














Aleta

Amura

Babor 

Banda

Barraganete

Borda

Caderna

Codaste

Cornamusa

Costado

Eslora

Estribor

Fondo

s.f.

s.f.

s.m.

s.f.

s.m.

s.f.

s.f.

s.m.

s.f.

s.m.

s.f.

s.m.

s.m.

Parte curvada dos costados do barco nas proximidades da popa.

Aleta Alheta Hanche Quarter

Parte curvada dos costados do barco, nas proximidades da proa.

Amura Amura Amure Tack

Parte esquerda da embarcación, mirando de popa a proa.

Babor Bombordo Bâbord Port

Cada un dos laterais en que se divide a embarcación simetricamente, respecto ao plano 
lonxitudinal.

Banda Banda Côte, Flanc Side

Cada unha das partes superiores da caderna que sobresaen da cuberta da embarcación.

Barraganete Borda falsa Allonge (de sommet)

Bordo ou varanda superior de cada un dos costados do buque.

Borda Borda, Amurada Bord Gunwale

Peza curva que se apoia na quilla e serve para darlle forma ao casco.

Cuaderna Cavernas Membrure, Couple Ribs

Peza grosa de madeira ou aceiro que sostén a armazón da popa, na que remata o barco 
formando ángulo coa quilla.

Codaste Cadaste Stern post

Peza de metal ou madeira que serve para amarrar os cabos das embarcacións.

Cornamusa Cunho Taquet Cleat

Cada un dos lados do buque, medidos dende a borda ata a liña de flotación.

Costado Costado Flanc Side

Lonxitude do barco, medido de proa a popa.

Eslora Cumprimento Longueur hors-tout; Length
longueur d’encombrement

Parte dereita da embarcación, mirando de popa a proa.

Estribor Estibordo Tribord Starboard

A parte somerxida máis baixa ou máis profunda dun barco.

Fondo Fundo Fond Bottom

PARTES DA EMBARCACIÓN



Forquita

Galla

Gateira

Manga

Obra morta

Obra viva

Popa

Proa

Puntal

Quilla

Regala

Remadoira

Peza de metal ou madeira que ten nun dos extremos dúas pezas que conforman un 
semicírculo,  no que se enganchan o remo ou o rastro, ou ben o mastro e a percha nas 
embarcacións tradicionais. Sin. Galla.

Horquilla Forqueta, Dame de nage

Vid. Forquita

1-Calquera burato na parede ou na cuberta dunha embarcación. 
2- Peza colocada enriba da regala das embarcacións tradicionais, de forma rectangular e 
cunha fenda no centro en forma de U, que se emprega para guiar por ela o cabo.

Gatera 1. Alboi  2.Escoteira Écoubier Chock

Anchura da embarcación que, xeralmente, se mide á altura do plano da caderna mestra. 

Manga Boca, Largura Maître bau Beam

Parte visible dunha embarcación cando o barco está en situación de navegación.

Obra muerta Obras mortas Œuvres mortes Upper works

Parte somerxida dunha embarcación cando o barco está en situación de navegación.

Obra viva Obras vivas Œuvres vives Bottom

Parte posterior da embarcación.

Popa Pôpa, Ré Arrière, Poupe Stern

Parte dianteira da embarcación, que abre o camiño na auga.

Proa Proa Avant, Proue Bow

Altura do barco, medida dende o bordo inferior da quilla ata a cuberta.

Puntal Pontal Creu Depth

Peza central e inferior do barco, moi sólida, que vai de proa a popa e serve de base e 
afianzamento das cadernas do barco. Considérase a columna vertebral do esqueleto do barco.

Quilla Quilha Quille Keel

Prolongación do casco do buque que sobresae da cuberta.

Regala Tábua Muraille Top rail

Peza trapezoidal de madeira que conta cun burato no que se introducen os toletes do remo e 
serve para apoiar o remos evitando o desgaste da regala.

Chumacera Chumaceira Dame de nage; Oarlock
toletière

Forquilha

s.f.

s.f.

s.f.

s.f.

loc.subs.

loc.subs.

s.f.

s.f.

s.m.

s.f.

s.f.

s.f.
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Peza grosa e curvada que vai empalmada no extremo anterior da quilla, formando a proa.

Roda Roda Étrave Stem

1. Caseta que protexe unha trapela ou outras partes das embarcacións. 
2. Pequeno departamento na proa onde se gardan cabos e toletes.

Tambucho Capuchana Rouf

Táboa grande que forma o bordo superior da embarcación.

Peza cilíndrica de madeira ou ferro, fixada no bordo da embarcación, normalmente na 
remadoira, e que se emprega para apoiar o remo que queda suxeito a el mediante o estrobo.

Tolete Tolete Tolet Tholepin

Peza curvada que vai situada sobre a quilla e forma a base da caderna.

Varenga Longarina Varangue Floor

Roda

Tambuche

Tapa da regala

Tolete

Varenga

s.f.

s.m.

loc.subs.

s.m.

s.f.
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Aleta Amura

Babor 
Banda

Barraganete

Borda

Caderna Codaste

PARTES DA EMBARCACIÓN



Cornamusa
Costado

Eslora
Estribor

Fondo

Forquita

Gateira Manga
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Obra morta Obra viva

Popa
Proa

Puntal

Quilla

Regala
Remadoira
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Roda

Tambuche

Tambuche

Tapa da regala

Tolete

Tolete

Varenga Varenga

PARTES DA EMBARCACIÓN





Bancada

Bancada 
dos pés

Batel

Cear

Ceavoga

Empuñadura

Estrobo

Guión

Loitadeiro

Pa

Pica

Pica patrón

Proeiro

Cada un dos bancos feitos de táboas traveseiras  que serven de asento aos remeiros.

Bancada Banco Estrope

Táboa onde o remeiro/a apoia os pés para fixarse ó barco e así poder vogar.

Bancada de los pies Pau de voga Cales-pieds; Foot-plate, thwart 
barre à pieds

Pequena embarcación de regata de banco fixo sen quilla, de feitura longa e estreita, para catro 
remeiros/as e un patrón/oa.

Batel Batel Batel Skiff

Remar cara atrás.

Ciar Ciar Ramer à rebours; ;  To back water 
Scier, Culer

Manobra para virar en redondo unha embarcación.

Ciaboga Cia-voga Virement de bord Turn

Parte do remo  por onde se agarra para vogar. Sin. Guión, puño.

Empuñadura Punho Poignée Handle

Aro de corda que suxeita o remo ao tolete.

Estrobo Estropo Button

Vid. Empuñadura, puño.

Reforzo que ten o remo na parte que apoia na embarcación para evitar o seu desgaste.

Luchadero Tacão, forro Manchon

Parte máis ancha do remo que entra na auga e serve para impulsar a embarcación.

Pala Pá Palette, Pelle Blade

Remo de tamaño menor có remo normal, situado na proa e que  utiliza o proeiro nas viradas.

Pica, Espaldín Pica Aviron avant Quant, steering oar

Remo de tamaño maior có normal que o patrón leva na popa facendo a función de temón.

Pica patrón Pica padrão Aviron-godille, Quant, steering oar
Aviron de queu

Remeiro que navega no lugar máis achegado á proa da embarcación.

Proel Proeiro Rameur de proue Bowman

s.f.

loc.subs.

s.m.

v.i.

s.f.

s.f.

s.m.

s.m.

s.m.

s.f.

s.f.

loc.subs.

s.m.

REMO TRADICIONAL



Puño

Remar

Temoneiro -ra

Tolete

Traíña

Traiñeira

Virada

Viraxe

Vogar

s. m.
 

v.i.

s.m.

s.m.

s.f.

s.f.

s.f.

s.f.

v.i.

Vid. Empuñadura, guión

Mover os remos para propulsar a embarcación obtendo impulso na auga. Sin. Vogar

Remar, bogar Remar, vogar Nager, Ramer To row

Persoa situada na popa da embarcación que é a encargada de conducir e dirixir o rumbo da 
mesma.

Timonel Timoneiro Barreur Helmsman

Peza de madeira, xeralmente de forma cilíndrica, que se fixa na remadoira e que serve para 
enganchar e apoiar o remo.

Tolete, Escálamo. Tolete Tolet, Tolotière Oarlock

Embarcación de regatas de banco fixo, de feitura longa e estreita, para trece remeiros/as e un 
patrón/oa.

Trainera Traineira Traînière

Vid. Traíña.

Manobra que realiza o patrón ou patroa da embarcación para cambiar de rumbo ou dirección. 
Sin. Viraxe

Virada Virada, Viragem Virement (de bord) Tacking maneuver

Vid. Virada.

  
Vid. Remar.

REMO TRADICIONAL



Bancada

Bancada 
dos pés

Batel

Batel

Cear

Ceavoga

Empuñadura

Estrobo

REMO TRADICIONAL



Loitadeiro Pa

Pica

Pica patrón

Proeiro Temoneiro -ra

Tolete

Traíña

REMO TRADICIONAL







Desvío do rumbo do buque cara a sotavento por efecto do vento e do mar.

Abatimiento Abatimento Abattée Leeway

Orientar o foque máis cara ao vento deixando o seu puño máis a barlovento.

Acuartelar Aquartelar Contrebrasser, 
Porter le foc au vent

Poñer dereita a embarcación, por exemplo suprimindo a escora mediante a solta das escotas.

Adrizar Endireitar Redresser To right

Cabo que suxeita e controla a percha do spinnaker.

Amantillo Amantilho  Balancine Topping lift

Atar ou suxeitar mediante cordas unha embarcación.

Amarrar Amarrar Frapper To fasten

Conxunto de paus, cordames e velames dunha embarcación que serven para navegar coa forza 
do vento.

Aparejo Aparelho Gréement Rig

Afrouxar un cabo para diminuír o seu traballo, soltándoo pouco a pouco.

Amollar Folgar, Lascar Filer To haul down, 
to lower

Afrouxar bruscamente certa cantidade dun cabo que está traballando, ou soltalo 
completamente.

Largar Largar Choquer

Afastar a proa da dirección do vento. 

Arribar Ancorar Abattre, Laisser To fall off, to sheer off,
to bear away

Bordo da vela maior máis próximo á popa e que non está fixado nin ao mastro nin á botavara.

Baluma Valuma Chute Leech

Parte aberta da cuberta do barco onde se sitúan os tripulantes e o temoneiro para o goberno 
da embarcación.

Bañera Poço Baignoire, cockpit Cockpit

Banda ou costado polo que se recibe o vento. Ant.: Sotavento

Barlovento Barlavento Au vent; Windward
Sous le vent

Abatemento

Acuartelar

Adrizar

Amantillo

Amarrar

Aparello

Arriar

Arriar en 
banda

Arribar

Baluma

Bañeira

Barlovento

s.m.

v.tr.

v.tr.

s.m.

v.tr.

s.m.

v.tr.

loc.v.

v.tr./i.

s.f.

s.f.

s.m.

EMBARCACIÓN A VELA



Distancia navegada pola embarcación sen cambiar a orientación das velas.

Bordada Bordada Bordée tack

Barra de metal ou de madeira á que se suxeita o puxamen da vela maior.

Botavara Retranca Bôme Boom

Panca de madeira ou ferro unida ao temón que permite gobernar o barco dende a bañeira.

Caña del timón Cana do leme Barre (de gouvernail) Tiller
/Barre franche

Cobrar ou tirar das escotas das velas. Sin. Chamar polo cabo.

Cazar Caçar Border, Tirer To haul 

Situar o barco en ángulo pechado respecto da dirección do vento. Sin. Cinxir

Ceñir Cingir, Bolinar Naviguer au près, To sail close-hauled
Louvoyer

Vid. Cinguir

Peza de aceiro ou de madeira que se levanta perpendicular á quilla no seu extremo de popa e 
na que se coloca o temón.

Codaste Étambot Stern frame

Peza de madeira ou ferro colocadas transversalmente ao mastro.

Cruceta Vau Barre de flèche Cross-tree

Extremo dunha corda ou dun cabo.

Chicote Chicote Bout à nouer End

Cabo que serve para izar unha vela.

Driza Adriça Drisse Halyard

Navegación dun buque co vento pola popa.

Empopada Ir à bolina Plein vent arrière Dead run

Atar unha vela á súa verga e unir a relinga da vela ao seu respectivo mastro e á súa botavara 
mediante as respectivas vergas.

Envergar Envergar Endrailler (le foc); To set, to bend
Enverguer (les voiles)  

Bordada

Botavara

Cana

Cazar

Cinguir

Cinxir

Codaste

Cruceta

Chicote

Driza

Empopada

Envergar

s.f.

s.f.

s.f.

v.tr.

v.tr.

v.tr.

s.m.

s.f.

s.m.

s.f.

s.f.

v.tr.
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Enxarcia

Escora

Escota

Espello de 
popa

Estai

Fogonadura

Fondear

Foque

Foque de 
tormenta

Fura do mastro

Grátil

Izar

Conxunto de cabos necesarios para manobrar e aparellar o barco, que pode ser firme 
(obenque, estai) ou de labor (driza e escota).

Jarcia Enxárcia, cordame Grand foc, 
Foc de Gênes

Inclinación que ten o barco respecto ao plano lonxitudinal, debido ao vento, ao estado do mar 
ou á mala estiba da carga.

Escora Banda Gîte Heel

Cabo que se utiliza para controlar as velas  en función do rumbo  desexado e a dirección do 
vento.

Escota Escota Écoute Sheet

Parte exterior da popa plana dunha embarcación.

Espejo de popa Painel de popa Étambot Transom

Cabo que suxeita o mastro para evitar que caia cara á popa.

Estay Estai Étai Stay

Orificio situado na cuberta no que se introduce o mastro. Sin. fura do mastro.

Fogonadura Enora Étambrai Mast hole

Amarrar unha embarcación ao fondo mediante un cabo que ten nun extremo un elemento 
pesado, normalmente unha áncora.

Fondear Fundear Mouiller To anchor

Vela de coitelo que vai envergada ao estai.

Foque  Bujarrona Foc (standing) Jib

Vela de proa de pequeno tamaño e gran resistencia, utilizada con mal tempo.

Tormentín Estai de tempo, Storm-jib
buja de temporal

Vid. Fogonadura

Bordo da vela máis próximo á proa do barco e que está fixado no mastro. Sin. Testa

Grátil Testa, Garotil Guindant Luff

Subir as velas.

Izar Içar Établir To hoist

Rigging

s.f.

s.f.

s.f.

loc.subs.

s.m.

s.f.

v.tr.

s.m.

loc.subs.

loc.subs.

s.m.

v.tr.
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Barra metálica ou de madeira na que se izan as velas.

Mástil Mastro Mât Mast

Peza en forma de canal dentado que serve para reter un cabo.

Mordaza Mordaça Taquet coinceur Clam cleat

Conxunto cabos que sosteñen  lateralmente o mastro.

Obenque Enxárcia Hauban Shrouds, rigging

Peza metálica ou doutros materiais, fixa ou abatible, que se coloca debaixo da quilla coa fin de 
darlle estabilidade e diminuír a deriva.

Orza Orça Dérive Centreboard

Deixar caer a proa cara á dirección do vento.

Orzar Orçar Lofer To luff

Guía que serve para pasar as escotas da vela maior e do foque e facilitar o control das mesmas.

Escotero, Pasacabos Escoteira Chariot d’écoute Traveller

Pau ao que se asegura o grátil.

Esquina da vela que queda máis cerca da proa do barco, onde se xuntan o puxamen e o grátil.

Puño de amura Punho da amura Point d’amure Tack

Esquina superior da vela, onde se xuntan a baluma e o grátil.

Puño de driza Punho da pena Têtière Head

Esquina da vela que queda máis cerca da popa do barco, onde se xuntan a baluma e o 
puxamen.

Puño de escota Punho da escota Point d´écoute Clew

Bordo inferior da vela maior que está fixado á botavara.

Pujamen Esteira Ralingue de fond Foot

Golpe de vento brusco que se produce debido ao cambio de dirección ou intensidade deste.

Racha Rajada Rafale Gust of  wind

Cabo que serve para pregar unha parte da vela e que permite diminuír a superficie desta en 
caso necesario.

Rizo Rize Ris (bande de) Reef

Mastro

Mordaza

Obenque

Orza

Orzar

Pasacabos

Percha

Puño de 
amura

Puño de 
driza

Puño de 
escota

Puxamen

Refacho

Rizo

s.m.

s.f.

s.m.

s.f.

v.tr.

s.m.

s.f.

loc.subs.

loc.subs.

loc.subs.

s.m.

s.m.

s.m.
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Cambiar o vento de dirección sucesivamente.

Rolar Rolar Souter (le vent) To shift

Tira de plástico flexible inserida na bolsa que vai intercalada ao longo da baluma da vela 
maior. Sin. Tirante.

Sable Tirante Gousset de latte Batten

Dirección cara onde sopra o vento. Ant. barlovento.

Sotavento Sotavento Sous le vent Leeward

Vela lixeira de forma triangular que se iza para navegar con ventos portantes.

Spinnaker Spinnaker, Balão Spinnaker, Spin Spinnaker

Percha móbil que se afirma á cara de proa do mastro para sacar fóra da borda o spinnaker.

Tangón Pau Tangon Spinny

Peza plana colocada na popa do navío, suxeita ao codaste, e articulada nun eixe en sentido 
vertical, que permite virar e gobernar a embarcación.

Timón Leme Gouvernail, Safran Rudder

Vid. Grátil

Vid. Temón

Tira de plástico flexible inserida na bolsa que vai intercalada ao longo da baluma da vela 
maior. Sin. Sabre.

Tangón Pau Tangon Spinny

Aparello que serve para manter unha percha en posición baixa.

Trapa Burro Hâle-bas Kicking strap; 
Boom vang

Facer que a botavara pase dunha banda á outra do barco mentres se navega con vento de 
popa.

Trasluchar Cambar Empanner, To gybe, 
Gambeyer To jibe

Vela que se iza no mastro maior.

Vela mayor Vela  grande Grand-voile Main sail

Manobra pola cal o barco cambia de amura e pasa a  recibir o vento pola outra banda. Sin. 
viraxe.

Virada Virada, Viragem Virement (de bord) Tacking

Rolar

Sabre

Sotavento

Spinnaker

Tangón

Temón

Testa

Timón

Tirante

Trapa

Trasluchar

Vela maior

Virada

v.i.

s.m.

s.m.

s.m.

s.m.

s.m.

s.f.

s.m.

s.m.

s.f.

v.tr.

loc.subs.

s.f.
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Vid. Virada.

Vela foque co puño de escota máis baixo, o puxamen máis longo e de maior superficie, 
empregada con ventos frouxos ou moderados.

Génova Genoa Génois Genoa jib
Prendre la mer

Partir do porto unha embarcación para meterse no mar.

Zarpar Zarpar Lever l’ancre, Weigh anchor, 
Appareiller, Set sail

Viraxe

Xénova

Zarpar

s.f.

s.f.

v.i.
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Amantillo Aparello

Baluma

Bañeira

Barlovento
Botavara

Cana

Codaste

EMBARCACIÓN A VELA



Cruceta

Chicote

Driza
Enxarcia

Escora

Escota

Espello 
de popa

Estai

EMBARCACIÓN A VELA



Fogonadura

Foque

Foque 
de tormenta Grátil

Mastro

Mordazas

Obenque

Orza

EMBARCACIÓN A VELA



Pasacabos

Puño de 
amura

Puño de 
driza

Puño de 
escota

Puxamen

Rizo

Sabre
Sotavento
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Spinnaker

Spinnaker

Tangón

Temón

Trapa

Vela maior

Vela maior Xénova

EMBARCACIÓN A VELA







Desviación dunha embarcación do seu rumbo cara a sotavento por efecto do vento. 

Abatimiento Abatimento Dérive côté sous le vent

Baleirar a auga dunha embarcación.

Achicar Achicar Écoper To scoop

Superar unha embarcación a outra durante unha regata.

Adelantar Ultrapassar Dépasser To overtake

 1- Botar ou ir unha embarcación ao fondo como consecuencia da entrada de auga no seu 
interior. 2- Introducirse a proa da embarcación na auga como consecuencia do movemento do 
remeiro ao introducir a pa na auga.

Hundirse Afundar Couler To sink

Disposición en liña das embarcacións.

Alineación Alinhamento Alignement Line-up

Peza semirríxida de material lixeiro que se emprega para suxeitar o van do piragüista e 
amortecer os impactos deste contra a embarcación.

Almohadilla Encosto Calage, Pad
dosseret gonflable

Utilizar o remo ou pa como elemento de soporte sobre a auga para equilibrar unha piragua.

Apoyar Apoiar Appuyer, Faire appui, 

1. Posición lonxitudinal dunha piragua con respecto á liña de flotación. Se o calado é maior 
pola popa, dise que o asento é pola popa; se o calado é maior pola proa, fálase de asento pola 
proa. 2. Peza de material ríxido colocada no fondo do kaiak, que serve para sentar o remeiro.

Asiento Assento 1- Assiette longitudinale. 1.fore-and-aft trim 
2- Siège, assise; barreau, 2.Seat
pouf  (canoë)

Movemento inicial dunha pada, correspondente ao momento no que se fai entrar o remo ou pa 
dentro da auga.

Ataque Inmersão Attaque Catch

Banda ou costado esquerdo da piragua mirando de popa a proa.

Babor Bombordo Bâbord Port

Sinal destinado a guiar o piragüista, indicándolle a ruta que debe seguir.

Baliza Baliza Balise Buoy

PIRAGÜISMO

Abatemento

Achicar

Adiantar

Afundir

Aliñamento

Almofadiña

Apoiar 

Asento

Ataque

Babor

Baliza 

s.m.

v. tr.

v. tr.

 v. tr. ou pr. 

s.m.

s.f.

v. tr

s.m.

s.m.

s.m.



Sinalización, por medio de balizas, dunha área ou campo de competición no que ten lugar 
unha regata.

Balizamiento Balizagem Balisage Buoying  
del recorrido  do percorrido  du parcours

Cavidade  descuberta da piragua onde vai sentado o piragüista.

Bañera Habitáculo, Cockpit Cockpit Cockpit

Lado da embarcación de onde vén o vento. Ant.: sotavento. 

Barlovento Barlavento Côté dessus du vent, Windward side
Face au vent

Recipiente resistente e impermeable que se emprega para transportar na piragua aquilo que 
se desexa protexer da humidade.

Bidón Bidão Bidon étanche Drum

Corpo flotante sobre a auga, fixado ao fondo do mar por medio dun cabo, unha cadea ou un 
cable, que se emprega como sinal.

Boya Bóia Bouée de balisage Buoy

Peza plana e longa de madeira ou plástico, no que se engancha o cubrebañeiras, situada na 
parte superior da bañeira do kaiak.

Borde de la bañera Braçola Hiloire Top rail

Canoa para un único piragüista cun só remo dunha soa pa. 

C-1 C-1 C-1 C-1

Canoa para dous piragüistas con cadanseu remo dunha soa pa.

C-2 C-2 C-2 C-2

Soporte formado por un traveseiro apoiado en catro patas diverxentes no que se coloca en alto 
a  piragua cando está en terra.

Caballete Cavalete Trétau; chevalet Griddle-stand

Distancia vertical desde a quilla ata a liña de flotación; altura da obra viva.

Calado Calado Tirant d'eau Bottom,draught

Área de competición na que se desenvolve unha proba. Sin. pista de regata.

Campo de regata Campo de regata Champ de course; Regatta area
aire de régate

Embarcación a remo, estreita e polo regular dunha soa peza, sen quilla, temón nin outros 
dispositivos para dirixir o seu curso, na que o remeiro utiliza dous apoios: pé e xeonllo. 

Canoa Canoa Canoë Canoe

PIRAGÚISMO

Balizamento 
do percorrido

Bañeira 

Barlovento

Bidón

Boia

 
Bordo da 
bañeira

C-1

C-2

Cabalete

Calado

Campo de 
regata

Canoa

loc. subs.

s.f.

s.m.

s.m.

s.f.

loc. subs.

s.f.

s.f.

s.m.

s.m.

loc. subs.

s.f.
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Canoa bipraza

Canoa 
monopraza

Canoeiro-a

Canoísta

Carena

Carreiro

Casco

Cear

Ceavoga 

Contracorrente

Cuberta 

Cobrebañeiras

Culler

vid. C-2.

vid. C-1.

Persoa que goberna unha canoa. Sin. Canoísta.

Canoero Canoeiro Céiste; Canoéiste Canoeist

vid. Canoeiro.     
 
Parte do casco da piragua que queda por debaixo da liña de flotación. Sin.: obra viva

Carena Querena Carène Bottom 

Espazo polo que ten que desprazarse o piragüista nunha competición. 

Calle Face Zone de course Lane

1- Corpo que forma o contorno exterior da piragua. 2- Obxecto feito de material resistente 
que cobre e protexe a cabeza do piragüista.

Casco Casco 1- Coque. 2- Casque 1.hull  2.helmet

Remar  cara atrás.

Ciar Ciar Ramer à rebours; To back water
Scier

Manobra que consiste en cear dun lado e remar doutro para cambiar a dirección da 
embarcación ou para efectuar xiros seguindo as curvas trazadas polas boias nas competicións 
de fondo.

Ciaboga Cia-voga Virement de bord Turn

1-Corrente secundaria que circula en sentido contrario ao da corrente principal. 2-Sentido 
contrario ao sentido do movemento da auga.

Contracorriente Contra-corrente Contre-courent 1.cross-current 
2counter-current

 Piso da embarcación que se estende horizontalmente ao longo da eslora e a manga.

Cubierta Coberta Pont Deck

"Faldón de lona, plástico ou neopreno dunha piragua, axustable á cintura do kaiakista e ao 
bordo da bañeira, que serve para manter seco o interior da piragua para evitar que entre auga 
no interior da piragua.”

Cubrebañeras Saiote, Cobertura Jupe, jupette Splash skirt

Folla da pa con forma cóncava. 

Cuchara Pá Cuillère Blade
(pagaie cuillère)

loc. subs.

loc. subs.

s.m.f.

s.m.f.

s.f.

s.m

s.m.

v.tr.

s.f.

s.f.

s.f.

s.m.

s.f.



Desviación dunha piragua do seu rumbo por efecto da corrente.

Deriva Deriva Dérive Drift

Saír da piragua en terra.

Desembarcar Desembarcar Débarquer To land

Poñer unha embarcación dereita. Sin.: endereitar. Ant.: escorar.

Adrizar Driçar Redresser To right

Subir a unha piragua.

Embarcar Embarcar Embarquer, To embark
(se) mettre à l'eau

Parte do remo na que se colocan as mans para remar.

Empuñadura Empunhadura Poignée (kayak); Handle
olive (canoë)

vid. Drizar
    

Inclinación lateral da piragua, por causas meteorolóxicas ou técnicas.

Escora Banda Gîte Heel

Inclinar a piragua cara a un dos seus lados debido á posición do remeiro ou pola forza do 
vento ou do mar. 

Escorar Escorar Gîter To heel over

Lonxitude que ten unha piragua de proa a popa.

Eslora Cumprimento Longueur (hors-tout) Length

Manobra coa que, sen saír do kaiak e sen ter axuda, o piragüista volve á superficie despois 
dunha volta fortuíta ou voluntaria da embarcación. 

Esquimotaje Rolamento de Esquimautage Kayak roll, 
esquimó eskimo turn

Banda ou costado dereito da piragua mirando de popa a proa.

Estribor Estibordo Tribord Starboard

Obxecto lixeiro que se introduce nos ocos da embarcación coa finalidade de facer 
insomerxible a piragua.

Flotador Flutuador Flottabilité(réserve de);Float
 gonfle; sac étanche

Parte ampla e plana do temón que vai introducida na auga.

Hoja del timón Leme Safran Rudder blade

PIRAGÚISMO

Deriva

Desembarcar 

Drizar

Embarcar

Empuñadura

Endereitar 

Escora

Escorar

Eslora

Esquimotaxe

Estribor 

Flotador

Folla do temón

s.f.

v. i.

v.tr.

v. i.

s.f.

v. tr. 

s.f.

v. tr. ou pr.

s. f.

s.f.

s.m.

s.m.

loc. subs.
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Parte ancha do extremo do remo, con forma plana ou de culler, que se introduce na auga para 
realizar a tracción. 

Hoja de la pala Pá 1- Faces ou côtés de la 
pale, pelle, palette ou 
aviron. 2- Face avant 
ou de puissance et face 
arrière; côté actif  et 
côté passif  (pale creuse).

Kaiak para un só piragüista. 

K-1 K 1 K-1 K-1

Kaiak para dous piragüistas.

K-2 K 2 K-2 K-2

Kaiak para catro piragüistas. 

K-4 K 4 K-4 K-4

Canoa estreita e aguzada de proa a popa, moi lixeira e resistente que conta cun oco ou máis 
para sentar o/os remeiro/os.

Kayak Caiaque, Kayak Kayak Kayak  

Persoa que goberna un kaiak.

Kayakista Kayakista Kayakiste Kayakist

Anchura da embarcación tomada horizontalmente en sentido transversal na parte máis larga.

Manga Boca, Largura Largeur Beam, maximum width

Fase segunda ou fase aérea dunha pada que corresponde ao movemento de desprazamento do 
remo ou pa no aire para preparar unha nova pada. Sin.: recuperación

Movimiento de Fase aérea Mouvement de retour Recovery part of
recuperación astroke

Fase primeira ou fase acuática dunha pada correspondente ao movemento ou impulso do remo 
ou da pa na auga. Sin.: pasada, tracción

Movimiento de tracciónMovimento de tração Mouvement de traction Forward stroke

Afundir unha embarcación, ir a pique.

Naufragar Naufragar Faire naufrage; To wreck
naufrager

Cada unha das pezas con forma plana e estreita que, dispostas transversalmente na parte 
superior da canoa, serven para reforzar a súa estrutura. Sin.: traveseiro

Nervio Travinca Traversin Thwart

Blade

Folla da pa

K 1

K-2

K-4

Kaiak

Kaiakista

Manga

Movemento de 
recuperación

Movemento de 
tracción

Naufragar

Nervio

loc. subs.

s.m.

s.m.

s.m.

s. m.

s.m ou f.

s.f.

loc. subs.

loc. subs.

v. i.

s.m.



PIRAGÚISMO

Parte somerxida do casco dunha embarcación.

Obra viva Obras vivas Oeuvres vives Freeboard

1. Instrumento de propulsión de forma alongada que ten nun extremo (canoa), ou nos dous 
(kaiak), unha folla que serve para impulsar a piragua ao facer forza con ela na auga, e que se 
compón de tres partes: folla da pa (ou pa), pértega e empuñadura.  Sin.: remo. 2. vid. Folla da 
pa.

Pala 1.Pagaia; 2.Pá 1.Aviron, rame, pagaie. 1.paddle 2.blade
2.Aviron, pale, palette, 
pelle

Pa cunha folla nun extremo da pértega e unha empuñadura no outro extremo.

Pala de canoa Pagaia simple Pagaie de canoë Single-bladed paddle
(simple)

Pa cunha folla en cada extremo da pértega e con empuñaduras na parte central

Pala de kayak Pagaia dupla Pagaie de kayak Double-bladed paddle
(double)

Cada un dos movementos cíclicos completos dun remo ou pa efectuados dentro e fóra da auga 
destinados a avanzar a embarcación.

Palada Pazada, remada Coup de pagaie Paddle stroke

Pada errónea realizada no aire sen tocar a auga.

Palada falsa Pazada falsa Fausse pelle, pelle coulée       

Realizar padas alternativas ou simultáneas, segundo a modalidade de piragüismo, a babor 
e/ou a estribor para facer avanzar a embarcación. Sin.: padexar.

Palear       Nager, pagayer, To paddle
ramer, canoter

vid. Padear
    

Persoa que propulsa a piragüa facendo uso dunha pa.

Palista Canoeiro Pagayeur/euse, Paddler
rameur/euse

vid. Tracción ou movemento de tracción.
    

Traxecto ou espazo, dunha lonxitude determinada, no que se move a piragua.

Recorrido Percurso Parcours Course

Parte máis longa dun remo que serve de nexo de unión entre a empuñadura e a pa.

Pértiga Pega Manche Shaft

Obra viva

Pa

Pa de canoa

Pa de kaiak

Pada

Pada falsa

Padear

Padexar

Palista

Pasada

Percorrido

Pértega

loc. subs.

s.f.

loc. subs.

loc. subs.

s.f.

loc. subs.

v.int.

v. int.

s.m. ou f.

s.f.

s.m.

s.f.
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Embarcación de pequeno tamaño, longa e estreita, coas liñas lonxitudinais do casco convexas, 
feita normalmente dunha soa peza e propulsada a remo. 

Piragua Caiaque Canoë, kayak Canoe

Deporte náutico que se realiza sobre unha piragua ou unha canoa, no que a pa é o único medio 
de propulsión autorizado.

Piragüismo Canoagem Aviron, Canoë-kayak; Canoeing
canotage

Persoa que practica o piragüismo.

Piragüista Canoeiro Pagayeur/-euse Canoeist
(canoéiste, céiste, 
kayaquiste, rameur/-euse)

Táboa lonxitudinal que se sitúa no fondo da canoa, sobre a que se coloca o repousapés e o 
taco. 

 Piso de la canoa Assoalho da canoa Fond du canoë Planking

vid. Campo de regata
   

Ponte xeralmente flotante, que prolonga a extensión da terra firme dentro da auga,  
constituída por dous flotadores unidos por un ou máis postes e que se utiliza para embarcar 
ou desembarcar unha piragua. 

Pontón Pontão Ponton Pontoon

Parte posterior da piragua. Ant.: proa 

Popa Popa, ré Poupe, arrière Stern

Parte dianteira da piragua. Ant.: popa

Proa Proa Proue, avant Bow

Impeler a embarcación para adiante cunha pa ou remo.

Propulsar Impulso Propulser To propel

Peza lonxitudinal que se dispón de proa a popa e que pode ser considerada a base da estrutura 
da embarcación. 

Quilla Quilha Quille Keel

vid. Movemento de recuperación

vid. Bordo da bañeira

vid. Pa 1.

vid. Pa de kaiak.

Piragua 

Piragüismo

Piragüista

Piso da canoa

Pista de regata

Pontón

Popa 

Proa 

Propulsar

Quilla

Recuperación

Regala

Remo

Remo dobre

s.f.

s.m.

s.m. ou f.

loc. subs.

loc. subs.

s.m.

s.f.

s.f.

v. tr.

s. f.

s.f.

s. f.

s.m.

loc. subs.
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vid. Pa de canoa.

Movemento xiratorio e rápido da auga que pode poñer en perigo a estabilidade da piragua.

Remolino Remoínho Tourbillon, marmite Whirlpool

Obxecto de madeira ou metal que serve para apoiar os pés dentro da piragua. 

Reposapiés Finca pés Cales-pieds, Foot rest
barre à pieds

Rastro na auga que deixa ao seu paso unha piragua.

Estela Sulco Sillage Wake

Lado da embarcación contraria a aquela de onde vén o vento. Ant.: barlovento.

Sotavento Sotavento Côté sous le vent Leewardside

Peza rectangular cunha fendidura adaptada  para que o remeiro poida apoiar o xeonllo 
mentres navega.

Taco Apoio Appui Knee brace

Persoa que goberna o temón nun kaiak.

Timonel Timoneiro Barreur Hellsman

Pequeno elemento longo e plano fixado na parte inferior da embarcación máis próxima á 
popa, ou ben na propia popa, que serve para  manter o rumbo ou establecer un novo.

Timón Leme; Timão Gouvernail; Rudder
barre (de gouvernail)  

vid. Movemento de tracción

Vid. Nervio
    

Conxunto de persoas que navegan nunha piragua.

Tripulación Tripulação Equipage; Crew
équipier avant et 
arrière (canoë)

Rampla de pedra existente nos peiraos que serve para traer á terra as embarcacións

Varadero Varadouro Rampe de halage Slipway

Facer que a piragua xire ou cambie de dirección axudada pola acción do remo e/ou do temón.

Virar Virar Virer To tack

Acción de virar unha piragua.

Viraje Viragem Virage Tacking

Remo simple

Remuíño 

Repousapés

Ronsel

Sotavento 

Taco

Temoneiro

Temón 

Tracción

Traveseiro

Tripulación

Varadoiro 

Virar

Viraxe 

loc. subs.

s.m.

s.m.

s.m.

s.m.

s.m.

s.m 

s.m.

s.f.

s.m.

s.f.

s.m.

v. tr.

s.f.
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Achicar

Adiantar

Afundir Aliñamento

Apoiar
Asento

Babor
Ataque
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CaladoCabalete

C-1

Boia
Bordo de bañeira

BañeiraBaliza

C-2
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Campo de regata Canoa

Cobrebañeiras

Canoeiro
Cear

Culler

Embarcar

Empuñadura
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Escora
Eslora

Folla da pa

Kaiak

Manga

Kaiakista

Folla do temón

Estribor



PIRAGÜISMO

Nervio

Movemento
de
recuperación

Obra viva
Pa

Pada falsa

Pada

Palista Palista
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Pértega

Piragüa

Pontón
Piso da canoa

Popa
Proa

RepousapésQuilla
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Ronsel

Taco Temón

Virar
Varadoiro

Ronsel

KAIAKCANOA







Asento estreito situado na cadeira da embarcación.

Banco del panel board seatings

Asento situado na popa da embarcación e enriba do cofiño.

Banco del cofete Banco do cofinho door seatings

Parte aberta da cuberta do barco onde se sitúan os tripulantes e o temoneiro para o goberno 
da embarcación.

Bañera Banheira Open cabin

Cada unha das partes superiores da caderna que sobresaen da cuberta da embarcación. 

Barraganete Escora da borda falsa Top timber

Bordo ou varanda superior de cada un dos costados do buque.

Borda Borda de tempo Gunwale

Varandas do costado dun buque que van dende a auga ata a borda.

Bordos Bordos Borde Side

Espazo situado na parte media da bañeira da embarcación onde os mariñeiros normalmente 
gardaban as redes, o peixe, o marisco, etc. 

Panel Painel Board

Bordo inferior de cada un dos costados dun barco, pegado á quilla.

Cinta Calime Préceinte Band 

Elemento feito en madeira, de forma delgada e alongada, que serve para facer xirar o temón 
dende a bañeira da lancha. 

Caña Cana do leme Barre Rudder tiller 

Bordo da embarcación situado debaixo da tapa da cuberta.

Cinta vocal Cinta vocal? Strake

Espazo pequeno e estanco, situado na popa da embarcación, onde o mariñeiro gardaba cousas 
de pouco tamaño.

Cofete Cofinho Coqueron Door

Cada unha das pezas de madeira ou metálicas en forma de T, situadas na cuberta a babor e a 
estribor que serve para enganchar os cabos.

Cornamusa Cunho Cleat 

Banco da 
cadeira  

 
Banco do 
cofiño 

Bañeira

Barraganete 

           
Borda 

Bordos 

                           
Cadeira  

                        
Calime 

                           
Cana  

                               
Cinta vocal 

                    
Cofiño  

               
Cornamusa 

loc. subs.

loc. subs.

s.f.

s.m.

s.f.

s.m.

s.f.

s.m.

s.f.

loc. subs.

s.m.

s.f.

XEITEIRA



1. Parte lateral da cuberta dunha embarcación que  vai de proa a popa, que permite transitar 
por ela. 2. Parte transitable da cuberta onde se atopan os embornais.

Corredor Corredor Drain-pipe

Cabo que serve para izar ou arriar vergas e velas, de xeito que reciban o vento para impulsar a 
nave. 

Driza Adriça Drisse Halyard

Buraco situado no corredor da embarcación empregado como desaugadoiro.

Embornal Embornal Anguiller, dalot Scupper

Aro de corda que suxeita o remo ao tolete.

Estrobo Estropo Sling

Táboa delgada que se coloca de canto, de proa a popa, sobre o bordo das embarcacións 
menores destinada á  protección. 

Falca Falca Fargue Washboard

vid. Falca

Orificio na cuberta no que se introduce o mastro. Sin. fura do mastro

Fogonadura Enora Étambrai Mast hole

vid. Fogonadura

Vela que se coloca no mastro principal da embarcación, e que lle dá nome á súa verga e á vela 
correspondente.

Gavia Gávea Hunier Main topsail

Aparello co que se dirxen as embarcacións que está colocado na popa e que normalmente 
consiste nunha folla de metal ou de madeira articulada de forma vertical. Sin. Temón

Leme, timón Leme Gouvernail Rudder

Superficie estrutural, xeralmente vertical, que separa dous compartimentos. Pode ser estanco 
ou non; neste caso, adoita levar alixeiramentos.

Mamparo Antepara Cloison Bulkhead

Tabique de táboas con que se divide o compartimento da cadeira.

Mamparo del panel Antepara do painel Cloison Board bulkhead

Tabique de táboas con que se divide o compartimento da tilla.

Mamparo de la tilla Antepara da tilha Cloison du tillac Sheets bulkhead

Corredor 

                         
Driza

                                   
Embornal

Estrobo

Falca

                              
Falquín 

Fogonadura 

                          
Fura do mastro
 
Gabia

Leme

Mamparo

Mamparo da 
cadeira  

     
Mamparo da 
tilla   

s.m.

s.f.

s.m.

s.m.

s.f.

s.m.

s.f.

loc. subs

s.f.

s.m.

s.m.

loc. subs.

loc. subs.
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Tabique de táboas con que se divide o copartimento do cofiño.

Mamparo del cofete Antepara do cofinho Door bulkhead

Caixa oval de madeira ou de metal que leva unha ou varias aberturas para as roldanas ou 
poleas por onde pasan as drizas coas que se izan as velas das embarcacións.

Motón Polia Poulie Block 

Saínte do pinchón de proa ao que se fixa o puño de amura.

Nariz de proa

Cabo groso utilizado para izar ou arriar horizontalmente as vergas das gabias altas, ao longo 
do respectivo mastro.

Ostaga Ostaga Tackle runner

Espazo da bañeira situado na parte próxima á tilla e de maior tamaño que o da cadeira.

Panel del medio Painel de medio

1. Todo pau que forma parte do aparello dun barco. 2. Pau  no que se relinga  vela e ao que se 
fixa a driza da vela para izala.

Percha Percha Espars Spar

Extremo da quilla das embarcacións na popa que suxeita a agulla ou pinzote onde encaixa o 
leme.

Pie del pinzote Pinchão Étambot, Rudder pintle
Talon de quille

 Extremo da quilla das embarcacións, próximo á popa, onde encaixa o temón.

Pie del pinzote Pinchão  de popa Étambot, Stern rudder pintle
Talon de quille

Extremo da quilla das embarcacións próximo á proa onde se fixa o puño de amura. 

Pie del pinzote Pinchão de proa étambot de proue bow rudder pintle

Encherse as velas, recibir ben o vento.

Portar Inflar porter draw

Esquina da vela que queda máis cerca da proa do barco, onde se xunta o puxamen e o grátil e 
que se fixa ao pichón de proa.

Puño de amura Punho de amura point d'amure tack of  sail

Esquina da vela que queda máis cerca da popa do barco, onde xe xuntan a baluma e o  
puxamen. 

Puño de escota Punho de escota point d'écoute outhaul

Mamparo do 
cofiño

Motón 

                                  
Nariz de proa

                  
Ostaga  

                                 
Panel de medio

                
Percha 

                                    
Pinchón

Pinchón de 
popa  

              
Pinchón de 
proa  

              
Portar  

Puño de amura

Puño de escota

loc. subs.

s.m.

loc. subs.

s.f.

loc. subs.

s.f.

s.m.

loc. subs.

loc. subs.

v. i.

loc. subs.

loc. subs.
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Corda coa que se fixan as velas das embarcacións. Cabo que vai cosido á beira dunha vela para 
reforzala.

Relinga Relinga Ralingue sous le vent Bolt rope

Cabo cosido na beira da vela máis próxima ao grátil, para reforzala.

Relinga de barlovento Relinga de barlovento Ralingue Windward bolt rope

Cabo cosido na beira da vela máis próxima á baluma, para reforzala.

Relinga de sotavento Relinga de sotavento Ralingue contre le vent Leeward bolt rope

1. Izar unha vela ata tensar as relingas. 2. Poñer relingas ás velas.

Relingar Relingar Ralinguer Rope

Peza lonxitudinal de madeira en forma trapezoidal, na que vai cravado o tolete e  serve para 
apoiar o remo.

Chumacera Chumaceira Rowlock

Cabo situado na parte inferior da vela que permite o seu pregamento, en caso necesario, para 
diminuír a superficie.

Rizo Riz Ris Reef

Tapa situada na cuberta da embarcación, pola que se entra na tilla.

Tálamo

Traca formada por madeiros fortes que van desde a popa a proa do buque, horizontalmente ao 
longo da cuberta, e pegadas ao costado, por riba da unión dos vaos coas cadernas.  

           Tapa trancanil Tapa do alcatrate Vanne gouttière Stringer plate

Peza plana articulada  suxeita ao codaste na popa da embarcación e que permite movela e 
gobernala.

Timón Timão Rudder

1.Parte resgardada da proa e popa nas embarcacións pequenas e nas embarcacións grandes 
empregada para comer e durmir. 2.Taboado que cobre unha parte das embarcacións menores.

Tilla Tilha Tillac Sheets

Armazón de madeira onde se mete o pau da vela. Tintero, carlinga

Tinteiro Groove

Peza de madeira, xeralmente de forma cilíndrica, que se fixa na remadoira e que se emprega 
para apoiar o remo que queda suxeito a el mediante o estrobo.

Tolete Tolete Oarlock

Relinga

Relinga de 
barlovento 

 
Relinga de 
sotavento 

Relingar

Remadoira 

Rizo     

Tálamo

Tapa trancanil 

 
Temón  

Tilla 

Tinteiro   

 
Tolete

s.f.

loc. subs.

loc. subs.

v.t

s.f.

s.m.

s.m.

loc. subs.

s.m.

s.f.

s.m.

s.m.

XEITEIRA



Percha móbil que se fixa á escota da vela para navegar con ventos portantes, que tamén se fixa 
á relinga de barlovento e á embarcación para navegar mellor en bolina.

Vara de portar Vara de inflar

Vela trapezoidal que utilizaban embarcacións tradicionais como a xeiteira.

Vela de relinga Vela de relinga Gaff  sail

Pau longo colocado de xeito horizontal respecto ao mastro, que serve para suxeitar a vela. 
Ten forma de percha e pode xirar arredor de si mesma, para recoller a vela no pau ao que 
serve. Recibe o nome da vela que enverga.

Verga Verga Vergue Yard

Vara de portar

              
Vela de relinga

              
Verga

loc. subs.

loc. subs.

s.f.

XEITEIRA



Bañeira

Banco de cofiñoBanco de cadeira

Barraganete

Borda Bordos

Cadeira Calime

XEITEIRA



Cana Cinta vocal

Cofiño

Corredor

Cornamusa

Driza

EstroboEmbornal

XEITEIRA



Falca Fogonadura

Gabia Leme

MamparoLeme

XEITEIRA



Motón Nariz de proa

Ostaga Panel do medio

Percha
Pinchón

Portar Puño de amura

XEITEIRA



Puño de escota
Relinga

Remadoira
Rizo

Tálamo Tapa trancanil

Relinga
Relingar

XEITEIRA



Vara de portar Vela de relinga

Tolete

Verga

Vara de portar

TinteiroTilla

XEITEIRA





Variña metálica que articula ou sostén outras pezas.

Vástago

Colocar o mexillón na corda.

Encordar

Máquinas que se utilizan para o fixado da cría do mexilón á corda para o engorde.

Encordadora

1-Calquera burato na porta, na parede ou na cuberta dunha embarcación. 2- Peza colocada 
enriba da regala das embarcacións tradicionais, de forma rectangular e cunha fenda no centro 
en forma de U, que se emprega para guiar por ela o cabo.

Gatera

vid. Gateira

Máquina para levantar e transportar pesos, provista dun eixe vertical xiratorio, de poleas e 
cables.

Grúa

Máquina usada para degrañado e clasificado do mexillón.

Lavadora

Luz branca colocada sobre a cabina do barco, que cobre un arco de horizonte de lonxitude 
22,5 graos, visible dende a proa, ata 22,5 graos a popa do través. 

Luz de tope

Vid. Encordadora

Vid. Adella.

Torno, xeralmente accionado por un motor, destinado a levantar e desprazar grandes pesos.

Cabestrante

Vid. Adella.

Ferramenta composta por un mango e unha folla de plástico ou metálica que serve para 
recoller algo.

Pala

Engrenaxe composto dunha roda dentada e un cilindro con resalto helicoidal que se usa para 
transportar o mexillón.

Sinfín o Tornillo

Émbolo

Encordar

Encordadora

Gateira

Guía 

Guindastre

Lavadora

Luz de tope

Máquina de 
encordar

Moega

Molinete

Moxega

Pa

Parafuso sen 
fin

s.m.

v.tr.

s.f.

s.f.

s.f.

s.m.

s.f.

loc.subs.

loc.subs.

s.f.

s.m.

s.f.

s.f.

loc.subs.

BARCO DE BATEA



Caixa en forma de tronco de pirámide cuadrangular invertida cun burato no vértice para que 
baixe o mexillón. Sin. Moega, moxega, bucil.

Tolva

Instrumento formado por un mango de madeira e un gancho de ferro no extremo que serve 
para o amarre e para diversos usos na embarcación.

Bichero

Vid. Adella.

Conxunto de arames retorcidos que forman unha corda.

Cable

Cilindro no que se enrola algo, fundamentalmente cables ou cordas.

Carretel

Utensilio formado por unha superficie en que se fixan púas grosas e fortes, e que se emprega 
para retirar o mexillón da corda. 

Cepillo

Aparello, con forma troncocónica, destinado a subir as cordas cargadas co mexillón ao barco 
bateeiro.

Cesto

Extremo de calquera cabo ou corda que serve para unir obxectos.

Chicote

Máquina situada na cuberta do barco da batea que serve para trasladar o mexillón.

Cinta transportadora

Instrumento de precisión que serve para orientarse e que indica o rumbo da nave. 

Compás

Cabo que está amarrado á tira e axuda ó seu retorno á batea.

Contra-tira

Cabo provisto duns paus, xeralmente de plástico e colocados transversalmente e a unha 
separación entre eles de 45 cm, ao que se adhire a cría de mexillón para o seu engorde e 
posterior desdobre.

Cuerda

Peza de metal ou madeira, situada a babor e a estribor da embarcacion, que,  fixa polo seu 
punto medio, serve para amarrar os cabos dun barco. 

Cornamusa

Adella

Bicheiro

Bucil

Cable

Carretel

Cepillo

Cesto

Chicote

Cinta 
transportadora

Compás

Contra-tira

Corda

Cornamusa

s.f.

s.m.

s.m.

s.m.

s.m.

s.m.

s.m.

s.m.

loc.subs.

s.m.

s.f.

s.f.

s.f.

BARCO DE BATEA



Especie de roldana que se emprega para izar, baixar ou guiar un cabo ou un cable.

Pasteca

Utensilio formado por barras metálicas dispostas  paralelamente e separadas entre si que 
serve para seleccionar o mexillón polo seu tamaño.

Tamíz

Lugar do barco onde se sitúa o cadro de mando.

Cabina

1. Cabo delgado unido á corda da batea  unido polo chicote. 2. Cabo que suxeita un aro 
salvavidas.

Rabiza

Prolongación do casco do buque que sobresae da cuberta.

Regala

Peza mecánica, xeralmente de madeira e de forma circular, que xira ao redor dun eixe e que 
serve para mover o temón.

Rueda del timón

Peza cilíndrica xiratoria pola que pasan os cabos.

Rodillo

Aro macizo de material flotante, que se emprega para manter unha persoa a flote na auga.

Salvavidas

1. Caseta que protexe unha trapela ou outras partes das embarcacións. 2. Pequeno 
departamento na proa onde se gardan cabos e toletes.

Tambucho

Cabo que se utiliza desde o barco para amarrar as cordas da batea cargadas de mexillón e 
arrastralas ata a embarcación a través do guindastre.

Tira

Superestrutura ríxida e resistente situada na parte alta da ponte na que vai situada a adella e 
na que se almacenan materiais.

Toldilla

Pequena abertura situada nas cubertas dos barcos que serve para acceder ás instalacións 
inferiores ou para intercambiar mercadorías e obxectos. Vai rodeado dunha brazola e leva tapa 
ou sistema de peche por riba dela. 

Escotilla

Pasteca

Peneira

Ponte

Rabiza

Regala

Roda do timón

Rolete

Salvavidas

Tambuche

Tira

Toldilla

Trapela

s.f.

s.f.

s.f.

s.f.

s.f.

loc.subs.

s.m.

s.m.

s.m.

s.f.

s.f.

s.f.
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Cable

Bicheiro
Adella

Carretel

Cepillo Cesto

Chicote Cinta transportadora

BARCO DE BATEA



Compás
Corda

Encordadora

Cornamusa

Gateira

LavadoraGuindastre

Émbolo

BARCO DE BATEA



Pa de batea

MolineteLuz de tope

Parafuso sen fin

Pasteca Peneira

Rabiza Regala

BARCO DE BATEA



Salvavidas

Rolete
Roda do timón

Tambuche

Tira Toldilla

Trapela Trapela

BARCO DE BATEA






