
CAMARIÑAS TERRA DE LILIPUTIENSES 
  
 Ao comezo da Segunda Guerra Mundial Alemaña situou en portos estratéxicos españois diversos buques 
tanque co propósito de aprovisionar os submarinos que operaban no Atlántico Norte. Aínda que as operacións 
tentaron disimularse realizándoas durante a noite para non comprometer a “neutralidade” española e o status de 
internamento, os británicos estaban ao corrente do que acontecía nos portos galegos mercé á espionaxe. Por iso foi 
bombardeado e afundido o Brenno no porto de Cariño, vixiaban o Bessel e Telena internados en Vigo, o Thalia en 
Cádiz ou o Corrientes nas Palmas, por poñer algún exemplo. Proporcionaban ás naves submarinas do III Reich 
gasóleo para os motores Diesel, petróleo, aceite, cartas náuticas, auga, alimentos, atención médica e outros efectos. 

O Nord Atlantic, un buque tanque de dez mil toneladas, pertencente ao armador hamburgués Essberger, 
arribou a Vigo o 1 setembro 1939, tras a chegada a Ferrol do Max Albrecht. A primeira  nova que teño do buque Nord 
Atlantic me informa que no mes de decembro de 1940 se atopaba internado no porto de Vigo, cando se descubriu un 
desfalco realizado por tres mariñeiros alemáns, consistente en seiscentos litros de gasolina traída dos EEUU na súa 
derradeira viaxe, que venderon aos contrabandistas a tres pesetas litro, e que substituíron por auga para que non se 
coñecese o roubo. Os compradores foron multados con 2500 pesetas. En maio de 1941 se atopaba fondeado no porto 
de Ferrol, mais sabemos que regresou a Vigo, pois o 6 de xullo un contramestre alemán se dirixía nunha lancha a vela 
a Chapela e morreu afogado, xurdindo o seu corpo aos poucos días.  
 Na noite do 4 agosto 1943 zarpaba de Vigo con tan mal pe que na mañanciña do día seguinte, ás 08:20 
horas, embarrancaba na boca da ría de Camariñas, no baixo nomeado “As Quebrantas do Medio”, abriuse unha vía de 
auga que inundou a máquina, quedou sen goberno e a dotación viuse moi apurada. Coa subida da marea das cinco da 
tarde reflotou, quedando fondeado coa áncora de estribor polo Norte dos baixos, escorado a estribor, sen temón, 
máquinas inundadas e abandonado por varios dos tripulantes. O capitán Ludwig Schubert pediu auxilio á axudantía 
do porto e aos pesqueiros que faenaban nas inmediacións. 

O mesmo día da embarrancada –segundo as investigacións realizadas por Juan Carlos Salgado e Diego 
Alonso, foi sobrevoado polo avión aliado Consolidated Liberator do 224 Squadron; ao día seguinte presentouse un 
Short Sunderland do 461 Squadron australiano; tres días máis tarde apareceu un Handley Page Halifax do 58 
Squadron mentres o petroleiro da Armada española Plutón trasfegaba o petróleo que podía antes de que se vertese 
todo na ría. Aos dez días, o 15, o buque escola Virgen de la Caridad houbo de disparar disuasoriamente contra un 
Short Sunderland. Estes voos repítense entre os días 17 e 22 de setembro vixiando que os alemáns non puidesen 
poñer o barco operativo. 

As embarcacións que se encontraban na zona e participaron no salvamento foron: tres vaporas pertencentes 
a Xesús Cerdeiras de Camariñas (Mayi, Rolando e Andrés), unha vapora de Aguiar de Laxe (Miren Begoña), nove 
pequenas motoras de Muxía (Águila, Antonio Graña, Cuatro Hermanos, Dornier, Nieves, Isabelita Caneda, Sixto, 
Tito, Ramonita), oito motoras de Camariñas (Santa Rosa de Lima, Carmen, Conchita, Lola, Muza, Sarón, Tres 
Hermanos de Luis Conde, Tres Hermanos de Edelmiro Ventoso), tres motoras de Camelle (Remedios, Paloma e 
Joven Juanito), a Cuatro Vientos de Aguiño, a Polar de Corrubedo, a motora Atlántico de Sta. Uxía de Ribeira, e a 
buceta María Victoria de Muxía. Os armadores ou patróns destas vaporas de pesca e pequenas motoras manifestaron 
que o día 5 de agosto foron requiridos polo capitán do buque tanque alemán e pouco despois pola autoridade 
portuaria de Camariñas para proceder ao auxilio del petroleiro que se encontraba fondeado. Atendendo á petición do 
capitán do buque e obedecendo á autoridade de Mariña, procederon a remolcar e manobrar segundo foilles ordenado 
ata conseguir poñer a salvo o buque, inda que debido á vía de auga que aumentaba o seu calado, tocou fondo 
novamente na Gieira, dentro da ría de Camariñas, Norte-Sur co monte Chorente, nunha sonda de catorce metros, 
fondo areoso e limpo de baixos, coa mar montando sobre a popa e varrendo a cuberta en todo momento e inundando 
as máquinas debido á gran escora que o buque adquirira. As embarcacións que efectuaban o remolque cambiaron de 
dirección co obxecto de sacalo do lugar no que tocara e levalo a lugar de meirande calado, deixándoo varado máis 
dentro da ría, operación que non deu resultado satisfactorio. A operación durou dende as tres da tarde ata as sete da 
mañá do día 6. 
 As catro vaporas reclamaron o 10 % da totalidade do salvado, e as motoras o 15 %, facendo un total do 25 
%, recoñecendo que na manobra interveu unha chalana e un veciño de Muxía que serviron de enlace para dar e 
recoller remolques e transmitir ordes. O capitán alemán non quería falar de salvamento, se non de remolque. 
Finalmente o premio do salvamento quedou fixado, de conformidade, na cantidade de 550000 pesetas, das que o Sr. 
Cerdeiras percibiu 147130 ptas, o Sr. Aguiar 47.460 ptas; o restante foi repartido equitativamente entre todos os 
participantes. 
 Os tripulantes se instalaron na fonda Campos de Camariñas e na panadería de Carme Rego, onde 
coincidiron cos sete tripulantes dun Focker que tras un combate fixo aterraxe forzosa o 13 de agosto. O gasoil vertido 
polas avarías daquel “barco do gas” xerou unha marea negra que estragou artes de pesca e matou o marisco co que 
vivían os pescadores da zona. O petroleiro levouse á base da Graña, tendo unha garda permanente para evitar 
sabotaxes. O 5 de maio de 1945 o goberno español ordena a incautación -a dotación tivo que aloxarse na base da 
Graña- e se entregou aos aliados que en 1948 rebautizaron como Southern Atlantic. Devolto en 1955 ao propietario, 
navegou como Carola Schulte, ata o desguace en Bilbao por 1972.   

 
 


