


A Olivicente, Indústria e Comércio de 
Produtos Agrícolas é uma das empresas de 
referência da freguesia do Milharado. 
Esta empresa familiar que actualmente 
emprega nove pessoas, tem ao longo dos 
anos, contribuído para levar o nome da 
freguesia para além do concelho de Mafra.

 
A Olivicente está instalada numa pequena 
aldeia de seu nome Mioteira, desde 1979. 
Dedica-se ao comércio, preparação e 
conservação de azeitonas, tremoços, pickles, 
mostardas,  molhos,  f rutos secos,   
amendoins, legumes secos, cebolas, alhos, 
entre outros produtos. 

 

Olivicente uma empresa familiar 



Para além da fábrica de azeitonas e cozedura 
de tremoços, onde o produto é preparado e 
embalado, a Olivicente tem ainda outras 
áreas de actuação, tais como: a torrefacção 
de amendoins e o embalamento de uma vasta 
gama de outros produtos, desde frutos secos 
a legumes, passando por batatas, cebolas, 
alhos, etc.

 
Para além da produção e distribuição 
essencialmente para a grande Lisboa, a 
Olivicente comercializa também, diariamente 
de forma directa, os seus produtos no MARL, 
onde tem instalações (pavilhão A 4 box 106) 
a funcionar entre as 18h e as 22h. 

 
Mantém ainda uma estreita relação com os 
comerc ian tes  da  reg ião ,  es tando 
semanalmente presente em dois mercados 
tradicionais, à 3ª feira no popular e 
emblemático mercado da Malveira e 5ª feira 
no de Torres Vedras .



Do carinho pela terra nasce a nossa inspiração...



inspirando-nos, evoluímos...



calibrando e seleccionando o melhor para si...



conservando os sabores tradicionais...



com o nosso rigor e controlo... 



 produzimos qualidade...



e levamo-la até si!



Frutos Secos

 Cocktail de Frutos Secos

Castanha Pilada

Miolo de Noz Miolo de Amêndoa 
(com e sem pele)

Amendoim Frito 
(com e sem sal)

Pistacho 

Mistura Tropical Figo c/ Farinha

Pevide Torrada Sultana Dourada Castanha do Brasil

Tâmaras 
(com e sem caroço) 

Ameixa Seca 
(com e sem caroço) 

Alperce 

Miolo de Avelâ Pinhão Caju
(com e sem sal)

Amendoim Frito c/ Mel

Amendoim c/ Casca

Amêndoa Palitada 



Leguminosas

Feijão PedraFeijão Branco Feijão Catarino Feijão Catarino Redondo

Feijão Congo

Feijão Preto

Feijão Fidalgo

Grão de Bico

Milho Xerem

Milho para Pipocas

Milho Cachupa Amarelo Milho Cachupa Branco Lentilha 

Feijão Encarnado Feijão Fava Feijão Bonjinho

Feijão Manteiga
(nacional e estrangeiro) 

Feijão Frade Feijoca



Tremoço

Massa de Pimentão Massa de Alho Mostarda

Azeitona Galega Azeitona Oxidada Azeitona Cordovil Azeitona Verde

Azeitona Maçanilha Azeitona Cobrançosa Azeitona Britada

Pickles

Azeitonas, Tremoços, Pickles, Massas para Tempero



Produtos de Confiança
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