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ANO 1 Régua, 25 de Setembro de 1872

Um jogo de
Ricardo Jorge Gomes

Ilustração de
Olivier Fagnère

Adaptação & textos
David M Santos-Mendes

HISTÓRIA DO JOGO
O caos está instalado na foz do Douro, não há 
espaço no cais para atracarem mais navios. Por 
estes dias chegam ao Douro, provenientes de todo 
o mundo, navios para carregar as encomendas 
anuais de vinho do Porto. Contudo, a filoxera 
dizimou as vinhas, e a produção deste ano é 
escassa. O Vale do Douro veste-se de negro e as 
grandes companhias não têm produção suficiente 
para tanta encomenda. Os navios esperam dias e 
semanas por carga.
Desesperadas por pipas cheias de vinho, as 
grandes companhias enviam os seus barcos 
rabelos Douro acima. Esperam que os pequenos 
produtores disponibilizem as reservas que 
envelhecem nas suas adegas.
Para salvar o ano de 1872, será necessária a 
bravura e a generosidade de todos os que habitam 
à beira deste belo tesouro chamado Douro!

CONTEÚDO
Livro de regras
55 Cartas de jogador

50 de pipas
(10x5 personagens diferentes)
5 de referência
(1 para cada jogador)

21 Cartas rabelo
15 regulares
6 nevoeiro

2 Cartas especiais
1 filoxera
1 beneficência

20 Barris de pontuação
10 (1 ponto)
5 (3 pontos)
5 (6 pontos)

OBJETIVO DO JOGO
Por causa da filoxera, que destrói as vinhas no Vale do Douro, as grandes 
companhias procuram desesperadamente por pipas de vinho. Os jogadores são 
pequenos produtores de uvas que possuem algumas reservas de vinho a 
envelhecer nas suas adegas. No jogo, cada jogador vai ajudar as grandes companhias 
a cumprir os prazos das encomendas. Por cada barco rabelo cheio de pipas, os 
 produtores mais generosos recebem uma recompensa. Por cada barco rabelo 
incompleto, os produtores menos generosos são penalizados. Nem sempre é bom 
confiar no nevoeiro, é tudo uma questão de sorte!
O vencedor é o jogador que no fim do jogo somar 
mais barris de pontuação.

Idade: 7+ Jogadores: 3-5 Tempo: 20 min
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PREPARAÇÃO DO JOGO

Cada jogador recebe:
A1. Dez cartas de pipas (da personagem que escolheu).
A2. Uma carta de referência que coloca à sua frente de face virada para cima, 
também da personagem que escolheu.
A3. Dois barris de 1 ponto e um barril de 3 pontos que coloca à sua frente (o 
valor dos pontos permanece oculto durante toda a partida).
A4. Os restantes barris de pontuação são colocados no centro da mesa, 
organizados em três pilhas diferentes (o valor dos pontos permanece visível 
durante toda a partida).

FILOXERA
A filoxera é uma doença provocada por um inseto que ataca as 
raízes e as folhas das videiras. Foi detetada nos Estados Unidos 
em 1854, mas rapidamente chegou à Europa, nomeadamente a 
França (no sul da região do Ródano), onde causou os primeiros 
estragos em 1862. Depressa atingiu toda a França e vários países da 
Europa, tendo chegado à região do Douro por volta de 1868. Em 1872 a 
maior parte das propriedades produtoras de vinho do Porto estavam 
destruídas.
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B. Separe as seis cartas rabelo nevoeiro das 15 cartas rabelo regulares:
B1. Baralhe as 15 cartas rabelo regulares; separe 3 e coloque-as em pilha no 
centro da mesa, reservando-as, de face virada para baixo.
B2. Às restantes 12 cartas rabelo regulares junte as cartas rabelo nevoeiro e 
baralhe. Por fim, coloque-as em pilha de face virada para baixo sobre as 3 cartas 
rabelo regulares reservadas inicialmente (B1). Certifique-se de que a carta 
do topo da pilha é sempre uma carta rabelo regular.
B3. Disponha sobre a mesa (de face virada para baixo) as cartas rabelo 
regulares do topo da pilha até encontrar uma carta rabelo nevoeiro (esta zona 
chama-se Vale do Douro).

C. Coloque a carta de beneficência junto à pilha de cartas rabelo.

D. Realize o “sorteio” da carta filoxera (ver ponto carta filoxera, pág. 9).

DESENVOLVIMENTO DO JOGO

Uma partida de Douro 1872 desenrola-se da seguinte forma:
Fase 1: os jogadores jogam as suas cartas de pipas para tentar completar as 
encomendas das cartas rabelo regulares (ver ponto 1A) e rabelo nevoeiro 
(ver ponto 1B). Realizam este procedimento até esgotar o seu baralho das 10 
cartas de pipas.
Fase 2: a meio do jogo recolhem para a sua mão o baralho das 10 cartas de 
pipas e fazem um donativo para a carta beneficência (2B).
Fase 3: repetem os procedimentos da fase um até as cartas rabelo da pilha
terminarem.

IMPORTANTE
Como se dispõem as cartas rabelo regulares e 
rabelo nevoeiro na mesa durante o jogo?
As cartas rabelo regulares retiram-se do 
topo da pilha e dispõem-se na mesa, de face 
virada para baixo, numa zona chamada Vale do 
Douro. Quando aparece uma carta rabelo 
nevoeiro no topo da pilha, os jogadores 
começam a disputa das cartas. Este 
procedimento repete-se durante toda a partida.
Exemplo: os jogadores disputam as 3 
cartas rabelo regulares (uma de cada vez 
e pela ordem de saída) e, por último, a carta 
rabelo nevoeiro.

Vale do Douro

1 2 3
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1- CARTAS RABELO
As cartas rabelo regulares e rabelo nevoeiro disputam-se em quatro passos. 
Do passo um ao três, os procedimentos são idênticos para os dois tipos de cartas. 
O quarto e último passo (o efeito) é diferente para as cartas rabelo regulares e 
rabelo nevoeiro.

Para disputar as cartas rabelos regulares e rabelo nevoeiro:
1. Os jogadores escolhem uma carta de pipas da sua mão, que colocam à sua  
frente (de face virada para baixo).
2. Em simultâneo revelam o valor da sua carta de pipas.
3. Somam o valor total de pipas em cima da mesa.
4. Vira-se a carta rabelo regular (1A) ou rabelo nevoeiro (1B) que está em
disputa e realiza-se o seu efeito (consulte o efeito das cartas).

Nota: as cartas rabelo regulares e rabelo nevoeiro são removidas para a 
pilha de descarte depois de resolvidas. As cartas de pipas permanecem em pilha 
à frente do jogador, ficando apenas visível a última carta jogada.

1A- Rabelo regulares

Existem 15 cartas (3 por cada nível, com valores diferentes).

A) Nível da carta (de 1 a 5);
B) Pipas necessárias para encher o barco (de 1 a 29/39/49);
C) Número de jogadores (a ter como referência).

IMPORTANTE: durante o jogo consulte as informações das cartas rabelo 
regulares na carta de referência.
Numa partida utilizam-se apenas os valores da coluna referente ao número de 
jogadores em jogo.

A

A

B B

C
cartas rabelo regulares cartas referência

verso frente
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Efeito das 15 cartas:
a) Se a soma total de pipas for igual ou superior à encomenda do barco:

i. O jogador que jogou a carta mais alta recebe 2 pontos de vitória.
ii. Em caso de empate, os dois ou mais jogadores que jogaram as cartas de 
pipas mais altas recebem 1 ponto de vitória (ver exceção carta filoxera, 
pág. 10).

b) Se a soma total de pipas for inferior à encomenda do barco:
i. O jogador que jogou a carta mais baixa perde 2 pontos de vitória.
ii. Em caso de empate, os dois ou mais jogadores que jogaram as cartas de 
pipas mais baixas perdem 1 ponto de vitória (ver exceção carta filoxera, 
pág. 10).

Exemplo: numa partida a 3 jogadores são necessárias 5 pipas para completar a 
encomenda e os jogadores juntaram 9.
O jogador número 3, que jogou a carta de pipas mais alta, ganha 2 pontos de 
vitória.

1B- Rabelo nevoeiro

Existem 6 cartas rabelo nevoeiro, todas elas têm um efeito diferente. Estas 
cartas representam perigos ou acontecimentos do quotidiano dos trabalhadores 
que manobravam os barcos rabelos no rio Douro.

- FRAGAS
Efeito da carta:

a) Se a soma total de pipas for igual ou superior à encomenda do barco:
i. O jogador que jogou a carta de pipas mais alta recebe 4 pontos
de vitória.
ii. Em caso de empate, os dois ou mais jogadores que jogaram
as cartas de pipas mais altas ganham 2 pontos de vitória (ver 
exceção carta filoxera, pág. 10).

Jogador 3

Jogador 2 Jogador 1

Vale do Douro Total: 3+2+4=9
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b) Se a soma total de pipas for inferior à encomenda do barco:
i. O jogador que jogou a carta de pipas mais baixa perde 4 pontos de vitória.
ii. Em caso de empate, os dois ou mais jogadores que jogaram as cartas de 
pipas mais baixas perdem 2 pontos de vitória (ver exceção carta filoxera, 
pág. 10).

Exemplo: numa partida a 5 jogadores são necessárias 25 pipas para completar 
a encomenda e os jogadores juntaram apenas 22 pipas.
O jogador número 1, que entregou a carta de pipas mais baixa, perde 4 pontos 
de vitória.

O Douro era um 
rio de mau navegar 
com imensas rochas 
submersas a bai-
xa profundidade. A 
passagem por estas 
zonas exigia grande 
habilidade.

- SENHORA DA CARDIA
Efeito da carta:

a) Se a soma total de pipas for igual ou superior à encomenda 
do barco:

i. O jogador que jogou a carta de pipas mais alta recebe 2 
pontos de vitória.
ii. Em caso de empate, os dois ou mais jogadores que jogaram 
as cartas de pipas mais altas recebem 1 ponto de vitória
(ver exceção carta filoxera, pág. 10).

b) Se a soma total de pipas for inferior à encomenda do barco:
i. O jogador que jogou a carta de pipas mais baixa perde 2 pontos de vitória.
ii. Em caso de empate, os dois ou mais jogadores que jogaram as cartas de pipas 
mais baixas perdem 1 ponto de vitória (ver exceção carta filoxera, pág. 10).

IMPORTANTE: após disputarem a carta, todos os jogadores recuperam para a 
mão a carta de pipas jogada.

Exemplo: numa partida a 3 jogadores são necessárias 15 pipas para completar 
a encomenda e os jogadores juntaram apenas 14.
Os jogadores número 1 e 2, que entregaram a carta de pipas mais baixa, 

Jogador 1 Jogador 5

Jogador 2

Jogador 3 Jogador 4

Total: 7+6+4+3+2=22
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A fé dos marinheiros 
do Douro levou à 
construção de várias 
capelas votivas para 
agradecer o sucesso 
das suas epopeias. A 
Senhora da Cardia, 
localizada na Pen-
ha Longa, era uma 
dessas capelas.- RÁPIDOS

Efeito da carta:
a) Se a soma total de pipas for igual ou superior à encomenda 
do barco:

i.  O jogador que jogou a carta de pipas mais baixa recebe
2 pontos de vitória.
ii. Em caso de empate, os dois ou mais jogadores que jogaram 
as cartas de pipas mais baixas recebem 1 ponto de vitória 
(ver exceção carta filoxera, pág. 10).

b) Se a soma total de pipas for inferior à encomenda do barco:
i. O jogador que jogou a carta de pipas mais alta recebe 2 pontos de vitória.
ii. Em caso de empate, os dois ou mais jogadores que jogaram as cartas de  
pipas mais altas recebem 1 ponto de vitória (ver exceção carta filoxera, 
pág. 10).

Exemplo: numa partida a 4 jogadores são necessárias 20 pipas para completar 
a encomenda e os jogadores juntaram apenas 18.
O jogador número 1, que entregou a carta de pipas mais alta, ganha 2 pontos 
de vitória.

O pesadelo de todo 
o feitor da espadela 
era a travessia da 
zona dos rápidos. 
Velocidade a mais 
revelava-se fatal; no 
entanto, velocidade 
a menos era como 
entregar as suas 
vidas ao destino.

perdem 1 ponto de vitória. Após resolverem a carta, os 
jogadores recuperam as suas cartas de pipas para a 
mão.

Jogador 3

Jogador 2 Jogador 1

Total: 6+4+4=14

Jogador 1 Jogador 4

Jogador 2 Jogador 3

Total: 8+1+3+6=18
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- SIRGA
Efeito da carta:

Quando é revelada a carta sirga, vira-se de imediato uma carta 
rabelo regular da pilha. As cartas de pipas que estão em cima 
da mesa servem para disputar essa carta rabelo regular.

IMPORTANTE: se a carta seguinte for uma rabelo 
nevoeiro, os jogadores devem retirar a primeira carta rabelo 
regular imediatamente abaixo desta.

Exemplo: revelada a carta sirga (1), os jogadores viram na mesa a próxima 
carta rabelo regular (2) da pilha. Numa partida a 3 jogadores são necessárias 
17 pipas para completar a encomenda e os jogadores juntaram 18.
O jogador número 1, que entregou a carta de pipas mais alta, ganha 2 pontos 
de vitória.

A subida do Douro 
era demorada, 
sobretudo quando  
os ventos não se 
mostravam de 
feição. Utilizavam-se 
juntas de bois que, a 
partir das margens, 
puxavam os rabelos 
rio acima.

- A BARRACA – Taberna flutuante
Efeito da carta:

a) Não importa a soma, o jogador que jogou a carta de pipas 
mais baixa recebe 2 pontos de vitória.
b) Em caso de empate, os dois ou mais jogadores que jogaram 
as cartas de pipas mais baixas ganham 1 ponto de vitória (ver 
exceção carta filoxera, pág. 10).

Exemplo: Neste jogo a 5 jogadores, o jogador número 2, que jogou a carta de 
pipas mais baixa, ganha 2 pontos de vitória.

Jogador 2

Jogador 1 Jogador 3

Total: 4+8+6=18

2 1



9

Numa das zonas  
calmas do rio 
encontrava-se “A 
Barraca”, uma 
taberna flutuante 
que ajudava a 
descontrair e a 
recuperar a energia 
de uma desgastante 
viagem de, pelo 
menos, 10 dias.

- FORMALIDADES ADUANEIRAS

Efeito da carta:
A carta jogada é simplesmente usada, nenhum jogador recebe 
ou perde pontos de vitória.

A meio do percurso de regresso a Vila  Nova de Gaia, cumpriam-se as 
obrigações aduaneiras, com a entrega de vinho e, por vezes, alguns valores 
à Guarda Fiscal.

2- CARTAS ESPECIAIS

2A- Carta filoxera 
Sorteio da carta:
Todos os jogadores retiram aleatoriamente do baralho do 
jogador à sua esquerda uma carta de pipas (que colocam à 
frente do jogador a quem pertence o baralho). O valor é
revelado de imediato.
O jogador com a carta de pipa mais baixa à sua frente recebe 
a carta filoxera.

Jogador 1 Jogador 5

Jogador 2

Jogador 3 Jogador 4
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Efeito da carta:
A carta filoxera poderá rodar por todos os jogadores durante o jogo. Em caso 
de empate, com um ou mais jogadores, aquele que detiver a carta filoxera 
perde sempre.
O efeito da carta é válido nos empates com todas as cartas rabelo regulares 
e rabelo nevoeiro, com a carta beneficência e ainda em caso de empate no 
final do jogo.

Exemplo 1: numa partida a 4 jogadores são necessárias 28 pipas para 
completar a encomenda e os jogadores juntaram 28.
Os jogadores número 1, 2 e 4 estão empatados. O jogador número 4, que detém a 
carta filoxera, perde, e os jogadores número 1 e 2 recebem 1 ponto de vitória. A 
carta filoxera roda para o jogador seguinte (no sentido horário).

Exemplo 2: numa partida a 4 jogadores são necessárias 31 pipas para 
completar a encomenda e os jogadores juntaram apenas 30.
Os jogadores número 1 e 3 estão empatados. O jogador número 3, que detém a 
carta filoxera, perde 2 pontos de vitória, ao jogador 1 nada acontece. A carta 
filoxera roda para o jogador seguinte (no sentido horário).

Jogador 1 Jogador 4

Jogador 2 Jogador 3

Jogador 1 Jogador 4

Jogador 2 Jogador 3

Total: 8+8+8+4=28

Total: 10+6+8+6=30
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IMPORTANTE: a carta filoxera roda no sentido horário sempre que ocorrem 
empates que envolvam o jogador que a detém, mesmo que esse empate não seja 
importante na distribuição/entrega de pontos.

2B- Carta beneficência 
Esta carta não produz qualquer alteração à jogabilidade do jogo. 
A meio do jogo, no momento em que os jogadores recuperam 
para a mão as 10 cartas de pipas jogadas na primeira metade, 
cada um escolhe uma das suas cartas de pipas que coloca (sem 
revelar o valor) por baixo da carta beneficência.

No final do jogo, depois de resolvida a última carta rabelo da 
pilha, revelam-se os valores das cartas de pipas entregues para 

beneficência e:
O jogador ou jogadores que doaram a carta de valor mais baixo entregam 1 
ponto (atenção carta filoxera, pág. 10).
O jogador ou jogadores que doaram a carta de valor mais alto recebem 1 
ponto da pilha (atenção carta filoxera, pág. 10).

Dona Antónia, “A Ferreirinha”, foi uma mulher de sucesso numa área de 
negócios então reservada aos homens. Preocupada com as questões sociais, 
foi responsável pela construção do hospital da Régua e outras grandes obras 
e atos de beneficência.

FIM DO JOGO
O jogo termina após ser disputada a última 
carta rabelo regular da pilha. Depois de 
contabilizar os proveitos ou perdas da carta 
beneficência, somam-se todos os pontos de 
vitória. O jogador que somar mais pontos é 
o vencedor.
Em caso de empate, de entre os empatados, 
vence o jogador imediatamente à esquerda 
da posição final da carta filoxera.

NOTA: durante o jogo, os jogadores ficam perdoados de pagar barris (pontos de 
vitória) quando não os tem.



12

VARIANTE (D. Sebastião) – para 2 jogadores

Uma partida a dois jogadores desenvolve-se do mesmo modo que uma partida a 3 
jogadores, sendo aqui acrescentado um jogador-fantasma (D. Sebastião). A carta 
filoxera é retirada do jogo.
As cartas do jogador-fantasma (D. Sebastião) são jogadas aleatoriamente, 
o que provoca grandes surpresas e gargalhadas. Neste modo de jogo todos os 
procedimentos de pontos são aplicados, e a grande surpresa é que, no final do 
jogo, D. Sebastião pode mesmo vencer.

O autor
Ricardo Jorge Gomes (Setúbal, 1981) é apaixonado por jogos de tabuleiro desde 
que tem memória e dedica-lhes o seu quotidiano. Foi o primeiro português a 
conquistar uma medalha de ouro na Mind Sports Olympiad e também o primeiro 
a sagrar-se campeão mundial de um jogo de tabuleiro. Enquanto autor, os seus 
jogos de estreia são Douro 1872 e Fado: Duetos e Desgarradas, ambos publi-
cados pela editora portuguesa PYTHAGORAS.
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