Catálogo de Natal

Índice

CATÁLOGO DE NATAL

A Companhia

01

Cabazes

02

Biológico

03

Catapereiro

04

Tyto Alba

05

Monocastas

06

Vinhas Protegidas

07

Senhora de Alcamé

08

Tejo

09

Sra. Companhia

10

Real

11

D’Ouro

12

Lezíria

13

Adega

14

Consoada

15

Réveillon

16

ÍNDICE

A COMPANHIA

140 hectares de vinhas inseridas no
coração da zona protegida do estuário
do Tejo e totalmente envolvidas pela
floresta em natural equilíbrio ecológico.
A Companhia das Lezírias segue
uma viticultura pouco interventiva
deixando à natureza o papel de
manter as vinhas protegidas. Com
cerca de 30% de vinhas velhas, as
vinhas têm as castas portuguesas
ocupando a sua maior área.
A vinha situa-se na fronteira sul da
região Tejo, a escassos 2 Km do rio,
onde este se expande num “lago”
com cerca de 20 Km de largura.
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Os solos de areia com alguma pedra
rolada e os 45 metros de altitude
asseguram a drenagem das águas
pluviais. São solos de baixa
capacidade produtiva.
A influência Atlântica e também
mediterrânica resultam num clima
com grandes amplitudes térmicas
diárias em que os dias são quentes
e secos e as noites frias e húmidas.

A COMPANHIA
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OS NOSSOS

Cabazes

Os produtos da Companhia das Lezírias refletem
a sua história, terroir e harmonia com a natureza.
Com caracter único, os vinhos que compõem
as diferentes gamas são expressões de arte que
resultam do continuado trabalho de uma equipa
empenhada em encontrar e potenciar os fatores
que os fazem tão especiais.

CABAZ

Biológico
Preço Sob Consulta

Numa vinha da casta Alicante
Bouschet, produzimos em 2019
as primeiras uvas em modo
biológico, em respeito pela
natureza e biodiversidade,

1

1

Tyto Alba
Tinto Biológico 75cl
Um vinho envolvente e
elegante, com acidez bem
presente, um final cheio e
muito persistente.
Ideal com pratos de carnes
vermelhas ou bacalhau.
Com Caixa Ninho
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CABAZ BIOLÓGICO
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CABAZ

Catapereiro
Preço Sob Consulta

Estes vinhos expressam
de uma forma genuina o lote
de diferentes castas existentes
numa única parcela da vinha,
a Herdade de Catapereiro.
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Herdade Catapereiro

Senhora Companhia

Tinto Escolha 75cl

Licoroso 50cl

Rico, encorpado, muito
equilibrado, com uma boa
estrutura de taninos e final
macio. Ideal com carnes
vermelhas, pratos de caça
e queijos.

Cor palha, muito aromático
sugerindo mel, com boa
estrutura na boca, elegante e
macio. Ideal com sobremesas
ou frutos secos.

3

Azeite CL
Virgem Extra 75cl
Um azeite com longevidade
feito a partir de um lote de
diferentes variedades que
potencia os aromas frutados
e frescos não deixando de ser
um azeite suave.
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CABAZ CATAPEREIRO
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CABAZ

Tyto Alba
Preço Sob Consulta

Estes vinhos apresentam-se
com um perfil único, resultado
da singular localização das suas
vinhas envolvidas por uma
floresta, a sul da região Tejo.

1

2

3

1

2

Tyto Alba

Tyto Alba

Tinto 75cl

Branco 75cl

Sedoso, longo e muito
envolvente. Ideal com pratos
de carnes brancas ou vermelhas.

Envolvente, fresco e persistente.
Ideal com pratos de peixe
grelhado ou no forno.
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Tyto Alba
Rosé 75cl
Envolvente, sedoso, muito
fresco e com um final
persistente. Ideal como
aperitivo, a acompanhar
saladas, pratos de sushi
e peixe grelhado.
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CABAZ TYTO ALBA
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CABAZ

Monocastas
Preço Sob Consulta

Estes vinhos exprimem ao
máximo o terroir de onde
provém e o que gratuitamente
a natureza nos oferece
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Tyto Alba

Tyto Alba

Tinto Merlot 75cl

Tinto Touriga Nacional 75cl

Envolvente e elegante,
com um final muito longo.
Ideal com carnes vermelhas
ou caça.

Envolvente e elegante,
com um final muito longo.
Ideal com diversos pratos
de carnes e queijos.

CABAZ MONOCASTAS
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CABAZ

Vinhas Protegidas
Preço Sob Consulta

Intrigante e misteriosa, a coruja
das torres (Tyto alba) encontra
refúgio nos habitats promovidos
pela reconhecida gestão
agroflorestal sustentável da
Companhia das Lezírias.
Fundamental na protecção do
equilíbrio ecológico das nossas
vinhas, esta ave é um dos
garantes do compromisso que
assumimos com a conservação
da biodiversidade.
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Tyto Alba

Tyto Alba

Branco Moscatel Galego 75cl

Tinto Biológico 75cl

Envolvente e com frescura
vibrante.
Ideal como aperitivo,
a acompanhar saladas, pratos
de sushi e pratos de peixe.

Um vinho envolvente e
elegante, com acidez bem
presente, um final cheio e
muito persistente.
Ideal com pratos de carnes
vermelhas ou bacalhau.

CABAZ VINHAS PROTEGIDAS
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CABAZ

Senhora de Alcamé
Preço Sob Consulta

Iniciada em finais do séc. XIX,
por uma comissão de lavradores
apoiados pela Companhia das
Lezírias, palco de romarias nas
Festas do Colete Encarnado.
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Azeite Alter Real

Tyto Alba

Tyto Alba

Virgem Extra 50cl

Tinto 2016 75cl

Branco 75cl

Feito a partir da variedade
Galega, num perfil fresco mas
tradicional, respeitando a
secularidade das suas oliveiras
e da história de Alter Real.

Sedoso, longo e muito
envolvente. Ideal com pratos
de carnes brancas ou vermelhas.

Envolvente, fresco e persistente.
Ideal com pratos de peixe
grelhado ou no forno.
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Senhora Companhia
Licoroso 50cl
Cor palha, muito aromático
sugerindo mel, com boa
estrutura na boca, elegante e
macio. Ideal com sobremesas
ou frutos secos.
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CABAZ SENHORA DE ALCAMÉ
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CABAZ

Rio Tejo
Preço Sob Consulta

A Companhia das Lezírias está
inseridas no coração da zona
protegida do estuário do Tejo
e totalmente envolvidas pela
floresta em total equilíbrio
ecológico.
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Azeite Alter Real

1836

Tyto Alba

Virgem Extra 50cl

Espumante Bruto 75cl

Tinto Touriga Nacional 75cl

Feito a partir da variedade
Galega, num perfil fresco mas
tradicional, respeitando a
secularidade das suas oliveiras
e da história de Alter Real.

Rico, de textura redonda e
suave com um final longo e
persistente. Ideal com aperitivo,
com sobremesas ou a
acompanhar pratos de marisco.

Envolvente e elegante,
com um final muito longo.
Ideal com diversos pratos
de carnes e queijos.

4

Tyto Alba
Tinto Biológico 75cl
Um vinho envolvente e
elegante, com acidez bem
presente, um final cheio e
muito persistente.
Ideal com pratos de carnes
vermelhas ou bacalhau.
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CABAZ RIO TEJO
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CABAZ

Sra. Companhia
Preço Sob Consulta
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Companhia das Lezírias

Bom Sucesso

Bom Sucesso

Mel 500gr

Arroz Agulha 1kg

Arroz Carolino 1kg

4
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Azeite Alter Real

Tyto Alba

Tyto Alba

Virgem Extra 50cl

Branco Sauvignon Blanc 75cl

Tinto Touriga Nacional 75cl

Feito a partir da variedade
Galega, num perfil fresco mas
tradicional, respeitando a
secularidade das suas oliveiras
e da história de Alter Real.

Envolvente, com uma frescura
mineral e final prolongado.
Ideal para aperitivo ou
acompanhamento de saladas,
sushi ou diversos pratos de
peixe.

Envolvente e elegante,
com um final muito longo.
Ideal com diversos pratos
de carnes e queijos.
7

Senhora Companhia
Licoroso 50cl
Cor palha, muito aromático
sugerindo mel, com boa
estrutura na boca, elegante e
macio. Ideal com sobremesas
ou frutos secos.
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CABAZ SRA.COMPANHIA
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CABAZ

Real
Preço Sob Consulta
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Azeite Alter Real

1836

Virgem Extra 50cl

Tinto Grande Reserva 75cl

Feito a partir da variedade
Galega, num perfil fresco mas
tradicional, respeitando a
secularidade das suas oliveiras
e da história de Alter Real.

Envolvente e elegante, com um
final cheio e muito persistente.
Ideal com pratos tradicionais de
carne e enchidos.

3

1836
Branco Grande Reserva 75cl
Poder fazer parte de um legado com quase 200 anos é um
privilégio que poucos enólogos têm. 1836 são os vinhos onde
expressamos o respeito e orgulho desta herança que nos foi
deixada.
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Envolvente, de acidez natural
apelativa e final persistente.
Ideal com pratos de bacalhau,
diversas carnes brancas e
queijos de massa mole.

CABAZ REAL
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CABAZ

D’Ouro
Preço Sob Consulta

Uma homenagem aos homens
e às mulheres que ao longo da
história fizeram da Companhia
das Lezírias uma referência.
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1836

1836

1836

Branco Grande Reserva 75cl

Tinto Grande Reserva 75cl

Espumante Bruto 75cl

Envolvente, de acidez natural
apelativa e final persistente.
Ideal com pratos de bacalhau,
diversas carnes brancas e
queijos de massa mole.

Envolvente e elegante, com um
final cheio e muito persistente.
Ideal com pratos tradicionais de
carne e enchidos.

Rico, de textura redonda e
suave com um final longo e
persistente. Ideal com aperitivo,
com sobremesas ou a
acompanhar pratos de marisco.

4

Tyto Alba
Tinto Biológico 75cl
Um vinho envolvente e
elegante, com acidez bem
presente, um final cheio e
muito persistente.
Ideal com pratos de carnes
vermelhas ou bacalhau.
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CABAZ D’OURO
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CABAZ

Lezíria
Preço Sob Consulta
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Companhida das Lezírias Mel 500gr
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Azeite Alter Real

1836

1836

Virgem Extra 50cl

Branco Grande Reserva 75cl

Espumante Bruto 75cl

Feito a partir da variedade
Galega, num perfil fresco mas
tradicional, respeitando a
secularidade das suas oliveiras
e da história de Alter Real.

Envolvente, de acidez natural
apelativa e final persistente.
Ideal com pratos de bacalhau,
diversas carnes brancas e
queijos de massa mole.

Rico, de textura redonda e
suave com um final longo e
persistente. Ideal com aperitivo,
com sobremesas ou a
acompanhar pratos de marisco.
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Senhora Companhia

Tyto Alba

Tyto Alba

Licoroso 50cl

Tinto Touriga Nacional 75cl

Tinto Merlot 75cl

Cor palha, muito aromático
sugerindo mel, com boa
estrutura na boca, elegante e
macio. Ideal com sobremesas
ou frutos secos.

Envolvente e elegante,
com um final muito longo.
Ideal com diversos pratos
de carnes e queijos.

Envolvente e elegante,
com um final muito longo.
Ideal com carnes vermelhas
ou caça.
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CABAZ LEZÍRIA

13

CABAZ

Adega
Preço Sob Consulta
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Azeite Alter Real

1836

1836

Virgem Extra 50cl

Branco Grande Reserva 75cl

Tinto Grande Reserva 75cl

Feito a partir da variedade
Galega, num perfil fresco mas
tradicional, respeitando a
secularidade das suas oliveiras
e da história de Alter Real.

Envolvente, de acidez natural
apelativa e final persistente.
Ideal com pratos de bacalhau,
diversas carnes brancas e
queijos de massa mole.

Envolvente e elegante, com um
final cheio e muito persistente.
Ideal com pratos tradicionais de
carne e enchidos.

4
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Tyto Alba

Senhora Companhia

Tinto Biológico 75cl

Licoroso 50cl

Um vinho envolvente e
elegante, com acidez bem
presente, um final cheio e
muito persistente.
Ideal com pratos de carnes
vermelhas ou bacalhau.

Cor palha, muito aromático
sugerindo mel, com boa
estrutura na boca, elegante e
macio. Ideal com sobremesas
ou frutos secos.

CABAZ ADEGA
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CABAZ

Consoada
Preço Sob Consulta
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Azeite Alter Real

1836

1836

Virgem Extra 50cl

Tinto Grande Reserva 75cl

Branco Grande Reserva 75cl

Feito a partir da variedade
Galega, num perfil fresco mas
tradicional, respeitando a
secularidade das suas oliveiras
e da história de Alter Real.

Envolvente e elegante, com um
final cheio e muito persistente.
Ideal com pratos tradicionais de
carne e enchidos.

Envolvente, de acidez natural
apelativa e final persistente.
Ideal com pratos de bacalhau,
diversas carnes brancas e
queijos de massa mole.
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1836

Tyto Alba

Senhora Companhia

Espumante Bruto 75cl

Tinto 2016 75cl

Licoroso 50cl

Rico, de textura redonda e
suave com um final longo e
persistente. Ideal com aperitivo,
com sobremesas ou a
acompanhar pratos de marisco.

Sedoso, longo e muito
envolvente. Ideal com pratos
de carnes brancas ou vermelhas.

Cor palha, muito aromático
sugerindo mel, com boa
estrutura na boca, elegante e
macio. Ideal com sobremesas
ou frutos secos.
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CABAZ CONSOADA
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CABAZ

Réveillon
Preço Sob Consulta

1

1

1836
Espumante Bruto 75cl
Rico, de textura redonda e
suave com um final longo e
persistente. Ideal com aperitivo,
com sobremesas ou a
acompanhar pratos de marisco.
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CABAZ RÉVEILLON
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A Companhia das Lezírias, constituída sob a forma de Sociedade Anónima de capitais exclusivamente públicos, é a
maior exploração agropecuária e florestal existente em Portugal, compreendendo a sua área a Lezíria de Vila Franca
de Xira, Charneca do Infantado e o Paul de Magos. Gere, por concessão do Estado a 30 anos, a Coudelaria de Alter.
Face à importância dos seus ativos, e pelo facto de ser detida pelo Estado, a gestão do património da Companhia das
Lezírias é norteada pela procura da sustentabilidade em todas as vertentes e pela maximização do serviço público.

lezirias.vinhos@cl.pt

+351 212 349 016

www.cl.pt

