
PROGRAMA 

Colher Mel 

21 DE Julho de 2018 

 

MONTINHO DO CORVO – ESCUSA - COUÇO 

Uma  aventura arriscada , mas doce… 
Seja  apicultor por um dia, e venha saber como se colhe o precioso néctar , o mel … 
 
Para obter um 1 Kg de mel a abelha deve levar para a colmeia 120.000 a 150.000 cargas de néctar   
  



Colher Mel   

• A abelha recetora do néctar para o transformar em mel, 
gargeia e engole essa gotícula 120 a 240 vezes; 

• Para ajudar na evaporação da agua que o néctar contem, 
transferem a gota de alvéolo para alvéolo e batem as 
asas para a evaporar 

• O batimento das asas atinge uma frequência de 25,400 
batimentos por minuto; 

• Neste percurso fica com menos de 20% de agua e recebe 
ácidos orgânicos; 

• Diariamente as abelhas passam por mais de 50 mil flores 
e faz de 13 a 17 viagens das flores até à colmeia – voam 
aproximadamente 500 metros 

 
 
 

09h00-09h30 -Receção dos  visitantes 
 
09h30-12h00- Inicio da viagem em jipe  no  montado ,                        
                          com a duração de  10 minutos  até ao                  
                          habitat  naturalístico  das abelhas. 
                          Equipamento protector para colectar  
                          o mel, observação da maturidade do mel  
                          Carregar as meleiras para a unidade de extração.  
                          Sessão de fotografia /  vídeos                                            
                          
12h00-12h30- Regresso a BeeLand 
 
12h00-14h30- Almoço/ piquenique no parque  
                           de merendas/ cozinha ecológica  
                           Desfrutar de momentos únicos na              
                           Natureza, “refrescados em ambiente  selvagens”  
                           para os dias mais quentes         
                           Equipamentos de lazer para crianças e   
                           adultos; baloiços para os mais novos, 
                           Placares e joguetes educativos 
14h30-16h00- Equipamento de higiene, na unidade de extração, 
                           Preparação dos trabalhos  em que se desenvolve 
                            o trabalho de extração de desoperculação e             
                            embalamento 
16h00-17h00-Degustação e provas dos produtos da colmeia 
 
17h00-              Encerramento        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este programa, só se realiza com um mínimo de 4 visitantes 
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