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Monte da Malta; 7400-130 Ponte de Sor; Portugal 

T: (+351) 242 207 355; (+351) 915 584 869  
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Atividade: Azeite 

Volume de negócios: 277.000 € 

Volume de negócios internacional: 17.000 € 

Capacidade instalada em litros: 150.000  

 
A empresa Sabores Apurados nasceu com a aquisição em Setembro de 2007 do 

lagar de azeite situado no Monte da Malta em Ponte de Sor, distrito de Portalegre, 

tendo esta adotado o mesmo nome da empresa como marca de um azeite 

puramente do Norte Alentejano. 

Produz um azeite de excelente qualidade com extração a frio, proveniente de 

azeitonas selecionadas das variedades Galega e Cobrançosa. 

Tem como lema produzir o puro azeite proveniente das excelentes azeitonas das 

terras do Norte Alentejano, satisfazendo por inteiro os requisitos dos seus clientes. 

Azeites: VIRGEM EXTRA SELECÇÃO, VIRGEM EXTRA, VIRGEM, COM 

OREGÃOS. 

Também produz e comercializa azeitonas, mel e vinagre. 
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Activity: Olive oil 

Turnover: 277.000 € 

International turnover: 17.000 € 

Capacity in tonnes: 150.000  

 
The company SABORES APURADOS was born with the acquisition, in September 

2007, of the olive oil mill located in Monte de Malta in Ponte de Sor, Portalegre 

district, becoming a brand of olive oil singularly sourced in North Alentejo. 

Selecting from the Galega and Cobrançosa varieties and through cold extraction, it 

produces an olive oil of excellent quality. 

Its motto is to produce a pure olive oil from the excellent olives of the lands of North 

Alentejo, satisfying all the requirements of its customers. 

Olive oils: EXTRA VIRGIN SELECTION, EXTRA VIRGIN, VIRGIN, WITH 

OREGONS. 

It also produces and sells olives, honey and vinegar. 
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