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O Galeão Espanhol

O Galeão Andalucía é a réplica do navio usado 
pelos espanhóis durante os séculos XVI a XVIII, 
nas expedições marítimas de descoberta e comércio 
interoceânico entre Espanha, América e Filipinas 
das chamadas Frotas das Índias. 

Com um desenho inovador, no seu tempo, o galeão 
foi um navio mercante armado de porte entre as 500 
e 1200 toneladas e com 40 a 60m de comprimento, 
desenhado para cruzar os grandes oceanos com a 
máxima eficiência.

Durante três séculos, estes galeões espanhóis 
atravessaram o Atlântico, navegaram pelas costas 
do Caribe e das Américas e cobriram a rota do 
Pacífico, transportando marinheiros, aventureiros, 
comerciantes e colonos, e transportando suas caves 
a fabulosa mercadoria do comércio americano e 
asiático.

Foram os barcos que estabeleceram relações 
comerciais e culturais entre a Espanha, a América 
e as Filipinas. 

Compunham as chamadas Frotas da Carreira das 
Índias, a rota marítima mais longa em duração 
e percurso registada na história da navegação. 
Eles formaram escoltas de mais de trinta galeões, 
as chamadas frotas da Nova Espanha e Terra 
Firme, que de Sevilha cruzaram o Atlântico 
anualmente e chegaram ao México e Panamá, de 
on-de começaram seu regresso, com seus armazéns 
carregados de mercadorias americanas. No Pacífico, 
o Galeão de Manila atravessava todo este imenso de 
Manila para Acapulco, transpor-tando mercadorias 
asiáticas exóticas e fabulosas.
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A réplica: o Galeão Andalucía

Para construir esta réplica, foram necessários três 
anos de investigação das formas, detalhes e medidas 
desses galeões das Índias, reunindo informações 
necessárias dos principais arquivos históricos e 
navais da Espanha.

Após esses trabalhos, procedemos ao desenvolvimento 
do processo construtivo, um trabalho de 6 meses e, 
finalmente, à construção do galeão, que precisou de 17 
meses e o trabalho de 150 pes-soas até o seu lançamento, 
deixando-o pronto para navegar em fevereiro de 2011.
No seu fabrico, foram utilizadas técnicas inovadoras, 
como a fabricação do casco e cobertas com sistemas 
de construção à base de fibra de vidro e cobrindo a 
estrutura, cobertas e casco com ma-deira de pinho 
e iroko.

Pela primeira vez, esta técnica tem sido utilizada 
em navios com mais de 500 toneladas destinados à 
navegação oceânica.

A réplica deste galeão é um barco de 500 toneladas, 
com 49 metros de comprimento e 10 de lar-
gura, que abrange 4 mastros e quase mil metros 
quadrados de área vélica com suas 6 velas. A sua 
velocidade média é de 7 nós. 

Desde o seu lançamento, este galeão, com uma 
tripulação de entre 15 e 35 pessoas, já navegou nos 
grandes oceanos e mares do mundo. Atravessou 
o Oceano Pacífico, o Oceano Índico, atra-vessou 
o Atlântico, navegou no Mediterrâneo, no Mar 
Vermelho, no Mar da China, no Mar Egeu, no 
Bósforo e no Mar do Caribe, navegando em 
dezenas de milhares de milhas náuticas, evocando 
seus ancestrais.

Uma plataforma diferente e exclusiva

O Galeão Andalucía é a réplica de um imponente 
galeão espanhol representativo de nossa história 
e nossa cultura, que se tornou uma atração 
excepcional em todas as cidades que visitou.

Convertido em um pavilhão flutuante, o navio 
possui capacidade e espaços únicos para desenvol-
ver todo tipo de eventos e áreas únicas para 
hospedar o centro de interpretação em galeões.

Um barco extremamente atraente que tem vários 
espaços, recursos e stands de exposições de grande 
versatilidade, para o desenvolvimento de eventos, 
eventos, apresentações, exposições, etc., que 
incluem o uso das últimas tecnologias. História e 
modernidade num barco símbolo da nossa cultura 
na América.

A tradição e a modernidade reúnem-se num espaço 
de mais de 320 m2 de áreas que podem ser visitadas 
ao longo das cobertas do galeão.
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Coberta Superior · 13,56 m2

Coberta da Tolda · 9 m2 Coberta do castelo · 41,75 m2

Mais de 320 m² de superfície útil (em diferentes cobertas).

Seis cobertas, zona nobre e áreas de vida a bordo.

Capacidade para eventos para 250 pax, expansível de acordo

com disposições e com instalações em porto.

Capacidade para 5.000 visitas/dia em porto.

Dimensões: Comprimento - 50m / Largura 10m

Calado: 3 m / Calado aéreo: 37 m

3 mastros / 7 velas / Deslocamento: 496 GT

930 m² de área vélica

Coberta Principal · 86 m2

Coberta da Artilharia · 96 m2

Cave ·70 m2
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