiará
as áreas da vinha para observação e/ou
participação nos trabalhos de vindima.
Convidamo-lo a conhecer e participar de todo o
processo da Vinha ao Vinho.
O pulo do Bezerro: Deslocação que privilegiará
a passagem por áreas de pastoreio de
Mertolenga onde poderão ser observadas as

crias do ano. Durante a deslocação haverá
passagem por outras parcelas de pastoreio onde
serão observadas outras raças existentes na CL.
Pastagens em flor: Deslocação que privilegiará
a passagem por áreas de pastagem naturais e
melhoradas que se apresentem floridas. Venha
conhecer a manta de retalhos natural que cobre
a Charneca do Infantado.
Investigação: Visita que privilegiará a
passagem por diversos pontos da CL onde
possam ser vistos resultados ou equipamentos
dos diversos projetos de investigação a decorrer
na Charneca

