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UNIVERSO CL
Porque descobrir o montado de sobro é imergir 
na história e cultura de Portugal, convidamos os 
nossos visitantes a sentirem um dos ecossiste-
mas mais representativos da Península Ibérica. 
Moldado ao longo de séculos pelo homem, o 
montado revela-nos toda uma biodiversidade 
de flora e fauna que irá despertar os seus cinco 
sentidos. Dos mais de 8.500 ha de floresta que 
caracterizam a Charneca do Infantado, cerca de 
6.600 são constituídos por este ambiente 
mediterrânico de beleza única, onde a 
exploração sustentável nos permite viajar da 
bolota à rolha, sentindo e conhecendo o nobre 
material do qual os portugueses são os maiores 
produtores mundiais. A visita não ficaria 
completa se não seguíssemos o caminho da 
rolha por entre as extensas vinhas que caracteri-
zam a Herdade de Catapereiro, entrando no 
carrossel da uva ao vinho. Muito mais estórias e 
história, dos 185 anos de existência desta 
empresa agroflorestal, esperam pela sua visita.
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COMPANHIA DAS LEZÍRIAS
TURISMO

À descoberta da Charneca

Se sonha com uma vida passada no campo, pode acordar! 
Essa vida existe e está apenas a meia hora de Lisboa. No 
passeio “À descoberta da Charneca”, na  Companhia das 
Lezírias, vai descobrir maravilhosas paisagens campestres, 
deleitar-se com bezerros brincalhões, observar animais 
em liberdade no montado, apreciar o colorido de campos 
de flores e experimentar a pureza do contacto com a 
natureza.
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À descoberta da Lezíria:
em busca dos flamingos 

Se de repente a Lezíria se colorisse em tons de rosa, isso 
era…um bando de flamingos! Presença assídua nas 
margens do Tejo, esta ave procura alimento nas salinas, 
enquanto o vento varre o verde dos arrozais. Percorre-
mos a Lezíria, pé ante pé, para podermos admirar o 
imponente bando que, com uma perna alçada e a outra 
reta, vai enfiando a cabeça na água num equilíbrio 
perfeito, alternando o pouso entre os arrozais, as salinas 
e as lagoas, junto ao estuário.

EVOA - Sessão de Observação de Aves* 

Entre no universo do EVOA e perceba, através de um 
pequeno filme, como o estuário do Tejo é um precioso 
legado que tem sido moldado pelo homem. Vai ser capaz 
de interpretar e assimilar as mudanças que ocorrem ao 
longo do ano, do dia e das marés, ao mesmo tempo que 
descobre as estratégias que as diferentes espécies utilizam 
para se adaptar. “Mergulhe” nas três lagoas e deixe-se 
transportar pelas aves para os territórios distantes desde 
onde o Tejo encontra o Mundo. 

À descoberta da Lezíria: dos arrozais ao estuário 

É fascinante como um cereal que nasce num terreno 
alagadiço nas margens de um rio vem parar aos nossos 
pratos sob as mais variadas formas de arroz. No passeio 
“À descoberta da Lezíria” vai poder compreender melhor 
o incrível ciclo do arroz, caminhar por pastagens bucóli-
cas onde os campinos orientam o gado e, ainda, ver de 
perto a mítica ermida de Nossa Senhora de Alcamé. 
Dependendo das condições, poderá ser possível camin-
har até à Salina de Saragoça e daí até ao Espaço de 
Visitação e Observação de Aves (EVOA), o local ideal 
para observar as aves no seu habitat natural.
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Como é viver na Charneca ou na Companhia das Lezírias

Sempre quis saber como era viver no campo? Abrir a janela e deixar entrar a natureza com tudo o que esta tem para oferecer? Respire fundo e desfrute do 
Aldeamento Turístico da Companhia das Lezírias! Bem no interior da Charneca da CL, localizado em Braço de Prata – Porto Alto –este conjunto de onze 
aconchegantes casas de madeira totalmente equipadas, está rodeado por sobreiros e pinheiros mansos, devidamente integradas no espaço envolvente que 
convida a relaxar. Para além das piscinas e de zonas de descanso inseridas numa tranquilizante paisagem e num ambiente natural em plena Zona de Proteção 
Especial do Estuário do Tejo, a estadia pode ser complementada com diversas atividades turísticas de que a Companhia das Lezírias dispõe e que lhe dão 
a sensação de uma total imersão na vida campestre.
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Grande Tour Aves, Vinho e Cortiça  

Se lhe dissessem que é possível, no mesmo passeio, 
observar aves, realizar provas de vinhos e assistir à 
extração de cortiça, acreditava? Claro que sim, posto que 
lhe estivessem a falar do “Grande Tour da Companhia 
das Lezírias”! Esta aventura começa com uma paragem 
para observar flamingos que pintam de cor-de-rosa as 
margens do Tejo, passa pela Adega de Catapereiro para 
uma memorável degustação de vinhos e chega ao monta-
do de sobro onde, para além de toda a biodiversidade que 
se logre contemplar, é possível (se for a época do ano 
certa) ver como se obtém a cortiça das árvores. Haverá 
tempo para almoçar junto à Coudelaria da Companhia 
das Lezírias e daí partir para o estuário do Tejo em busca 
de mais aves, passando por arrozais, pastagens com gado 
e cavalos lusitanos.

NOTA: Estão também disponíveis programas de visitas 
de grupo à Charneca para escolas, séniores, agências, 
iniciativas integradas em eventos, entre outros.
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Observação de Rapinas Noturnas -
EVOA | Companhia das Lezírias

A Lezíria bem podia ser a capital da coruja! Há dias em 
que se conseguem observar mais de 15 corujas por 
quilómetro! Estudos mostram que a Lezíria Sul de Vila 
Franca de Xira, com a sua paisagem agrícola aberta e uma 
extensa rede de valas ligadas ao rio Tejo, é provavelmente 
o local no mundo com maior abundância de corujas e, 
por isso, o lugar ideal para vir conhecer estas aves misteri-
osas.

Sessão de Fotografia Orientada 

Os amantes da fotografia que queiram tirar o máximo 
partido do seu equipamento e antecipar um bom momen-
to para fotografar uma ave, têm à sua disposição um 
programa de 3 horas com um guia-fotógrafo, onde vão 
poder utilizar abrigos de fotografia do EVOA, tendo a 
possibilidade de começar ou terminar antes ou após o 
EVOA encerrar, durante o o nascer ou o pôr-do-sol.

Biodiversidade ao Crepúsculo 

As atividades ao crepúsculo têm sempre algo de misterio-
so e até mesmo mágico. Na natureza, para além das cores 
no céu associadas ao amanhecer e pôr do sol, juntam-se 
sons, sensações  e, é claro, seres vivos muito peculiares, 
que estão mais ativos nestes períodos do dia.

Biodiversidade na alvorada (Charneca) 

Esta atividade inicia-se 30 minutos antes do nascer do sol 
e sente-se a energia no ar à medida que o sol vai surgindo 
no horizonte e nos aquece ao passar por entre as folhas 
dos sobreiros e pinheiros. Os pássaros, estão especial-
mente ativos nesta altura do dia e o nosso naturalista 
anfitrião terá muito gosto em ajudar na identificação de 
alguns dos sons. Um concerto diário com repertórios 
diferentes dependendo da altura do ano. 

Biodiversidade ao anoitecer (Charneca) 

Trinta minutos antes do pôr do sol tem início um concer-
to com músicos tão diferentes como insetos, anfíbios, 
passarinhos e rapinas noturnas. Um ouvido menos 
treinado poderá ter dificuldade em distingui-los, mas o 
nosso naturalista anfitrião esclarecerá estes e outros 
mistérios. 
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COUDELARIA DE ALTER
Quem entra na Coudelaria de Alter, que foi 
criada em 1748 com o propósito de preservar o 
património genético animal da raça lusitana, 
sente a magia de um local onde reinam os 
cavalos. 
São muitas as atividades equestres que estão à 
disposição do visitante, como os passeios de 
charrete, passeios a cavalo, aulas e batismos a 
cavalo. 
Para além dessas atividades, a Coudelaria 
dispõe de um programa de visitação, que 
aborda a componente histórica, desde a sua 
criação até aos dias de hoje, com uma forte 
interação com o dia a dia de uma coudelaria. 
Os visitantes podem observar a mítica eguada 
composta por 60 éguas de ventre e visitar o 
Pátio das Éguas, onde se encontram as éguas 
reprodutoras e o Pátio D. João VI, destinado 
aos garanhões. Nas Casas Altas, uma curiosa 
edificação que foi inicialmente uma antiga 
capela mandada construir por João V, no 
século XVIII, convertida, depois, em cavalariça 
no século XIX, há um Centro de Interpretação 
onde se fica a conhecer melhor a história do 
cavalo Lusitano e todos os espaços a visitar na 
Coudelaria de Alter, tendo uma loja de 
merchandising no seu interior. A visita não fica 
completa sem se passar na Casa dos Trens, 
onde há uma exposição de coches, e na Falcoar-
ia onde se criam, treinam e cuidam falcões e 
outras aves de rapina.
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Estas experiências vão dar a conhecer ao 
visitante a tradição e a beleza paisagística 
da Herdade de Catapereiro, passando 
pela vinha onde é feita uma introdução 
histórica da Companhia das Lezírias, 
prosseguindo para uma visita à adega, 
repleta de tecnologia e tradição enológi-
ca, e terminando com uma prova de 
vinhos e azeite que irá exemplificar cada 
um dos “micro-terroir” da propriedade.

Experiência, A Descoberta do Terroir da Herdade de Catapereiro 

Numa visita de duas horas, para um mínimo de duas pessoas, vão poder 
conhecer-se as as Vinhas, a Adega e a Sala de Barricas e degustar-se um vinho 
Tyto Alba (Branco/Rosé/Tinto), uma prova de Espumante 1836, uma prova de 
vinho licoroso “Senhora Companhia” e uma prova de Azeite.

Visita a adega – O Ciclo do Vinho 

Programa para adultos e crianças a partir de 7 anos, onde durante 45 minutos se 
visitam as Vinhas, a Adega e a Sala de Barricas.

ENOTURISMO
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Experiência, 5 sentidos na herdade de catapereiro 

Esta é uma visita premium em que se pretende acordar os 
sentidos dos visitantes. Nesta experiência mais longa, que 
dura cerca de duas horas e meia, o visitante vai poder 
respirar e desfrutar do ar do campo, observar a paisagem e 
sentir o equilíbrio sustentável do agro-sistema da Companhia 
das Lezírias. Após esta imersão na vinha, em companhia do 
enólogo, o visitante irá descobrir cada recanto e detalhe da 
adega e poderá até provar vinho diretamente de barricas em 
estágio. No final, o visitante irá usufruir de uma prova 
descontraída, onde se desvenda um vinho e um azeite de 
cada uma das gamas dos produtos da Companhia das 
Lezírias.

Inclui:
   Prova de Barrica;
   Prova de 1 vinho Herdade de Catapereiro Escolha
(branco ou tinto);
   Prova de 1 vinho Tyto Alba (branco/rosé/tinto);
   Prova de 1 vinho 1836 (branco ou tinto);
   Prova de Espumante 1836.
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Prova organolética introdutória

Uma introdução à prova com três vinhos emblemáticos e um azeite da Companhia das Lezírias:
- Herdade de Catapereiro Escolha (branco ou tinto)
- Tyto Alba Tinto ou Branco ou Rosé
- Vinho licoroso “Senhora Companhia” 
- Prova de Azeite

Prova organolética com workshop
A Arte do Lote (fFormação de Loteamento de Vinhos)

Workshop interativo, de análise organolética e loteamento, com 12 vinhos de diferentes castas , 
Brancas e Tintas, no sentido de obter os melhores lotes. Cada participante poderá levar para casa 
uma garrafa de cada um dos lotes "únicos" e "inimitáveis" para poder degustar mais tarde.
A prova organolética e o loteamento serão conduzidas pelo enólogo da Companhia das Lezírias, com 
complemento teórico e multimédia, introduzido todos os segredos do terroir, da vinificação e da 
analítica de cada um dos vinhos a lotear.

Prova organolética aprofundada

Uma descoberta das várias dimensões do terroir da propriedade através da prova de quatro vinhos e 
um azeite com comentários do enólogo da Companhia das Lezírias:
- Tyto Alba Tinto
- Tyto Alba Branco ou Rosé
- Tyto Alba Edição limitada ou Monocasta (Castelão ou Moscatel Galego / Touriga Nacional, Merlot 
/ Sauvignon Blanc)
- Espumante 1836
- Prova de Azeite

P
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WWW.CL.PT

CONTACTOS

COMPANHIA DAS LEZÍRIAS: lezirias@cl.pt | +351 263 650 600

ALDEAMENTO TURÍSTICO:  turismo@cl.pt | +351 263 650 600; +351 961 523 119

ENOTURISMO: enoturismo@cl.pt | +351 212 349 016

EVOA: evoa@evoa.pt | +351 926 458 963

COUDELARIA DE ALTER (VISITAS): cri@alterreal.pt | +351 245 610 060; 
+351 961 733 371

COUDELARIA DE ALTER (ATIVIDADES EQUESTRES): geral@alterreal.pt | 
+351 245 610 060; +351 961 733 371


