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O BARCO RABELO E A SUA ADMIRÁVEL ADAPTAÇÃO AO 
RIO DOURO ANTIGO, DE ANTES DA CONSTRUÇÃO DAS 
BARRAGENS 
(A começar esta comunicação, explico que o meu interesse pelo barco rabelo se deve a 
ter sido criado na então vila da Régua, anos 40/50, num período em que ainda existiam 
alguns rabelos, embora a função primordial de transporte de pipas para e de Gaia já só 
se fizesse residualmente. Além disto, para alcançar as duas quintas da minha família, 
tinha de atravessar o rio Douro numa pequena rabela. A somar, pesou o facto de, mais 
tarde, ter sido também marinheiro amador, mais concretamente velejador desportivo.) 

● Características fundamentais do rio Douro “velho”, que condicionaram a 
arquitectura do rabelo: no curso Português, o rio Douro apresentava duas feições 
essenciais:  

o um leito acidentado de montante, entre a entrada em Portugal e 
Crestuma/Lever, com caudais significativos, já diferentes do curso inicial de 
águas límpidas e mais escassas da nascente montanhosa em Espanha (Serra de 
Urbión, Sória);  

o um caudaloso leito menos problemático a jusante, a partir de Crestuma/Lever, 
onde, a caminho da sua foz, ainda sem barragens, o rio se pacificava, tendo um 
incipiente estuário antes das cidades do Porto/Gaia. 

● Porque o rio Douro é um rio “novo”? Sendo um rio sem apresentar na foz um estuário 
desenvolvido, delta, ria ou outra feição característica de um curso de água “velho”, o rio 
Douro, provavelmente, teve, num passado longínquo, um outro percurso. Talvez 
desaguasse onde hoje é a Nazaré, tendo como afluentes as águas do Vouga e do 
Mondego, pois ali, na Nazaré, existe um grande desfiladeiro submarino, de origem 
fluvial, embora no presente não se regista localmente nenhum grande rio. Isto talvez se 
fique a dever ao facto da chamada Meseta Ibérica estar a ascender, como um barco 
gradualmente com os porões mais e mais vazios, devido à erosão dos seus sedimentos 
para o mar. Isto pode implicar com a mudança de curso dos seus rios, porque essa 
ascensão crustal não se faz por igual. 

● A hidrologia do rio Douro: os caudais reflectem a pluviosidade e, enquanto esta no 
litoral é significativa, para o interior é decrescente. Isto com grandes oscilações de 
caudais entre o Verão, em que o rio apresentava águas escassas, e o Inverno, onde os 
caudais eram maiores, podendo haver cheias muito marcantes. 

● As embarcações fluviais e a água necessária para navegarem: os barcos que 
operavam na parte estuarina de jusante, como a água em que navegavam é mais do que 
suficiente e sem invisíveis cachopos perigosos, o seu calado, isto é, a altura de imersão, 
podia ser maior, como acontece com os saveiros, da pesca estuarina do sável, e os 
barcos carvoeiros de transporte de carvão das minas do Pejão. Não era necessário terem 
o fundo chato, ou tão chato, e, por isso, a quilha podia alcançar maior profundidade. 
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Mas para as embarcações de longo curso, que tinham de navegar não só a jusante, mas 
também para montante, o calado tinha de se reduzir muito, para continuar a navegar 
em águas escassas. Isto é o caso dos barcos rabelos de transporte de vinhos, quer do 
Alto Douro para Gaia, quer vice-versa, em relação ao transporte dos cascos vazios para 
as quintas. Embora se tivessem feito alguns rabelos de grandes dimensões, chamados 
de «matrizes» (de 80 a 100 pipas), a grande maioria eram barcos médios (de 45 a 50 
pipas) chamados de «trafegueiros». 

● Outras adaptações às águas escassas: o leme dos rabelos, a espadela, que é um longo 
remo traseiro, disparado para além da ré, não pode ser como os lemes comuns, pois 
caso contrário correria o risco de ser arrancado pelo leito arenoso ou rochoso do rio 
baixo; pelas mesmas razões, o casco não podia ter quilha, tinha de ter um fundo chato 
(o sagro); além disto, o perfil longitudinal do barco rabelo tem de ser curvo, inscrever-
se numa circunferência, para poder encalhar nos bancos de areia ou «abicar» nos 
areinhos marginais sem se danificar; a somar, o perfil transversal tem de ser 
relativamente largo, para que o barco navegue como uma folha seca de árvore, de 
bordos levantados, de forma a sobrenadar o mais possível.  

● Outras adaptações importantes: o casco “trincado”, de tábuas de bordos 
sobrepostos, é o produto de se utilizarem tábuas serradas artesanalmente, sem o apuro 
das pranchas dos cascos de tabuado justaposto, porque estes rabelos são barcos 
utilitários, construídos e reparados o mais rápida, económica e expeditamente possível; 
quanto à vela, esta tem de ser do tipo quadrado e não como a triangular a vela latina, 
para tirar o máxima partido dos ventos portantes, quer de jusante, quer de montante, 
já que os ventos transversos são inconvenientes num rio relativamente estreito e 
bastamente canalizado pela topografia alcantilada. 

● Porque razão os rabelos eram construídos a jusante e não a montante do rio Douro? 
Porque é no Douro Litoral que existe o arvoredo adequado (pinho e eucalipto), já que 
no alto Douro as árvores escasseiam, devido à monocultura da vinha. A oliveira não se 
presta a grandes aproveitamentos navais, em termos de rabelos, pois o tronco é curto 
e nodoso. 

● Onde, no Douro Litoral, era possível construir um barco rabelo? Em qualquer parte, 
onde, no rio, existissem arvoredo e areinhos. Os areinhos tinham de ter profundidade 
de areias suficiente para cravar as estacas que, no início, suportam e dão forma ao casco, 
longitudinalmente arredondado. Tinham também de ter área desimpedida suficiente 
para, à força de juntas de bois, se poder depois virar de lado o casco, para o trabalhar 
integralmente no exterior e, com facilidade, o poder calafetar. 

● De onde vem o nome rabelo? Decorre da sua espadela, que é o seu leme, disparado 
para a ré e balanceado no bico da popa -- para poder levantar com os obstáculos do leito 
do rio -- por ter a aparência de um “rabo”, no sentido de cauda.  
Há vários tipos de rabelo, ou seja, de barcos com espadela a servir de leme. 

Vila Real, 21 de Setembro de 2019                                                      Robert Manners Moura 


