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1. Introdución  
O século XVIII é o da ilustración. É o século da revolución científica, do cambio 
máis importante dentro da historia da ciencia. Xa desde o século XVII estase 
estudiando como ocorren as cousas. Investígase a natureza observándoa  e 
expresando o que sucede cunha linguaxe científica o máis exacta posible. A 
importancia do razoamento especulativo cede terreo ante a experimentación e 
o método hipotético-deductivo, científico por excelencia. Os coñecementos 
científicos podían ser aplicados a agricultura, medicina, construción, ...et.Isto 
repercute na mellora da calidade de vida dos cidadáns. 
No desenvolvemento da ciencia no século XVIII tiveron moita importancia as 
academias e sociedades científicas polo seu labor de investigación, promoción 

e difusión da actividade 
científica incluíndo por vez 
primeira mulleres. 
Foi así mesmo obxectivo dos 
ilustrados a divulgación dos 
coñecementos. Isto fixo nacer 
as revistas científicas, 
similares ás que hoxe 
coñecemos, o xénero de 
ensaio, as publicacións 
didácticas, os museos e os 
xardíns botánicos (estes 
enriquecidos polas plantas 

traídas das expedicións americanas). 
Renováronse as universidades para que as cátedras fosen as difusoras do saber. Paradoxalmente institucións como a Royal Society, noutrora motor da 
divulgación converteuse en rémora para o ordenamento da ensinanza da 
ciencia. 
2. O Ensino en Galicia no século XVIII 
Os estudos en Galicia onde se formarán os posibles científic@s desenrólanse 
entre outros centros: en Santiago, os Colexios de S Xerome, o de Fonseca 
(Santiago Alfeo) e o de S Clemente ou de Pasantes; en Lugo, no Seminario Sta 
Catarina de Mondoñedo (1572) e o Seminario S Lorenzo de Lugo (1594). En 
Monforte no Colexio dos Xesuítas (1586-1767), o no Colexio de Artes e 
Humanidades (1595). En Viveiro no “Colegio Seminario de Nuestra Señora. de 
la Natividad” (1597-1840), creado por testamento de dona María Sarmiento de 
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Rivadeneira1, en Ourense no Seminario (1764), en Tui no Seminario Conciliar 
(1770). Antes de todos estes centros houbo cátedras de latinidade nesas 
cidades 
A pesar dos múltiples plans e iniciativas de reformas no ensino que se 
propuxeron neste período ilustrado non se produciron cambios substanciais en 

Galicia. O ensino inicial e medio neste século 
pasará polos mestres de primeiras letras, e os 
preceptores de gramática. e será os mosteiros e 
conventos, onde se impartirá algún tipo de 
ensinanza. Trátase dun ensino que nas clases máis 
populares, pasa por aprender primeiro a ler, despois 
escribir e, por último, algunhas nocións de 
aritmética, completándose co estudo do Catecismo. 
Utilizábase a “Cartilla” (que se viña editando desde 

1583 en lingua vernácula), se ben a súa distribución en Galicia debido ás malas 
comunicacións era complicada, polo que moitas das veces aprendíase a ler en 
documentos notariais.2  
O financiamento deste ensino recaeu nos particulares e na Igrexa católica. A 
contribución dos concellos no financiamento das escolas de primeiras letras é 
moi baixa, xa pola propia organización do concello e, en parte, pola dispersión 
da poboación. Así pois son os veciños das parroquias, os personaxes da 
nobreza e do alto clero quen contrataban un mestre para a educación dos 
nenos. Tamén a finais de século, e máis ben comezo do XIX, os emigrados e 
enriquecidos en América contribúen como fundadores de centros educativos.  
Nun informe municipal do 1779 constátase a existenza de catro escolas 
abertas na cidade de Lugo, nas que tres dos mestres son sacerdotes e outro 
laico. Seguramente este informe refírese a que o bispo de Lugo D. Francisco 
Armañá (1768-1785) foi promotor de 3 escolas, unha para nenos e dúas para 
nenas.1 María Reguera e Mondragón Leal nacida en Santiago e bachillera 
(como se chamaban as mulleres ilustradas e cultas) vivía nestas datas en 
Lugo, onde participaba activamente no debate social sobre a necesidade de 
mellorar a educación. 
Na provincia de Pontevedra2 a comezo do século, e segundo o padrón de 
Calle-Hita e o padrón de 1719, un 11,7 % de vilas teñen mestre ou preceptor 
de gramática: concéntranse en Carril, Caldas, Bueu, Cangas do Morrazo e na 
contorna destas poboacións ou cerca de mosteiros como o de Acibeiro ou o de 
Armenteira. Na segunda metade do século e segundo o Catastro de Ensenada 
hai 124 mestres e 17 preceptores de gramática, a porcentaxe de vilas con 
escola sube o 17% e sobre todo están localizadas preto do mar e, en menor 
cantidade, na montaña. 
Tamén existen mestres pasantes que ensinan aos nenos nas casa dos pais. 
Fóra da cidade de Lugo non se sabe de ningún mestre pero si figuran segundo 
o Ccenso de Floridablanca (1787) 67 estudantes de distintas xurisdicións 
(Castroverde, Neira de Rei, Neira de Jusá e Baleira) o que induce a pensar que 
acudían ás escolas da capital. 
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No mencionado Seminario de S Lorenzo nesta etapa hai constatados da orde 
de 18 colexiais internos que son de Lugo e provincia e tamén de fóra. Consta 
neste colexio a existencia de 3 cátedras de Gramática, 1 de Filosofía e 1 de 
Moral. Tamén figuran as distintas escolas monacais da cidade (no 1779) como 
a de Sto. Domingo (ten 1 cátedra de Filosofía, outra de Moral e 2 de Teoloxía), 
a de S. Francisco (ten 2 cátedras, de Filosofía e Teoloxía). Estes centros 
nestes anos imparten ensinanza sobre todo relixiosa pólo que o concello de 
Lugo xestiona a creación dunha escola xeral con 2 cátedras que sirvan para 
ensinar a ler, escribir e facer contas.6  
O ensino das nenas en Pontevedra reflíctese en que do número de escolas 
indicado anteriormente só hai 11 de nenas e 78 mixtas. En Lugo como se 
comproba no xa dito é case nulo, (comparada a situación coa de Santiago de 
Compostela que no 1753 tiña 4 mestras e máis a creación no 1761 do Colexio 
da Compañía de María). A súa formación é case exclusivamente familiar e 
orientada ás responsabilidades domésticas. En canto ás nobres, fidalgas ou 
burguesas é frecuente que acudisen aos conventos e mosteiros a recibir 
educación, a maioría das veces de parte de monxas parentes das educandas. 
Segundo datos recollidos onde a firma de documentos de compravenda de 
térreos por mulleres poden ser os máis fiables da súa educación, nas terras 
interiores de Lugo, en Castroverde, asinan un 1,7 % (saben escribir...) na 
primeira metade do século e un 2,5 % na segunda metade, pasando a comezo 
do século XIX5 ao 6,4 %.  
A educación é escasa e moi discriminatoria tanto no relativo ás clases sociais 
coma ao sexo. A formación maioritaria na primeira metade deste século pasa 
por ser de Filosofía, Moral e Teoloxía.  
3. Institucións onde se fai a Ciencia en Galicia  
Universidade de Santiago 
As ordenes relixiosas repartíanse a maioría das cátedras (xesuítas, dominicos 
e franciscanos). A ensinanza das ciencias era moi precaria, discutida e tardía, 
englobándose dentro dos estudos de Artes e estaba orientada a estudos de 
Medicina, e así: as Matemáticas teñen o primeiro catedrático no ano 1751 (D 
Antonio Arias Teijeiro) e a Física no 1772, (D. Francisco de Neira) namentres 
que a de Química é do ano 1811 (D.Gabriel Fernández Taboada). 
Non é que en España non se cultivaran as ciencias, senón que se facía fóra da 
Universidade, nos Colexios militares de Mariña, Enxeñería e Artillería, nas 
Reais Fábricas, nas Boticas, na Real Sociedade de Amigos do País, na 
Academia de Agricultura e por algún científico á marxe daquelas. Fixarémonos 
a continuación nalgún destes centros en Galicia. 
O Arsenal-Asteleiro e a Academia de Gardas Mariñas do Ferrol 
En Galicia a constitución do Departamento Marítimo do norte no ano 1726, a 
construción do Arsenal do Ferrol entre 1752-1770 e a posterior creación da 
Academia de Gardas Mariñas (pilotos, astrónomos, matemáticos e outros 
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especialistas) no 1776 constitúen o referente do desenvolvemento científico-
técnico. Dos case 150 barcos feitos no período 1752-1790 no Arsenal do 
Ferrol, 41 barcos eran para a Mariña de Guerra, ou sexa unha cuarta parte dos 
totais.3 Isto implicou da orde de 5000 técnicos especialistas e arredor de 15000 
a 20000 obreiros. 
As Reais Fábricas  
A creación das Reais Fábricas fíxose para potenciar o desenrolo industrial na 
península e contou co apoio dos precedentes gremiais; desenrolouse en 
Galicia nas seguintes fábricas:7  
 Real Fábrica de Sargadelos representa o avance máis importante no 
campo da metalurxia en Galicia no último terzo do século XVIII. Foi creada por 
Antonio Raimundo Ibañez.  
 Real Fábrica de Estopa e Estopilla de Ribadeo (1774-1776): o seu 
obxectivo era pasar da vella fabricación caseira en teares manuais a un 
proceso industrial.  
 Real Fábrica de Tecidos de Cester (Pontevedra) era tamén unha 
fábrica escola, funcionou pouco tempo (1793-1808).  
 Real Fábrica de Cobrería e Moeda en Xubía-Neda, que funciona ata o 
1805: no ano 1809 faise complementaria da fábrica de armas e no 1811 é 
transformada en fábrica de moeda, estivo despois alternando cobrería e 
moeda.  
 Real Fábrica de Jarcía e Lona (Sada, A Coruña) (1765): unha fábrica 
de cordame e lona para abastecemento da Real Armada Española.  
 Real Fábrica de Mantelería e Maestranza Militar na Coruña: fabricaba 
para a Casa Real, pero tamén vendía en todo o Reino.  
 Real Fábrica de Lenzos pintados e estampados: en Cecebre (A 
Coruña): pechou no 1778. 
As Boticas 
O título de mestre boticario adquiríase por medio dun exame ante os “Alcaldes 
y Examinadores Mayores” para o que eran preparados polos mestres xa 
establecidos. Durante o século XVII e XVIII, aparecen varios libros de 
aprendizaxe da arte da farmacia para boticarios. A reforma do Protomedicato 
de 1780 outorgaba o control da profesión farmacéutica aos boticarios da vella 
institución da Real Botica, e configuraba legalmente ao Real Xardín Botánico 
madrileño coma o centro docente para a Farmacia mediante o establecemento 
de clases de botánica e o proxecto das de química e farmacia. Esixíase a 
pureza de sangue.4 Nestas boticas facíanse preparados de receitas para a 
curación de enfermidades. 
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Real Sociedade Económica de Amigos do País  
En Galicia a primeira Sociedade Económica de Amigos do País naceu en Lugo 
no 1783 foi promovida por Antonio de Lence, chantre da Catedral5, e tivo como 
director ata 1785 a frei Francisco de Armaña, bispo da diocese,  
Real Sociedade Económica de Amigos del País de Santiago, cuxos estatutos 
foron aprobados o 23/7/1784. Na Coruña despois de varios intentos a Real 
Sociedade Económica de Amigos del País de Coruña implantouse no 1841; A 
Sociedad Económica de Amigos del País de Pontevedra xurdiu no ano 1887 e 
o seu obxectivo primordial xa foi ben distinto, pois a súa actividade máis 
importante centrouse en proporcionar ensinanza para adultos. 
 
Academia de Agricultura (1765-1774) (A Coruña). 
Foi fundada en A Coruña no ano 1765, sendo académico-fundador e secretario  
da mesma José Cornide Saavedra.  
 
4. Científicos de Galicia 
Faremos agora o relatorio breve e esquemáticos dalgúns dos científicos de 
Galicia mellor coñecidos, facendo referencia a súa formación científica na 
contorna ben do Arsenal-Asteleiro ou da Universidade. Teremos en conta que 
desenrolaron a maior parte do seu traballo no século XVIII: 
Arsenal-Asteleiro, Academia Mariña: 
 
Nome6  Titulación e ocupación 
José Alonso López y Nobal 
 Ferrol 1763-1824. 

Mariño, matemático e enxeñeiro  

Juan Alonso López y Nobal  
--------- - Madrid, 1839. 

Mariño no Ferrol, profesor de Fis-Quim  
Inventou pluma xeométrica 

Juan Alsina Gassa  
Galicia ??? - Bos Aires 1807 

Perito agrimensor 
Escola de Náutica de Bos Aires 

Andrés Antelo Lamas  
Ferrol 1773 - 1844 

Aprendiz dos asteleiros. Tenente de 
Fragata no 1834. 
Director da fábrica de moeda de Xubia. 

José María Baleato  
Ferrol 1743 -A Coruña 1801 

Técnico e construtor de instrumentos 
náuticos de precisión do Arsenal. 

Andrés Baleato  
Ferrol. 1766 - A Coruña 1801 

Piloto e cartógrafo 
Mapas e cartas náuticas do Perú 

Pedro A Cerviño Núñez  
Campo Lameiro(Pontevedra)1757-Bos Aires 1816 

Enxeñería, Cartografía e Matemáticas  
Humanista sensible á realidade dos 
indíxenas 
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Juan Cayetano de Lángara y Huarte 
A Coruña 1736 - Madrid 1806 

Mariño, militar, matemático e cartógrafo  
Ministro de Marina con Carlos IV 

Dionisio Macarte y Díaz 
A Graña, Ferrol (A Coruña) 1750 - 1833 

Profesor de náutica (Escola de Ferrol 
Autor do primeiro tratado de náutica 
español do século XIX 

Francisco Antonio Mourelle de la Rua 
Corme (A Coruña) 1750 - Cádiz 1820 

Xeógrafo e navegante 
Exploracións da costa americana, ata 
Alaska.  

José Quiroga Méndez  
Fabal de Vilasante, Cervantes (Lugo), 1707 ou no 
O Grove (Pontevedra), - Bolonia (Italia) 1784 

Matemático e Cartógrafo 
Mapa das Misións dos guaranís nos 
ríos Paraná e Uruguai 

José Varela y Ulloa  
Palas de Rei (Lugo) 1739 -A Habana (Cuba) 1794 

Mariño e cartógrafo Membro da 
Academia de Ciencias de París (dende 
1775) e socio benemérito da Real 
Sociedad Vascongada  

 
Universidade 
 
Nome  Titulación  
Antonio Arias Teixeiro  
Cabanelas (Pazo de), O Carballiño (Ourense) 
1709 - Vilar de Ordelles, Esgos (Ourense) 1762. 

Matématicas e Química 
1º Catedratico de matemáticas da USC  

Anselmo Arias Teixeiro  
Cabanelas, O Carballiño (Ourense) 1707, --1756 

Científico ilustrado 
Manter e administrar o patrimonio do 
pazo de Fondodevila, en Cabanelas 

José Andrés Cornide Saavedra y 
Folgueira 
A Coruña 1734 - Madrid 1803. 

Intelectual ilustrado  
Fixo estudos dos peixes das costas de 
Galicia, 1788); Tamen estudou as 
minas de Galicia.  
Elaboróu gran cantidad de mapas, 
como os da diócese de Ourense e a de 
Mondoñedo. 

Benito J. Feijoo Montenegro,  
Pazo de Casdemiro, Pereiro de Aguiar (Ourense) 
1676 - Oviedo 1764.  

Ciencias experimentais e Filosofía 
Catedrático da universidade Oviedo 

Gabriel Fernández Taboada 
Ourense 1776 - Santiago 1841. 

Químico. 1º Catedrático de Química da 
USC 

Pedro Gómez de Bedoya y Paredes, 
Plasencia (Cáceres)-? - Santiago de Compostela 
1776. 

Medicina, Hidroloxía, Anatomía. 
Historia Universal de las fuentes 
minerales de España. 

Joseph González Salgado 
------ -  Allariz (Ourense) 1809. 
 

Farmacia e Química  
Fábrica de cristal tártaro en Allariz.  
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Francisco de Neira Gallardo  
S Miguel de Orbazai (Lugo) 1754, ----Madrid ?,  

Medicina e Física. 
1º Catedrático de Física da USC 

Fernando Oxea, 
Santiago de Compostela-- -  A Coruña 1792. 

Médico do Concello coruñés 
académico correspondente da Real 
Médico-Matritense 

José Rodríguez González  
Bermés, Lalín,1770 - Santiago de C., 1824  

Matemático e agrónomo  
Catedrático de Astronomía do Real 
Museo de Ciencias  

Fernando Sande y Lago  
Noia?? - ----. 

Veterinaria, Xeoloxía, Hidroloxía 
 

Frei Martín Sarmiento, 
Cerdedo (Pontevedra) 1690 ? - Madrid 1772 

Ciencias experimentais Filosofía 
Foi o mellor coñecedor da Química e da 
Historia Natural do seu tempo en 
España 
Bieito, corrixiu e formou índices da obra 
do pai Feijoo  
De Galicia describiu: lugares, inscri-
cións, "vegetables", peixes, cunchas, 
mariscos e outros animais, cos seus 
nomes galegos e os debuxos, rexistrou 
cantas voces galegas puido recoller.  
Ideou diversos experimentos. 

Juan Sobreira y Salgado 
Beade (Ourense) 1746 - Sopetrán (Guadalajara) 
1805 

Benedictino 
Ordenou os papeis de frei Martín 
Sarmiento 

Julián Francisco Suárez Freire 
Santiago de Compostela 1751 --1832 

Doutor en Farmacia, (1784)  
Foi oprimeiro catedrático do Colexio de 
Farmacia de Santiago (1806) 

Francisco Sueiras  
 Santiago de Seré, Somozas (Lugo) 1685 - ----. 

Médico, e Ministro del Santo Oficio de 
Inquisición del reyno de Galícia 

 
5. As mulleres científicas, xeómetras e matemáticas, sabias, curandeiras 
e sandadoras 

Non coñecemos, polo momento referencias sobre mulleres científicas:xa 
mencionamos a precariedade de escolas e polo tanto do escaso número de 
mulleres que saben ler e escribir. Soamente en publicacións e traballos de 
estudosas4 da historia das mulleres atópanse datos. Así en datos fiscais 
menciónase como boticária, en Santiago de Compostela, a Dna Josefa 
Martínez de Palacio (1752). Outro traballo que se menciona que desenrolan ás 
mulleres é no Hospital Real, como Enfermeira maior, Ama maior enfermeiras e 
nodrizas. Sábese de Isabel Zendal 7(1776) de Ordes (A Coruña) que partiu en 
barco como enfermeira para vacinar da variola a Canarias, Porto Rico, Filipinas 
e México. 
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Se repasamos os traballos manuais feitos polas mulleres neste século 
encontramos labores dunha grande perfección de cálculo e de deseño, e non 
so estética. Cítase entre outras a Dna Gabriela de Andrade palilleira e ás súas 
irmáns como membros da elite compostelá no XVIII. Para facer estes labores 
hai que planificar o traballo, realizando primeiro o deseño, despois compre 
facer o cálculo numérico do número de fíos a coller e a deixar, e de como 
facer as pasadas, o que implica unha mente matemática e xeométrica moi 
importante. 

De mulleres sabias, coñecedoras das herbas, das súas propiedades, e da súa 
aplicación nas enfermidades non temos nomes ainda, pero é sabido que as 
houbo, e moitas delas transmitiron o seu saber ás súas descendentes quen 
aínda hoxe, seguen exercendo esta medicina popular. As persecucións que 
sufriron por parte da Inquisición é probablemente unha das causas de que non 
se atopen nomes nin escritos da súa ciencia. 
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