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Deitada fronte ao mar
Deitada fronte ao mar, soñando os camiños de occidente... A posición atlántica de Galicia é fundamental para compren-
der a especi�cidade da cultura galega, pouso milenario dunha comunidade establecida neste Finis Terrae europeo, ás 
portas de todos os camiños do mar e ao cabo dunha rede de camiños terrestres que andou a humanidade desde moito 
antes da inventio xacobea.
Aí están os petróglifos de Auga dos Cebros, deixando gravado en pedra o testemuño prehistórico da visita das naves 
chegadas desde o distante Mediterráneo, por non falar das intensas conexións marítimas camiño do norte, por ese arco 
atlántico que irmanda Galicia cos países celtas e outros do solpor europeo. 
Aí está o imaxinario popular, poboado de heroes míticos que arribaron ás nosas costas para fundar vilas e cidades, coma 
o Teucro, que veu buscar en Helenes (Pontevedra) unha nova patria onde mitigar a dor do desterro, ou a prole de Noé, 
que escolleu o mar de Noia para se establecer en occidente. Poboado por barcas de pedra, coma a que trouxo o apóstolo 
�llo do Zebedeo e de María Salomé desde as afastadas terras de Palestina ata Iria, ou outras igualmente marabillosas, 
coma as que levaron a san Brandán ata os confíns do océano e a santo Amaro ata o mesmísimo Paraíso. Poboado tamén 
por illas errantes e por illas que, coma as do noso particular Sinbad, non están pero teñen nome; e por seres mitolóxicos, 
coma a Maruxaina que toca o corno nas noites de temporal desde os Farallóns, o Urco que sae do mar en forma de can 
agoirando desgrazas ou a serea de Sálvora, que salvou e namorou a Pedro Fróilaz de Traba e, unindo para sempre terra 
e mar, deu orixe á estirpe dos Mariño (ben presente como tenante do seu brasón, e de aí no escudo de Galicia proposto 
por Castelao e no do Consello da Cultura Galega).
Aí están as nosas xentes do mar, non só explotando os nosos recursos, que son parte da imaxe de calidade de Galicia e 
mais sinal de identidade da nosa rica e estimada tradición gastronómica; senón tamén navegando todos os mares do 
mundo, tanto na pesca coma no transporte marítimo e na investigación oceanográ�ca, deseñando e construíndo embar-
cacións e outros artefactos nos nosos estaleiros, investigando con éxito desde diversas disciplinas nas nosas universida-
des. Un sector económico de primeira importancia, tanto se o contemplamos en termos internos coma en proporción 
co conxunto do Estado ou en cotexo con outros países, mesmo de dimensións moito máis grandes ca o noso; un sector 
tamén de primeira importancia cultural, evidente no fértil patrimonio material e inmaterial xerado neste ámbito da 
sociedade e na interacción dentro do ecosistema cultural galego, de todos os tempos.
Neste contexto hai que comprender a exposición que presentamos, Inventio Mundi, na súa dobre condición de traer á 
memoria unha parte importante da historia de Galicia e de homenaxear aos esforzados navegantes galegos que abriron 
os camiños do mar, atopasen ou non gloria na empresa. A piques de comezar as conmemoracións da circunnavegación 
da Terra, coa expedición de Magalhães-Elcano (1519-1522), esta exposición quere lembrar a posición de Galicia na al-
tura e a contribución dos galegos nas expedicións exploratorias producidas nos primeiros séculos da Idade Moderna, así 
como o eco destas vivencias no imaxinario literario contemporáneo. De aí o subtítulo, Galicia nas viaxes transoceánicas. 
Séculos XV-XVII. 

Rosario Álvarez
Presidenta do Consello da Cultura Galega
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Inventio Mundi
 
O 6 de setembro de 1522 era un día calquera no porto gaditano de Sanlúcar de Barrameda, pero a chegada da nao Vic-
toria, na que viñan Juan Sebastián Elcano e dezasete homes, cambiaría o rumbo da historia. Non sería fácil crelos cando 
dixeron “dimos la vuelta al mundo entero”, despois de percorrer “catorce mil cuatrocientas sesenta leguas”. Pero era certo: 
por Sanlúcar pasaran eses homes, únicos superviventes dos que saíran de Sevilla o 10 de agosto de 1519 na frota de Fer-
nando de Magalhães, navegante portugués ao servizo da monarquía hispana. Morto en Mactán en 1521, Magalhães non 
chegou a saber que a súa idea de chegar ás illas Molucas ou illas da Especiaría indo polo oeste cara ao océano Pací�co, 
sen ter que entrar na parte do mundo reservada a Portugal no Tratado de Tordesillas en 1494, rematara na maior aventu-
ra humana ata entón: a circunnavegación do noso planeta. 
O que se celebra en 2019 é a saída desa expedición. Temos por diante moitos meses para conmemorar os seus feitos e 
os seus protagonistas. Esta exposición quere amosar as consecuencias que aquela formidable viaxe tivo para Galicia. En 
efecto: deu ao vello reino galego unha oportunidade de aproveitar a súa situación nas rutas atlánticas, as vantaxes dos 
seus portos e a tradición dos seus mariñeiros. Os Reis Católicos descartaran Galicia como núcleo da Carreira das Indias 
–aberta por Colón en 1492– e escolleran Sevilla, vila moi activa e porto �uvial que tiña mellores condicións climáticas e 
económicas para facerse cargo da empresa. Pero os poderosos galegos –entre eles don Fernando de Andrade– aspiraban 
a ter parte nese xigantesco negocio e así llo esixiron a Carlos I a cambio de colaborar con el para facer fronte á revolta das 
Comunidades. O retorno de Elcano coa nova dun paso do Atlántico ao Pací�co polo sur –o chamado estreito de 
Magalhães– permitindo chegar ás Molucas �xo realidade aquela aspiración. A Casa da Especiaría da Coruña foi un soño 
breve, pero deu a Galicia un notable protagonismo que tamén se debe celebrar.
Nos diferentes paneis amosamos os precedentes da expedición. En primeiro lugar, as exploracións portuguesas para 
chegar a Asia indo cara ao oriente, sen dúbida extraordinarias e de enorme risco, á procura das riquezas míticas sobre as 
que escribira Marco Polo. En segundo lugar, un feito de gran contido simbólico: a arribada de Martín Alonso Pinzón a 
Baiona en 1493 anunciando que as naos de Cristóbal Colón chegaran ás Indias seguindo a ruta cara ao occidente. O dis-
curso da exposición segue logo coa intervención de galegos nas grandes expedicións, na de Magalhães e nas que saíron 
da Coruña. Non podería faltar unha explicación das características dos barcos que facían esas perigosas viaxes e a dura 
vida no seu interior, xa que nos fan valorar máis o esforzo daqueles arriscados navegantes e das súas tripulacións. 
Botamos unha mirada á participación dos portos galegos no tránsito atlántico; aos navegantes senlleiros que tentaron 
mellorar as rutas para chegar aos produtos asiáticos ansiados nos mercados europeos e para levantar cartas náuticas e 
mapas que favorecesen a navegación reducindo riscos; ás institucións que, como a Casa da Especiaría da Coruña, deron 
a ocasión a Galicia de que participase no comercio mundial que se abría daquela; e tamén ás di�cultades para facelo, 
tendo en conta as circunstancias propias do noso país, afastado �nalmente do trato directo coas Molucas, cedidas por 
Carlos I a Portugal, e con América, despois de que Felipe II retirase a Baiona e á Coruña esa posibilidade. 
Os nomes e feitos de galegos relevantes marcan varios �tos desta exposición: Sebastián de Ocampo, bojeador da illa de 
Cuba; don Fernando de Andrade, fomentador da Casa da Especiaría; Sarmiento de Gamboa, singular explorador das 
terras austrais con Álvaro Mendaña de Neira; Gómez Pérez das Mariñas, gobernador das Filipinas; e os irmáns Bartolo-
mé e Gonzalo García de Nodal, navegantes que �xeron o paso do Estreito cen anos despois da expedición de Magalhães. 
Cómpre lembrar os mariñeiros galegos que ían con eles ou con outros navegantes e exploradores: son parte da historia 
colectiva e non teñen menos merecementos por non teren nomes famosos.
Presentamos un percorrido que vai de �ns do século XV ata os inicios do século XVII. As imaxes –mapas, cartas náuti-
cas, retratos, maquetas de barcos, moedas, portadas de libros– acompañan os textos que sintetizan a formidable repercu-
sión da viaxe de Magalhães e Elcano, sen dúbida moito máis grande do que as palabras poden expresar. Rematamos coa 
memoria dos feitos que entre 1519 e 1522 �xeron que as diferentes partes do mundo coñecido se interconectasen, que os 
produtos exóticos, as especias necesarias para conservar alimentos ou para curar enfermos, o ouro e a prata enchesen os 
barcos cara aos mercados occidentais e que, para ben e para mal, persoas e sociedades moi diferentes entre si se puxesen 
en contacto. Iniciábase a globalización. 
Os autores e autoras dos textos dos paneis son historiadores de áreas afíns –Historia Moderna, Historia de América, 
Arquivística–, desenvolven tarefas distintas –profesores de universidade e de ensino secundario, directores de museos, 
investigadores pre e posdoutorais– e todos puxeron o seu saber e vontade en que Galicia tome conciencia dun período e 
duns feitos fundamentais na súa historia.

Ofelia Rey Castelao
Comisaria da exposición
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PANEIS DA 
EXPOSICIÓN

AS VIAXES PORTUGUESAS 
DO SÉCULO XV

Fragmento dun portulano portugués (século XV)

Infante D. Henrique. Escultura en bronce, Tomaz de 
Figueiredo de Araújo Costa, 1894

A expansión europea naceu para comerciar. 
De Asia e África chegaban a Europa, por 
terra e polo Mediterráneo, especias, seda e 
bens de luxo. 
Interesaba moito abrir unha ruta por mar 
cara a oriente e esa foi a grande aventura 
dos portugueses: percorrendo a costa afri-
cana, en 1433 pasaron o cabo Bojador e, en 
1471, o Ecuador. Por �n, atoparon o paso 
en 1488, cando Bartolomeu Días dobrou o 
cabo de Boa Esperanza. África e o océano 
Índico quedaban integrados nos circuítos 
comerciais baixo o control de Portugal. Este 
país xa conquistara as illas de Madeira, Os 
Azores e Cabo Verde, e achegaba aos mer-
cados europeos especias e azucre, aprovei-
tando a súa posición estratéxica no 
Atlántico. 
A Coroa portuguesa axudou con cartos 
as empresas dos navegantes, �nanciadas 
tamén por comerciantes e funcionarios 
ricos. Portugal era un país pequeno, polo 
que a Coroa non tiña interese en conquis-
tar territorios senón espazos económicos. 
Para isto creáronse feitorías comerciais nas 
costas africanas e acadouse do papa en 1455 
unha bula que daba a Portugal a exclusiva 
das riquezas africanas, en especial do ouro. 
Para atender este negocio, en 1509 abriu a 
Casa da Mina. 
Foron portugueses os que iniciaron a globa-
lización, pero a conquista das illas Canarias 
e a viaxe de Colón atravesando o Atlántico 
buscando Asia cambiaron as tornas a favor 
dos Reis Católicos e de Castela.
As dúas monarquías tiveron que chegar a 
un acordo, o Tratado de Tordesillas (1494), 
que partía en dous o mundo coñecido e por 
descubrir.
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GALICIA E AS VIAXES 
PORTUGUESAS

No período da expansión portuguesa, a relación de Galicia con Portugal 
estivo cinguida á política dos Reis Católicos e dos seus sucesores. Cóm-
pre ter en conta que Galicia estaba vivindo un período de paci�cación 
despois da guerra dinástica entre Isabel de Castela e Xoana a Beltranexa 
e de recuperación da súa economía despois da crise medieval. 
Galicia non tiña barcos grandes nin moitos homes especializados na 
navegación, polo que case non tería intervención nas viaxes portuguesas. 
Pola contra, navegantes portugueses como Estevão Gomes e Simón de 
Alcazaba participaron nas expedicións organizadas dende A Coruña. 
Por outra banda, ante a insu�ciencia da frota galega, moitos barcos 
portugueses levaron peixe salgado de Galicia aos territorios do Medite-
rráneo. A presenza de portugueses era intensa nos portos galegos do sur 
—en especial Vigo e Baiona— e estaba baseada no comercio clandestino 
e na actividade corsaria; os portugueses aproveitaron eses portos para 
colocar azucre e outros produtos americanos en Castela e en Europa sen 
pasar polo control �scal do seu reino. 
Esta fraude provocou que a Coroa portuguesa protestase diante de Car-
los I e Felipe II, e que estes prohibisen esas actividades en 1544 e 1561 así 
como a descarga de barcos a menos de dez leguas da fronteira. Baiona 
e Vigo protestaron porque as prexudicaban. Pero os tratos ilícitos non 
cesaron.
Tras a unión das coroas de Castela e Portugal en 1580, cristiáns novos 
(xudeoconversos) mantiñan redes entre Galicia, Portugal, Brasil e Sevi-
lla no mercado de azucre e de escravos. Esa actividade ilegal dominada 
polos portugueses tiña o centro en Baiona aínda en 1629 e decaeu pos-
teriormente.

Isabel a Católica, impulsora das viaxes da Coroa de Castela. Isabel 
la Católica (1451-1504). Anónimo flamenco. Museo del Prado, 
Madrid.

Vasco da Gama perante o zamorín de Calicut, na costa de Malabar Detalle do porto de Lisboa nun gravado do século XVI

NAOS E 
CARABELAS 
NAS VIAXES 
OCEÁNICAS

Nas viaxes oceánicas, carabelas e naos foron 
os tipos de barcos predominantes. 
A primeira, froito da conxunción das tradi-
cións náuticas do Mediterráneo e do norte 
de Europa, naceu ao redor de 1440 en Por-
tugal e viviu o seu apoxeo ata principios do 
século XVI. Cunha eslora entre os quince e 
os vinte e cinco metros, e unha manga catro 
veces inferior, levaba dous ou tres mastros 
armados de velas cadradas e latinas. O seu 
arqueo medio era de cincuenta toneladas 
e a súa tripulación de entre vinte e corenta 
homes. 
A nao, arquetipo de mercante de aparello 
redondo do século XVI, cunha relación 
eslora-manga ao redor de 3,2, tiña maior 
capacidade de carga pero era menos veloz 
que a carabela. Caracterizábase polos seus 
tres mastros e os seus dous castelos, un na 
proa e outro na popa. As súas dimensións 
tenderon a medrar, sendo comúns as naos 
de oitocentos toneis en tempos de Felipe II. 
En canto ao galeón, era un vocábulo moi 
xenérico. Impúxose a partir de 1570 para 
identi�car as unidades principais das arma-
das dos Austrias. Máis baixos e longos que 
as naos, os galeóns de guerra diferenciáron-
se dos mercantes pola maior fortaleza da 
súa estrutura para soportar o tren de artilla-
ría e a enorme super�cie das velas. 
Entre os barcos auxiliares na Carreira das 
Indias cóntanse tamén as zafras, as chalupas 
e as pinazas.

Nao e rosa dos ventos nunha carta holandesa da costa de Galicia incluída no Specullum Nauticum (1586)

Carabelas no baldaquino de Santa María de Caldas de Reis. Finais do século XV

Nao na Carta universal de Diego Ribero. Facsímile (Londres, W. Griggs, 1887) do manuscrito de 1529 
conservado no Museo do Palacio de Propaganda Fide (Roma)



16 | Inventio Mundi 17 | Inventio Mundi

A VIDA A BORDO

Escenas de embriaguez e sexo a bordo dun navío 
(ca. 1532-1533). Acuarela de Hans Holbein o Mozo. 
© Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt. Invent. Nº 678

“O navío é un cárcere moi estreito e moi 
forte de onde ninguén pode fuxir aínda 
que non leve grillóns nin cadeas…”, escri-
biu frei Tomás de la Torre alá por 1540. 
Mais cómpre precisar que as condicións 
de vida nesa prisión eran desiguais xa que 
funcionaba unha nidia xerarquía, con 
re�exo salarial e espacial: mentres que pi-
lotos, mestres e capitáns ocupaban a zona 
do castelo de popa, a mariñeiría xuntábase 
cara á proa. 
A mercé dos perigos das grandes navega-
cións (naufraxios, ataques de inimigos ou 
de corsarios), os mariñeiros vivían amo-
reados, en contacto cos animais —galiñas, 
vacas, porcos—, rodeados de ratos e sen 
hixiene nin intimidade. A alimentación, 
moi pouco variada (auga, viño e biscoito, 
como produtos básicos) e a miúdo en mal 
estado, foi causante do escorbuto. Este cú-
mulo de factores convertíaos nun colecti-
vo propenso a esta e outras enfermidades, 
particularmente nos trópicos. 
Tendo en conta que os navíos adoitaban 
sobrecargarse, incumprindo as normas de 
seguridade e antifraude establecidas pola 
Casa de Contratación de Sevilla, estímase 
que cada mariñeiro non tiña máis de me-
tro e medio para comer e durmir. Sen case 
tempo de descanso, a miúdo interrompido 
de noite polas manobras, durmían sobre 
colchóns de palla e o seu único mobilia-
rio era a chamada caixa, baúl multiusos 
que lles servía de mesa e cadeira, onde 
gardaban as súas roupas e os seus efectos 
persoais.

Para incentivar o enrolamento, os soldos dos ma-
riñeiros anticipábanse. Estampa de Cádiz. Civitates 
orbis Terrarum (ca. 1599-1618)

O conde de Gondomar escribe en 
1604 a Francisco Contreras (RB, 
II/2115, carta 245). Leva sete meses en 
Baiona, encargado da descarga de dúas 
naves portuguesas procedentes da In-
dia Oriental con cargamento valioso, e 
está farto de tanto tedio.  Como curio-
sidade, copia unha canción de traballo 
dos negros (escravos, suponse), encar-
gados da descarga e de achicar auga 
a golpe de bomba. Hai un capataz ou 
mestre que comeza e os outros seguen 
mantendo o ritmo. A letra ten un pun-
to de crítica:

Tudu canseyra,
canseyra
Tudu canseyra.
Fidalgo en Goa, 
canseyra.
Escudeyro en Goa,
canseyra.
Escribão en Goa,
canseyra.
Virrey na Yndia, 
canseyra.
Rey en España, 
canseyra.
Papa na Roma, 
canseyra.
Tudu canseyra,
canseyra.
Tudo canseyra.

Retrato do conde de Gondomar. Debuxo de 
José Maea. Madrid, Imprenta Real, 
ca. 1791-1808

BAIONA: 
PORTO DE ARRIBADA

Vista de Baiona por Pedro Grolliez y Servier

Planta y perspectiva de la villa y fuerza de Baiona, Arquivo 
Xeral de Simancas, MPD, 05,024

Primeiro fondeadoiro de abrigo e única vila de reguengo entre 
A Coruña e a fronteira con Portugal, a localización estratéxica de 
Baiona converteu o seu porto nun lugar de gran tránsito para mer-
cadores, corsarios e contrabandistas. En palabras de Enrique III, 
era unha vila “muy buena y de buen puerto para las nuestras naos y 
fazer tarazana en ella”. 
En 1497 os Reis Católicos, nun desexo de fortalecer o seu poder 
no reino de Galicia, outorgáronlle carta puebla e tentaron mudar a 
localización da poboación á península de Monte Boi (Monterreal), 
ofrecendo vantaxes �scais e un espazo amurallado e máis seguro. 
Pero os veciños, empregados na pesca e no embarque de mercado-
rías ao pé do mar, non quixeron vivir entre murallas e quedaron na 
Vila Vella. A Baiona “más fuerte y más segura” atraeu soamente a 
militares, propietarios e señores, mentres que o corrixidor da vila 
perdeu funcións militares en favor do gobernador da praza. 
A falta de boas infraestruturas e de defensas e a intranquilidade en 
tempos de Carlos I, non impediu que Baiona se consolidase como 
porto clave no sector do Atlántico próximo a Portugal e como “es-
cala mayor” das rutas entre Andalucía e o norte e entre Galicia e 
Inglaterra.

A ribeira de Baiona, ao pé da fortaleza de Monte Boi, 
lugar de arribada á vila e da festa conmemorativa
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LA GALLEGA 
AO MANDO DE COLÓN
A Santa María, nao capitá da primeira viaxe de Colón ás Indias, 
�gura entre as naves de máis sona da historia. Foi obxecto de varias 
réplicas, de diferentes dimensións, dende a primeira botada en 
1892. Segundo os últimos estudos, a súa manga mediría ao redor 
de dezanove metros, a eslora seis e medio, e o puntal dous e medio. 
Podería ter unhas cento corenta toneladas métricas de despraza-
mento. 
Propiedade do armador cántabro Juan de la Cosa, radicado en 
Puerto de Santa María (Cádiz), o alcume de La Gallega sinala unha 
probable orixe galega, non con�rmada documentalmente. Esta nao 
non retornou á Península xa que a noite do 24 ao 25 de decembro 
de 1492 varou nun arrecife do norte da illa La Española (Haití). 
Ante a imposibilidade de salvar o casco, Colón decidiu deixar en 
terra a súa tripulación (trinta e nove homes) e edi�car, no lugar do 
sinistro, o Fuerte Natividad, primeiro asentamento europeo nas 
Indias. O pecio aínda non foi descuberto.

Primeiro mapa con localización do asentamento do Fuerte Natividad. 
Atribuído a Colón. Arquivo da Fundación Casa de Alba

Sinatura de Cristóbal Colón

“Quiso Nuestro Señor que a las doce horas, como habían visto acostar y reposar 
al Almirante y veían que era calma muerta y la mar como una escudilla, todos se 
acostaron a dormir y quedó el timón en manos de aquel muchacho, y las aguas 
que corrían llevaron a la nao sobre uno de aquellos bancos” 
(Diario de navegación da primeira viaxe de Colón).

Recreación de nave colombina fondeada en Baiona. Gran Enciclopedia Galega

En febreiro de 1493, unha tormenta á altu-
ra dos Azores separou no seu navegar de 
regreso á Península a dúas das carabelas 
que partiran do porto andaluz de Palos de 
la Frontera en agosto de 1492 ao mando de 
Cristóbal Colón. 
Eran estas naves a Niña, propiedade de Juan 
Niño, e a Pinta, de Gómez Rascón e Cris-
tóbal Quintero, elixidas por Martín Alonso 
Pinzón para a empresa colombiana xunto á 
nao capitá, a Santa María ou La Gallega. 
Coa arribada da maltreita carabela Pinta a 
Baiona ao mando de Martín Alonso Pin-
zón, o seu porto foi o primeiro de Europa 
en saber da existencia de novas terras “das 
Indias” mesmo antes que Lisboa, onde atra-
cou a Niña o 4 de marzo de 1493. 
Pinzón “aferró el áncora se avistó con el 
corregidor de la villa y, por su medio, envió 
un mensaje a los Reyes Católicos noti�cán-
doles su arribada a las costas de Galicia”. 
Pouco aderezada no mastro de mesana e 
con entrada de auga polas costuras do cas-
co, en Baiona foi preciso o seu calafateo por 
Pero Arroyo e Pero Enríquez antes de partir 
para Palos, a onde chegaría o 15 de marzo 
de 1493.

PINZÓN EN 
BAIONA

Azulexo coa viaxe de retorno das naves descubridoras. 
Autoría de Moisés Álvarez. Baiona, 1962

Carabela Pinta, modelo para a celebración do V Centenario do 
Descubrimento de América (1992)

Proa e popa da carabela Pinta, modelo para a celebración do V Centenario 
do Descubrimento de América (1992)
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PERLAS 
DAS INDIAS 
EN GALICIA
Sete anos despois da chegada da carabela Pinta, a pesar da prohibición de “ir a descubrir” 
sen licenza da Coroa, unha expedición ao mando de Cristóbal Guerra e Pero Alonso Niño 
atracou na ribeira de Baiona en 1500, tras dous meses de travesía dende as costas da actual 
Venezuela. O obxectivo era evitar o pago do quinto ao Tesouro Real. 
Procedentes de Paria, terra descuberta por Colón na súa segunda viaxe, desobedeceran as 
capitulacións e aportan cunha carabela na que “rescataron e ovieron ciertos marcos de perlas 
e aljófar menudo e oro e otras cosas”, como o valioso pau tintóreo. 
Hernando de la Vega, gobernador de Galicia, xunto ao corrixidor de Baiona, procederon 
por real cédula á requisa das velas, ao encarceramento de membros da tripulación, incluído 
Alonso Niño, e ao depósito dos produtos transportados, embargando aqueles que “hayan 
vendido e dado en qualquier manera, así al dicho corregidor como a otrasqualesquiera per-
sonas”. Capitán e piloto “venían diferentes” na viaxe de volta, segundo os cronistas da época. 
A carga ben o valía. Armas da vila de Baiona e Castela, moble-arquivo 

do corrixidor D. Agustín de Arteaga Narváez, 1679

Perlas

As perlas, obxecto de luxo obtido nas 
costas de Venezuela. Retrato de dama con 
perlas. Anónimo. Museo de Pontevedra

SEBASTIÁN DE OCAMPO 
E O BOJEO DE CUBA, 1508
Dende a illa La Española partiron numerosas expedicións co 
�n de abrir novas fronteiras de exploración e conquista. Nese 
contexto, o gobernador Nicolás de Ovando designou o galego 
Sebastián Ocampo —natural de Noia ou de Tui—, desterrado 
en Santo Domingo dende 1501, para que comprobase o carác-
ter insular de Cuba. 
A expedición de Ocampo iniciouse a mediados de 1508. 
Dende Baracoa, onde estableceu contacto cos indios siboney, 
costeou Maisí e a Punta de Mangle ata a baía de Tánamo. Tras 
percorrer a enseada de Banes, chegou ata Gibara e logo tocou 
Manatí, que fora o último lugar da costa norte visitado por 
Colón. Percorreu despois a baía de Matanzas e chegou a un 
lugar onde atopou abundancia de pez, co que calafateou as 
súas naves: de aí provén a denominación de Porto de Carenas, 
que logo sería a futura Habana. 
Tras establecer contacto coas comunidades taínas, navegou 
para occidente dobrando cara á costa sur ata a baía de Jagua 
(Cienfuegos), onde un dos seus caios leva o nome do mariño 
galego. Parece que despois fondeou en Turquino, para acadar 
logo o oriente da illa. Xa de novo na punta Maisí, dirixiuse 

a Santo Domingo e rematou a circunnavegación de Cuba. Cons-
tatouse así a súa insularidade, probada, pero non difundida, por 
Vicente Yáñez Pinzón, aínda que xa aparecía representada no mapa 
feito por Juan de la Cosa en 1500.

Illas de Cuba e La Española. 
Táboas xeograficas de Hondío 
e Mercator (Biblioteca América 
da USC)

Mapa de Juan de la Cosa (Museo Naval de Madrid)

Vista da vila de Tui (século XVII), posible lugar de orixe de Sebastián Ocampo 
(Arquivo Municipal da Coruña)
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A VIAXE DE 
MAGALHÃES-ELCANO, 
1519-1522
A aparición dun mar “a espaldas de Castilla 
del Oro” (o océano Pací�co), descuberto 
por Núñez de Balboa en 1513, deu lugar a 
unha serie de expedicións que, ademais de 
�xar o estremeiro da masa continental ame-
ricana, haberían de permitir o paso para 
chegar ás illas Molucas ou da Especiaría 
—ás que chegaran os portugueses en 
1512— sen violar os acordos con Portugal 
pactados no Tratado de Tordesillas. 
Ese foi o obxectivo de Fernando de 
Magalhães, convencido da teoría do anti-
meridiano e coñecedor das novidades xeo-
grá�cas de anteriores expedicións, cando en 
1517 chegou a Sevilla cun proxecto co que 
pretendía chegar a Asia ao servizo da Coroa 
de Castela. 
Despois de establecer contactos con per-
soeiros in�uentes, en xaneiro de 1518 tras-

ladouse a Valladolid co seu socio Rui Fa-
leiro co �n de presentar o seu plan de viaxe 
ante a corte do rei Carlos, acabado de che-
gar de Flandres. Tras unha audiencia co bis-
po Fonseca e co gran chanceler Jean Le Sau-
vage, e apoiado polo poderoso comerciante 
burgalés Cristóbal de Haro, o 22 de marzo 
de 1518 Magalhães �rmou as capitulacións 
que lle permitirían armar a súa viaxe. A 
frota, composta por cinco naves, partiu 
de Sanlúcar de Barrameda en setembro de 
1519. Despois de numerosos avatares, entre 
os que se conta a morte de Magalhães na 
batalla de Mactán (1521), Juan Sebastián 
Elcano, ao mando do resto da expedición, 
logrou regresar a Sevilla en setembro de 
1522, coa extraordinaria noticia da primeira 
circunnavegación do mundo.

Mapa da primeira circunnavegación do planeta. 
Battista Agnese, Venecia, 1544

Buque-escola Juan Sebastián Elcano durante 
a volta ao mundo de 1963

Fernando de Magalhães, 
por Charles Legrand (1841)

GALEGOS NA 
EXPEDICIÓN 
MAGALLÁNICA

Na San Antonio ían o grumete dezao Luis 
de Avendaño e o ourensán Rodrigo Nieto, 
un dos criados do capitán, quen, antes de 
dobrar o estreito de Magalhães, pasou á nao 
Victoria, onde tamén ían o grumete coruñés 
Rodrigo Gallego e o piloto Vasco Gallego, 
quizais orixinario de Galicia. Nesta nave, a 
única que rematou a circunnavegación, via-
xou como mariñeiro o baionés Diego Galle-
go, único supervivente galego que en 1524 
declarou no preito entre Castela e Portugal 
pola posesión das Molucas. 
Tripulantes galegos da Concepción como 
grumetes foron o tudense Juanes Hernán-
dez e Gonzalo de Vigo, que despois pasaron 
á Trinidad. Cando esta tocou as illas Maria-
nas, Gonzalo de Vigo fuxiu e atinxiu a illa 
de Guam, onde aprendeu a lingua dos abo-
rixes, segundo o testemuño de Urdaneta, 
citado por Fernández de Oviedo. Grazas a 
iso, Gonzalo desempeñou un papel impor-
tante como intérprete na viaxe dunha das 
naves da expedición de Jofre de Loaysa que 
partiría da Coruña en 1525.

Nas tripulacións da expedición ma-
gallánica, compostas por 270 homes, 
a presenza de galegos achegábase a 
un cinco por cento. 
A proximidade de Galicia con Por-
tugal, co que se competía pola Espe-
ciaría, puido in�uír no feito de evitar 
o alistamento de mariñeiros galegos, 
ante o risco de in�ltración de portu-
gueses. Foi o caso de Juan de Muros, 
Domingo Gallego e Luis de Veas, aos 
que se lles impediu o embarque —
agás o último—, cando se soubo da 
súa procedencia portuguesa. 
A contribución galega á expedición, 
ademais dos que actuaron como 
carpinteiros, arrieiros e peóns, iden-
tifícase na Relación de Sueldo do 
Arquivo de Indias, onde �guran no-
mes, �liación e lugar de orixe. De aí 
dedúcese que na Trinidad viaxaron os 
grumetes Antón Bamonde, de Noia, 
e o pontevedrés Juan Gallego, real-
mente apelidado Rodal. Outras fontes 
engaden nesa nave a Vasco Gómez, 
aparentemente de Baiona. 

A Moureira (Pontevedra), lugar de orixe de Juan 
Rodal (Arquivo Municipal da Coruña)
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A TEIMA DAS 
MOLUCAS

Carlos I dominando o mundo (Rubens, ca. 1604, 166 x  141 cm, 
Residenzgalerie de Salzburgo)

As cobizadas illas Molucas. Willem Janszoon Blaeu, Moluccae 
Insulae Celeberrimae, 1630

Aínda que Galicia tiña unha forte tradición atlántica e condicións 
para a navegación, foi excluída do comercio con América xa que a 
monarquía escolleu Sevilla, un activo porto �uvial que contaba con 
moitas vantaxes. 
A viaxe de Magalhães e Elcano abriu esperanzas de aproveitar o po-
tencial económico das illas Molucas, un arquipélago de Indonesia, no 
océano Pací�co, que fora descuberto polos portugueses comandados 
por Francisco Serrão en 1512. Esas illas foron coñecidas como as illas 
das Especias, un produto polo que Galicia xa se interesara antes. 
O regreso de Elcano (1522) abría unha nova ruta marítima polo oc-
cidente e a disposición do porto da Coruña, tanto para o envío como 
para o retorno de expedicións, fomentou que se levantase alí a Casa 
da Especiaría, á que se lle concedía a organización das viaxes e a ex-
plotación daquelas illas. 
Malia as discusións entre España e Portugal pola demarcación das 
illas descubertas —Xunta de Badaxoz de 1524—, saíron dende A 
Coruña cara a aquel destino Estevão Gomes en setembro de 1524 e 
García Jofre de Loaysa en xullo de 1525. Estas dúas expedicións fra-
casaron. Diego García de Moguer saíu de Fisterra en agosto de 1527, 
pero abandonou a súa empresa. Simón de Alcazaba fora enviado á 
Coruña por Carlos I en 1525 para organizar outra expedición cara 
ás Molucas, que nunca se �xo ao pechar o comercio español por esta 
ruta en 1529, como resultado do Tratado de Zaragoza.

A CORUÑA NA 
ÉPOCA DAS VIAXES 
OCEÁNICAS
A Coruña, que conservou a súa condición de cidade reguenga 
dende 1446, e o seu porto, que era un areal con algunha rampla de 
acceso, constituíron un enclave decisivo no trá�co marítimo con 
Galicia, ao ser escala de naves escocesas, inglesas, �amengas, bre-
toas, xenovesas, venecianas…, e comerciar co Mediterráneo e co 
norte de Europa. 
Esta cidade xa estaba plenamente conformada a �ns do XVI, cun-
ha clara distinción de barrios entre a Cidade Vella, intra muros, 
onde se concentraban os o�ciais reais, e A Pescadería, extra muros, 
a zona dos pescadores e comerciantes. En 1528 A Coruña tiña 545 
veciños e o dobre a �nais de século. 
A partir de 1578, o gobernador capitán xeneral do Reino de Galicia 
e a Real Audiencia asentáronse permanentemente na cidade, para 
convertela na capital militar e xudicial de Galicia. Daquela, A Co-
ruña era tamén o porto clave da escuadra española no Atlántico. 
Feitos fundamentais para esta vila foron a creación da Casa da Es-
peciaría e a organización da Armada Invencible contra Inglaterra 
en 1588, aínda que, como consecuencia disto, sufriu o ataque do 
corsario inglés Drake, en maio de 1589, contra o que loitou a fa-
mosa María Pita.

Vistas panorámicas da Coruña (Pier Maria Baldi, Acuarelas, 1669)
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REA E ITERR NEA

Venda de peixes, madeira, ferro e coiros

Compra de viños

Transporte e comercio intermediarios

REA ATL NTICA

Venda de peixes

Compra de sal

Compra de panos e outros productos manufacturados

Transporte e comercios intermediarios

P N F RA C

IMPACTO DO COMERCIO ATLÁNTICO NA 
POBOACIÓN DA CORUÑA

Veciños da Coruña

Veciños das vilas costeiras en 1591

Elisa Ferreira, A Coruña nos circuítos euro-
peos do comercio. Atlas histórico de Galicia, 
Nigratrea, 1998
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A CASA DA ESPECIARÍA 
DA CORUÑA

súa posesión levaron a Carlos I en 1529 
(Tratado de Zaragoza) a ceder os seus 
dereitos sobre esas illas a Portugal, a cambio 
da entrega de 350 000 escudos. 
Dende entón, a Casa da Especiaría da Co-
ruña xa non tiña razón de ser. Foi unha 
ocasión boa para poñer a Galicia na aventu-
ra das expedicións e de abrir oportunidades 
de negocio, o que explica a intervención de 
importantes persoeiros da época nese por-
to, dispostos a participar ou a sacar proveito 
da Casa.

En 1520, na asemblea de Melide, realizada 
polos nobres e poderosos galegos no con-
texto da revolta das Comunidades contra 
Carlos I, comprometéranse a defender o 
poder real. En contrapartida, pedíronlle ao 
rei que Galicia tivese “voz e voto” propios 
nas Cortes de Castela e que se abrise na Co-
ruña unha casa de contratación para o trato 
das especias. O 29 de marzo de 1521, dende 
Worms (Alemaña), Carlos I outorgou a ins-
talación dunha Casa da Especiaría na 
Coruña. 
Despois da viaxe magallánica, todas as ex-
pedicións cara ás illas Molucas ou illas das 
Especias debían saír da Coruña e regresar 
ao seu porto. As especias ingresaban na 
Especiaría, onde se poñía un prezo único, e 
vendíanse na mesma orde en que chegaran. 
Non obstante, os fracasos das expedicións 
ás Molucas e os litixios co país veciño pola 

Colleitando pementa e un mercador presentando 
a especia ao seu rei. Livre des merveilles. Século XIV 
(Biblioteca Nacional de Francia, París)

Nativos recolectando pementaMercador de canela. Tractatus de herbis. Século XV 
(Biblioteca Estense, Módena)

DON FERNANDO 
DE ANDRADE: 
A AVENTURA OCÉANICA
Entre os personaxes que se moveron daquela para aproveitar as oportunidades de negocio, 
don Fernando de Andrade (1477-1540) foi sen dúbida un home chave e sempre presente nos 
proxectos que relacionaron Galicia coa empresa oceánica. 
Fillo de Diego de Andrade e María das Mariñas, educouse na corte. Foi o primeiro conde de 
Andrade, segundo de Vilalba e o oitavo señor das vilas de Pontedeume e Ferrol. En 1520, nas 
Cortes de Castela convocadas en Santiago e na Coruña por Carlos I, defendeu a concesión 
do voto en Cortes para Galicia e propuxo que A Coruña tivese unha Casa de Contratación 
da Especiaría. Logo, capitaneou a armada que levou ao rei a Flandres. Implicouse na posta en 
marcha da dita casa e participou no �nanciamento das expedicións organizadas na Coruña 
cara ás “outras Indias” como delegado do rei. Tras o peche da Especiaría coruñesa (1529), 
Andrade promoveu a expedición de Pedro de Mendoza de 1535, da que xurdiu a fundación 
de Bos Aires. Fernando de Andrade foi conselleiro de Guerra e de Estado. Finou en Ponte-
deume, onde está inhumado na igrexa de Santiago.

Sepulcro de Fernando de Andrade na igrexa de Santiago de Pontedeume

Cruceiro da Ponte do Porco (Miño, A Coruña) en 
homenaxe á casa de Andrade
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ESTEVÃO GOMES 
NA TERRA DOS 
BACALLAUS
En setembro de 1524 saíu do porto da Coruña a Anunciada, unha 
carabela de cincuenta toneladas, con vinte e nove homes, para ato-
par un paso entre o Atlántico e o Pací�co e abrir unha ruta alternati-
va cara ás Molucas indo polo norte. 
Ía ao mando o piloto portugués Estevão Gomes, ao servizo de 
Castela; este navegante abandonara a Magalhães antes de que este 
descubrise o estreito que leva o seu nome. Gomes fracasou no seu 
intento. Non obstante, percorreu a costa americana dende Terranova 
—a Terra dos Bacallaus— ata Florida. 
Cos datos xeográ�cos que achegou, Diogo Ribeiro puido delinear a 
costa leste de Norteamérica. Regresou ao cabo de dez meses á Coru-
ña cunha carga de cincuenta e oito indíxenas, o que desgustou ao rei 
Carlos I. Tras seren bautizados na Coruña, un deles acabou sendo 
intérprete de inglés e os demais serviron en casas nobres como a de 
Lemos. En 1538, Gomes foi asasinado no río Paraguai polos nativos.

Mapamundi de Diogo Ribeiro (1529), que reflicte as 
expedicións ao Atlántico Norte

Monumento na honra de Estevão Gomes en Bangor 
(Maine – EE.UU.)

A EXPEDICIÓN 
DE GARCÍA 
JOFRE DE LOAYSA
O 24 de xullo de 1525, seguindo a ruta 
tradicional, catrocentos cincuenta homes 
saíron da Coruña cara ás illas Molucas 
nunha armada de sete naves: a Vitoria, de 
360 toneladas, a única que chegou ao desti-
no en novembro de 1526; o Sancti Spiritus, 
de 240; a Anunciada, de 204; o San Gabriel, 
de 156; as carabelas San Lesmes e Santa Ma-
ría do Parral, de 96 toneladas cada unha, e o 
galeón Santiago, de 60. Construíranse catro 
nas provincias vascas e as outras en Ferrol, 
aínda que foron abastecidas na Coruña. 
Capitaneábaas o comendador da Orde 

Militar de San Xoán, García Jofre de Loay-
sa (1490-1526), e o piloto maior era Juan 
Sebastián Elcano (1486-1526). A viaxe foi 
desastrosa: Loaysa e Elcano �naron no seu 
transcurso. O 5 de setembro de 1526, na 
illa de Guam, atoparon a Gonzalo de Vigo, 
quen desertara da expedición de Magalhães; 
este galego �xo de mediador cos indíxenas. 
Soamente dúas ducias de superviventes re-
gresaron a Europa en 1536.

A armada de García Jofre de Loaysa saíndo da Coruña cara ás Molucas en 
1525 (Arquivo Municipal da Coruña, litografía de 1854)
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A EXPEDICIÓN 
DE DIEGO 
GARCÍA DE 
MOGUER
O 15 de agosto de 1527 saíu do cabo de Fisterra unha nova expedi-
ción formada por tres barcos (unha carabela, un patache e un ber-
gantín en pezas) e unha tripulación dunhas corenta persoas, entre as 
que viaxaban varios galegos. 
Estaba capitaneada por Diego García de Moguer, un experimentado 
mariño que acompañara a Díaz de Solís no descubrimento do Río 
da Prata e a Magalhães e Elcano na circunnavegación. O �nancia-
mento correu a cargo de importantes armadores, como o conde don 
Fernando de Andrade, e membros da Casa da Especiaría, como o 
factor Cristóbal de Haro. 
Co permiso de Carlos I, partiu co obxectivo de explorar o Mar 
Océano Meridional e chegar ás Molucas. Nunca alcanzou ese destino 
posto que, previamente, ascendeu polo Río da Prata, onde, en maio 
de 1528, se atopou con Sebastián Caboto, mariño que saíra un ano 
antes dende Sanlúcar de Barrameda. 
A pesar das discrepancias entre ambos, exploraron xuntos este río, o 
Paraná e o Paraguai na procura dos metais preciosos da imaxinada 
Serra da Prata. As disputas e os enfrontamentos cos indíxenas foron 
habituais e en 1530 García de Moguer volveu a España por Sevilla 
sen cumprir o seu mandato. 

Sebastián Caboto. Gravado de Samuel Rawle (1824)

Vista satélite do Río da Prata. Baía de Samborombón

SIMÓN DE ALCAZABA: 
A AVENTURA FRUSTRADA

Simón de Alcazaba Sotomayor (1470-1535) 
era un navegante portugués ao servizo da 
Coroa de Castela dende 1522. 
Participara en 1524 na Xunta de Badaxoz 
para delinear a demarcación entre as futu-
ras posesións coloniais de Castela e Portu-
gal. En 1525, chegou á Coruña para prepa-
rar outra expedición cara ás Molucas, que 
a cidade �nanciaría durante dous anos con 
200 000 marabedís do dereito de sisa. 
O piloto portugués Estevão Gomes, quen 
foi tamén mestre de obras na Coruña, cola-
borou na construción das naves desta expe-
dición. En 1526, iniciáronse as tarefas que 
mobilizaron a carpinteiros de ribeira, ferrei-
ros, calafates… Xa construíran catro naves 
en 1527. Non obstante, o Concello coruñés 
paralizou a operación pola mala xestión e as 
esixencias de Alcazaba. Esta empresa nunca 
se realizou xa que Carlos I cedeu a Portugal 
o comercio exclusivo das especias en 1529. 
Alcazaba foi asasinado na Patagonia orien-
tal polos seus capitáns amotinados, cando 
era gobernador de Nova León.

A igrexa mariñeira de Santiago, testemuño das expedicións atlánticas

Escudo na muralla que pechaba A Coruña 
no século XVI

Adro da igrexa de Santiago da Coruña
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AS FENDAS 
DO MONOPOLIO
Para mellorar o comercio e poboar as 
Indias, unha cédula real do 15 de xaneiro 
de 1529 autorizou á Coruña e a Baiona 
—e a outros seis portos da Coroa de Cas-
tela— para facer viaxes “con sus personas 
y navíos, mercadurías y otras cosas a 
las dichas Indias y Tierra Firme del mar 
océano según y como hacen en la dicha 
ciudad de Sevilla”. 
Os requisitos eran non transitar sen li-
cenza en tempos de guerra, rexistrar ante 
a xustiza e o�ciais dos dous portos “los 
navíos y todas otras mercaderías y cosas 
que cargaren y llevaren en ellos” e retor-
nar pola Casa de Contratación de Sevilla, 
na que se controlaban as importacións e 

a Coroa cobraba os seus dereitos. 
En 1561 Felipe II repetiu a orde de ir con 
licenza e en 1563 o gobernador de Galicia 
tivo que mandar ao Consello de Indias 
unha relación dos navíos que “han salido 
dese puerto para las dichas nuestras In-
dias”, tentando comprobar se cumprían as 
condicións impostas para comerciar. 
No período de 1529 a 1573, o permiso 
foi utilizado por mercadores sevillanos 
que facían cargamentos de sardiña para 
Sevilla nas Rías Baixas e formáronse varias 
compañías para comerciar con América, 
aproveitando a posibilidade legal de facelo. 
Pero os portos de Baiona e A Coruña, 
polo seu réxime de ventos e de correntes, 

eran mellores para as arribadas que para 
as saídas, como tamén resultaron selo 
para a fraude �scal. Se a isto se engade 
que non houbo verdadeiro interese eco-
nómico nun período de guerra que esixía 
gastos de protección, compréndese que 
en 1573 ese permiso fose suprimido por 
Felipe II no contexto das medidas para 
reforzar a navegación en frotas por moti-
vos de seguridade. 
Pódese dicir que a concesión de 1529 non 
compensou a Galicia do peche da Casa 
da Especiaría. 

Patio musulmán do Alcázar de Sevilla. 
Sede da Casa de Contratación, centro do comercio 
colonial

Sevilla, centro do monopolio das Indias

Vista de Sevilla, sede do monopolio do comercio con América

GALEGOS NAS 
VIAXES DE 
EXPLORACIÓN

via, houbo varios galegos de sona, como       
Pedro Mariño de Lobeira, nado en Pon-
tevedra en 1520 e �llo dun rexedor, que 
morreu en Lima en 1593. Máis impor-
tante aínda, Rodrigo de Quiroga, dunha 
familia �dalga de Toiriz, que chegou 
a Perú en 1535 e logo pasou a Chile; 
foi con Alderete a varias expedicións 
e conquistou o arquipélago de Chiloé, 
ademais de ser cronista de Chile.

Houbo presenza de galegos noutras 
expedicións: algún con Núñez de Bal-
boa na descuberta do Pací�co (1513), 
con Juan de Grijalba (1518) nas costas 
mexicanas e con Hernán Cortés (1519) 
e Pán�lo de Narváez (1520) en Nova Es-
paña, catro ían con Francisco de Mon-
tejo en 1527 no Iucatán, en 1533 outros 
cinco foron na viaxe ordenada por Cor-
tés ao Mar do Sur, sete foron con Her-
nando de Soto a La Florida (1538-43) 
e dez na expedición de Diego Artieda 
(1575) a Nicaragua e Costa Rica. 
De 1527 a 1538 contabilizáronse uns 
vinte galegos, todos procedentes de 
lugares da costa, nas expedicións ao 
estreito de Magalhães e ás terras da Pra-
ta na tripulación de Sebastián Caboto 
(1527) e na primeira fundación de Bos 
Aires por Pedro de Mendoza (1535). 
Hai que subliñar a �gura de Hernando 
Díaz, da Coruña, capitán náufrago na 
viaxe de Caboto e incorporado logo ás 
xentes de Mendoza, que acadaría cargos 
de goberno. 
Na conquista de Chile por Pedro Valdi-

Caravana de mercadores. Atlas catalán, 1375 (fragmento)

Escudo da familia Mariño de Lobeira (Pontevedra), 
partícipes da conquista de Chile
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SARMIENTO DE 
GAMBOA: 
NAVEGANTE NO 
ESTREITO DE 
MAGALHÃES

Pedro Sarmiento de Gamboa (ca 1530-
-1592), de orixe galega, pasou a In-
dias arredor de 1556. Despois dunha 
estadía en Nova España, por certos 
problemas coa Inquisición marchou 
a Perú, onde o contacto coa tradición 
inca sentou as bases da súa Historia de 
los Incas. Despois dos azarosos enfron-
tamentos con Álvaro de Mendaña du-
rante a descuberta das illas Salomón, 
Sarmiento participou nas campañas do 
vicerrei Toledo para o sometemento 
dos indíxenas. Os seus servizos foron 
amplamente recompensados, mais o 
favor do vicerrei non impediu que en 
1573 o Santo O�cio lle abrise un novo 
proceso por prácticas ocultistas e fose 
condenado ao desterro. Un acontece-
mento exterior salvouno da condena 
xa que, despois dun ataque do corsario 
Drake, Sarmiento propuxo pechar o 
paso do estreito de Magalhães para que 
ningunha frota puidese cruzalo. Con 
tal motivo, o vicerrei Toledo ordenou 
a expedición que partiu de El Callao 
(Perú) en outubro de 1579. Sarmiento 
tiña que recoller información sobre 
o paso de “barbudos”, os corsarios 
ingleses. 
Conforme ás instrucións recibidas, 
Sarmiento redactou a Relación y de-
rrotero del viaje y descubrimiento del 
Estrecho de la Madre de Dios, antes 
llamado de Magallanes, na que daba 
conta do seu periplo polo extremo 
austral. Despois de tomar posesión 
do Estreito, fundou un enclave na súa 
desembocadura. Xa no Atlántico, puxo 
rumbo á Península, onde se entrevis-
tou con Felipe II para explicarlle a súa 
viaxe. Sarmiento consagrouse non só 
como mariño, cosmógrafo e cartógra-
fo, senón tamén como cronista. 

Obra de Sarmiento de Gamboa editada no século 
XVIII (Biblioteca Xeral da USC)

Francis Drake (Arquivo Municipal da Coruña)

Pontevedra no século XVII (Arquivo Municipal da Coruña)

A DEFENSA DO 
ESTREITO
A autorizada opinión de Sarmiento de Gamboa ao redor dun sistema 
defensivo para o Estreito xerou unha nova expedición. Non obstante, 
o nomeamento de xeneral da armada recaeu en Diego Flores Valdés, 
mentres que Sarmiento foi designado “Capitán General del Estrecho 
de Magallanes y Gobernador de lo que en él se poblare”. 
A expedición tivo que enfrontar numerosas di�cultades e, despois 
de chegar ao Estreito en febreiro de 1583, houbo de regresar a Río de 
Xaneiro. Mais a determinación de Sarmiento de forti�car e poboar o 
Estreito era tal que, a �ns dese ano, partiu de novo cara ao sur e, en 
febreiro de 1584, fundou alí a Ciudad del Nombre de Jesús. 
Organizou despois unha expedición terrestre para fundar outro en-
clave, o Real Felipe, periplo do que deu conta na Relación hecha por 
Pedro Sarmiento a S.M. sobre lo sucedido y el Estrecho cuando allí se 
quedó y fundó dos ciudades e na Sumaria Relación de Pedro Sarmiento 
de Gamboa, gobernador y capitán general del Estrecho de la Madre de 
Dios, antes nombrado de Magallanes. 
No regreso por mar a Ciudad del Nombre de Jesús, o seu navío foi 
arrastrado cara a Brasil, dende onde Sarmiento intentou socorrer os 
poboadores do Estreito. Con ese �n partiu para España a mediados 
de 1585 e, tras diversas peripecias que o retiveron en Inglaterra e logo 
en Francia, en 1590 chegou a El Escorial para ver o rei. Foi entón 
cando escribiu o Memorial dirixido a Felipe II para que se atendese 
aos poboadores abandonados, cuxa sorte quedara en mans do máis 
triste dos destinos. 

Felipe II, rei do maior imperio mundial. 
Retrato de Felipe II (1565). Sofonisba Anguissola 
(Museo del Prado)

A América meridional: espazo estratéxico na época de Felipe II. 
Atlas de Vagaoundy (1760). Biblioteca Xeral da USC

Mapa do Pacífico, s. XVII. Abraham Ortelio
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ENCONTROS COAS 
POBOACIÓNS ORIXINARIAS 

A visión da poboación indíxena da zona meridional americana 
pola que pasou a expedición magallánica ten un dos seus mello-
res relatos nos textos do galego Sarmiento de Gamboa nas súas 
viaxes ao estreito de Magalhães (1579-80), compendiados en 
1768. 
Segundo as Instruccións recibidas do vicerrei Toledo, os indios 
tiñan que ser tratados “con prudente blandura”, utilizando o sis-
tema de rescate, “para comprar las voluntades”, e, así, investigar 
“si trahían alguna cosa de plata, oro, perlas…”. 
Os relatos informan da fasquía física dos aborixes, identi�cando 
algunhas etnias patagónicas como “xigantes” e as dos territorios 
de dominación portuguesa como “comedores de carne humana”. 
Informan tamén de usos e costumes —adornados con descri-
cións fabulosas e fabuladas—, das relacións cos indíxenas e das 
di�cultades para entenderse; dos medos e descon�anzas dos 
naturais, que non querían someterse a outro “capitán” que non 
fose o seu propio cacique, e dos desacordos entre invasores e 
invadidos. 
Baseándose nesas experiencias, Sarmiento puxo nomes a varios 
lugares dos que tomou posesión: Isla do que se huyó el Indio, en 
referencia a un indíxena preso polos españois; Isla de Gente, por 
estar moi poboada, ou Playa de las Voces, polos gritos dos seus 
habitantes, alarmados pola chegada dos españois.

Cuberta da obra La Patagonia de P. Tomás Falkner e Vida 
entre los patagones de G. Ch. Musters, Bos Aires, Universidad 
Nacional de La Plata, 1911

Lámina da Relación da viaxe ao Estreito de Sarmiento de Gamboa 
(1579-1580). Biblioteca Xeral da USC

Lámina da Relación da viaxe ao Estreito de Sarmiento de 
Gamboa (1579-1580). Biblioteca Xeral da USC

MENDAÑA E 
SARMIENTO 
NAS TERRAS 
AUSTRAIS

Os coñecementos de Sarmiento de Gamboa sobre as navegacións 
dos antigos incas no Pací�co levárono a lle propoñer ao gobernador, 
galego de orixe, Lope García de Castro que armase unha expedición. 
Sarmiento só esixía determinar el as derrotas. Pero o gobernador 
nomeou como capitán xeneral da armada o seu sobriño, Álvaro de 
Mendaña de Neira. As desavinzas entre os dous foron constantes. 
A expedición, que saíu de El Callao en novembro de 1567, descubriu 
as illas Salomón e parece que non hai dúbida de que, se continuasen 
rumbo ao sur, tal e como propoñía Sarmiento, acadarían as praias 
australianas. O piloto maior, o coruñés Hernando Gallego, forzou o 
regreso a Nova España, para onde partiu Mendaña coa nao capitá, 
seguido de Sarmiento, e arribaron case ao mesmo tempo a Santiago 
de Colima en 1569. 
A partir de aquí as informacións son confusas e ata contraditorias. 
Mendaña regresou á Península para solicitarlle á Coroa as capitula-
cións que lle permitisen ser o Adelantado das illas Salomón e realizar 
novas expedicións á súa custa, o que conseguiu en 1574, aínda que 
non as levou á práctica ata 1595, morto xa Sarmiento. 
Nesa expedición, na que se descubriron as illas Marquesas, morreu 
Mendaña, e o mando pasou á súa dona, Isabel de Barreto, quen 
achegara ao seu matrimonio un dote que permitiu pagar parte dos 
gastos da viaxe. Isabel, como “Adelantada y Gobernadora”, decidiu 
dirixir os barcos a Filipinas, a onde chegou en 1596. Alí casou de 
segundas co galego Fernando de Castro, parente do gobernador de 
Filipinas, Luis Pérez das Mariñas.

Álvaro de Mendaña, Adelantado das illas Salomón. 
Arquivo Municipal da Coruña

Mapa do Pacífico de Abraham Ortelio, onde se aprecian as illas Salomón. 
Século XVII. Biblioteca Xeral da USC
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GALEGOS NO 
PACÍFICO: 
GÓMEZ PÉREZ 
DAS MARIÑAS
Nado en Betanzos, Gómez Pérez das Mariñas era �llo de Fernán 
Díaz de Ribadeneira e de Berenguela das Mariñas. Este �dalgo che-
gou en 1590 ás Filipinas co cargo de gobernador. Ían con el o seu 
�llo Luis e o seu sobriño Fernando de Castro. 
Após a creación do primeiro estaleiro nas illas polo seu predecesor, 
este gobernador galego no Pací�co tivo importantes iniciativas 
náuticas: mandou a creación dunha forxa para abastecer os bu-
ques de pezas metálicas e demandou á metrópole pilotos e o�ciais 
preparados para “ensinar a voga”. Tamén demandará a mellora das 
fortalezas, preconizando a importancia destas estruturas no sistema 
�lipino (Santiago, San Felipe e Cavite). 
Por outra banda, fomentou a expansión católica naquelas terras e 
a publicación da Doctrina Christiana do dominico Juan Cobo en 
tagalo e chinés. 
Morreu a mans dun membro amotinado da tripulación chinesa que 
manexaba a frota dunha expedición ás Molucas en outubro de 1593. 
Foi designado gobernador en funcións o seu propio �llo, Luis Pérez 
das Mariñas, quen fundou a Casa da Misericordia de Manila e a vila 
de Binondo. Pai e �llo �xeron unha enorme fortuna, da que unha 
parte chegaría á súa familia en Galicia.

Mapa de Filipinas (1886).  Biblioteca Xeral 
da Universidade de Santiago de Compostela 
(número 14 da lista de imaxes da profesora 
Pilar Cagiao)

Escudo da cidade Dasmariñas, provincia de 
Cavite, Filipinas. Aínda hoxe leva o nome 
da familia galega Pérez das Mariñas

El gobernador y el obispo (Luis Pérez das Mariñas, fillo de Gómez, e frei Domingo de Salazar) 
de Félix Resurrección Hidalgo, National Museum of Fine Arts, Manila, Filipinas

A EXPEDICIÓN 
PATAGÓNICA DOS 
IRMÁNS NODAL
O 27 de setembro de 1618 partía dende Lisboa cara ao estreito de 
Magalhães e Terra do Fogo unha expedición formada por dúas cara-
belas coa mellor tecnoloxía naval do momento e capitaneadas polos 
irmáns Bartolomé e Gonzalo García de Nodal, dous mariños ponte-
vedreses ben experimentados, que participaran con anterioridade en 
importantes feitos navais e militares. 
O seu obxectivo principal era comprobar a existencia dun novo paso 
interoceánico descuberto polos mariños holandeses Willem Schou-
ten e Jacob Le Maire, pero, así mesmo, tiña unha misión cartográ�ca 
e cientí�ca. 
Durante os nove meses e doce días que durou a travesía, circunnave-
garon por primeira vez Terra do Fogo, descubriron as illas que levan 
o nome de Diego Ramírez de Arellano (cosmógrafo da expedición), 
alcanzaron un récord na navegación cara a latitudes austrais, reali-
zaron un exhaustivo recoñecemento cartográ�co e regresaron coa 
tripulación con vida a Sanlúcar de Barrameda o 9 de xullo de 1619. 
A historia desta expedición foi recollida polos irmáns na Relación 
del viaje publicada en Madrid en 1621 xunto a un mapa das terras 
austrais, obra de Pedro Texeira Albernas, futuro cartógrafo real.

Retrato de Bartolomé García de Nodal. 
Fonte: Arquivo Municipal da Coruña

Portada da edición de 1621 da Relación del viaje a 
la Tierra de Fuego dos irmáns Nodal, deseñada por 
Jean de Courbes e impresa por Fernando Correa de 
Montenegro

Retrato de Gonzalo García de Nodal. 
Fonte: Arquivo Municipal da Coruña 

Carta da Terra do Fogo cos estreitos de Magalhães 
e Le Maire por Pedro de Letre (1618). Biblioteca 
dixital da Real Academia da Historia
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OS PORTOS 
GALEGOS A 
MERCÉ DA 
NATUREZA
Polo longo e recortado litoral da Galicia de hai cincocentos anos, 
espallábanse ducias de localidades e pequenos peiraos. Funda-
mentalmente vivían da pesca, mais, como carecían de instalacións 
portuarias, o groso dos fretes estaban focalizados nos que as tiñan 
(Baiona, A Coruña). 
Pero non era ese o único problema. Algúns dos principais centros 
do comercio marítimo galego situábanse no fondo das rías, cursos 
baixos ou desembocaduras de ríos, e antes ou despois foron afecta-
dos pola acumulación de aluvións. 
Xa dende tempos dos Reis Católicos, o volume dos cargamentos 
nas augas de Padrón decreceu en favor de Pontecesures. A �nais do 
século XVI, a falta de sardiña nos cercos de Noia relacionouse co 
crecemento dunha barra de area na desembocadura do Tambre,     
que pola súa vez impediu a ancoraxe de navíos nos peiraos desta 
vila. Pola súa banda, os sedimentos no leito do Lérez causaron o 
declive portuario de Pontevedra, moi patente no século XVIII, en 
bene�cio de Marín. A natureza impoñía as súas propias normas.

“No dan fondo los navíos muy serca desta villa (Noia) por un arenal que della se 
estiende azia la mar y así quedan en distancia de un quarto de legua, junto a la 
barra del río dicho de la puente de Don Alonso” 
(Texeira, Pedro, Atlas del Rey Planeta, 1634)

Ría de Pontevedra. Atlas de Pedro Texeira (1634)

Detalle da ría de Muros-Noia no Atlas del Rey Planeta de Pedro Texeira (1634)

A Moureira, barrio de mareantes de Pontevedra, cos efectos da colmatación. 
Foto Zagala, fins do século XIX. Xentileza de Anxo Rodríguez Lemos

PROTEXER 
A COSTA

Poderíase dicir que, ata o século XVIII, Galicia tivo unha costa 
“mais loubada que artillada”. En realidade, contaba con pouca 
ou nula defensa militar, e as construcións de vixilancia e de de-
fensa eran moi precarias. 
No século XVI, Pontevedra estaba amurallada pero non defen-
dida: foi a súa situación no interior dunha ría o que evitou que 
fose atacada. Vigo contaba a �nais do século XVI só cun peirao 
na punta da Laxe e nesa vila fíxose un baluarte ao �nal do sécu-
lo XVII, posto a proba no contexto da guerra de Sucesión. 
Dende o punto de vista militar, Baiona e A Coruña foron as 
vilas mellor defendidas. Baiona por mor da súa proximidade a 
Portugal contou con catro torres artilladas e co forte de Mon-
terreal. A Coruña tiña o faro da Torre de Hércules, o castelo 
medieval de San Carlos e o murallón de defensa da Porta Real. 
O castelo de Santo Antón comezouse en 1588. Polo que atinxe 
a Ferrol, tivo un sistema de defensa militar máis amplo con tres 
fortes. 
Houbo momentos claros de perigo, como os ataques do inglés 
Drake ás costas galegas dende A Coruña ata as illas Cíes, ou as 
incursións turco-berberiscas como a de Cangas en 1617. Pero a 
monarquía �xo moi pouco por defender as costas de Galicia ata 
a segunda metade do século XVIII.

Castelo de Santo Antón (A Coruña), defensa da cidade herculina. 
Gravado do castelo de Santo Antón (colección privada, 1884)

Castelo de Santa Cruz (Oleiros), 
contruído para a defensa da Coruña

isterra

Camariñas

 Coruña

errol

ar n

Cedeira

i adeo

Vi o

aiona
Tui

alvaterra

oi n

 uarda
J. A. Rodríguez Villasante
Mapa reitor de “chaves-fondeadeiros” 
fortificados na Idade Moderna en Galicia. 
Atlas histórico de Galicia, 
Nigratrea, 1998
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A ESCUADRA 
DE GALICIA
Galicia non tiña unha boa defensa no mar que a librase de ataques 
inimigos e para remedialo formouse unha pequena escuadra. 
Composta inicialmente por seis navíos —catro deles fabricados en 
Ribadeo—, a súa construción e aparellamento correu pola conta das 
sete provincias galegas en contraprestación ao rei polo demandado 
voto nas Cortes de Castela (1621), vella reclamación das Xuntas do 
Reino de Galicia (asemblea representativa desas provincias). 
Aínda que concibidas como instrumento de defensa das costas 
e pesqueiras galegas fronte aos corsarios europeos e aos piratas 
turco-berberiscos, as unidades desta escuadra foron destinadas á 
protección da Carreira das Indias e realizaron o seu primeiro servizo 
en 1628. 
A partir de entón asináronse varios asentos (contratos) para aumen-
tar esta forza naval, constituída por algúns buques arrendados ou 
comprados a particulares e por outros feitos ex novo en estaleiros 
vascos. Parte destes últimos foron destruídos antes da súa botadura 
e varios foron incorporados á Armada do Mar Océano e causaron 
baixa de�nitiva en combate, como na batalla das Dunas (Downs) 
contra os holandeses en 1639.

Escudo de armas de Galicia reproducido no mapa deste reino publicado no 
Theatrum Orbis Terrarum de Ortelius (1603). Facsímile do Instituto Xeográ-
fico Nacional. Cartoteca, sig. 41-1-22.

As armas de Galicia nas exequias fúnebres por Carlos I en Bruxelas, por 
Jean e Lucas Doetecum (1559)

GALICIA FÓRA 
DO PROXECTO 
COLONIAL

Despois de 1573, Galicia quedou legalmen-
te á marxe da Carreira das Indias. Malia esa 
prohibición, existían poderosos motivos 
que podían facer chegar as naves proceden-
tes de América ás costas galegas: os tem-
porais, a inseguridade no mar e a evasión 
dos dereitos e taxas debidas ao rei (fraude e 
contrabando). En dereito chamábanse che-
gadas fóra de río e foron numerosas a partir 
do �nal do século XVI. 
En 1566 a frota de Cristóbal de Eraso arri-
bou a Vigo por mandato real para evitar un 
ataque berberisco. Houbo outras chegadas a 
ese porto ou a Baiona en 1589, 1592, 1594, 
1597, 1599 e 1607. 
Neste ano chegou á Coruña o grupo co-
mandado por Francisco de Toledo. Esta 
cidade recibiu varias chegadas sospeitosas 
de fraude en 1636. En 1660 arribaron alí os 
galeóns de don Pablo Fernández de Con-
treras, cargados de ouro e prata; en 1661, 
a frota de Nova España mandada por don 
Juan Vincentelo. En 1685 o gobernador de 
Galicia �xo rexistrar dous navíos nos que se 
atoparon miles de pesos que non pagaran 
dereitos e en abril de 1688 fálase dunha 
descarga na Coruña para desviar o contra-
bando.

Fisterra. Atlas de Pedro Texeira (1634)

As sete provincias 
galegas
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A FROTA DAS 
INDIAS EN RANDE
O caso máis relevante de arribada foi o da 
frota a Vigo, que se refuxiou na enseada de 
Rande en outubro de 1702. A expedición, 
ao mando de don Manuel de Velasco, es-
coltada pola escuadra francesa do conde de 
Chateau-Renault, viña cargada de mercado-
rías e de prata pertencentes ao rei e a “parti-
culares del comercio de Cádiz”. 
O temor a un ataque da escuadra angloho-
landesa —que atacara Cádiz— recomendou 
dirixirse ás costas galegas. Para non ser 
localizados, os galeóns e navíos de guerra 
dirixíronse ao fondo da ría de      Vigo, por 
un estreito de “unos tres cuartos de milla 
defendido por dos fuertes, más bien torres 
antiguas, arruinadas o ruinosas, que la gen-
te de la armada procedió inmediatamente a 

Frei Martín Sarmiento escribe sobre 
a destrución da frota en Rande

«1702: Eché mi primera �rma en 
la plana de a cuatro y a mediado de 
Octubre quemó el Inglés la �ota de 
Vigo, en Redondela, y las cuarenta 
monjas de Santa Clara de Ponte-
vedra huyeron a Tenorio, y yo con 
ellas».

Mirey os nabios arder,
bin bolto en bolcan ó mar,
lume na auga açender,
ômes no bento correr,
leños no lume nadar.

Todo este daño causou,
nun momento ô enemigo,
fee detodo agora dou,
que o principe me chamou,
solo pra ser testigo.

restaurar”. Descubertos pola armada inimi-
ga, o 22 e 23 de outubro de 1702, aquel 
foi un dramático escenario de batalla e ce-
miterio de homes e navíos. Ingleses e holan-
deses repregáronse cara ás illas de Baiona e 
deixaron a Vigo envolto nunha nova derro-
ta da alianza borbónica na guerra de Suce-
sión. Pero Felipe V puido salvar uns trece 
millóns de pesos dos que viñan na frota e 
con eles enfrontar parte dos gastos bélicos e 
compensar ao seu avó, Luís XIV de Francia, 
pola escolta da frota. Como recoñecemento 
pola defensa viguesa ante o ataque, o Bor-
bón deu a Vigo diversos privilexios en prol 
do seu despregamento económico.

Cinco guineas de ouro coa raíña Anna e a 
inscrición VIGO

Solpor no estreito de Rande dende o 
lazareto de San Simón

Autógrafo de Frei Martín Sarmiento. 
Biblioteca Nacional (signatura Ms. 17642)

Benito Jerónimo Feijoo. 
“Prantos da ninfa Zigalia” (fragmento)

RETALLOS DA GALICIA 
DOS MAREANTES

Fonte de recursos e vía de comunicación, 
o océano Atlántico que conducía ás In-
dias, antes “mare tenebrosum” e agora, aos 
poucos, máis coñecido, encheuse de máis e 
maiores embarcacións respecto ás medie-
vais. 
Protexidos no espiritual polo Corpo Santo 
de Pedro González Telmo, soterrado en 
Tui, os navegantes atoparon na súa �gura o 
protector para un mar cheo de perigos e de 
inclemencias, que tamén eran atendidas por 
devocións locais, a Virxe do Rosario, de-
fensora dos cristiáns na batalla de Lepanto 
(1571), ou a Nosa Señora do Carme, culto 
en auxe dende o século XVIII. 
A chegada de Alonso Pinzón a Baiona en 
1493 foi para os cronistas un “fugaz aeróli-
to” na historia galega. Pero a memoria local 
conservou o lugar da reparación da carabela 
Pinta, onde, en agosto de 1928, se puxo 
unha placa conmemorativa custeada dende 
América polo indiano Antonio González 
Ramos, O Volanteiro.

Mural coa milagrosa salvación, camiño de Indias, do capitán de infantaría don Domingo de Carranza y 
Aguiar en 1606. Santuario da Nosa Señora das Virtudes da Ponte (Ribadeo)

Recepción en 1928 da placa remitida dende América a Baiona conmemorando o lugar de arribada 
e reparación da carabela Pinta. Colección de Anxo Rodríguez Lemos

Vista xeral do retablo da Nosa Señora do Rosario, 
coa representación da batalla de Lepanto (1571), no 
convento de San Domingos de Tui. 
Xentileza de Suso Vila

Placa de homenaxe á tripulación da 
carabela Pinta, inaugurada en 1993 na 
ribeira de Baiona

Exvoto de San Telmo, santo patrón dos 
navegantes, gravado do Arquivo Xeral 
de Indias
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A GALICIA NAVEGANTE 
NO IMAXINARIO 
LITERARIO
Na literatura galega medieval, o Atlántico 
é o Mar Maior, cantado por Paio Gómez 
Chariño, o poeta almirante, sepultado na 
igrexa de San Francisco de Pontevedra, a 
Boa Vila, porto importante aínda a �ns 
do século XV e ata �ns do XVI. 
Nos seus peiraos naceron lendas que 
alimentaron a simboloxía dos navegantes 
galegos a partir das primeiras descuber-
tas, como a historia do Colón ponteve-
drés (García de la Riega, 1898). Outra de-
las di que Fernando de Magalhães naceu 
na aldea de Magaláns, na mesma ría. 
A literatura nútrese moitas veces desas 

lendas, mitos e tradicións que forman a 
memoria colectiva. Robert Graves publi-
cou en 1949 �e Islands of Unwisdom (As 
illas da imprudencia), relato de inspira-
ción histórica no que recrea a expedición 
de Álvaro de Mendaña ás illas Salomón 
de 1595. 
E en 1975, Robert Langdon, profesor na 
Universidade de Canberra (Australia), 
publicou A carabela perdida, na que re-
colle a chegada da San Lesmes, nave da 
expedición de García Jofre de Loaysa, ás 
praias da Polinesia en 1526; varios náu-
fragos galegos quedaron alí e deixaron a 

súa pegada, como por exemplo as patakas 
feitas polos indíxenas de Nova Zelandia, 
que eran unha especie de canastros que 
procederían nada menos que dos hórreos 
galegos. 
No que se re�re a autores galegos con-
temporáneos, unha parte importante da 
novela O triángulo inscrito na circunfe-
rencia (1982), de Víctor F. Freixanes, ins-
pírase nos navegantes galegos do século 
XVI e a �gura de Sarmiento de Gamboa 
recréase no relato do xornalista Daniel 
Hortas El caballero de Galicia, 1996. 

Rafael Fontoira Surís. Xan do Arrabaldo. 
Edicións Laiovento, 2018

Robert Langdon. The Lost Caravel, 1975

Daniel Hortas. El Caballero de 
Galicia, 1996

Víctor F. Freixanes. O triángulo 
inscrito na circunferencia. 
Editorial Galaxia, 1982

Robert Graves. 
The Islands of Unwisdom, 1949

Celso García de la Riega. Colón, español. 
Su origen y patria , 1914

Antón Avilés de Taramancos. Nova 
Crónica das Indias, 1989
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