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produção da Cereja Cova da Beira - IGP desenvolvese entre as Serras da Gardunha, da Estrela e da Malcata,
na Cova da Beira, região com excelentes condições climáticas
para a fruticultura, e solos de condições ideais para o
desenvolvimento da cerejeira.

Fundão

A Cereja Cova da Beira é uma das espécies fruteiras de
maior peso na economia agrícola regional da Cova da Beira.
De entre as muitas variedades de cerejeiras, existem
algumas autóctones, como a “De Saco” ou “Saco da Cova
da Beira”, mais representativa na região, e a “Morengão”
bem adaptada à altitude.
A Cereja Cova da Beira - IGP é de consistência firme e
carnuda e sabor muito doce, cuja coloração vai do vermelho
vivo ao vermelho púrpura, podendo no caso de algumas
variedades ser do vermelho ao alaranjado.

http://ptq.drapc.min-agricultura.pt
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O uso da Indicação Geográfica Protegida obriga a que a
cereja seja produzida de acordo com as regras estipuladas
no caderno de especificações, o qual inclui, designadamente,
as condições de produção, colheita e embalamento do
produto.
A rotulagem deve cumprir os requisitos da legislação em
vigor, constando ainda, a indicação do calibre, categoria
e variedade, bem como as menções "Cereja da Cova da
Beira - IGP", para além da marca de certificação aposta
pelo respectivo Organismo Privado de Controlo e Certificação
Dos lotes só podem fazer parte cerejas da mesma variedade.

25 Kms

A área geográfica correspondente à produção da Cereja
Cova da Beira abrange cerca de 1 374 km2 e compreende os
seguintes concelhos do distrito de Castelo Branco:
Fundão - com maior representatividade nas freguesias de
Alcongosta, Alcaide, Souto da Casa, Aldeia de Joanes,
Alpedrinha e Castelo Novo;
Covilhã - com maior representatividade nas freguesias de
Ferro, Peraboa, Tortosendo e Dominguiso;
Belmonte.

Agrupamento de Produtores
Cooperativa Agrícola dos Fruticultores da Cova da Beira, CRL
Ponte da Pedrinha - Ferro
6200 – 570 COVILHÃ
Telef. +351 275 957 160 Fax: +351 275 957 169
Email: coop@coopcovadabeira.pt

Organismo Privado de Controlo e Certificação
SATIVA – Desenvolvimento Rural, Ld.ª
Rua Robalo Gouveia, n.º 1 - 1 A
1 900 – 392 LISBOA
Telef. +351 217 991 100 Fax: +351 217 991 119
Email: am@sativa.pt
www.sativa.pt

