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Belmonte

Cova da Beira é a zona da Beira interior com condições
edafo-climáticas para produzir pêssego de óptima qualidade.
O Pêssego da Cova da Beira - IGP é proveniente de diversas
variedades de pessegueiro “Prunus persica Sieb. e Zuccc.”
que têm manifestado capacidade de adaptação a esta
região e tradicionalmente cultivadas nas zonas de vale e
meia encosta, em especial do rio Zêzere.

Covilhã

O Pêssego da Cova da Beira - IGP é um fruto perfumado,
com polpa amarela, muito sumarento e saboroso,
satisfazendo o paladar mais exigente.
O uso da Indicação Geográfica Protegida obriga a que a
o pêssego seja produzido de acordo com as regras estipuladas
no caderno de especificações, o qual inclui, designadamente,
as regras de cultivo, instalação e condução dos pomares,
às práticas culturais, bem como, as substâncias de uso
interdito e as condições a observar na produção, colheita,
transporte, calibragem e acondicionamento.

www.drapc.min-agricultura.pt
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Só podem beneficiar do uso da Indicação Geográfica e como
tal ser comercializados, os pêssegos de categoria extra, I
e II e que apresentem as características próprias da variedade
respectiva.
A rotulagem deve cumprir os requisitos da legislação em
vigor, constando ainda, a indicação do calibre, categoria
e variedade, bem como as menções "Pêssego da Cova da
Beira - IGP", para além da marca de certificação aposta
pelo respectivo Organismo Privado de Controlo e Certificação

Fundão

25 Kms

A área geográfica correspondente à produção (produção,
tratamento e acondicionamento) do Pêssego da Cova da
Beira abrange cerca de 1 374,50 km2, e está circunscrita aos
concelhos do Fundão, Covilhã e Belmonte, do distrito de
Castelo Branco.

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

