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No passado dia 10 de março entrou em vigor uma nova portaria relacionada com 

o regime dos vinhos e produtos vitivinícolas com direito à utilização da indicação 

geográfica (IG) «Terras da Beira».

Este novo diploma veio alterar a Portaria n.º 163/2011, de 18 de abril, que definiu 

o regime de produção e comércio dos produtos com direito à IG «Terras da Beira», 

procedendo à conformação da delimitação da área de produção de acordo com 

a reorganização administrativa do território das freguesias operada em 2013, à 

fixação dos rendimentos máximos por hectare das vinhas destinadas à produção 

deste tipo de produtos, bem como à atualização da lista de castas aptas à produção 

de vinhos com direito a esta denominação à luz das nomenclaturas previstas na 

Portaria n.º 380/2012, de 22 de novembro.

Em concreto, são agora aditadas as seguintes castas às que já constavam do anexo II 

do anterior diploma:

•	 Batoca, com o sinónimo Alvaraça (branco)

•	 Chasselas (branco)

•	 Tinta-Negra, com os sinónimos Molar e Saborinho (tinto)

Por outro lado, o diploma vem ainda reconhecer e adotar os seguintes sinónimos 

para as castas abaixo indicadas:

•	 Alfrocheiro (tinto) – sinónimo: Tinta-Bastardinha

•	 Alvarelhão (tinto) – sinónimo: Brancelho

•	 Aragonez (tinto) – sinónimo: além de Tinta-Roriz, Tempranillo

•	 Bastardo (tinto) – sinónimo: Graciosa	

•	 Bical (branco) – sinónimo: Borrado-das-Moscas	

•	 Folha-de-Figueira (branco) – sinónimo: Dona-Branca
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•	 Jean (tinto) – sinónimo: Mencia

•	 Marufo (tinto) – sinónimo: Mourisco-Roxo

•	 Português-Azul (tinto) – sinónimo: Blauer-Portugieser

•	 Rufete (tinto) – sinónimo: Tinta-Pinheira

•	 Sauvignon (branco) – sinónimo: Sauvignon-Blanc

•	 Síria (branco) – sinónimo: além de Roupeiro, Códega

•	 Syrah (tinto) – sinónimo: Shiraz

•	 Tália (branco) – sinónimo: Ugni-Blanc e Trebbiano-Toscano

•	 Tamarez (branco) – sinónimo: Molinha

•	 Trincadeira (tinto) – sinónimo: além de Tinta-Amarela, Trincadeira-

Preta

•	 Vinhão (tinto) – sinónimo: Sousão

Deste catálogo desaparece apenas o sinónimo Periquita, anteriormente reconhecido 
para a casta Castelão (tinto).

Para além destas alterações, destaca-se ainda a definição de rendimentos máximos 
por hectare das vinhas destinadas à produção de vinhos e produtos vitivinícolas 
com direito à IG «Terras da Beira», até aqui inexistentes, fixados em:

a)  90 hectolitros/hectare para os vinhos e produtos vínicos branco, rosado, 

frisante e espumante;

b) 85 hectolitros/hectare para os vinhos tintos.
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Esta	alteração	define,	também,	
os	rendimentos	máximos	por	

hectare	das	vinhas	destinadas
à	produção	de	vinhos	e	produtos	

vitivinícolas	com	direito
à	IG	«Terras	da	Beira»
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