Comemorações do 1.º aniversário da instituição do sobreiro como árvore nacional
Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar
18 de Dezembro

DATA DA ACTIVIDADE
•

18 de dezembro de 2012

PREVISÃO DO NÚMERO DE PARTICIPANTES
•

13 Pessoas aprox.

LOCAL DE ENCONTRO
•

Adega do Catapereiro (vindos pela Ponte Vasco da Gama)

INDICAÇÕES
•

Vindos da Ponte Vasco da Gama sair na saída para Porto Alto (EN118).

•

Seguir sempre em direção a Porto Alto/Campo de Tiro de Alcochete, até encontrar do lado direito um silo. Estarão no Ponto de encontro.

Ponto de referência: Vários edifícios de cor amarela, do lado esquerdo – Adega do Catapereiro);

´
APRESENTAÇÃO DA EMPRESA
Com 176 anos de história a Companhia das Lezírias apresenta-se como a maior empresa agro-florestal do país.
Abrange, hoje, dezoito mil hectares onde a diversidade de actividades agro-florestais se aliam a uma enorme riqueza de animais, plantas e habitats e a uma
paisagem que combina o montado, o pinhal e as zonas húmidas do estuário do Tejo e os pauis que rasgam a charneca.
A CL conta com duas áreas fundamentais de actividade: a agricultura (sector Agro-pecuário) e a floresta (sector Florestal).
No sector agrícola incluem-se as actividades como a vinha, o arroz, o olival, culturas forrageiras e também a produção de bovinos e equinos. No sector florestal
inclui-se a gestão do montado de sobro, dos pinhais, bravo e manso, do eucaliptal e de outras espécies que se encontram em menor quantidade, bem como a
conservação, gestão e controlo de todo um conjunto de espécies cinegéticas e protegidas que aí habitam.
Pela existência desta pluriatividade podemos afirmar que os habitats e a biodiversidade presentes se mantêm em equilíbrio e, em muitos casos, em
dependência, dos próprios sistemas produtivos agro-florestais.
Tudo isto justifica que a Companhia das Lezírias seja parte importante da Zona de Proteção Especial e Sítio do Estuário do Tejo e integra ainda a RNET
(Reserva Natural do Estuário do Tejo).

PROGRAMA DE ACTIVIDADES:
14h00
• Chegada à Báscula/Adega do Catapereiro
o Apresentação da empresa e das actividades que ela integra;
14h20
• Visita ao Montado de sobro da CL
o Produção de cortiça na CL;
o

Pastagens biodiversas em montado;

16h00
• Plantação de sobreiros no “Mijadoiro”
17h00
• Despedida
• Regresso a Lisboa

