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Operación Hércules 
 
 Nas primeiras horas do martes, día 16 de Maio de 
1589 - último ano do reinado de Felipe II- , aproveitando a 
ausencia de lúa, unha chalupa con tres homes a bordo 
deslizase polas augas da baía coruñesa, procedente do 
buque insignia da flota de Francis Drake.  
 
 O grupo, pertencente ó servicio secreto da coroa 
británica, estaba ó mando do capitán John Bartón, que co-
ñecía perfectamente a cidade a onde se dirixían, pois, 
xustamente hai un ano, e co fin de espiar as manobras 
españolas, enrolárase como mariñeiro na Armada Invenci-
ble, que partía deste porto para enfrontarse  á Armada  
Inglesa, que levaba anos  castigando os barcos e os portos 
peninsulares: Cádiz, Sabres, Vigo, Baiona,... O comando 
inglés coñecía o número de soldados da guarnición coru-
ñesa, a dotación artilleira da cidade e do forte de S. Antón, 
como resultas das confesións de prisioneiros tomados nos 
diferentes asaltos sucedidos dende a arribada da flota in-
glesa, o día 4 de Maio. 
 
 A chalupa logrou atravesar o sistema defensivo que 
opoñían os fortes de S. Antón e S. Diego e transcorría en-
tre as galeras D. Juan de Luna e D. Pedro Manrique e 
deixaba atrás os restos do galeón S. Juan que se queimara 
había algúns días. 
 
 O comando, facéndose pasar por pescadores, habe-
ría de cruzarse, ó longo da noite, con pelotóns de arcabu-
ceiros e fusileiros da dotación de defensa, que estaba ó 
mando do Capitán Troncoso; con grupos de veciños que 
acudían a defender as murallas; grupos de veciños, que 
aínda que vivían  nos campos que rodean a cidade, dor-
mían nas rúas, dende que viran os primeiros lumes da 
Torre de Hércules - sistema empregado cando había un 
perigo inminente - e ata serían testemuñas dunha sesión 
extraordinaria que o Concello celebraba no adro da 
Igrexa de Santiago para decidir a presentación do voto a 
Nosa Sra. do Rosario, que salvara á cidade dos ataques 
ingleses. 
 
 O mando inglés consideraba esta operación como 
a última oportunidade de conquistar a cidade, despois de 
que o asalto do pasado domingo fora rexeitado por sol-
dados e cidadáns  coruñeses. 
 
 O obxectivo da operación era capturar a unha 

heroína local e mailo estandarte inglés que esta lle collera 
a un soldado caído na batalla . As ordes, xunto cun mapa 
especial, figuraban nun pergamiño cifrado que levaba o 
capitán e que anos despois apareceu no nº 16 da Rúa Cor-
taduría e levado á Biblioteca, onde o atopou un servidor. 
 
  O pergamiño, con data do 5 de Maio - Inglaterra 
non asumira o calendario Gregoriano - puido descifrarse 
gracias ós coñecementos aportados polos discípulos dun 
filósofo e científico que nacería 7 anos despois de ocorrer 
estes feitos. Este pensador era o francés René Descartes, 
quen publicou en 1637 o Discurso do método, libro que 
aportaría un sistema chamado "cartesiano" para a localiza-
ción de obxectos. 
 
  De seguro que se o grupo, do que estamos a falar, 
coñecera este sistema, lograría acadar o obxectivo que 
llevou á cidade da Coruña e cambiar o curso da historia. 
 
As ordes que figuraban no pergamiño e interpretadas no 
sistema cartesiano son: 
1.  Desembarcar en (7,1) 
2. Viaxar ó Norte (0,3) 
3.    Simetría central respecto de (4,6) 
4.    Simetría axial respecto de y = 6 
5. Simetría axial respecto x = 4 
6.   Traslación de vector (-3,-1) 
7.   Xiro de -90°  arredor do punto (7,4) 
chegando ó lugar onde atoparían á persoa buscada 

 
Universidade de Santiago, a 12 de Novembro de 1758 

Prof. D. Pedro de Bouzada e Campaña          
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