A Cooperativa Agrícola dos Olivicultores de Murça lançou o Azeite Milhões. Trata-se de
Portugal Inovador
uma edição limitada de um Azeite com história, obtido de oliveiras centenárias da terra do
célebre Soldado Milhões.
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Comemorando os 100 anos da Batalha de La Lys, a Cooperativa apresentou este azeite genuíno da região, nas cerimónias oficiais
em França – na comuna francesa de La Colture – onde as três primeiras garrafas foram entregues ao Presidente da Républica de
Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ao Presidente da República Francesa, Emmanuel Macron e ao Primeiro Ministro de Portugal, António Costa. De acordo com o Presidente da Direção, Francisco Vilela, “trata-se de um lote muito especial, criado a partir de azeitonas
provenientes de Olivais Centenários da Terra do Soldado Herói Milhões”. A acompanhar a garrafa vem um pequeno livro, com um texto
inédito do vencedor do Prémio LeYa 2017, João Pinto Coelho, factos históricos do Soldado Milhões escritos pela sua neta, Leonida
Milhões, e com ilustrações da sua bisneta, Mafalda Milhões.
Esta inicativa visa não só homenagear os portugueses que fizeram parte da Primeira Guerra Mundial, como também evidenciar a
identidade cultural, elevando os agricultores “feitos” soldados que integraram o Corpo Expedicionário Português nessa guerra. Desta
feita, o Azeite do Soldado Milhões arrecadou uma medalha de Ouro Grande Prestígio no concurso internacional OLIVINUS, na Argentina
– onde também foi distinguido com o prémio Apresentação no concurso “Diseños y Packaging 2018” – uma medalha de Prestígio Ouro
no concurso internacional TERRAOLIVO, em Israel, e uma medalha de bronze no concurso internacional de Los Angeles nos EUA.
Para além desta edição especial, a Cooperativa comercializa também o «Azeite Porca de Murça», o «Senhor de Murça» e o
«Azeite de Murça», onde é mantida toda a qualidade que a caracteriza. O «Azeite Porca de Murça» foi também medalhado com o
seu lote monovarietal de Cordovil, atestando assim a
qualidade do azeite que produz em Murça e que é
comercializado para todo o Mundo.
A Cooperativa Agrícola dos Olivicultores de Murça
assume-se assim como um embaixador do azeite
de qualidade que caracteriza Trás-os-Montes, e um
veículo de história e tradição de Murça, colocando-a
no mapa além-fronteiras.

