COOPERATIVA AGRÍCOLA
DOS OLIVICULTORES
DE VILA FLOR E ANSIÃES

Sobre nós
A Cooperativa Agrícola dos Olivicultores de Vila Flor e Ansiães, C.R.L foi fundada em 1998 para dar resposta á
necessidade de reestruturação do sector na região, surgindo assim com uma unidade moderna com capacidade
para dar apoio aos olivicultores de Vila Flor, Carrazeda de Ansiães e concelhos limítrofes. Surgiu da cisão da
cooperativa agrícola de Vila Flor, passando esta a incorporar somente a secção de olivicultura iniciando a sua
atividade em 2000.
Desde esta data que tem vindo a pronunciar-se no mercado apoiando-se na sua qualidade, a qual depende de
um conhecimento técnico e muito trabalho da equipa. Depende também da qualidade da azeitona, proveniente
dos olivais dos nossos associados com anos de experiencia e localizados numa zona transmontana com
condições únicas para a produção de azeitona.
Localizada em Vila Flor, na sua Zona Industrial II tem como área social os concelhos de Vila Flor e Carrazeda de
Ansiães e algumas freguesias dos concelhos de Mirandela, Macedo de Cavaleiros, Alfândega da Fé, Torre de
Moncorvo, Murça, Alijó, São João da pesqueira e Vila Nova de Foz Côa.
A Cooperativa tem por objeto desenvolver as operações de produção, colheita, receção e transformação de
azeitona, extração, armazenamento, embalamento e comercialização de azeite e seus subprodutos. E funciona
por três secções distintas: Secção de Produção, Secção de Extração de Azeite (Lagar) e Secção de
Comercialização. Sendo que se for necessário, para satisfazer as necessidades dos associados, a Cooperativa
pode efetuar atividades próprias de outros ramos a título subsidiário.

Missão
• Motivar os Agricultores para a Olivicultura;
• Produção de azeite de qualidade e em
quantidade;
• Dar a conhecer novas técnicas de melhoria
da produção de azeitona;
• Valorizar os produtos finais;
• Vender melhor os produtos dos olivicultores;
• Remunerar melhor os Olivicultores;
• Manter e melhorar o Património da
Cooperativa;
• Contribuir para a melhoria da qualidade
de vida dos Cooperadores;
• Contribuir para a dignificação da Região,
dos seus Valores, dos seus costumes e das
suas Gentes.

O nosso Azeite...
A Cooperativa tem por objeto desenvolver as operações de
produção, colheita, receção e transformação de azeitona, extração,
armazenamento, embalamento e comercialização de azeite e seus
subprodutos. E funciona por três secções distintas: Secção de
Produção, Secção de Extração de Azeite (Lagar) e Secção de
Comercialização.
O azeite é uma gordura e como tal tem funções estruturais, de
armazenamento e metabólicas, porém nem todas as gorduras são
iguais e o azeite é a melhor gordura para o organismo devido á sua
constituição. No geral o azeite é constituído por ácidos gordos
insaturados e poli-insaturados, como é o caso do ácido oleico,
palmítico e linoleico essenciais ao organismo, contendo também
vitaminas lipossolúveis (vitaminas A, D, E e K) e antioxidantes
(polifenóis e tocoferóis).
Os nossos azeites têm uma acidez baixa e muito baixa, de cor
amarela e ligeiramente esverdeada, com cheiro e sabor a fruto
fresco por vezes amendoado. Notável sensação de verde,
amargo e picante.
A azeitona é proveniente da região (variedades que compõe a
DOP Trás- os- Montes: Cordovil, Verdeal, Madural, Cobrançosa.
Podem ser utilizados para diversas aplicações culinárias como seja
tempero, incorporação em cozinhados e também para fritura.
Físico-químicas dos Azeites
Acidez expressa em % de ácido oléico: ≤ 0,8
Densidade: aproximadamente 916g/L
Índice de Peróxidos (mEq O2/ Kg) ≤ 20
Ceras (mg/ Kg) ≤ 150
Valor de K270 ≤ 0,22
Valor de k232 ≤ 2,50
∆K (uv) ≤ 0,01
Viscosidade: gorduroso (aprx. 84mPA.s)
Ésteres etílicos ≤ 30 mg/ Kg
Organolépticas
Mediana de defeitos (Md) =0
Mediana de frutado (Mf) > 2,5
Pontuação ≥ 6,5
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“Ideal para servir à mesa”
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“Ótimo para oferecer”

Garrafas de 0.25L

Garrafas de 0.50L

Por palete
• 1044 garrafas • Peso – 530kg
• Altura – 95 cm • Largura – 100 cm
• Comprimento -120 cm

Por palete
• 648garrafas • Peso – 580kg
• Altura – 84 cm • Largura – 100 cm
• Comprimento -120 cm

Por caixa
• 12 garrafas por caixa • Peso – 6.07Kg
• Altura – 25 cm • Largura – 22 cm
• Comprimento – 15cm

Por caixa
• 6 garrafas por caixa • Peso – 5.37Kg
• Altura – 25 cm • Largura – 22 cm
• Comprimento – 15cm

DOURO SUPERIOR AZEITE
Virgem Extra

“Útil para usar na cozinha
e para transportar”

Garrafões de 5L

Por caixa
• 4 garrafões por caixa • Peso – 20kg
• Altura – 28 cm • Largura – 38 cm
• Comprimento -28 cm
Por palete
•120 garrafões • Peso – 610kg
• Altura – 95 cm • Largura – 100 cm
• Comprimento -120 cm
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A cooperativa agrícola dos olivicultores de Vila Flor
e Ansiães, pretende ser uma referência na

DINAMIZAÇÃO DA AZEITONA E DO
AZEITE, DO CONCELHO DE VILA FLOR,
produtos cruciais para região, e considerados como
uma das 7 Maravilhas de Vila Flor

Morada
Zona Industrial ,
Vila Flor 5360-300 VILA FLOR
Portugal
Tel
278 518 300
Fax
278 518 309
Email
geral@coopvilaflor.com
Site
www.coopvilaflor.com

