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Saúda do alcalde

Ferrol se escribe, por fin, en termos de igualdade. Ao longo destas páxinas,
ferroláns e ferrolás, descubriremos ou redescubriremos centos de historias
persoais e colectivas que foron, ao longo dos anos, construíndo o noso
presente e cimentando un futuro sempre mellor. Ferrol en Feminino derriba o
muro da desigualdade e a discriminación e fai xustiza.
Non foi doado. Nove meses de incesante traballo e milleiros de conversas e
intenso traballo de campo que, sen dúbida e á luz dos resultados, mereceu a
pena.
Hoxe Ferrol é exemplo. Hoxe Ferrol é unha cidade un pouco máis plural e
igualitaria. En nome da cidade, a todas as mulleres que facedes historia, todos
os días do ano, dende todas as esferas imaxinables, GRAZAS.

Vicente Irisarri Castro
Alcalde de Ferrol
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Saúda da concelleira

A historia escribiuse en masculino, ocultando que tras cada episodio, tras cada
fazaña, tras cada retallo, miles de mulleres aportaban entrega, xenerosidade,
intelixencia, valentía, dignidade, sufrimento, sorrisos...
A historia de Ferrol non é unha excepción a esa concepción masculina
que latexaba, e aínda latexa, na nosa sociedade. Pero hoxe, con este libro,
queremos aportar á memoria común, centos de recordos aportados por
unha sociedade viva, que afortunadamente négase a esquecer, para render
homenaxe a tantas mulleres que foron protagonistas no desenvolvemento da
nosa cidade.
Sirva este libro para agradecer a todas elas a súa pegada na nosa historia, o
seu traballo a prol dunha sociedade mellor. Grazas a todas as persoas que o
fixeron posible, dende todo o equipo da Concellería da Muller, á Xunta de
Galicia por crer neste proxecto de meses e meses de traballo, sensacións
e sentimentos; grazas ás persoas que nos regalaron os seus recordos para
a Memoria Común, e a todas e todos vós por ler este libro e contribuír ao
fortalecemento da Historia de Ferrol en Feminino.

Beatriz Sestayo Doce
Concelleira de Muller
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Presentación

Imos percorrer a cidade de Ferrol para buscar e descubrir as pegadas das nosas
antepasadas, das mulleres que viviron aquí desde os tempos máis remotos. Ao
camiñar polas rúas con esa curiosidade feminina, que busca e que se interroga
sobre a vida e as creacións das ferrolás que nos precederon, abriránsenos novas preguntas e outras rutas inexploradas na propia vida e na nosa xenealoxía
de grandes mulleres e de “vidas infinitamente escuras”, como escribiu Virginia
Woolf, quen nos invita a percorrer as rúas da cidade co pensamento aberto,
“...sentindo na imaxinación a presión da mudez, a acumulación de vida
non rexistrada; fóra a das mulleres nas esquinas da rúa coas mans na
cintura [...]ou a das vendedoras de violetas, das vendedoras de mistos
ou das vellas engurradas e pobres apostadas nos portais [...].Por encima
de todo, terás que iluminar a túa propia alma coas súas profundidades
e frivolidades, as súas vaidades e as súas larguezas e dicir que significa
para ti a túa beleza ou a túa lealdade e cal é a túa relación co mundo”.
(Virgina Woolf, “Un cuarto propio”. Madrid, horas e HORAS, 2003,p. 25)
É unha evidencia que as mulleres estiveron e fixeron mundo desde as
orixes da humanidade, aínda que a historia non recolla o seu labor creador e
civilizador. Porque tamén é evidente que a historia que estudamos está chea de
fazañas bélicas, de conquistas e reconquistas, das cales as mulleres non fomos
protagonistas porque amamos a vida, a convivencia humana e a práctica da paz.
Ao longo do percorrido sairán ao noso encontro algunhas mulleres cuxos
nomes foron rexistrados pola historia e aprendémolos coas nosas nais ou nos
libros escolares ou nos edificios e monumentos urbanos e tamén nos propios
nomes das rúas. E haberá outras sen nome que chamaremos: lavandeiras, augadoras, carboeiras, amas de cría, mestras, músicas, científicas, poetisas, amas de
casa, etc.
Neste percorrido descubriremos unha xenealoxía de mulleres que desde o
século XV dedicaron o seu tempo e a súa riqueza ao coidado da vida doutras
e outros, dentro de casa e na Hospedería do peregrino, o Hospital da Caridade,
o Hospicio ou o refuxio nocturno.
Ademais sorprenderannos algunhas mulleres que se esforzaron, ata dar a
súa vida, por mellorar as condicións do traballo feminino ou por desfacer as
inxustizas en tempos de guerra e durante a paz. E non teremos máis remedio
que pasar por uns lugares vergonzosos, que case todas as cidades albergan
aínda no seu recinto como unha eira que ata agora non souberon extirpar, son
os mal chamados lugares de prostitución. Estes lugares son espazos de homes
prostituidores e de mulleres prostituídas. En canto aos homes prostituidores, os
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anuncios que se insiren nos xornais revelan a estraña, mecánica, oprimida, tan
exhibida que parece finxida, sexualidade masculina. En canto ás mulleres prostituídas, o que máis fere é ver a unha semellante dispoñible para un calquera
a cambio de diñeiro. Se ademais nos recordan que a maioría das que vemos
pola rúa son hoxe en día escravas de feito, o horror crece desmesuradamente.
E unha préstase a calquera solución con tal de non volvelas a ver[...]Só o amor
pode achegarse a esta potente repulsión de mulleres á prostitución.[...] Só o
amor, porque diso se trata, no fondo, a aversión feminina cara a esa práctica
sexual. (Luisa Muraro, “A protitución unha caricatura”, Duoda 23, 2002, p.145).
Cando o percorrido chegue á súa fin, teremos os pés cansos e o pensamento aberto. Abrirase un camiño de procura, de novas investigacións sobre
aquela muller da que aprendín algo importante ou sobre aqueloutra, pintora
anónima, cuxa obra está nos museos e necesita que o seu nome figure xunto
ao cadro. Deste xeito a Concellería da Muller irá enriquecendo este primeiro
libro de Ferrol en feminino. E, o máis importante: as novas xeracións de nenas
e nenos poderán aprendelo como un patrimonio que pertence á súa historia
e do que se compracerán, e espertarán así o seu propio compromiso aquí e
agora para facer real... “un mundo no que sexa impensable a violencia como
hoxe é impensable o canibalismo” (Mª Milagros Rivera Garretas, catedrática da
Universidade de Barcelona, O País).
O traballo de investigación que presentamos ten a finalidade de visualizar a
presenza das mulleres na nosa cidade como unha ruta turística e a medida que
avanzaba o traballo, e tendo en conta o tempo dispoñible para a realización da
investigación, foi necesario acoutar o volume de información que iamos encontrando. Por esta razón, obtamos por pararnos nas mulleres falecidas e en relación cos espazos elixidos... o percorrido que presentamos non é un proxecto
“rematado”, polo que solicitamos a súa continuidade no 2009 á Consellería de
Traballo para completar a investigación das mulleres nomeadas e para engadir
outras. Hai outra liña importante á que dedicariamos, con gusto, máis tempo: os
colectivos de mulleres da ensinanza, as asociacións de mulleres e outras organizacións vinculadas co ámbito do coidado e atención das persoas necesitadas,
onde a presenza das mulleres como apoio da vida e como compensadora das
discriminacións sociais é constante no tempo, polo tanto este traballo de investigación é só o inicio...
O equipo
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Ruta 1
Primeira Ferrol Vello. Peirao de Curuxeiras
parada:
Segunda parada: Rúa Espírito Santo, 7
Terceira parada: Antiga fonte de Churruca. A importancia da auga
Cuarta parada: Rúa da Magdalena, 219 Escola de Artes e Oficios. A
importancia da costura
Quinta parada: Rúa da Magdalena, 220
Sexta parada: Rúa da Magdalena, 181
Sétima parada: Praza de Amboage
Oitava parada: Rúa Real, 177
S I T UAC I Ó N N O P L A N O
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PUNTO DE ENCONTRO: PEIRAO DE CURUXEIRAS. CASETA DE TURISMO

Nesta ruta percorreremos as rúas de Ferrol para descubrir
a presenza das mulleres nas casas, as rúas, as escolas, os
teatros, xunto ao río e no mar. Pasearemos polos lugares que
percorreron, enchéndoos cos seus pasos, as súas voces, as súas
risas e as súas cancións: as leiteiras, as augadoras, as carboeiras,
as escritoras, as mestras, as carrexadoras, as amas de cría, as
vendedoras, as cantantes, as científicas, as inventoras...
Será unha viaxe a través do tempo, tras a pegada de
mulleres correntes ou famosas que conforman a historia
e a vida de Ferrol.
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1ª PARADA. PEIRAO. FERROL VELLO

O primeiro documento histórico no que aparece o nome de Ferrol remóntase
ao século XI, no ano 1087. O primitivo núcleo de poboación comprendería o
que hoxe é o barrio de Ferrol Vello, que aínda conserva a súa estrutura medieval,
con rúas estreitas, irregulares e, algunhas delas, concéntricas.
O principal modo de subsistencia da poboación era a pesca e a salgadura,
que se complementaban coa agricultura, a gandería e algo de artesanía e comercio. A vida das mulleres desenvolvíase nos labores da casa onde despregaban
o seu saber, e nas tarefas relacionadas coa pesca, a agricultura, a gandería, o
comercio e a artesanía, que compartían cos homes.
Estas actividades levábanas a cabo en condicións tales como a falta de auga
corrente, que había que ir buscar á fonte; a escasa luz que dá un candil (a electricidade non chegou a Ferrol ata o ano 1901); lavando no río ou preparando a comida
cun lume que había que acender con tempo para que dese a brasa adecuada e
telo vixiado mentres se cociñaba. As mulleres ocupáronse sempre das cousas
importantes, a creación e o sostemento da vida humana, a crianza, a educación
e coidado das criaturas, das persoas doentes, con todo o que conleva de amor,
comprensión, tempo e traballo. Ademais realizaban outros traballos: araban e plantaban, recollían os froitos, almacenábanos e conservábanos; coidaban dos animais
e colaboraban nos labores da pesca descargando, limpando e salgando o peixe.
As mulleres ferrolás souberon buscar o máis práctico para a resolución dos
problemas diarios e estar no máis sutil, na atención ao outro, no coidado das
relacións como fundamento da política e a solidariedade como compensación
de desequilibrios. As mulleres nunca estiveron ociosas. Movéronse en todos os
ámbitos, contribuíndo co seu saber e co seu facer á creación e sostemento da
civilización en tempos de paz e durante a guerra. Cando en 1568 se declarou
un incendio neste vello Ferrol e os homes se atopaban ausentes, ocupados nas
faenas da pesca, foron as mulleres as que fixeron fronte á catástrofe que supuxo
a destrución de case todas as casas. Súa sería tamén a responsabilidade de achegar recursos, como comida e aloxamento, para sobrevivir eses primeiros días,
ademais de rescatar o pouco que quedou dos seus bens, curar, consolar e soster.
MARIANA DE NEOBURGO (1667-1740)

Nesta ría, fronte ao peirao de Curuxeiras, a finais do
século XVII (en 1690 concretamente) refuxiouse a
frota que trouxo á raíña Mariana de Neoburgo,
esposa do rei Carlos II,1sorprendida por un temporal
desde Baviera á península Ibérica. Foi unha viaxe complicada polos temporais e polo perigo dun ataque
francés, que primeiro obrigou á frota a refuxiarse nun
porto inglés e logo a variar a súa ruta. A raíña destacou
1

Casada por poderes pisou por primeira vez o Estado español sendo xa raíña
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pola súa valentía e negouse a atrasar a viaxe a pesar
do perigo que corría. Nesa época, as comunicacións
eran moi lentas e a raíña tivo que esperar a chegada
da comitiva real para desembarcar en chan español
e ser recibida co protocolo necesario. Por iso permaneceu na nave dez días, ata que a dita comitiva
puido chegar desde A Coruña. O protocolo esixía
que a raíña pisase chan español vestida á española,
polo que costureiras da zona subiron ao barco real
para confeccionarlle os traxes. Imaxinemos o traballo desas mulleres que, posiblemente sen descanso
e coa ilusión e orgullo de ser elixidas, dedicaron os seus esforzos a coser todo
o vestuario dunha raíña. Sen dúbida que terían miles de anécdotas que contar.
Cando o 6 de abril de 1690 a raíña, a bordo dunha lancha, abandona a súa
nave, O Duke, luciría un luxoso vestido de viaxe con sobretodo e montera de
tea riquísima, todo cuberto de pedrería turquesa. Desembarcou na zona de
Mugardos e desde alí dirixiuse á Coruña para seguir a súa viaxe cara a Madrid.
A raíña Mariana, de grande influencia nas decisións de goberno, levou ao rei
a petición de exención de levas de tropas para os veciños de Ferrol e Mugardos.
Carlos II, como agradecemento á acollida que recibiu a súa muller, concedeulles
esta demanda en 1691.2
A este mesmo porto acudían as mulleres, desde antigo, a esperar os barcos
que volvían da pesca para ocuparse da descarga do peixe, encargarse da súa
venda, limpalo e salgalo para a súa conservación e para arranxar as redes e as
velas. E máis adiante, nas distintas fábricas de salgadura e de transformación do
peixe que se estableceron en Ferrol, o traballo feminino seguiu sendo maioritario. Así pois, o desenvolvemento da pesca e a súa comercialización non pode
entenderse sen recoñecer o traballo das mulleres.
Cando aínda non existían peiraos de atraque e a costa era unha ribeira
baixa, os barcos fondeaban na ría. Como non podían chegar ata a praia, para
descargar a mercancía, achegábanse ata a praia con barcas. Eran as mulleres as
que facían a descarga, meténdose na auga e transportando a mercancía sobre as
súas cabezas ata a beira. O mesmo facían cos pasaxeiros, que cargaban sobre as
súas costas desde a barca ata terra. A imaxe dunha muller cargando cun home
dános unha idea da fortaleza e vigor das mulleres ferrolás.
2

“Por canto por parte dos pescadores e xente de mar do porto da vila de Ferrol, representóulleme que están servindo sen soldo nos castelos daquela ría, e tres homes cunha barca
para levar os avisos á a súa costa á a Coruña, e outras partes, e que teñen ao seu favor haber
desembarcado naquel porto a Raíña a miña moi cara e amada muller, servindo en todo o que
se ofreceu nos días que se detivo alí: suplicándome que en memoria de tan feliz arribo, fágalles mercé de esceptuarles da contribución de Marinería para a miña Armada do Océano.......;
resolvín en memoria deste arribo, esceptuarles como en virtude da presente lles esceptúo de
contribuír con xente na leva de soldados, e de mariñería” (Real cédula de 1º de marzo de 1691.
Citado por Margarita Sánchez e recollido no libro Viaxe dá Raiña Dona Mariana de Neoburgo
por Galicia (1690) edición facsimil con introdución e documentación de Guillermo Escrigas).
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A comunicación por terra era moi deficiente, con poucas e malas estradas,
polo que o servizo de lanchas era a forma máis rápida e segura de desprazarse
dun lado a outro da ría. As lanchas tiñan a cheminea de distinta cor segundo
cal fora a súa procedencia. As mulleres sabían de lonxe cal era a súa, o que era
de grande axuda nunha época na que o índice de analfabetismo (sobre todo o
feminino) era moi alto.
A este porto acudían lanchas desde varios puntos: Mugardos, O Seixo, A
Coruña... Era o medio de transporte máis rápido e o utilizado pola clase traballadora. Nas lanchas acudían as mulleres, coas súas mercancías, desde o outro
lado de ría a Ferrol, e ao chegar dispersábanse pola cidade nos seus distintos
quefaceres. Moitas eran as esposas e fillas que desde a outra beira traían a comida aos homes que traballaban na construción naval.

Ao longo da historia, neste peirao, outras mulleres ferrolás, as carboeiras, traballaron moi duro nos labores de descarga, transportando diariamente
o carbón desde os barcos ata a terra. Para iso colocábanse en ringleira cargando
cestos (duns 30 quilos cada un) sobre as súas cabezas. Este traballo tan duro era
asignado maoiritariamente a mulleres e mantívose ata mediados do século XX.
Entre estas mulleres, destacamos os nomes de Josefa Gómez de Mera e
Mela a Carboeira.
En 1909 constitúese a Sociedade de Cargadoras e Descargadoras do Peirao de Ferrol “A Unión Feminina”.
É este un sindicato formado exclusivamente por mulleres para actuar unidas, na defensa dos seus dereitos e mellorar as súas condicións de traballo. Esta
sociedade constitúese o 24 de setembro de 1909 no seu local social situado
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no nº 8 da rúa de San Amaro. Estiveron presentes 21 traballadoras asociadas:
Amparo Fojo (presidenta), Josefa Ribera (vicepresidenta), Felisa Castro (depositaria-contadora), Juana Casteleiro Casteleiro (secretaria),
Josefa Chas, Dolores Fontela e Victoriana Canso (vogais), Andrea
Freire, Antonia García, Josefa García, Antonia Urbano, Esperanza Freijoo, Juana Ramos, Soledad Vilariño, Gabriela Pérez,
Teresa Lago, Manuela Clemente, Josefa Yoliera, Josefa Vello,
Encarnación Fernández e Josefa Gófmez. Os patróns negociaban as
condicións de traballo cunha representante das traballadoras. Podían inscribirse unicamente mulleres de entre 15 e 60 anos, así tratábase de protexer dun
traballo tan duro ás nenas e ás anciás. Quedaban exentas do pago das cotas as
enfermas, que ademais eran axudadas en caso de necesidade3.
3

Esperanza Piñeiro. “El trabajo de la mujer ferrolana”. Revista Ferrol Análisis nº 16 (2001).
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JOSEFA GÓMEZ MERA (1882-1936)

Josefa estivo afiliada á UXT. En 1936, cando era a delegada das cargadoras e
descargadoras de carbón é apresada e máis tarde executada baixo acusación
de ”utilizar obreiras pertencentes a agrupacións marxistas no traballo de carboneo
do Acorazado España”.4
O seu valor está ligado ao asociacionismo feminino na busca dunha mellora
das condicións laborais e dunha equiparación de salarios respecto dos homes,
que cobraban máis polo mesmo traballo.
ROSA CARIDAD PAZ

Foi fundadora e integrante da Alianza Nacional de Forzas Democráticas (ANFD),
fundada en Ferrol en outubro de 1944. Era responsable do grupo de ANFD
no peirao. Detida e xulgada por consello de guerra en 1946. Colaborou coa
guerrilla antifranquista.5
MELA A CARBOEIRA (MANUELA VALCARCE
LUACES) (1920-2003)

Nace na Cabana en 1920, pero pronto se establece
coa súa familia en Ferrol Vello. Empezou desde moi
nova a ir á colla6 coa súa nai, cargando o carbón en
sacos e repartíndoo polas casas cunha camioneta.
Máis adiante, cambiou o carbón polo peixe, primeiro
na PYSBE7 e logo como vendedora. Como outras
moitas mulleres, levantábase ás seis da mañá, ía á
lonxa e collía un lote. Antes de ir vender, paraba nun
bar de Ferrol Vello a “comer un corrosco e algunha
tomaba unha copa, pero eu non”.8 Sempre co seu
paxe9 na cabeza, desprazábase desde os barcos ata
a lonxa e desde alí ata a praza de España, a pé ou
en bus, frecuentemente coa auga do peixe escorregándolle pola cabeza, pois o
cesto non era impermeable. “Berraba onde non había xente, porque me daba
vergonza ir coa cara toda manchada do peixe”, contaba Mela. Poñíase nunha
esquina do mercado para vender a súa mercancía, ofrecía sardiña, bocartes,
merluza, xurelos, bacallaus, aínda que outras veces facíao polo Inferniño e por
Caranza. Máis tarde venderá de forma permanente no mercado da praza de
4
5
6
7
8
9

Esperanzo Piñeiro. “El trabajo de la mujer ferrolana”. Ferrol Análisis, nº 16 (2001).
Aurora Marco. Dicionario de Mulleres Galegas. (2007).
Palabra coa que coloquialmente se denomina a un grupo de persoas que traballan en equipo.
Pesquerías y Secaderos de Bacalao de España. En Ferrol entre 1945 e 1973 situada no ensanche
do porto de Ferrol. A man de obra fundamentalmente feminina e o traballo dependía do ritmo
da chegada a porto dos barcos.
Entrevista publicada en Dezeme nº 1 (separata) 1999.
Cesto de vimbio ancho e plano, con dúas asas que utilizaban as mulleres para transportar e
vender o peixe.
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España (Casas Baratas) nun posto “feito de catro táboas”, ata que chega a orde de
tirar estas estruturas. Ela encabezará o grupo que pide unha solución ao alcalde,
conseguindo un préstamo do Concello para a construción doutros postos en
condicións. Alí xubilouse aos setenta años.10
Mela faise soada nos sucesos do 10 de marzo de 1972,11 nos que, tras
a morte de dous traballadores, interveu activamente no peche do mercado
das Casas Baratas: “compañeiras, non vendades nada a ninguén, que hai mortos e
feridos”.12 Con 52 anos, estivo dous meses no cárcere, onde as presas políticas
comezan a ensinarlle a ler. Seguindo a súa ideoloxía comunista herdada de pai e
da nai, foi militante activa do partido e estivo ligada ao nacemento de CC.OO.
Morreu no ano 2003.

RUTA 1

10 Entrevista publicada en Dezeme nº 1 (separata) 1999.
11 Manifestación de obreiros dos estaleiros de Bazán, con motivo das primeiras medidas da reconversión naval, onde son tiroteados pola policía, resultando dúas persoas mortas e dezaseis
feridas.
12 Entrevista publicada en Dezeme nº 1 (separata) 1999.
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2ª PARADA: RÚA ESPÍRITO SANTO, Nº 7. MULLERES QUE COIDAN E CURAN
JUANA DÍAZ DE LEMOS

No século XV hai referencias do labor asistencial de Juana Díaz de Lemos, unha
muller de nobre apelido que fundou o primeiro centro de atención ao peregrino.
Esta casa servía para recoller e albergar aos camiñantes que chegaban a estas
costas.Tamén atendía no posible á curación dos enfermos pobres do pobo. Nesa
época non existían os hospitais e os médicos atendían ás persoas doentes nas
súas casas, nas que se nacía e morría. Este pequeno centro proporcionaba, a
quen non tiña teito, unha cama, lume, comida e coidados médicos.
Este primitivo hospital-hospedería deu lugar ao Hospital de Caridade, unha
fundación que, a finais do século XVIII, se trasladou ao novo edificio que hoxe
é o Centro Cultural Torrente Ballester e da cal falaremos máis amplamente na
segunda ruta.
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3ª PARADA. ANTIGA FONTE DE CHURRUCA

RUTA 1

Orixinalmente, a fonte de Churruca estaba situada na praza de Armas.Tiña catro
canos e era un dos centros da vida da cidade.
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A IMPORTANCIA DA AUGA

Ata que se instalou a traída de augas en 1923, a poboación abastecíase das fontes
públicas que abundaban en Ferrol (aínda que moitas casas tiñan pozo propio).
Ademais, estaban as augadoras que acudían coas sellas13 sobre as súas cabezas.
Este traballo requiría unha gran forza física. Había que cargar con elas cheas de
auga (habitualmente levaban dúas, unha na cabeza e a outra nos brazos) ían
desde a fonte ás casas e ata o piso, (sen ascensor), e volta á fonte con présa para
facer outro servizo, pois cantas máis sellas transportaban máis diñeiro gañaban.
Na fonte había que esperar a quenda, pois eran moitas as mulleres que exercían
esta profesión tan necesaria e esencial. Na espera establecíanse conversacións,
difundíanse noticias, intercambiábanse novas ideas e pensamentos, recibíase e
pedíase axuda. En resumo, creaban relacións entre mulleres tan importantes
para a vida dunha muller.
Os incendios eran unha catástrofe moi habitual en épocas pasadas porque
o lume era o único medio de cociñar e quentarse e os materiais de construción
e os utensilios que se gardaban nas casas ardían con moita facilidade (madeira
en vigas, chans e mobles; arpilleiras para cubrir os ocos das fiestras; e vimbio, tea
e la para o enxoval doméstico). A finais do século XIX establécese un servizo
de bombeiros, pero o seu incorrecto uso faino insuficiente. Neste contexto
tamén foi significativo o traballo solidario das augadoras que, ao transportar
auga, coa súa forza e a súa experiencia, realizaron o labor dos bombeiros actuais
participando activamente na extinción de incendios.14 Sábese que entre outras
13 Recipente formado por táboas de madeira unidas por arcos de metal, de forma cónica, máis
ancho na base. Utilizábase para o transporte de auga, con capacidade para uns 14 litros o que
equivalía a 14 quilos.
14 Esperanza Piñeiro y Andrés Gómez. “Ferrol más de un Século de bomberos.” La Voz de Galicia
26/1/2002
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moitas augadoras, BATALLA, participou nas tarefas de extinción dos incendios ocorridos no Hotel Varela en 1903 e no que destruíu o Hospicio en 1904.
Foron gratificadas por iso15.
En 1919 créase a Sociedade de Augadoras e Augadores do
Ferrol, na práctica unha asociación feminina. A súa presidenta será Josefa
Martínez, a secretaria Josefa Gómez e todos os demais cargos serán
desempeñados tamén por mulleres. Contadora: Victorina Vázquez. Depositaria: Elvira Fernández. Vogais: Vicenta Muíños, Carmen López,
Josefa Vilariño, Petra Gundín e Jesusa Rodríguez... Os seus fins son
reivindicativos (horarios de traballo, salarios) e asistenciais. Contou coa axuda
da Federación de Obreiros de Ferrol, que tiña o seu domicilio social
no Centro de Sociedades Obreiras, no baixo do número catro da praza da
Angustia16. O oficio de augadora irá desaparecendo de forma paulatina a partir
de 1923 cando a auga corrente empeza a chegar ás casas.
A CONSTRUCIÓN TAMÉN FOI OBRA
DE MULLERES: AS CARREXADORAS

Dentro do arsenal, á altura da igrexa de
San Xiao, atópase o dique da Campá.
As ca rrexadoras tamén
axudaron a construír o dique da
Campá, que se comeza a edificar
en 1879 e que foi un dos maiores
do mundo. Para iso emprégase
aproximadamente a 200 mulleres
para o carrexo de terras. O volume
de terra extraída alcanzou a cifra de
245.000 metros cúbicos cun peso
de 174.000 toneladas. Calcúlase
que estas mulleres transpor taron
doce millóns de grandes seiras cheas
de pedras (uns quince quilos cada
unha). Este gravado móstranos a esas
mulleres coas súas cestas sobre a
cabeza sorteando as grandes pedras
do desmonte do dique. Dise que
eran preferidas aos homes neste traballo pola súa forza, a súa pericia e a súa
responsabilidade. ¡E iso que cobraban menos!
15 ”Las aguadoras que espontáneamente acudan con las sellas al lugar del incendio y continúen
prestando sus auxilios hasta la extinción del mismo, serán propuestas al Ayuntamiento para una
recompensa”. Archivo Municipal de Ferrol. Ordenanzas Municipales de la ciudad de El Ferrol y
su término. 1912.
16 Esperanza Piñeiro de San Miguel. “El trabajo de la Mujer Ferrolana”. Revista Ferrol Análisis nº 16
(2001)
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AS LAVANDEIRAS

O traballo de lavar a roupa requiría desprazamentos e moitas horas de traballo
e era exercido case exclusivamente por mulleres. Os principais lavadoiros de
Ferrol eran o de Canido, o do río de Caranza, o do cadro de Esteiro e o do río
Novo, á beira da fonte de Tella, situado ao pé da costa de Mella. Eran utilizados
polas mulleres particulares e lavandeiras profesionais que gañaban o sustento
lavando para outras persoas. Existen documentos que mostran que se aceptaba
que unha muller puidese recoller un neno ou nena do hospicio se alegaba o seu
oficio de lavandeira, porque era considerado salario suficiente para manter á
criatura. Con todo, isto négaselle, por exemplo, a unha ama de cría, talvez polo
carácter temporal do seu traballo.
Había lavandeiras que cada semana pasaban polas casas para levar a roupa
da semana (sabas, pixamas, etc.). Xuntaban a roupa de cada casa en fardos
grandes que poñían encima dunha talla e todo isto cargábano sobre a cabeza.
Algunhas casas tiñan os seus propios lavadoiros na parte traseira, no patio ou na
horta, pero había que carrexar ata alí a auga necesaria para lavar.
En Ferrol había unha gran demanda de lavandeiras ao haber moita tropa e
mariñeiría que requiría os seus servizos.Tamén os cuarteis e os barcos necesitábanas para a limpeza da roupa de cama, de comedor, etc. Moitas das lavandeiras
viñan en lancha dos arredores, de Fene, Neda ou Sillobre. Tiñan fama e eran
moi apreciadas pola súa limpeza e o bo cheiro que traía a roupa secada sobre
a herba.
O labor das lavandeiras, tanto as que lavaban para a súa casa como
para a allea, consistía en, primeiro, branquexar toda a roupa introducíndoa no
lavadoiro cheo de auga; logo enxaboábana reciamente co taco de xabón, restre-
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gándoa contra as pedras lisas e
axudábanse con todo o peso do
corpo. Unha vez que estaba ben
enxaboada a peza, deixábase ao
carón e recomenzaba o traballo
cunha nova peza. Ao rematar o
enxaboado viña o aclarado, para
o que se baleiraba a auga do
lavadoiro17 e se enchía de novo
con auga limpa, lavábase e estendíase a clarear ao sol. Ao longo
da mañá había que ir a regala
e remollala e, antes ou despois
de comer, lavábase, aclarábase e
tendíase para volver a recollela
antes do anoitecer. Xa na casa, a roupa que non estaba seca colocábase estirada
nas cordas. A orde para lavar era: primeiro lavábase a roupa máis limpa, deixando
para o final a máis sucia, como os cueiros dos nenos e os panos menstruais.
Cada muller tiña o seu sitio específico. Dependendo da suciedade da roupa
poñíanse nunhas pedras ou outras. As que lavaban a roupa dos mariñeiros ou
traballadores (que estaba moi sucia e con graxa) tiñan unhas pedras que non
se utilizaban para outra cousa (pois podía manchar outra roupa). O lavado
desa roupa de traballo era moi rudo: había que traer da casa un balde con auga
fervendo; combinábase xabón caseiro con sosa cáustica, que as mulleres levaban nun bote de cristal, e mesturábano todo na auga. Logo botaban a roupa
e removíana cun pau repetidas veces para que abrandara. A moitas lavandeiras sangrábanlles as mans. As sabas e as mantas mollábanse unha e outra vez,
e as mulleres axudábanse entre si para estender as sabas, mollalas de novo e
restregalas varias veces. Despois, batíanse con forza contra as lousas para
abrandar os tecidos, e finalizábase co aclarado. Logo estendíanse as pezas sobre a herba, se era posible encima de toxos, que facilitaban a súa ventilación.
Parte das mulleres de Ferrol Vello acudía en lancha, no verán, a lavar á Cabana.
Naquela zona había moitos toxos que facilitaban o secado. Algunhas ían coas
criaturas. Alí quitábanlles a roupa para lavala e logo, cando secaba, volvíanllela a
poñer. Tiñan que ir pasar o día, pois volvían cando a roupa estaba seca. As mulleres
levaban un bocadillo para comer e pasaban o tempo falando entre elas, con xogos
e cancións. Tanto nestes lugares como nos lavadoiros facíase moita vida social,
comentábanse as noticias, contábanse os seus problemas e facíanse boas tertulias.
Entre as mulleres que viñan lavar ao río Novo, coñecemos os nomes da
Tocha, que aseaba a roupa dos mariñeiros, e da Angelitiña18.
17 Actualmente só se conserva o lavadoiro de Insua no barrio de Canido.
18 Fonte: Grupo Actividade de Memoria da Concellería da Muller na Asociación de veciños de
Ferrol Vello (2008).
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ISABEL II (1830-1904)

A filla de Fernando VII e da súa cuarta esposa, María Cristina de
Borbón, foi proclamada raíña aos 3
anos, tras o falecemento do seu pai
en 1833. Para iso o rei tivo que abolir a Lei Sálica, que impedía reinar
ás mulleres. “A raíña dos tristes
destinos” tivo que lidiar con problemas desde o seu nacemento. O
seu tío Carlos non aceptou a decisión
real e reclamou o trono, iniciándose
unha guerra civil que durará sete anos.
Tras a rexencia exercida pola súa nai Mª Cristina (1833-1840) e a de Espartero (1840-1843), aos 13 anos, é declarada maior de idade, concertándose aos
16 anos o seu matrimonio. Durante o seu reinado sucederanse os gobernos,
alternándose os moderados e os progresistas, pertencentes ambos ao partido liberal no que se apoiaba Isabel. Durante o seu reinado o país poñerá en
marcha a revolución liberal burguesa. No contexto da Guerra Carlista, Ferrol
defendeu os dereitos de Isabel ao trono e o ascenso dos liberais.
A raíña Isabel II visitou Ferrol o 1 de setembro de 1858 acompañada
do seu marido, Francisco de Asis e do seu fillo, o futuro Alfonso XII, aínda neno. A
viaxe estivo a piques de suspenderse porque poucos días antes da visita declarouse
na cidade un brote de febre amarela que pechou o porto en corentena, pero
a determinación de Isabel e o seu desexo de vir a Ferrol impuxéronse e a visita
puido levarse a cabo.
Os reis chegaron en vapor ao arsenal e Ferrol recibiu a Isabel II con varios
actos públicos e festexos de todo tipo. A cidade ataviouse con arcos de triunfo. Estes pertencen ás chamadas arquitecturas efémeras, especie de decorados
feitos en madeira pintados e adornados
con teas que engalanaban as rúas, como
pode verse no gravado que se conserva como recordo desta visita. Unha vez
que acababa o acontecemento para o
que se realizaban desmontábanse.
Os reis aloxáronse en Capitanía, e cóntase como anécdota
que parte da prata que alí se conserva formaba parte do servizo da raíña.
Tamén se pediron cadros do fondo
do Museo do Prado que aínda se atesouran no edificio.Tamén se narra que
algunhas familias prestaron mobles, alfombras e adornos para decorar o edificio durante a visita rexia. Na parte que
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agora ocupan os xardíns de Herrera, onde non había nada, escenificouse un
xardín oriental.
A raíña asistiu á botadura das goletas Narváez e Diana, visitou a nova
factoría de máquinas de vapor e acudiu a recepcións cívicas e actos relixiosos.
A comitiva real abandonou Ferrol o 5 de setembro de 1858. No seu recordo
colocáronse dúas lápidas, unha na igrexa de San Xiao e outra na porta de entrada do parque do arsenal, que se construíu con motivo da visita de Isabel II.
A corporación municipal pediu á raíña que concedese a Ferrol o título
de cidade, título que efectivamente lle outorgou en novembro dese mesmo
ano. O reinado de Isabel II deu estabilidade a Ferrol grazas ao aumento de
traballo nos arsenais, o que trouxo consigo unha maior regularidade nas pagas.
Desde principios de século había anos en que só se cobraban dúas pagas anuais
e esta falta de recursos fixo que a vida fose moi dura e o traballo das mulleres
se dobrara, pois en épocas de necesidade elas son as que resolven os problemas
con enxeño, sentido práctico e esforzo.
AS AMAS DE CRÍA

Os actuais xardíns de Herrera deseñados con posterioridade á visita da raíña
convertéronse nun lugar de encontro diario de amas de cría e aias que, do
mesmo xeito que na praza de Amboage ou nos xardíns do Cantón, saían de
paseo cos nenos.
As amas de cría e aias perfectamente uniformadas, canto mellor ían vestidas maior era o prestixio da casa para a que traballaban. Xeralmente vivían na
mesma casa e as amas de cría na habitación dos nenos. Estaban moi ben consideradas e posuían un status superior ao doutros membros do servizo.
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4ª PARADA. R/ MAGDALENA Nº 219. ESCOLA DE ARTES E OFICIOS

Ferrol é a primeira cidade galega que pon en marcha unha Escola de Artes e
Oficios. Esta abre as súas portas en 1881, só para homes. En 1885 incorpóranse
as ensinanzas para as mulleres19.
Os mozos e as mozas estudaban por separado e entraban por distinta porta. O horario tamén estaba pensado para que puidese acudir o maior número
de mulleres, sendo este de 12.00 a 15.00 horas para que as fillas que viñan traer
a comida aos seus pais traballadores puidesen aproveitar a viaxe e acudir logo
á escola.
As ensinanzas dedicadas á muller eran: bordado, encaixe, confección de
flores, corte e confección, colorido e debuxo artístico (adorno, figura e paisaxe).
En 1885 comezan as clases con 140 alumnas, 70 cursarán Debuxo e 70 Labores.
Para acceder á Escola debían saber ler e escribir e as primeiras regras de Aritmética. Os seus métodos pedagóxicos tiñan unha clara influencia da Institución
Libre de Ensino e complementaba os métodos de ensino tradicionais con visitas
a museos, conferencias e participación en diferentes exposicións. Co tempo
os ensinos diversificaranse. A apertura desta Escola foi un gran impulso para
a educación feminina ao procurar instrución a amplos sectores da sociedade.
A vinculación da Escola de Artes e Oficios coa vida cultural de Ferrol é
estreita. No ano 1909 no Teatro Romea de Ferrol organízase unha exposición
de pintura e debuxo, impulsada pola Asociación Benéfica Concepción
19 Esperanza Piñeiro de San Miguel e Andrés Gómez Branco. Historia da Escola de Artes e Oficios
de Ferrol, 1881-1930. (1994).
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Arenal na que son premiadas varias alumnas da Escola: Felisa Elvira, Eladia de la Iglesia, Herminia Guerrero, María Vázquez, Mercedes
Rey Pardo, Antonia Rodríguez e Concepción Constela de Vega.
Esta última obtivo diploma de honor na Exposición Rexional de Lugo (1896) e
participou no terceiro Salón Ferrolán de Pintura de 1925 ao que tamén concorreu Concepción R. de Villalobos. Josefa Ferrín Sueiras, formada
entre os anos 1919 e 1926, sobresaíu sobre todo en debuxo.20
Outras artistas ferrolás destacadas son: Dolores Rodríguez que
participou na Exposición Rexional de Santiago de Compostela de 1875 cun
debuxo a lapis. Clotilde López, na sección de arte decorativa da Exposición
Nacional de Belas Artes de Madrid en 1897. Felisa Baudot Mansilla, debuxante e humorista, (filla do músico Gregorio Baudot), en 1935 participa no
Certame de Traballo de Galicia que se realizou en Ferrol e en 1941 na “Gran
Exposición Rexional de Belas Artes e Artes Decorativas” de Santiago. María
Cabo foi unha das artistas que pintou carteis de gran calidade exhibidos nos
comercios ferroláns, para anunciar a Exposición de Arte Galega, celebrada en
1922. Guillermina Buá Nine, pintora que participou na sección de Belas
Artes do Certame de Traballo de Galicia, celebrado en Ferrol en xullo de 1935,
na Exposición de Arte Moderna celebrado na Coruña en decembro de 1936,
e na Gran Exposición Rexional de Belas Artes e Artes Decorativas de Santiago
(1941). Rosario Garrido Casadevante, pintora especializada en temática floral. Participou na Exposición de Pintura Rexional Galega organizada polo
Centro Galego de Madrid en 1912. Evarista Santamara, participou na
exposición de Arte Galega celebrado en Madrid en 1928 con varias acuarelas.21
MESTRAS
ELVIRA NOVO GARCÍA

Aínda que hai poucas noticias sobre a súa vida, podemos dicir que destaca como
profesional do ensino e moi involucrada nas actividades culturais de
Ferrol. En 1896 é nomeada profesora da Escola de Artes e Oficios (de bordado
a man), onde desempeñará o seu labor durante moitos anos. Escribe en case
todos os xornais e revistas de Ferrol (ás veces con pseudónimo) e participa en
actividades de carácter social.
Elvira Novo defenderá a necesidade de unir esforzos e dar importancia
á instrución e a educación para alcanzar o progreso de Galicia, como se reflicte
nas seguintes palabras súas: “Onde brote a primeira idea de proxecto debemos
levar todos o nosos grans de area sen vacilacións nin rivalidades, e deberá ser o
noso lema invariable Todo por Galicia e para Galicia...”.22
Admiradora e seguidora de Concepción Arenal, conseguiu xunto a
un grupo de activas mulleres ferrolás crear a Asociación Benéfica Con20 Aurora Marco. Dicionario de Mulleres Galegas. (2007).
21 Ídem.
22 Aurora Marco. As Precursoras. Achegas para o estudo da escrita feminina (Galiza 1800-1936).
(1993).
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cepción Arenal, que entre outros proxectos quere fundar a Escola-Asilo
do mesmo nome. Para iso, estas mulleres, participan activamente publicando
os seus proxectos na prensa e organizando actos para darse a coñecer e obter
axudas. Máis adiante, en 1919, participa na creación do Padroado Feminino
Concepción Arenal, e será a súa secretaria.
HIPÓLITA MUÍÑO

Novelista e poeta que publica baixo o pseudónimo de Valentina Lago Valladares. Foi mestra de instrución primaria en Ferrol. Publica os seus traballos
no Correo Galego, a Revista Galega, o Almanaque de Ferrol, O Rexional, Suevia, no
Almanaque Galego, Vida Galega e no Eco de Galicia da Habana. En 1906, será
nomeada académica da Real Academia Galega. Amiga de Elvira Novo, comparten tanto inquietudes literarias como preocupacións sociais e xuntas atoparémolas colaborando na creación da Asociación Benéfica Concepción
Arenal e a Escola Asilo Concepción Arenal.
Nesta xenealoxía de mulleres ferrolás dedicadas ao ensino, ás letras e á
cultura, cremos importante mencionar tamén a Aurora Merlán, María
Ochotorena, Sol e Felicia Bértalo profesoras da Escola Racionalista de
Ferrol, que funcionou entre os “republicanos” anos de 1932 e 1936.
CARMEN SANJUÁN MARISTANY (1922-2005)

Natural de Santander, foi unha dos chamados
“nenos e nenas da guerra” e xunto aos seus
dous irmáns foi enviada a Inglaterra durante
a guerra civil española. Establecida en Ferrol e
casada en 1946 co profesor ferrolán Andrés
López Dafonte será a súa colaboradora no
Colexio Dafonte. Tamén exerce a docencia en
diferentes centros educativos da cidade. Nai
de tres fillos, tras enviuvar en 1961 dirixirá o
mencionado centro escolar (que posteriormente transformará en centro de bacharelato
superior) durante máis de trinta anos. Soubo
combinar, en tempos moi difíciles para unha
muller, o mundo da empresa co familiar.
MARÍA IGNACIA RAMOS DÍEZ (1909-2001)

Coñecida como María Silgar, profesora e escritora, licenciouse en Filosofía e
Letras en 1931. En 1933 casa con Carballo Calero e é a súa colaboradora. No
período de guerra e posguerra en que Carballo estivo preso en Xaén, mantivo
á familia traballando en varias academias de Ferrol.Tras este período trasládanse
a Lugo e máis tarde a Santiago, cidades nas que María Ignacia exercerá a docencia. Escribiu utilizando o pseudónimo de “Silgar” e “María Silgar” en Vida Galega
(1957) e na revista Grial. É autora dunha obra de teatro, Avóas na modista. Tras
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a morte de Carballo Calero dedicarase a manter viva a súa memoria. Fixo a
doazón da biblioteca do seu marido ao Parlamento de Galicia.23
ESCRITORAS
ELVIRA LACACI (1928-1977)

Entre as escritoras ferrolás destaca Elvira que pertenceu á xeración poética do 27 e a súa obra está enmarcada dentro da poesía social de posguerra. Foi
a primeira muller que recibiu o Premio Adonais de Poesía en 1956 por Humana
voz e o Premio da Crítica en 1964 por O Leste da cidade. É tamén autora de Son
de Deus, e o libro de poemas infantís Molinillo de papel. En 1965 foi incluída na
Antoloxía da poesía social de Leopoldo de Luís.
EMMA CALDERÓN E DE GÁLVEZ

Nacida en San Fernando (Cádiz). Chegou cando era unha nena a Ferrol onde
residiu e se dedicou ao ensino. É autora do libro Poesía e prosa (1914) e colaborou en xornais e revistas como A idea Moderna (1916), O Rexional (1917) e
A Ilustración Galega de Vigo.
PILAR FRANCO BAHAMONDE (1895-1989)

Irmá de Francisco Franco, naceu en Ferrol na rúa María nº 136. En 1980 escribiu
o libro Nós os Franco que narra detalles da vida da súa familia.
PILAR JARÁIZ FRANCO (1916-1996)

Filla de Pilar Franco, estudou Dereito na universidade de Santiago de Compostela e exerceu a avogacía en Madrid e Zaragoza. Posteriormente obterá unha
cátedra na universidade de Barcelona. Detida e encarcerada durante a guerra
civil pasa máis de dous anos en cárceres republicanos por pertencer á familia
Franco. Co tempo irase distanciando da súa familia e afíliase ao PSOE. É autora
de Historia dunha disidencia (1981), A Casa Vermella (1983), A fermosa terra
(1984) e Un mundo feliz (1998).
OLGA COTOVAD GARCÍA

Naceu en Ferrol en 1922. Xornalista e escritora. Colaborou nas revistas A.O.E.
de Sidi Ifni e África, onde publicou artigos sobre o Sahara Español. É autora de
dous contos infantís, O ciervo branco e Arturo, O cabalo do circo, co que quedou
finalista do Premio Doncel en 1966, e publicou varios poemas na revista Poesía24.
Destacan os seus poemas dedicados ás rúas de Ferrol.
DULCE MARÍA ORJALES VARCARCEL

Maruja Orjales, natural de Ferrol. Cursou estudos de Dereito e Psicoloxía. Pronto
se deu a coñecer en revistas, radio, prensa e obtivo varios premios. Foi finalista
23 Aurora Marco. Dicionario de Mulleres Galegas (2007).
24 Aurora Marco. Dicionario de Mulleres Galegas (2007).
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de novela curta no Café Xixón de Madrid. Autora dun libro en galego, A fonte
secreta, e de varios en castelán, entre outros Homes para o milagre (1999), poemario dedicado á vila de Cedeira. A coral Virxe do mar de Cedeira utilizou a súa
letra na gravación dun vilancico.25
EMILIA QUINTERO CALÉ

Nace na Coruña en 1864. Foi pianista e escritora, filla da escritora Emilia Calé.
Pronto destacou polas súas calidades artísticas. Colaborou no Correo da Moda,
Cádiz, O Museo e varios xornais galegos. Como pianista realizou concertos por
España e Portugal. Foi premiada en varios certames, entre outros o convocado
polo Liceo Brigantino de Ferrol (1881). O Orfeón Normal de Madrid nomeouna
en 1882 directora honoraria. En 1885 residía en Ferrol dedicada ao ensino
musical. En 1926 obtivo un grande éxito en Madrid interpretando obras de
Beethoven, Liszt e Albéniz.26
VICTORIA EIROA (1915-2007)

Vicky Eiroa naceu en Ferrol. Doutorouse en Filosofía e Letras. Foi cofundadora
da Sección Feminina, na época da República. Ao reabrirse a Residencia de Señoritas, Eiroa fíxose cargo do seu reitorado e renovou a duras penas a actividade
interrompida pola guerra e o exilio de María de Maeztu. Dirixiu pouco despois o
servizo exterior da Sección Feminina, no que cesou para converterse en reitora
dunha das chamadas universidades laborais, a de Zaragoza. Máis tarde pasou a
ser alta funcionaria no Ministerio de Cultura. Foi unha muller moi activa, culta e
viaxeira. En 1977, tras a supresión da Sección Feminina, Vicky Eiroa foi nomeada
directora xeral de Promoción da Familia e a Muller.
ESTHER BENÍTEZ EIROA (1937-2001)

Naceu na rúa María nº 10. Estudou no Colexio
da Compañía de María. Aos 18 anos continúa
os seus estudos en Madrid e alóxase no Colexio Maior Santa Teresa dirixido pola súa tía
Victoria Eiroa.
Destacada tradutora, establecerase en
Madrid aínda que regresa practicamente todos os veráns a Ferrol á casa familiar. Estivo
casada co escritor Isaac Montero. Militante de
PCE sempre se negou a usar a fórmula oficial
“do Caudillo” con que se designaba a Ferrol.
O seu traballo centrouse na tradución de
autores italianos e franceses; entre outros, de
Calvino, Pavese, Manzini, Boccaccio, Maupassant, Camus, Moravia, Julio Verne...
25 Aurora Marco. Dicionario de Mulleres Galegas. (2007).
26 Aurora Marco. Dicionario de Mulleres Galegas. (2007).
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Tamén traduciu os libros de “O pequeno Nicolás” de Sempé e Goscinny. En
1978 recibiu o Premio Nacional de Tradución “Frei Luís de León” pola versión do
libro de Italo Calvino Os nosos antepasados. Presidiu (1979- 1981) a “Asociación
Profesional Española de Tradutores e Intérpretes”.
En 1983 fundou e presidiu a Sección Autónoma de Tradutores de Libros
da Asociación Colexial de Escritores. Colaborou coa Asociación de Tradutores
Galegos e na súa revista Viceversa formando parte do seu consello asesor. Coordinadora do Dicionario de Tradutores publicado pola fundación Germán Sánchez
Ruipérez en 1992. Tamén escribe os textos do libro de viaxes, Galicia (1969).
Premio Nacional de Tradución en 1992 en recoñecemento a toda a súa
obra. Ela, ademais, defendeu os dereitos de propiedade intelectual dos e das
tradutores e tradutoras, fundando o Centro Español de Dereitos Reprográficos
(CEDRO) que actualmente segue exercendo as súas funcións con moita eficacia.
“Non se debe esquecer sistematicamente a ese escuro personaxe grazas ao cal
podemos ler sen ser políglotas a autores doutras linguas” dicía nunha entrevista
a autora.
ACE Tradutores creou en 2006 o Premio de Tradución Esther Benítez en
homenaxe a esta muller, fundadora da asociación e que a presidiu durante moitos anos.Tradutora prestixiosa foi unha loitadora incansable en prol dos dereitos
dos tradutores literarios.
A IMPORTANCIA DA COSTURA

Se seguimos camiñando pola rúa Magdalena podemos observar as típicas
casas ferrolás coas súas galerías, tamén chamadas costureiros, onde as mulleres
cosían, tiñan luz e ademais estaban en contacto coa rúa. Nos seus momentos de
lecer estaban sempre ocupadas con labores porque as mulleres nunca estaban
inactivas. No seu tempo libre aproveitaban para realizar outras actividades como
arranxar a roupa da casa, remendar, zurcir, establecer relacións sociais, etc.
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5ª PARADA. RÚA MAGDALENA Nº 220

O Real Coro de Toxos e Froles, comeza a súa andaina en 1914. A súa orixe está
estreitamente unida á agrupación musical Airiños dá miña terra e xogará un
papel determinante na constitución das Irmandades da Fala. Toxos e Froles foi
desde sempre un coro de fomento e difusión da cultura galega: música, teatro
e folclore.
ELVIRA ALBERTO MUNDATE

Profesora da Escola de Artes e Oficios desde 1888, Elvira borda a 1ª bandeira
do Coro Toxos e Froles en 1917. Esta bandeira está exposta na actual sede
de Toxos e Froles e moi preto da Escola na que ela ensinou bordado durante
moitos anos.27
Toxos e Froles tivo desde os seus inicios unha estreita vinculación coas
actividades culturais de Ferrol. Nas representacións teatrais, podemos atopar a
participación feminina xa na súa primeira actuación no Teatro Jofre o 29 de maio
de 1915. Con motivo da presentación pública de Toxos e Froles represéntase a
zarzuela O zoqueiro de Vilaboa a cargo da sección de declamación galega do Coro,
actuando: Gloria Taboada, Mercedes Dobarro, Avelina Charlón
e Josefina Veiga.
No ano 1921 consolídase o coro mixto pola incorporación da muller ao
ámbito musical. A el pertenceron: Trinidad Cebral Sueiras (†1930), Mª
Josefa Andrea Paz Díaz (†1960), María Leal (†1965), Cristina Picallo González (†1984), Carmen Otero Veiga (†1990), Mª Ibera
Anca Arades (†1992), Pilar Martínez Pena (†1996), Concepción
Ameneiros Rodríguez (†2000) e Dolores Camacho Franco (†2000).
Concepción Aneiros, Rita Cordal e María Gutiérrez formaron parte como actrices do coro de Toxos e Froles e representaron obras de Charlón
e Hermida.28
TERESA BOUZA VILA (1906-2005)

Teruca naceu no Seixo (Mugardos). Desde
moi nova interesouse polo teatro. Pertenceu
á Sociedade Amigos da paisaxe do Seixo e
colaborou coa Sociedade de Amigos da Paisaxe Galega (fundada por Bello Piñeiro en
1925). Formou parte de Toxos e Flores de
Ferrol, e representou varias obras teatrais: O
cego da Xestosa, O deputado, Lubicán. Nos
entreactos das obras cantaba.
27 “Si Dª Elvira Alberto (...) no tuviera acreditadísima su competencia en esta clase de delicados
trabajos,(...) el precioso escudo y letras de la bandera gallega del aplaudido Coro”. Juan José
Rodríguez de los Ríos. Real Coro Toxos e Froles (1914-2000) Volume I (2003).
28 Aurora Marco. Dicionario de Mulleres Galegas. (2007).
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Realizou traducións de libros e comedias do castelán
ao galego, como El médico a palos de Moliere que foi
representada no Jofre en 1929 e para o que realizou o
cartel que mostramos, asinado por ela onde se aprecia a
influencia artística de Bello Piñeiro. Sabemos que Teruca
tamén bordou unha bandeira republicana.
Teruca Bouza casou cun cidadán americano en 1937
e foise a vivir a Nova York, onde tras enviuvar volveu
casar e residiu ata a súa morte. Destacou polo seu empuxe e espírito cooperativo, e isto mostrouno na súa
actividade teatral, ao organizar representacións e realizar
traducións e adaptacións.
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6ª PARADA. RÚA MAGDALENA Nº 181
AURORA RODRÍGUEZ CARBALLEIRA
(FERROL 1878 - MADRID 1955)

A historia de Aurora está intimamente ligada á da súa filla, Hildegard Rodríguez
(1914-1933), que foi unha nena prodixio
concibida pola súa nai como supermuller e
que tristemente pasou á historia polo seu
tráxico final.
Sabemos que Aurora viviu nesta casa
da rúa Magdalena. Era filla dun procurador
dos xulgados de Mariña en Ferrol. A familia
gozaba dunha boa situación económica. Moi
unida ao seu pai, intelixente e autodidacta,
non está de acordo co papel dado ás mulleres na sociedade e proponse cambialo.
Cando a súa irmá Josefina ten un fillo de solteira, este queda na casa dos seus
avós e Aurora encárgase da súa educación.
Será o soado Pepito Arriola, neno prodixio
que alcanzou unha gran notoriedade como
pianista. Cando se fai famoso, a súa irmá reclámao e lévao a vivir con ela a Madrid. Isto
representou un duro golpe para Aurora.
Máis adiante, Aurora tivo a idea de
montar un falansterio ou comuna na que
educaría ás mulleres para que fosen capaces
de cambiar a mentalidade da sociedade. O
intento levouno a cabo nunhas terras que
a súa familia posuía preto de Ferrol, pero
o seu pai logra facela desistir e Aurora volve á casa. É entón cando decide ter
unha filla propia que ninguén poida quitarlle e que representaría a nova muller
que sempre soñara. Para iso buscou ao candidato ideal, un varón intelixente que
non reclamase a paternidade e atopándoo nun home que cría cura. Unha vez
embarazada, estableceuse en Madrid. Alí naceu Hildegard, en cuxo desenvolvemento físico e mental se centrou Aurora. Aos tres anos, Hildegard sabe xa ler, e
aos dez fala alemán, inglés e francés. A súa nenez e a súa mocidade, dedicadas
totalmente ao estudo, están planificadas pola súa nai. Aos 13 anos acaba o bacharelato; aos 17 licénciase en Dereito e comeza a carreira de Medicina. Ingresa
nas Mocidades Socialistas de UXT, pasando logo ao Partido Federal.
Hildegard moi comprometida coa reforma sexual, publicou varios textos,
entre eles a monografía A revolución sexual, e foi nomeada secretaria da Liga
Española pola Reforma Sexual, presidida polo doutor Gregorio Ma-

MULLERES NA HISTORIA DA CIDADE

35

rañón. O seu proxecto de independizarse da súa nai e irse a vivir a Inglaterra
chocou cos plans de futuro que Aurora posuía para Hildegard, polo que aquela
terminou coa vida da súa filla disparándolle mentres durmía. Era o ano 1933 e
Hildegard tiña 19 anos. Aurora foi xulgada e condenada a cadea perpetua.
Morreu nun psiquiátrico en 1955.
JOSEFINA RODRÍGUEZ CARBALLEIRA

Irmá de Aurora. Os seus extraordinarios dotes musicais transmítellos tanto ao
seu fillo como ás súas dúas fillas, que resultan ser excelentes pianistas: Pepito
Arriola, Pilar Osorio e Carmen Osorio Rodríguez.
CARMEN OSORIO RODRÍGUEZ

Carmen destacou pronto como pianista cando realizaba actuacións ás veces
acompañando ao seu irmán, que foi unha estrela nos primeiros anos de século
XX. Tras a primeira Guerra Mundial, a súa familia establécese en Alemaña e
Carmen dedícase a dar clases de piano ademais de ser tradutora e intérprete.
Na época hitleriana foi funcionaria do Estado e actúa na radio alemá. Foi profesora de piano no conservatorio de Teherán ata idade avanzada.
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7ª PARADA. PRAZA DE AMBOAGE

Na praza de Amboage, antes praza de Dolores, celebrábase a finais do século
XVIII o antigo mercado da vila, no que había un continuo ir e vir
de mulleres. Moitas chegaban desde localidades próximas en lancha ou a pé
desde Covas, Serantes... descalzas, coas zocas29 na man (que se poñían ao entrar por Canido) e o paxe30 na cabeza coas mercancías. Os postos cubríanse
con lonas embreadas para protexerse da choiva. Existían tamén almacéns,
“tinglados”, onde se gardaban materiais e mercancías. En 1784 o Concello
instalou unhas casetas de madeira para a venda de pan e outros comestibles
e máis tarde outros xéneros como roupa usada e quincalla.
Ana Casás tiña unha tenda no mercado da praza de Dolores (actual
praza de Amboage) desde 1786, ano en que alugou unha caseta de madeira
por 90 marabedís e se dedicou á venda de roupa usada31.
Dun pouco máis lonxe chegaba o xénero que, en 1917, vendía na súa
tenda de produtos coloniais –situada nesta mesma zona de Amboage– Elisa
Ramos, herdeira con nome e apelido de todas esas comerciantes e vendedoras anónimas do século XVIII.
Nunha da esquinas da praza de Amboage, na rúa Méndez Núñez, nº
11, atópase o edificio
da fotografía, onde estivo situado o Casino
ferrolán e despois albergou o hospicio.
que desde finais do
século XIX herdou as
funcións do primitivo
creado en 1852 32. As
súas orixes son aínda
máis antigas e sempre
estivo ligado a actividades de coidado
desenvolvidas historicamente polas mulleres... Neste hospicio
Ángela Ruíz Robles desenvolveu un importante labor, dela falámosvos
agora.
29 Tradicionais zocos de madeira.
30 Cesto de vimbio ancho e plano, con dúas asas que utilizaban as mulleres para transportar e
vender o peixe.
31 Manuela Santalla. Ferrol Historia social (1726-1858). (2006).
32 Estaba situado nos baixos do Hospital de Caridade que actualmente é sede do Centro Cultural
Torrente Ballester como veremos na segunda ruta. O traslado prodúcese por non ter capacidade para atender a todos os nenos e nenas acollidos.
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ÁNGELA RUIZ ROBLES (1895-1975)

Esta muller nacida en León estableceuse na
comarca ferrolá cando en 1918 obtivo unha
praza na escola da parroquia de Santa Uxía
de Mandiá, onde estivo dez anos traballando
como mestra. Dela recórdase a súa figura
pequena e entrañable, así como a súa gran
dedicación, pois logo de pechar a escola
daba clases desinteresadamente a quen o
necesitaba. Os veciños e veciñas, en agradecemento, solicitaron ás autoridades un recoñecemento ao seu labor, de maneira que lle
foi concedida “unha distinción oficial polos
seus indiscutibles méritos”.
En 1934 é nomeada xerenta da Escola
Nacional de Nenas do Hospicio de Ferrol, onde realizou un magnífico labor en
prol da educación das persoas máis desfavorecidas. Activa e inqueda, Ángela escribiu libros e deu conferencias, editando e
reeditando a maior parte da súa produción,
en total dezaseis obras, entre 1938 e 1946.
Durante eses mesmos anos, deu tamén clases particulares a opositores de aduanas, correos e telégrafos e para o ingreso en altos
estudos mercantís.
Entre 1945 e 1975, Ángela foi profesora da escola obreira gratuíta; do Instituto
Ibáñez Martín e da academia de adultos Elmaca. O seu labor didáctico, pedagóxico e
literario compleméntase coa súa outra faceta, a de inventora. Deseñou unha máquina
taquimecanográfica, un mapa e atlas lingüístico gramatical e unha enciclopedia mecánica,
proxectos cos que obtivo diversos premios
en varios certames en Zaragoza, Xixón, Madrid, París e Xenebra. En 1959 Ángela é
nomeada xestora delegada da Agrupación Sindical de Inventores Españois (ASIE) en Galicia e, desde setembro
de 1973, xefa provincial da Federación
Politécnica Científica da Inventiva
Internacional. O seu labor social e as
súas innovacións pedagóxicas valéronlle o
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recoñecemento e o seu ifngreso, en 1947, na Orde Civil de Alfonso X o Sabio.
En 1998, por iniciativa de moitos colectivos e do Concello de Ferrol, réndese
unha homenaxe a todo o seu labor, colocándose na fachada do CEIP Ibáñez
Martín unha placa co seu nome. No ano 2008, o Museo Pedagóxico de Galicia
(MUPEGA) incluíu a Ángela na mostra “Mestras: unha biografía repleta de soles”, para mostrar a realidade educativa feminina na comunidade
galega no s. XX.33

33 Álbum das mulleres. www.consellodacultura.org
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8ª PARADA. Nº177 DA RÚA REAL. CASA DE CONCEPCIÓN ARENAL
CONCEPCIÓN ARENAL PONTE (1820-1893)

Naceu o 31 de xaneiro de 1820 e é bautizada na igrexa de San Xiao. O seu pai, que
abandonou a carreira de leis para ingresar
no exército, veu destinado a Ferrol, onde
casou con María Concepción Ponte Ferreira. Estivo en prisión polas súas
ideas liberais e morreu deixando tres fillas,
a maior da cales, Concepción, tiña 8 anos.
Concepción viviu nesta rúa no nº 177. A rúa
Real foi testemuña da súa nenez, dos seus paseos e saídas a xogar á Praza de Amboage e aos
Xardíns de Herrera. Tras a morte do seu pai en
1829, a súa nai decide trasladarse á casa da súa sogra, en Armaño (Cantabria),
coas súas tres fillas e máis tarde a Madrid. Desde esta data Concepción non
volverá residir en Ferrol.
De formación autodidacta, o seu desexo de adquirir unha formación universitaria lévaa con valentía e audacia, a entrar na Facultade de Dereito de Madrid
disfrazada de home, xa que entón a educación universitaria estaba vedada ás mulleres. Ao descubrirse que é unha muller, só sae na súa defensa Fernando
García Carrasco. Máis tarde, grazas a el, a escritora queda autorizada a asistir a
clase, aínda que sen posibilidade de obter un título universitario.
En 1847 casa con Fernando e comeza o seu labor xornalístico en A Iberia,
onde expón as súas críticas sobre a inxustiza social, a condición obreira e a marxinación das mulleres: “A sociedade non pode en xustiza prohibir o exercicio
honrado das súas facultades á metade do xénero humano”, afirma. En 1855 queda
viúva e sen recursos. Pouco despois (1859) funda o grupo feminino das Conferencias de San Vicente de Paúl de axuda aos pobres en Potes (Cantabria). “Hai
tanta xustiza na caridade e tanta caridade na xustiza que non parece tola a esperanza de que chegue o día en que se confundan”, declara Concepción Arenal.
En 1861 convértese na primeira muller premiada pola Academia de Ciencias Morais e Políticas pola súa memoria A beneficencia, a filantropía
e a caridade. A súa fama pronto transcendeu as fronteiras españolas. Interesouse
de xeito especial polas mulleres presas, sendo en 1863 a primeira muller
que recibe o título de Visitadora de Cárceres de Mulleres. Posteriormente trasládase á Coruña, onde frecuentará os faladoiros de Juana de
Vega e onde fundará o Padroado dos Dez para ensinar ás presas a ler, a
escribir e a realizar labores domésticos. En 1868 é nomeada inspectora de Casas
de Corrección de Mulleres, cargo que ocupou ata 1873. Funda e colabora na
revista A Voz de Caridade, onde escribe sobre as miserias do mundo que a rodea
e onde trata de orientar sobre a reeducación dos delincuentes: “Abride escolas
e pecharanse cárceres”, exclama.
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É destacable a súa obra en defensa dos dereitos das mulleres e
do seu acceso a todos os niveis educativos (A muller do porvir, A
muller da súa casa), nas que reclama a acción feminina directa na sociedade.
Durante a campaña abolicionista que pretendía derrogar as leis que permitían a
escravitude ela participará ideoloxicamente. Ademais, escribe numerosos libros
e ensaios sobre os temas que lle preocupan (23 volumes recollen as súas obras
completas). Son traducidos estes a varios idiomas. Concepción desenvolveu
unha intensa actividade filantrópica a través da súa inesgotable bondade e sentido da xustiza. Foi fundadora en 1872 da Construtora Benéfica, unha
sociedade que se dedicaba á construción de casas baratas para a poboación
obreira. Así mesmo, colabora na organización da Cruz Vermella en España, sendo
a secretaria xeral en Madrid e axudando a socorrer aos feridos de guerra.
En 1889 trasládase co seu fillo a Vigo e alí falece o 4 de Febreiro de 1893.

Placa (na actualidade desaparecida) realizada por Agustín López Mirás, profesor da Escola de
Artes e Oficios para o Centro Obreiro de Cultura de Ferrol. Fotografía cedida por Dolores
Cervera Vázquez, bisneta do artista.

Concepción Arenal, a nosa ferrolá máis coñecida, foi socióloga e ensaísta de formación autodidacta. Dedicou a súa vida á reforma social, en especial
a mellorar a situación obreira; á transformación do sistema penitenciario e a
defender os dereitos das mulleres, comezando pola educación. Para iso tivo que
romper moitos moldes, saltar moitas barreiras e afrontar moitas críticas34. Se algo
34 María Campo Alange. “Concepción Arenal. Estudio biográfico-documental”. Revista de Occidente. Madrid (1973).
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a caracteriza é o seu sentido crítico e o seu
carácter práctico e inconformista. O seu lema
sempre foi: “Aborrece o delito e compadece
ao delincuente”.
En 1934, durante a II República, editouse
este selo en homenaxe a Concepción Arenal. Ela deixou unha importante pegada na sociedade e, en Ferrol, como por
toda España, son moitas as organizacións de
mulleres que a tomaron como exemplo no
movemento asociativo. É o caso, da escolaasilo Concepción Arenal (para nenas
pobres), creada en 1906 pola xunta de señoras de Ferrol e á que pertenceron as xa mencionadas Elvira Novo e Hipólita Muíño, seguidoras súas.
ESCOLA - ASILO CONCEPCIÓN ARENAL

Un dos feitos que influíron
na necesidade de crear esta
institución foi por petición
dunha nai de ingresar no
hospicio ás súas dúas fillas
pequenas. Cando lle dixeron que non podían entrar
porque non eran orfas, a
nai contestou: “Se ese é o
problema, isto arránxoo
eu enseguida”. Ante tanta
desesperación, a Xunta de Beneficencia –á que pertencían varias das mulleres
principais da cidade– pedíronlle á nai que esperase un mes para poder dar un
aloxamento ás súas fillas.
En 1906, na Cámara de Comercio de Ferrol, celebrouse a reunión fundacional coa presenza de numerosas mulleres ferrolás. Rosario Chacón de
Cincúnegui será a presidenta da Xunta provisional. O seu principal obxectivo
era organizar actividades culturais e galas benéficas para conseguir ingresos destinados á caridade e á beneficencia. O seu primeiro cometido sería a creación
da escola-asilo Concepción Arenal para nenas pobres. A 1ª Xunta
Directiva estará composta por: a presidenta Carmen Chicharro; secretaria:
Elvira Novo; contadora: Hipólita Muíño; tesoureira: Manuela Ollero;,
vogais: Joaquina Ponte, Dolores Sierra; Irene Arana, Modesta
Quixano, Soledad Seoane, Esperanza Díaz Herrera, Herminia
Villar, Dolores Miranda, Josefa Fontenla e Concepción García
Vázquez. A 1ª Xunta Xeral ten lugar o 4 de Febreiro de 1907 e recibe apoios
e axudas económicas dos centros galegos de Madrid, Logroño, A Habana e Bos
Aires. A Asociación Benéfica Concepción Arenal foi creada e dirixida
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por mulleres, e mulleres son tamén a maioría das asociadas, aínda que admiten
homes como socios e colaboradores35.
O PADROADO FEMININO CONCEPCIÓN ARENAL

Do Padroado Feminino Concepción Arenal, creado en 1919, serán
presidenta e secretaria Manuela Montero e Elvira Novo, respectivamente. O fin do devandito padroado será o apoio moral e material á poboación
feminina, con escolas para mulleres, bolsas de traballo, garderías e outras accións
que favorezan a mellora da súa vida social, así como a da infancia. Ademais,
dispoñía dunha comisión que se ocupaba das mulleres delincuentes que sufrían
condena co obxectivo de mellorar a súa situación.
A Fundación Melia Fagún, segundo a información facilitada por dona
Pilar Farinós, foi a orixe do actual Padroado Concepción Arenal:
Na rúa Magdalena o Padroado tiña un local onde acollía aos fillos de
nais traballadoras dándolles comida, atención e ensino. Tras a guerra civil
adaptándose á nova realidade social, ofréceselles un lugar onde durmir ás
mulleres que teñen que desprazarse para traballar no servizo doméstico ou
nas fábricas de Ferrol. A partir dos 70 o Padroado ábrese a todas as mulleres con especial atención ás máis afectadas pola pobreza e o abandono.
Desde hai 13 anos, Pilar Farinós, a súa presidenta, xunto a un grupo de
mulleres de Ferrol traballan de forma altruísta na súa atención. Na actualidade o Padroado conta cun espazo de acollida aberto a toda muller que o
precise. Alí axúdaselles a buscar traballo, acceder a unha prestación social,
a unha vivenda, a bolsas de estudo se teñen fillos en idade escolar... etc.36

35 Esperanza Piñeiro de San Miguel. “El trabajo de la Mujer Ferrolana”. Revista Ferrol Análisis nº 16
(2001).
36 Publicación no acto de homenaxe organizado pola Concellería da Muller do Concello de Ferrol
ás asociacións que traballan no ámbito de atención ás mulleres con motivo do 25 de novembro
de 2008.
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Ruta 2
Primeira parada: Rúa Concepción Arenal, s/n
Segunda parada: Praza de Galicia. Teatro Jofre
Terceira parada: Porta do Arsenal
Cuarta parada: Praza da Constitución
Quinta parada: Cantón. Antigo Concello
Sexta parada: Praza do Callao
Sétima parada: Esteiro
S I T UAC I Ó N N O P L A N O
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Con esta segunda ruta turística queremos seguir o percorrido
pola nosa cidade recuperando a memoria e render homenaxe a
tantas e tantas mulleres que viviron, traballaron e participaron
na vida ferrolá e pensamos que algunhas merecen ser
recoñecidas na historia universal e nos libros de texto que se
estudan no ensino obrigatorio. Da súa man e do seu recordo
reviviremos a cidade na que viviron e a súa pegada creadora, co
compromiso de ir deixando nós tamén esa peculiaridade propia
coa que vimos ao mundo ao nacer. Sabendo que ninguén pode
facer por min o que está nas miñas mans facer aquí e agora.
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1ª PARADA. RÚA CONCEPCIÓN ARENAL S/N (EDIFICIO TORRENTE BALLESTER).
HOSPICIO/HOSPITAL DE CARIDADE
MULLERES QUE COIDARON A SAÚDE, A HIXIENE E A EDUCACIÓN DE
NENAS E NENOS POBRES

Este Hospital de Caridade
foi construído en 1786 por
Dionisio Sánchez Aguilera,
aínda que os seus antecedentes remóntanse ao antigo Hospital-Hospedería
creado por Juana Díaz
de Lemos no século XV,
do cal se fala máis amplamente na ruta 1.
A poboación ferrolá, a
partir da segunda metade
do XVIII, foi aumentado
progresivamente polas posibilidades de traballo que ofrecía a construción naval
e o novo arsenal que atraeron a multitude de persoas dos arredores, carentes
de recursos, sobre todo en épocas de malas colleitas, epidemias e fames. Para
todos estes homes e mulleres necesitadas, o pequeno Hospital de Caridade
situado no Porto resultou totalmente insuficiente. Así pois, o novo edificio
representa unha gran mellora na atención médica das persoas, pois inclúese un
refuxio para pobres no que se ofrece cama e cea a quen o necesita. Ao hospital
podían acudir persoas necesitadas de ambos os sexos, ata mulleres para dar a
luz, e estaba rexido pola Irmandade da Caridade, á que pertencían moitísimos
ferroláns. Entre as funcións37 estaba a de acompañar aos moribundos, velándoos
día e noite.
En 1789 fúndase a Asociación de Hermanas, rama feminina que
se ocupaba do coidado das mulleres. Esta asociación, chamada Xunta de
Señoras, estaba formada por mulleres da sociedade ferrolá. Entre as súas
funcións estaba a de encargarse de facer as fías e vendaxes, coser e ocuparse de toda a roupa que se utilizaba no hospital. Para a dirección de todas
haberá unha Irmá Maior que se elixe entre estas. A primeira Irmá Maior foi
Josefa Pardo y Caamaño (de 1789 a 1793). O cargo será exercido
sucesivamente por : Josefa García, Leonarda de la Riva Aguero,
Mª de la O Tenreiro de Ponte, Mª del Carmen Eulate y Tobía, María Ansa, Angelina Rubio, Josefa Flórez de Acevedo,
Socorro Pérez, Tomasa Larumbe, Clara Polo, Teresa Otero,
37 Esta Institución réxese desde a súa fundación por un cabido xeral de irmás da congregación
do Santo Hospital de Caridade, cuxas funcións reitoras están delegadas a unha Xunta de
Goberno, á fronte da cal figura un Irmán Maior. Segundo as súas constitucións aprobadas polo
rei Carlos III.

MULLERES NA HISTORIA DA CIDADE

47

Micaela Sierra, Celestina Calderón, Josefa Vizcalla, Mª Josefa
Pasarón de Montojo, Isabel Leste, Luisa Pardo de Guzmán,
Dolores Montero de Forganes, Mª da Concepción Caamaño
e Carbonell, Carmen Segurola de Losada, Luisa Vázquez de
Barbeito, Juana Calleja, Isabel López de Castellón e Felicia
Pelayo de Suances. Máis adiante, a devandita asociación extinguiuse, e veu
ocupar o seu posto a das Irmás da Caridade, orde relixiosa que se dedica
ao coidado de enfermos e doentes. Tras elas, varias congregacións relixiosas
femininas sucedéronse neste coidado.
AS AMAS DE CRÍA

En 1786 colócase na entrada dos baixos do Hospital un torno para que se depositen as nenas e nenos abandonados, evitando así que se deixen nos portais
e tendas ou que aparezan no foso. Máis tarde instalarase o Hospicio e a
Inclusa. Os nenos e as nenas serán dados para criar a mulleres de Ferrol ou
dos arredores que tiñan tamén que alimentar aos seus fillos. Máis adiante contrataranse mulleres para levar ás criaturas recentemente nacidas ao Hospicio
de Santiago de Compostela38. Estas mulleres facían o camiño a pé de Ferrol
a Santiago cun cesto na cabeza no que levaban á criatura e todo o necesario
para a viaxe. Primeiro contratáronse mulleres que non eran amas de cría e
que alimentaban ás criaturas durante a viaxe con leite de vaca e sopas pero,
dada a gran mortalidad de bebés, en 1820 contrátanse tres amas de cría que
se alternan no Hospital para facer o transporte de criaturas a Santiago. A viaxe
duraba entre dous e tres días a través de camiños e campos, existindo referencias de ataques de lobos. En ocasións a criatura morría durante o traxecto e
as mulleres tiñan que entrar no pobo máis próximo para que o párroco certificase a defunción e a enterrase. Era unha viaxe dura e perigosa que requiría
unha gran fortaleza, coñecemento do terreo, valor e profesionalidade. Cando
en 1851 o Hospicio de Santiago decide non admitir máis expósitos, a Xunta
Municipal de Beneficencia de Ferrol instala unha Inclusa ou Casa berce
no número 64 da rúa de Canido. A lactancia dos nenos e nenas estaba
en mans de amas de cría que os viñan recoller e que os levaban ás súas casas,
onde se ocupaban da súa alimentación e mantemento ata o final dese período
de lactancia. Para buscar amas de cría inseríanse anuncios nos xornais nos que
se especificaban as condicións requiridas.
Nos documentos aparecen moitas mulleres como madriñas de nenas e
nenos expósitos que nacían no Hospital ou que eran deixados no torno. É o
caso de Juana Aranguren, muller de Sánchez Aguilera (que, ademais de
38 No estudo “Nenos expósitos de Ferrol” publicado por Margarita Sánchez na Revista de Estudos
Mindonienses nº 12. En 1787 son 42 os nenos conducidos a Santiago, e cobraban por iso 45
reais por cada neno. “Recivi Maria Antonia González de man do por Josep Mordomo do Hospital
da Caridade a Quantidad de noventa reais de Bellon pola condución de dous nenos que leve ao
Hospital Xeral de Santiago Ferrol 13 de Nobiembre de 1787. Arruego de Maria Antonia González.
Miguel Monzon”.
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construtor do edificio do Hospital de Caridade, será Irmán Maior deste ata a
súa morte), e da súa irmá, Mª de la Concepción.
Desde 1852 o Hospicio de Ferrol sitúase provisionalmente no baixo
do Hospital de Caridade con 72 acollidos de todas as idades, pois o
seu obxectivo era “recoller ao crecido número de pobres que no día inundan as rúas, prazas e paseos, molestando aos transeúntes cos seus continuos
queixumes” (bando municipal)39. A súa fundación legal prodúcese no contexto
dunha gran fame que foi seguida dunha virulenta epidemia de cólera. Na última
década do século XIX, ao aumentar o número de nenos e nenas acollidos, o
Hospicio pasa por diferentes edificios da cidade ata quedar definitivamente
situado no citado na ruta 1 na praza de Amboage. Desde as súas orixes tivo
máis unha función asistencial que disciplinaria, e estaba destinado a nenas e
nenos orfos, abandonados ou pobres. Quen residía alí tiña preferencia para
ingresar como aprendices nos arsenais. Tamén formaban parte dunha banda
de música que amenizaba festas populares e cortexos fúnebres40.
Como exemplo da abundancia de abandonos, en 1900 aparecen censadas na Casa de Expósitos 102 criaturas nacidas en Ferrol, con idades que
oscilan entre os catro días e os seis anos. A maioría atopábase nas casas das
amas de cría dos arredores para que os aleitasen a cambio de diñeiro. Nalgúns casos, o ingreso do pai e a nai no Hospital deixa ás fillas e fillos sós, sen
medios de subsistencia, polo que son recollidos temporalmente no Hospicio.
A fundación benéfico-docente Queipo de Llano fúndase en 1832 para
procurar instrución ás nenas pobres de Ferrol, nos locais do Hospital
e a cargo da Congregación das Irmás da Caridade. Pouco despois a educación correrá a cargo de mestras segrares, aínda que máis
adiante o Concello farase cargo da institución, que se instala no edificio do
Hospital pero independente del. A Escola Pía, como era coñecida, deixaba os domingos as súas instalacións á Escola Dominical, dirixida por
señoras de Ferrol, ata que en 1934 pasou a depender do Concello.
Esta escola estaba creada para as nenas ferrolás sen recursos, sendo mulleres as que ensinan e están a cargo dela, proporcionando así instrución a
un sector da sociedade que non podía ter acceso á educación nunha época en que a formación feminina era considerada inútil e ata perigosa. Con
todo, as ideas de progreso e as Misións Pedagóxicas que o primeiro Goberno da II República Española enviou ás zonas máis remotas da Península
propugnaron a extensión da educación a mulleres e homes de todos os
sectores da sociedade. Ferrol tamén participou deste florecemento cultural,
a revolución educativa máis impor tante do século XX en España que foi
truncada pola ditadura franquista. Nesta tarefa participaron moitas mulleres.

39 Esperanza Piñeiro de San Miguel e Andrés Gómez Blanco : “Los recuerdos del Hospicio”, La Voz
de Galicia, 2002.
40 Ídem.
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CARMEN PIÑEYRO MARTÍNEZ

A institución Piñeiro é creada en 1929 polo
legado testamentario Carmen Piñeyro
Martínez, que estivo ligada durante moitos anos ao Hospital e dedicada ás persoas
doentes e necesitadas. A finalidade da institución era a creación de 3 salas específicas para
atender a nenas e nenos pobres,
unha delas para menores de 5 anos, e outras
dúas para os e as de 5 a 13 anos, separadas
por sexos.
AMADA GARCÍA RODRÍGUEZ
(1909-1938)

En 1936 vese envolvida nos sucesos de Piñeiros41 polo que será condenada a morte
baixo acusación de revolucionaria, de exaltar
ás masas e de comunista. Cando ingresa en
prisión está embarazada. É trasladada no momento de dar a luz ao Hospital de Caridade
e catro meses despois de parir foi fusilada no
Castelo de San Felipe.
Esta rúa do Hospital tamén se chamou
rúa dos mortos, pois por ela subía o cortexo fúnebre cara ao cemiterio
de Canido. As mulleres non adoitaban acudir aos enterros, no seu lugar estaban as choradeiras, ás que
se pagaba para acompañar no dó,
demostrando pesar coas súas bágoas e os seus queixumes, como
podemos observan na foto que
aparece no texto42. Tratábase, en
definitiva, dun costume que escenificaba a dor pola persoa que ía
ser enterrada.
Baixamos á rúa Real, lugar dos paseos de inverno que representaban para
as mulleres o seu lecer, descanso e relacións sociais, un dos poucos momentos
41 “... Nos comezos da guerra civil, un grupo de persoas afíns á República coordinado polo alcalde
de Mugardos asalta o Pazo de Piñeiros, refuxio de persoas simpatizantes á revolta ao amparo
do propietario da leira. Esta acción, a única onde houbo intercambio de disparos neses días
de zozobra con resultado de tres mortos, sería escusa determinante para poñer en marcha
a represión que tivo lugar ulteriormente”. Xoán Rubia: “Amada García, vida e morte”. Ferrol
Análisis. Nº 21 (2006).
42 Enterro con choradeiras que pasaban pola praza de Amboage en febreiro de 1931. Foto cedida
por Fernando Ocampo. Libro Ferrol: memoria da vida cotiá de Guillermo Llorca Freire (2008).
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do día nos que non estaban ocupadas cos seus distintos quefaceres. As mulleres amañábanse para ir ao paseo e alí mostrábanse as modas nos traxes e nos
peiteados.
Nos datos sobre a contribución única en 1771, podemos atopar 32 mestres
de xastre en Ferrol e Esteiro. Aparece Josepha Conde, mestra xastra na rúa
Magdalena que obtiña 4 reais de ingresos diarios43. Trátase dun dos primeiros
datos dunha muller ferrolá titular dun oficio.
No mesmo estudo atópase unha relación de tabernas e á fronte delas atopamos que máis da metade eran mulleres: Jertrudis de Cotenas, Josepha
Fernández, Josepha Lorenza, Josefa Mariño, María Vizenta de
Castro, Josepha Fon, Mª Benitta de Pintos, Jertrudis San Jurxo,
María da Pena, Juana Gonzalez, Micaela Mellis, Vicenta de Quiza, Florentina de Fraguio, Mª Antonia Sequeiro, Mª Antonia
Martínez, Dominga Gómez, Venita, Rosa Rodríguez, Juana de
Cobas, Juana Muñoz, Manuela Doze, Manuela Frenez, Mª Jesús Igalde, Mª Josefa Carros, Inés Fernández, Anastasia Oanes,
Vizenta Cobelo, Andrea Gomez, Theresa de la Costa, Micaela
de Susquis, Andrea López, Mª Antonia de Villalba, Benita de
Chandia, Rosa Fernández, Cipriana Dífaz, Graciosa de Apertegui, Mª Piñeiro, Josepha Pardo, Mª Rosa Teijeiro, Mª Morales,
Dominga Conde, Luisa de Villalonga, Mª Jesús, Juana Dedulun,
Juana Mª Noba, Ana Cucó, Mª de Araujo, Andrea Barela, Josepha Gonzalez. Entre os tratantes de viño o número de mulleres decrece,
pero atopamos a Antonia Mas, Josepha, Mariana Piñeiro e a viúva
de Nicolás.
Como titulares de tendas de comestibles están: Margarita de Balón,
Margarita Josepha Barbeira, Maria Francisca San Jorgue, María
Rosa Freire, Josepha Fernández, Juana Ruiz. Propietarias de tendas
de quincallerías e miúdos: Gabriela Facunda e Alberta Rodríguez44.

43 Margarita Sánchez Yáñez, Ferrol 1771. Datos sobre contribución única. Estudios mindonienses: Anuario de estudios histórico-teológicos de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Nº. 5. (1989).
44 Margarita Sánchez Yáñez, Ferrol 1771. Datos sobre contribución única. Estudios mindonienses:
Anuario de estudios histórico-teológicos de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Nº 5 (1989).
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2ª PARADA. TEATRO JOFRE

Desde a súa aper tura en
1892, convértese no centro
cultural e político da cidade.
Entre as súas paredes garda
os recordos das actuacións
como a de 1919 de Pilar Suárez e Carmen
Teijeiro actrices de moita popularidade na cidade,
que formaron par te do
grupo Asociación de Dependentes do Comercio.
Representaron obras de
Lugrís e co grupo dirixido por Jaime Quintanilla participaron en: Pilara e Donosiña. Antonia González e Mercedes González do grupo de declamación
dirixido por Jaime Quintanilla, tamén participaron nesta última obra.
En 1920 Araceli Fraga, Josefina Mauriz, Conchita Freijomil
e Adela Gómez, actrices pertencentes ao Grupo das Irmandades da Fala
da cidade, participaron na representación de A Nai do Poeta, de Nicolás García
Pereira. Josefina Martínez, Elisa Piñeiro, Avelina Rey e Sita Romero, igualmente de Irmandades da Fala, representan o drama Redención por
amor, de Comellas Coímbra.
María Montero dirixiu a representación da triloxía da que era autora,
Moendo, Entre amigos e A Romería, en 1957. O grupo teatral estaba formado
por mozas das asociacións parroquiais45.
OUTRAS MULLERES RELACIONADAS CO MUNDO ARTÍSTICO SON:
ELVIRA MENÉNDEZ

Naceu en Ferrol en 1914. Interveu en programas
de TVE como Barrio Sésamo, A bóla de cristal ou Os
mundos de Yupi. Escribiu teatro e narrativa: Os tres
Reis Meigos, A Olla de papel, Pablo e o seu elefante.
A súa obra máis coñecida é A máquina maravillosa
(1989)46.
MARÍA DOLORES LAGE GALÓN

Nacida en Ferrol.Trasladouse a Madrid ao acabar o bacharelato. Estudou Maxisterio e Canto para dedicarse ao mundo artístico. Traballou na radio na década
45 Aurora Marco. Dicionario de Mulleres Galegas. (2007).
46 Aurora Marco. Dicionario de Mulleres Galegas. (2007).
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de 1960 como locutora e como actriz de novelas seriadas. Na televisión interveu en espazos dramáticos. Do seu paso polo cine quedan papeis secundarios
nalgunhas películas: Amor a cen (1968); Solteira e nai na vida (1969) e Aínda que
a hormona vístase de seda (1971).
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3ª PARADA. CANTÓN, PORTA DO ARSENAL
ANTONIA ALARCÓN

Paramos neste punto para recordar un tráxico suceso da historia de Ferrol.Trátase da revolta que tivo lugar en 1810, un suceso certo que parece sacado dunha
novela. Nesa época, na cidade de Ferrol pasábase moita necesidade. A maioría
da poboación cobraba o seu soldo do Estado ao ser militares ou traballadores
da construción naval. Como o Estado non tiña diñeiro, –por mor da Guerra
da Independencia contra Napoleón, e pola falta de traballo no estaleiro–, era
moi frecuente que se cobrara con moitísimo atraso e ata houbo anos en que
só se cobraban dúas pagas. A situación era desesperante. En 1810 esténdese
o rumor de que o diñeiro para o pago estaba no arsenal, na casa do xefe da
escuadra, chamado José Vargas (viúvo con dous fillos pequenos), de quen se
di que o tiña escondido en varios sitios. Ao rumor segue a indignación e un
gran número de persoas, na
súa maioría mulleres, empeza
a concentrarse ante esta
por ta do arsenal, que
estaba pechada. Parte da mestranza que
traballaba nos arsenais amontoouse
tamén alén da
por ta. As afirmacións de que ese
diñeiro non estaba no arsenal e
de que pronto
recibirían parte
das pagas que se
lles debían non
son cridas e o
tumulto termina
por entrar para
dirixirse á casa
do xeneral. A golpes sácano do seu
fogar e, atándoo,
arrástrano ata Esteiro, abandonando o
seu cadáver preto da
porta do estaleiro. Logo
a multitude volve e rexistra
o barco no que se supoñía
que estaba o diñeiro, sen atopalo. O
mesmo fan con outras dependencias e almacéns, pero ao non encontrar o diñeiro abren a despensa para saqueala.
O relato que nos chegou cóntanos como a xustiza ordinaria detén a tres
persoas: Antonia Alarcón, Agustina García “a castañeira” e un home.
Estas mulleres foron acusadas de ser as principais instigadoras e conducidas para
ser xulgadas á Audiencia da Coruña, onde son acusadas de ser “cómplices na
violenta morte dada a Josef Vargas” e Antonia Alarcón é sinalada como a
principal cabeza do motín. Dela só sabemos que era a viúva dun traballador, de
oficio ferreiro, e que foi condenada a morrer na forca. A súa sentenza
é moi explícita: “sexa sacada con soga de esparto ao pescozo, túnica, capuz
e puntas brancas nunha cabalería menor de albarda e conducida polas rúas
públicas... con voz de pregoeiro que publique os seus delitos, ao sitio e campo
da forca, na que sexa suspendida ata que naturalmente morra”. Isto sucede na
Coruña pero despois, segundo a sentenza, “será cortada e dividida a súa cabeza
dos ombreiros por man do executor de xustiza” e metida esta nun caixón de
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madeira que será conducido ata a vila de Ferrol. Xa alí fixarase a cabeza nun
pau, coa súa alcaiata fronte á porta do dique de Ferrol para que este exemplar
castigo sirva a outros de moderación e emenda nos seus delitos”. Á súa vez, un
oficial público irá pregoando os seus delitos e “a pena en que incorreu, e que
ningunha persoa sexa ousada a quitala do sitio con pena da súa vida”.
Os outros acusados foron condenados a penas de cárcere e desterro. E
aquí, nesta alameda, diante da porta do arsenal, foi colocada pica coa cabeza de
Antonia Alarcón47.
DESDE AQUÍ CAMIÑAMOS CARA Á PRAZA DA CONSTITUCIÓN

O Cantón foi a primeira alameda pública de Galicia.
Ata ben entrado o século XX, cando se crearon os comedores de empresa, nestes xardíns comían os traballadores da construción naval e se o tempo
non o permitía, resgardábanse nalgún dos portais da veciñanza. Pouco antes do
mediodía, estes xardíns íanse enchendo de mulleres que, desde os arredores
de Ferrol, acudían coas caldeiretas traendo a comida dos seus maridos ou pais.
Antes cociñárana, tapárana e envolveran o recipiente en plena ebulición, atándoo
ben para evitar a perda de calor, calculando o tempo do desprazamento para
tardar o menos posible e que a comida chegase quente ao seu destino.Viñan en
barco desde o outro lado de ría ou desde os arredores a pé, para estar aquí con
todo listo co fin de que os seus maridos comesen quente e á súa hora.
O Cantón era tamén o paseo de verán, onde especialmente as mulleres
tiñan o seu intre de lecer: percorrían o paseo dun extremo a outro varias veces,
quedaban coas amigas para poñerse ao día das noticias, establecían relacións
sociais, coqueteaban, buscaban noivo, etc. Era o seu momento de descanso e
relación con outras mulleres e homes. En todas as entrevistas que realizamos,
as mulleres relatáronnos os seus recordos deses momentos de paseo, sempre
positivos e botándoos de menos.
Esta alameda era tamén a zona que comunicaba o barrio de Esteiro co
da Magdalena, testemuña dun
continuo ir e vir de mulleres
que ían ao mercado, a comprar ou a vender. Outras ían
traballar, entre elas estaban as
costureiras que levaban a
súa máquina de coser sobre a
cabeza, ou as que ían lavar ao
“río” de Esteiro ou se dirixían
ao peirao de San Fernando
para coller a lancha que as levase de volta á casa logo dos
seus quefaceres en Ferrol.
47 Sentenza conservada no Arquivo do Reino de Galicia Cartafol 73 nº 20 Xusticia ano 1811.
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4ª PARADA. PRAZA DA CONSTITUCIÓN

No edificio que actualmente alberga a Fundación Caixa Galicia, inaugúrase en
1927 o primeiro instituto de segundo ensino, (edificio que antes albergara ao
cárcere do Concello), e que levará o nome da súa ferrolá máis ilustre: Concepción Arenal48. Nos exames de ingreso, no primeiro ano do instituto, dos
cinco alumnos que obteñen nota de sobresaliente, tres son mulleres: María
del Carmen Barros Conde, Severina Barros García e Mercedes
Tojeiro Rodríguez49.
ÁNGELES ALVARIÑO GONZÁLEZ
(1916-2005). UN RONSEL NOS OCÉANOS.
A PAIXÓN POLA CIENCIA

Para contar a vida desta muller dispoñemos
do seu relato autobiográfico50. Ángeles
naceu en Serantes en 1916, filla maior dun
médico da localidade. Iniciou os seus estudos
no Colexio do Ensino, para continuar logo
no Colexio do Revestido (situado na ferrolá
praza das Angustias) e, posteriormente, no
Instituto Liceo Concepción Arenal. Na súa
mocidade recibiu unha completa formación,
tanto científica como humanística. En 1933
finaliza o bacharelato universitario na Universidade de Santiago, obtendo sobresaliente e matrícula de honor en Ciencias e
Literatura. Acerca da súa preferencia por dúas materias tan diversas, Ángeles
destacou nunha ocasión: “a creatividade e a imaxinación son os ingredientes
básicos dun científico, como na arte, porque a ciencia é unha arte”.
Durante os seus anos de formación intelectual, Ángeles contou en todo
momento co apoio da súa familia, malia que o seu pai se opuxo a que fose
médico como el mesmo, xa que quería evitar para a súa filla o sufrimento ante
pacientes con enfermidades incurables. Non obstante, anímaa a estudar Ciencias
Naturais en Madrid, onde vivirá desde 1934 na Residencia de Señoritas
dirixida pola catedrática María de Maeztu. Nesta institución formáronse
moitas das primeiras mulleres que cursaron estudos universitarios, e nela existía
un estimulante ambiente intelectual. Coa guerra civil interrómpense as clases e
Ángeles volve a Ferrol, onde utiliza esta obrigada paréntese na súa carreira
48 En 1945 trasladarase á rúa Cuntis, onde actualmente continúa co nome de IES Concepción
Arenal.
49 Bernardo Máiz Vázquez, Fermín Rico Peña. Historia do Instituto Concepción Arenal (I). (2007)
Noticia de El Correo Gallego: Exames de ingreso obtiveron a nota de sobresaliente, e as matrículas do primeiro ano gratuítas (en consecuencia) os alumnos, Mª del Carmen Barros Conde,
Severina Barros García, José Rubia Barcia, Juan José Llópiz Rey e Mercedes Tojeiro Rodríguez.
50 Ferrol Análisis, nº6 año1994.
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para observar e investigar a zona do litoral
(especialmente os arredores da praia de
Doniños), e para estudar inglés e francés.
En 1940 casa co oficial de Mariña Eugenio
Leira Manso e regresa a Madrid a terminar a
súa carreira e o ano seguinte volve a Ferrol,
onde nacerá a súa única filla, chamada tamén Ángeles. Ata 1948 dedicarase exclusivamente a dar clases de ciencias naturais,
de inglés e de francés en distintos colexios
universitarios da cidade.
Tras este período volverá a Madrid coa
intención de ampliar os seus coñecementos e desenvolver investigacións científicas no departamento de Pesca Marítima do Instituto Español de Oceanografía.
Con todo, a normativa vixente ponlle restricións debido a unha lei da época de
Carlos III, que prohibía ás mulleres embarcar en navíos da Mariña de Guerra, condición necesaria para ser alumna do Instituto Español de Oceanografía. Ángeles protestou ante o secretario xeral do instituto, alegando que esa lei debería
ser revogada pola súa antigüidade e por entrar en contradición coa lexislación
posterior sobre igualdade de dereitos entre homes e mulleres. Pide que lle permitan asistir aos cursos especiais sobre Oceanografía Física e Química, Bioloxía
Mariña e Navegación, así como realizar traballos de investigación. A solicitude foi
admitida debido ao extraordinario currículo académico de Ángeles. Finalmente, consegue ser nomeada alumna oficial do Instituto Español de Oceanografía.
A partir dese momento inicia unha prolífica carreira como científica. Doutorada en 1951, obtén un ano máis tarde a praza de bióloga-oceanógrafa no Instituto
Español de Oceanografía de Vigo, onde se centra nos estudos sobre o zooplancto.
Para obter o material necesario para as súas investigacións, ela mesma fabricaba as
redes que logo proporcionaba aos pescadores e aos científicos que embarcaban
nos buques da PYSBE, compañía dedicada á pesca do bacallau en Terranova.
No ano 1953 é subvencionada polo British Council para ampliar estudos e
realizar investigacións no laboratorio de Bioloxía Marítima en Plymouth, Inglaterra,
onde permanecerá un ano traballando con importantes expertos ingleses. En
1956 obterá unha bolsa Fullbright do Departamento de Estado de EEUU para
realizar investigacións oceánicas, e trasladarase a ese país de forma definitiva (obtivo a nacionalidade estadounidense en 1966). Tras traballar en varios centros de
investigación americanos, en 1958 comezará o seu traballo no centro de Ciencias
da Pesca do sudoeste (Southwest Fisheries Science Center) na Jolla (California),
onde permanecerá ata alcanzar o grao de investigadora emérita e onde vivirá coa
súa familia ata a súa morte no ano 2005. A finais dos anos 70 e principios dos
80 coordinou varias expedicións de investigación en países de América do Sur e
na Antártida. Ao final da súa vida, Ángeles Alvariño centrou a súa atención
na Historia das Ciencias do Mar, estudando os escritos dos antigos navegantes
españois.
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Publicou máis de cen traballos entre libros, capítulos de enciclopedias científicas e artigos de investigación en revistas científicas de gran prestixio en Europa
e América. Ademais, prestou especial interese á formación de futuros biólogos e
biólogas e foi destacada relatora en congresos e conferencias. Foi nomeada docente da Universidade Nacional Autónoma de México, da Universidade Estatal
de San Diego e da Universidade de San Diego, e catedrática na Universidade Nacional de Paraná (Brasil) e no Instituto Nacional Politécnico de México. Navegou
en buques de investigación oceanográfica baixo bandeira española, norteamericana, brasileira, mexicana e inglesa. Foi a primeira muller investigadora
a bordo dun buque británico e realizou expedicións científicas nos océanos
Atlántico, Antártico, Índico e Pacífico. Foi integrante do Instituto Americano de
Biólogos Investigadores de Pesca, da Sociedade de Historia Natural de San Diego, da Sociedade de Biología de Washington e da Sociedade Hispanoamericana
de Investigadores de Ciencias Mariñas. Descubriu 22 novas especies de organismos mariños, dos cales dous levan o seu nome: o quetognato Aidanosagitta
alvarinoae e a hidromedusa Lizzia alvarinoae.
En 1993 recibiu a Medalla de Prata de Galicia e en 2005 a cidade da Coruña
dedicoulle a Semana das Ciencias. Ese mesmo ano, o Concello de Ferrol ofreceulle unha homenaxe póstuma, na que descubriu unha placa no Campus de Esteiro.
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Ángeles Alvariño dicía de si mesma que os seus valores foran “a tenacidade, a determinación e o estoicismo, que me deron un carácter enteiro”.
Achega da súa condición de muller científica, comentou nunha ocasión: “Nunca
sentín complexo polo feito de ser muller. Sempre me considerei un ser humano,
un individuo, independientemente do sexo e, en consecuencia, aos demais seres
tamén os considero así, aceptándoos polos seus valores humanos, intelectuais e
de carácter”. A doutora Alvariño fixo da ciencia e a familia as súas dúas grandes
preocupacións:“vivín para alguén e para algo, e ese é o meu ronsel nos océanos”51.
51 Ángeles Alvariño: “ Mi estela en los océanos”. Revista Ferrol Análisis nº 6. (1994).
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MERCEDES VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ (1915-1998)

Nacida en Mugardos, estuda ao bacharelato no Instituto Concepción Arenal. Aos
16 anos inicia os seus estudos de Medicina na Universidade de Santiago de Compostela onde se aproxima ás Mocidades Galegas e a FUE52. Tras a paréntese da
guerra civil, licénciase en 1939. Entre 1940 e 1942 fixo o doutoramento e a especialidade de Pediatría, e establécese en Ferrol en 1942. En 1943 obtén unha praza
de pediatra na Seguridade Social. Especialista en Medicina Escolar, Puericultura e
Neonatología, foi xefa do servizo de Pediatría da área sanitaria ferrolá desde 1960
ata 1985 en que se xubila, aínda que seguiu exercendo a Pediatría ata 199553.
OLGA CRISTINA VIAÑO SÁNCHEZ (1931-2008)

Nacida en Ferrol. Estudou Xornalismo, Enfermería e Filosofía e Letras. Coñecedora de varios idiomas exerceu a docencia no Instituto Concepción Arenal
incorporándose en 1965 como profesora de Inglés. Traballou como xornalista
no Correo Galego, en Radio Ferrol, O Ideal Galego, o diario Norte Exprés de Álava
(onde fixo crónica política, reportaxes, entrevistas e escribiu unha crónica diaria
co título “Desde o miña atalaia”), La Voz de Galicia (onde traballou como xefa
de sección) ata que en 1985 ocupou o cargo de subdirectora do Ideal Galego e
máis tarde será a primeira muller que o dirixe. Colaborou en Antena 3 radio, no
diario ABC, na revista A Coruña, paraíso do turismo. É autora de Pequenos tesouros
dunha gran cidade. A Coruña54.
OUTRAS MULLERES COMPROMETIDAS CO SEU TEMPO
AMALIA FRAGUELA (1884-1958)

Naceu en Sedes en 1884. De formación autodidacta, en 1912 participou xunto ás tamén
ferrolás Emilia Cora e Rosario Sardina
na creación do grupo anarquista feminino A
Antorcha, que inicia a súa andaina co manifesto Ás mulleres e que nese mesmo ano
participan na campaña para conseguir axudas
económicas para os presos e os libertarios
mexicanos. Pouco despois, Amalia trasládase coa súa familia a Baracaldo. Intervén en mitins, escribe artigos xornalísticos e fai propaganda das súas ideas anarquistas. Participa na
fundación do grupo anarquista feminino Luz
Armonía (o mesmo nome co que en 1912
inscribe á súa filla no rexistro civil).
52 FUE. Federación Universitaria Escolar.
53 Aurora Marco. Dicionario de Mulleres Galegas. (2007)
54 Íd.
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Nos tempos da segunda República volve a Ferrol. A súa experiencia da
guerra debeu ser moi dura pola implicación dun fillo no levantamento, polo que
foi axustizado. Non temos moitas noticias dela, pero a partir de 1942 atopámola
traballando como limpiadora empregada do Concello de Ferrol ata a súa xubilación, vivindo na desaparecida rúa San Sebastián (barrio de Esteiro). Morreu en
1958, no anonimato. Traballaba nos servizos públicos que existían debaixo do
quiosco da música desta praza. Dela podemos destacar o seu activismo a favor
da reforma social e de mellora da situación das mulleres.
Outras mulleres ferrolás comprometidas social e politicamente na primeira metade do século XX foron María Tell. Anarquista, publica un artigo en
O Obreiro de Ferrol en 1891 no que se dirixe ás mulleres “vítimas da explotación
capitalista” animándoas na defensa das súas reivindicacións.
Flor-Roja. Militante anarquista da que se descoñece o seu nome e que
en 1912 participou en campañas para obter recursos económicos de axuda aos
presos e aos libertarios mexicanos55.
Concepción Miranda. Representou ás sociedades obreiras de Ferrol
no mitin celebrado na Coruña en 1901 nunha protesta pola morte de varios
traballadores e traballadoras durante unha folga polo imposto de consumos. Nel
pedía ás mulleres que deixasen de ir á igrexa e ler novelas para incorporarse
á loita. Xastra de profesión e de ideario próximo ao socialismo, participou en
diferentes actos públicos en Betanzos e Santiago para pedir a liberdade dos
anarquistas encarcerados polos sucesos da Coruña56.
GRUPO FEMININO SOCIALISTA

Boa parte das mobilizacións que tiveron lugar en Ferrol entre 1917 e 1919
por mor da crise de subsistencias foi protagonizado polo Grupo Feminino
Socialista, do que era Josefina Neira Fernández, a máis destacada das
súas militantes. Participou en mitins, escribiu no xornal O Obreiro sobre temas
femininos e sociais, e foi procesada por un dos seus artigos en 1919. A principios
do 1920 o Grupo Feminino Socialista convocou mitins pedindo o abaratamento
de subsistencias e contra a subida do prezo do pan. Participaron Carmen
Neira, María Picallo (descargadoras da Alianza Feminina da Graña), Amalia Vergara (colaboradora do Obreiro), María Varela, Juana Montero
(Sociedade de Augadoras), América Ruiz e Josefina Neira. Despois o
“Grupo Feminino Socialista” perdeu protagonismo ata a II República con María
Abella Castro como secretaria e Toribia Iriarte á fronte da dirección
en 1933. Ocuparanse dos problemas das mulleres e da realización de actividades culturais: posta en marcha dunha biblioteca e organización de conferencias.
María Abella, participou en mitins nas eleccións de 1936 e foi fusilada en
setembro dese mesmo ano á idade de 40 anos57.
55 Aurora Marco. Dicionario de Mulleres Galegas. (2007).
56 Eliseo Fernández. Obreirismo Ferrolán (2005).
57 Eliseo Fernández. Obreirismo Ferrolán (2005).
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Querubín Pérez Díaz, propietaria dun quiosco de prensa na praza de
Armas, foi secretaria, na II República, da Agrupación Socialista Feminina, á que pertencía Mercedes Feal Sedes, tamén afiliada á UXT (xastras),
encausada por rebelión e asalto ao Cervera en xullo de 1936. Tamén foi acusada
María Onega Cagiao, á que non se puido atopar no inicio do proceso. En
1938 entrégase á policía e é condenada a cadea perpetua, reducida a vinte anos
en 1940. Milagros Nidáguila López, militaba en 1936 na Mocidade Socialista Unificada, foi fusilada con 20 anos. Mérida Jiménez Basanta, en 1936,
secretaria da “Agrupación de mulleres contra a guerra e o fascio”,
foi fusilada ese mesmo ano, igual que María Otero Veiga, do “Colectivo
Feminino Socialista de Ferrol”.
Ana Vieitez Gómez. Nace en Ferrol en 1935. Aos 12 anos marcha a
México coa súa nai, para reencontrarse co seu pai exiliado. A súa nai, Carmen
Gómez, que posuía o título de mestra, sostén á familia dando clases particulares. En México intégranse na comunidade do exilio español e o Centro Republicano. Tras a morte do seu pai, en 1957, volve coa súa nai a Ferrol e máis tarde
coa súa nai marcha ás Palmas de Gran Canaria. Tras a chegada da democracia
afíliase ao PSOE e á UXT.58
No Cantón vivían mulleres dedicadas ao goberno da súa casa
(como din os documentos do XIX e que denominaban “os seus labores”). Marcela Seco viviu no número 3. Marcela traballaba duro para sacar adiante á
familia, vendía estraperlo que conseguía de comercios que pechaban e traíao
cargándoo na cabeza de lonxe e revendíao xunto coas puntillas e quincalla na
praza. Compraba xoguetes e revendíaos gañando un 10 por cen. Nas festas
poñía un posto (unha mesa cun mantel) e vendía bebidas. Sabía ler e escribía
cartas á xente, e cobráballes segundo as súas posibilidades. Foi a primeira que
fixo as palmas para o Domingo de Ramos en Ferrol, traíaas de Elxe e pasábase
as noites facéndoas (comezaba unha semana antes) e logo vendíaas a 3,5 e 10
pesetas. Nesta tarefa colaboraban todas as mulleres da casa59.

58 Aurora Marco. Dicionario de Mulleres Galegas. (2007).
59 Entrevista realizada a María José Díaz Santos, neta de Marcela Seco.
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5ª PARADA. CANTÓN FRONTE AO ANTIGO CONCELLO. MULLERES CONCELLEIRAS
MERCEDES LÓPEZ RUZO/TERESA GARCÍA CORTÉS

Son as primeiras mulleres que formaron par te do Concello de Ferrol, o 9 de setembro de 1927, ao ser nomeadas concelleiras, titular e suplente respectivamente, polo gobernador civil da provincia.
Isto foi posible pola aprobación dunha nova lei do Goberno local, o Estatuto
municipal do 8 marzo de 1924, que permitía por primeira vez poder votar e
ser elixidas as mulleres cabezas de familia. Esta lei non chegou a poñerse en
práctica (xa que non se convocaron eleccións), pero si se nomearon concelleiras
nalgúns concellos, como ocorreu en Ferrol en 1927. Tanto Mercedes López
Ruzo como Teresa García Cortes eran solteiras e polo tanto mulleres
cabezas de familia, pois as casadas estaban excluídas. Teresa será concelleira
suplente durante un par de meses. Desde o 24 de xaneiro de 1928 ata 1930
Mercedes López Ruzo é a única concelleira. Durante o tempo que está
no Concello participa activamente nos traballos municipais, destacando pola súa
asistencia aos plenos, ata que en 1930, ao finalizar a ditadura, é cesada xunto a
todo o Consistorio60.
Xa non haberá máis representación feminina no Concello ferrolán ata o
ano 1971, xa na nova situación na praza de Armas, con María Victoria
Fernández Paredes. Desde entón, a presenza e a actividade feminina multiplicáronse de forma imparable, achegando a súa intelixencia e entusiasmo desde
todas as posicións políticas. Como Antonia Cobelo e Begoña Martínez
60 Esperanza Piñeiro de San Miguel. “La llegada de las concejalas”. La Voz de Galicia. 9/3/2002.
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que formaron parte da Corporación municipal (Alianza Popular) entre os anos 1983 e 1987 nuns anos
en que a actividade municipal non tiña remuneración
ningunha.
CORAL SEOANE (1952-2001)

Pertencente ao Partido Popular. Foi edila delegada dos
Servizos Sociais e Cultura entre 1995 e 1999 e fundadora da asociación ASPANAES (Asociación de Pais de
Persoas de Espectro Autista).
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6ª PARADA. PRAZA DO CALLAO
MARÍA PARADELA CASAL

Foi a empresaria á que pertenceu o edificio que leva
o seu nome na rúa Pardo Baixo nº 28, construído en
1938. Aquí, logo da guerra civil, repartíase o abastecemento para a poboación. A súa presenza fainos pensar nos tempos duros nos que a fame e a necesidade
corrían parellas á imaxinación, o traballo, a valentía e
a entrega de tantas e tantas mulleres que facían o inimaxinable para que todos os días houbese nas súas casas un prato de comida quente, xa fose facendo longas
colas coa cartilla de racionamento nas mans ou multiplicando co seu traballo e o
seu saber os escasos recursos de que dispoñían.
JUANA SÁNCHEZ GALLEGO (1917-1975)

En 1889 o colexio de Relixiosas da Compañía de María establécese en Ferrol. Juana ingresa
na Compañía no ano 1939 e chega ao colexio que
a comunidade ten na rúa San Amaro de Ferrol en
1963. O seu labor céntrase na educación das nenas
de Caranza, antiga zona rural convertida nun barrio
obreiro duns 3.000 habitantes e con moi poucas infraestruturas. Ese ano comeza a súa obra educativa, acompañada doutra relixiosa,
nun barracón parroquial (o seu mobiliario consistía nunha mesa de ping-pong e
uns bancos). Máis tarde alugan un baixo no que dan clase a nenas en tres aulas.
Logo de moitos problemas e innumerables xestións consegue un colexio con
profesorado segrar subvencionado polo Estado (con catro clases e tres unidades) e situado nas vivendas que estaba construíndo Bazán.
Cando este local comezou a ser insuficiente, consegue do Concello a habilitación do antigo cárcere no que establece tres clases. Juana Sánchez segue
traballando por elevar o nivel cultural e estender a educación a todas as nenas de
Caranza, e para iso quere conseguir un edificio digno e adecuado ás necesidades
do barrio, e non parou ata conseguir a construción dun colexio subvencionado
de EXB e Formación Profesional con capacidade para 1.500 alumnas e que
entrou en funcionamento en 1973. Ela será a primeira directora, aínda que por
pouco tempo, pois morre dous anos máis tarde.
En 1974 a asociación de nais e pais do alumnado do Colexio Santa Juana
de Lestonac pide que se dea o nome de Nai Lestonac a unha rúa próxima,
recoñecendo así o seu traballo, a iniciativa, o entusiasmo e a tenacidade que
Juana puxo ao servizo do acceso ao ensino das mulleres ferrolás de Caranza61.
61 Gómez Blanco, Andrés. Ocampo Vigo, Mª Eva. Piñeiro de San Miguel, Esperanza. Ilustres nas rúas
de Ferrol (1995).
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7ª PARADA. EN ESTEIRO, NO MONUMENTO A CONCEPCIÓN ARENAL
RECORDAMOS O ANTIGO BARRIO

Esteiro era un barrio de traballadores. Así naceu, cando a mediados do século
XVIII se construíron os estaleiros, o que supuxo a chegada de gran cantidade
de obreiros. Establecéronse nesta zona porque tiña a vantaxe de estar preto do
lugar de traballo e ademais porque o barrio de Ferrol Vello non era capaz de
aloxar tal cantidade de habitantes.
Ao principio a xente vivía en barracóns provisionais, pero pouco a pouco
fóronse facendo vivendas para as familias dos traballadores da construción naval. Co paso dos anos as profesións no barrio diversificáronse, de forma que
podemos atopar mulleres que, ademais do coidado da súa casa e das súas
familias, exercían múltiples actividades laborais: mulleres que multiplicaban o
tempo de tal forma que nos parece inimaxinable que puidesen chegar a todo.
MANUELA YÁÑEZ LORENZO

Coñecida como Manuela a de Naveiras, natural de Covas, desde onde
viña a diario a Ferrol como leiteira. Tras quedar viúva establécese cos seus tres
fillos na rúa Barquillo. Traballa como carrexadora de carbón pola noite
no peirao e tamén se ocupa dun anaco de terra para o sustento da súa familia.
Ademais, en Covas recollía piñas que despois vendía polas casas nas que tamén
repartía o carbón. Así mesmo, exerceu de augadora. Cando a súa filla se puxo
a traballar de interna nunha casa, Manuela quedou tamén ao coidado da súa
neta durante o día62.
ANTONIA PÉREZ BALSA

Máis coñecida como Antonia a de Vidal, foi ama de cría do xeneral Cervera. Para iso compráronlle o uniforme co seu mandil amidoado, fixéronlle unha
revisión de saúde e analizáronlle o leite. A súa casa estaba situada no Campón,
preto do Hospital de Mariña. Era unha muller moi querida no barrio, na súa mesa
sempre acollía aos nenos e non tan nenos da veciñanza. De cando en vez mandaba a súa neta cunha bolsa que contiña unto, touciño, fabas, etc. para alguén que
estaba pasando un mal momento. A parte de criar aos seus fillos, fíxose cargo de
dous máis, un de tres meses abandonado na súa casa e unha nena de tres anos
á que lle morreu a nai. Tivo trinta afillados e afilladas, pois todo o mundo sabía
que a aquelas criaturas non lles faltaría o coidado63.
Estas dúas historias son tan só dous exemplos desas vidas cheas de traballo,
esforzo e amor para sacar adiante á súa familia.

62 Entrevista realizada a Maricha Romero neta de Manuela Yánez Lorenzo, 2009.
63 Entrevista realizada a Mª de la Merced Chao Vidal, neta de Antonia Pérez Balsa, 23 outubro
2008.

MULLERES NA HISTORIA DA CIDADE

65

DE PASO POLA ANTIGA RÚA DE SAN PEDRO EN ESTEIRO

Esta rúa, hoxe desaparecida, era pouco transitada e evitada pola xente. Separada do resto do barrio, concentraba a maior parte da prostitución ferrolá,
polo que as nenas e nenos que vivían preto tiñan prohibido transitala. Algunhas
testemuñas relatáronnos como, para chegar ao colexio, os nenos e nenas tiñan
que cruzar esta rúa, o que facían correndo e sen mirar. Cando se paraban na
esquina, algún adulto que pasaba por alí apremábaos a darse présa, e se algunha
vez algún neno entraba na “rúa prohibida” eran as mesmas mulleres as que o
botaban dicíndolle que este non era un bo lugar para criaturas. No século XVIII,
como consecuencia da construción do estaleiro e do arsenal, a poboación ferrolá crece enormemente, sobre todo pola chegada de militares e traballadores.
En relación con esta presenza masculina, pronto se establecen na vila mulleres
que recorren á prostitución como medio de gañarse a vida, o que provocou
que o Concello empezase a tomar medidas para tratar de erradicar a devandita
actividade, censurada por ser daniña tanto para a moral como para a saúde.
Así, no bando de novembro de 1760 lemos: “que todas as mulleres mundanas
que estean nesta xurisdición real sen estar vivindo na casa dos seus pais, tíos, ou
parentes inmediatos saian fóra dentro de vinte e catro horas. Unha vez pasadas,
serán arrestadas e castigadas a primeira vez que falten a este mandato con
cincuenta días de cárcere; pola segunda serán paseadas con caixas polas rúas;
e a terceira serán sacadas á vergonza pública cuxas penas impóñense a ditas
mulleres mundanas polo prexuízo que as tratan...”
Segundo un informe de 1928 sobre a súa procedencia laboral, moitas foran
antes empregadas de fogar, modistas ou vendedoras ambulantes64. Recórdanse
64 Guillermo LLorca Freire. Ferrol: Memoria da vida cotiá (2008).
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algúns nomes –non os nomes propios que as súas nais lles deron– como “A
Champana” ou “Clavelitos”, pola flor que sempre levaba na cabeza.
Como podemos comprobar por sucesivos bandos que repiten as mesmas
ameazas, estas medidas non tiveron –nin teñen– moita repercusión. Aínda que
sabemos de expulsións de mulleres prostituídas, ás que ademais se lles afeitaba
o pelo e as cellas, non se conseguiu acabar con esta actividade. Máis adiante, o
Concello seguirá coas mesmas medidas: tratando de ter controladas ás mulleres
prostituídas con vixilancia e inspección sanitaria. Mais a raíz do problema non
son as mulleres nin a dispoñibilidade do seu corpo, que os homes patriarcais
interpretan como violable. O que aprema é a reeducación da sexualidade dos
homes que necesitan a prostitución como unha caricatura do amor. Hoxe, cando
a revolución das mulleres trouxo ao mundo a nova civilización da orde simbólica
da nai, moitas mulleres facemos o posible para que a prostitución das mulleres
sexa abolida e erradicada no mundo actual.
No barrio de Ferrol Vello, en 1907, estableceuse a Congregación de
Oblatas do Santísimo Redentor, congregación relixiosa que traballaba,
e segue traballando na actualidade, para dar unha resposta á situación de marxinalidade en que vive a muller vítima dos contextos da prostitución facendo
realidade unha pedagoxía do amor fronte ao rexeitamento social e a condena.
Neste sentido, son famosos os seus obradoiros de bordado, nos que realizaban
e realizan uns zurcidos tan perfectos que é difícil distinguilos. Na actualidade
ofrece no seu centro O Mencer programas de inserción laboral, atención
social e psicolóxica abertos aos diferentes problemas da muller na actualidade65.
CONTINUAMOS NO BARRIO DE ESTEIRO, NA RÚA SAN CARLOS ONDE
NACEU CAROLINA CASANOVA RODRÍGUEZ (1847-1910)

Carolina Casanova, gran cantante de
ópera que triunfou en Europa e América,
naceu en 1847. Orfa desde moi pequena,
estudou solfexo con Francisco Piñeiro, músico maior do departamento de Mariña de
Ferrol, quen descubriu as súas boas calidades vocais cando, nunha representación do
Teatro Filharmónico, lle fallou a cantante e
propuxéronlle que a substituíse por Carolina –por aquel entón tería 15 anos–. Despois
Piñeiro buscoulle unha compañía de ópera
que actuou en Ferrol e á cal se incorporou.
Con gran talento musical e gran dedicación
consegue pronto alcanzar o éxito como soprano, obtendo unha grande acollida nos principais teatros de ópera.
65 HH. Oblatas del Santísimo Redentor de Ferrol Memoria 2005/2006 Centro O Mencer
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O seu matrimonio en 1868 co compositor Luís Rodríguez de Cepeda (cuxo
segundo apelido adoptará) permitiulle
perfeccionar as súas facultades. Estudou
Solfexo e Canto en Francia, e Arte Dramática en Italia. Co seu esposo cantou
por toda España, sendo compañeira de
reparto durante varias tempadas do coñecido tenor Gayarre no Teatro Real de
Madrid e na Ópera de París. Actuou por
toda Latinoamérica e nos principais teatros de ópera de España e Europa, desde
Portugal ata Rusia. Alí, en San Petersburgo, foi tal o éxito que obtivo que tras
a súa primeira representación repetiría
varias tempadas.
Da súa vida persoal sabemos que
tivo varios fillos do seu matrimonio e
que pasaba coa súa familia as súas tempadas de descanso entre actuacións, nun
hotel preto de París, e os veráns en Vilaboa, preto da Coruña.
Na década dos 80 foi nomeada profesora de Canto da Escola Nacional de
Música e Declamación de Madrid. Foi unha artista moi completa, xa que á súa
extraordinaria voz unía un gran talento como actriz, polo que estreou moitas
obras escritas expresamente para ela.
Carolina Casanova foi unha ferrolá moi famosa no século XIX pero o
seu recordo o tempo sepultou no esquecemento, polo
que queremos destacar que,
aos seus extraordinarios dotes naturais, uniu o seu grande
esforzo en adquirir a mellor
formación, paseando o nome
de Ferrol por gran parte do
mundo.

Galicia Moderna. Semanario de
intereses xerais. A Habana 3 de
xaneiro 1886.
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OUTRAS FERROLÁS QUE DESTACARON POLOS SEUS DOTES MUSICAIS
EULALIA GONZÁLEZ

Tiple ferrolá nacida a mediados do século XIX e que se distinguiu como intérprete das zarzuelas máis importantes da época66.
ERUNDINA IGLESIAS

Con excelentes calidades musicais e magnífica voz de soprano, nunca cantou
en público nin fixo carreira profesional, pero foi xunto ao seu home José Neto
(“Nietiño” director da tuna compostelá e personaxe da casa da Troia) a principal
artífice da vocación artística das súas fillas, as famosas cantantes de ópera Ángeles Otein e Ofelia Nieto das que foi profesora de música e orientadora
nos seus primeiros anos de vida67.
EDELVINA CUPEIRO

A pianista que participou no certame literario musical celebrado en Ferrol en
1902, en disputada competición coa tamén pianista Teresa Landeira, a quen
o xurado outorgou o premio68.
E CHEGANDO AO REMATE DA NOSA RUTA...

Queremos recordar que non é un proxecto acabado, os posteriores estudos
terán que engadir vidas de moitas máis mulleres, novos campos de investigación,
etc. Mais antes de rematar non queremos deixar de nomear, aínda que pendentes de completar o seu estudo a:
PIONEIRAS EMIGRANTES
JOSEFA E MARÍA SERANTES PEDREIRA

Naturais de Covas. Chegan coa súa familia a Uruguai en 1779 na segunda expedición á Patagonia e formaron parte de grupo de galegos considerados primeiros poboadores de Canelones, capital do departamento do mesmo nome.
MAGDALENA DEL RÍO FERNÁNDEZ

Nace en Serantes. Emigrou coa súa familia a Uruguai en 1781, establecéndose
en Canelones a cuxa fundación contribuíron.
FRANCISCA SEOANE QUIÑONES

Naceu en Ferrol. En 1782 marcha coa súa familia a Uruguai. En 1783 forman
parte do grupo de primeiros poboadores de Minas, actual capital do departamento de Lavalleja.
66 Aurora Marco. Dicionario de Mulleres Galegas. (2007)
67 Ídem.
68 Ídem.
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AS BANDOLEIRAS
ANDREA E ROSA MONTERO

Veciñas de Santa Mariña do Monte (Ferrol), formaron par te da cuadrilla de bandoleiros de Valdoviño na segunda década do século XIX.
AS DEPORTISTAS
MERCEDES MADRIGAL

Atleta do Club de Galicia Caranza de Ferrol que se proclamou campioa de Galicia de Atletismo en Pista, na categoría de 200 metros e en lonxitude na primeira
edición feminina en 1969.
E no monumento a Concepción Arenal, a nosa ferrolá máis universal,
valente, decidida e transgresora, defensora dos dereitos femininos e das persoas
máis desfavorecidas, rematamos o noso percorrido por este Ferrol en feminino, recordando a tantas e tantas mulleres de vidas “infinitamente escuras”
que ao longo dos tempos crearon e sostiveron a civilización facendo a historia
verdadeira como libreiras, vendedoras de billetes, recadeiras, camareiras, matronas, palilleiras, cociñeiras, pintoras, mestras, sanadoras, bruxas, médicas, beguinas,
escritoras, alquimistas, tradutoras, músicas, xornalistas, viaxeiras, ceramistas... mulleres todas que fixeron mundo en relación, sen destruír nin violentar.
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Mulleres citadas nas rutas
Nome

Data

Localización no mapa

Páxina

Abella Castro, María

Séculos XIX-XX

Ruta II 4ª Parada

59

Augadoras

Séculos XVIII-XX

Ruta I 3ª Parada

20-21

Alarcón, Antonia

Séculos XVIII-XIX

Ruta II 3ª Parada

53-54

Alberto Mundate, Elvira

Séculos XIX-XX

Ruta I 5ª Parada

32

Alvariño González, Ángeles

1916-2005

Ruta II 4ª Parada

55-57

Amas de cría

Séculos XVIII-XX

Ruta 1 3ª Parada

25

Ameneiros Rodríguez, Concepción

Século XX

Ruta I 5ª Parada

32

Anca Arades, Mª Ibera

Século XX

Ruta I 5ª Parada

32

Aneiros, Concepción

Século XX

Ruta I 5ª Parada

32

Ansa, María

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

46

Arana, Irene

Séculos XIX-XX

Ruta I 8ª Parada

41

Aranguren, Juana

Séculos XVIII-XIX

Ruta II 1ª Parada

47

Aranguren, Mª de la Concepción

Séculos XVIII-XIX

Ruta II 1ª Parada

48

Arenal Ponte, Concepción

1820-1883

Ruta I 8ª Parada

39-41

Barbeira, Margarita Josepha

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

Barela, Andrea

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

Barros Conde, María del Carmen

Século XX

Ruta II 4ª Parada

55

Barros García, Severina

Século XX

Ruta II 4ª Parada

55

Batalla

Séculos XIX- XX

Ruta I 3ª Parada

21

Baudot Mansilla, Felisa

Séculos XIX-XX

Ruta I 4ª Parada

27

Benítez, Esther

1937-2001

Ruta I 4ª parada

30-31

Bértalo, Felicia

Século XX

Ruta I 4ª Parada

28

Bértalo, Sol

Século XX

Ruta I 4ª Parada

28

Bouza Vila, Teresa (Teruca)

1906-2005

Ruta I 5ª Parada

32-33

Buá Nine, Guillermina

Séculos XIX-XX

Ruta I 4ª Parada

27

Caamaño y Carbonell, Mª de la Concepción

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

47

Cabo, María

Séculos XIX-XX

Ruta I 4ª Parada

27

Calderón y de Gálvez, Emma

Séculos XIX-XX

Ruta I 4ª Parada

29

Calderón, Celestina

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

47

Calleja, Juana

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

47

Camacho Franco, Dolores

Século XX

Ruta I 5ª Parada

32

Canso, Victoriana

Século XX

Ruta I 1ª Parada

15

Carboeiras

Séculos XIX-XX

Ruta I 1ª Parada

14

Caridad Paz, Rosa

Século XX

Ruta I 1ª Parada

16

Carrexadoras

Séculos XVIII-XIX

Ruta I 3ª Parada

21
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Data

Localización no mapa

Páxina

Carros, Mª Josefa

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

Casanova Rodríguez, Carolina

1847-1910

Ruta II 7ª Parada

66-67

Casás, Ana

Século XVIII

Ruta I 7ª Parada

36

Casteleiro Casteleiro, Juana

Século XX

Ruta I 1ª Parada

15

Castro, Felisa

Século XX

Ruta I 1ª Parada

15

Cebral Sueiras, Trinidad

Séculos XIX-XX

Ruta I 5ª Parada

32

Chacón de Cincúnegui, Rosario

Séculos XIX-XX

Ruta I 8ª Parada

41

Charlón, Avelina

Séculos XIX-XX

Ruta I 5ª Parada

32

Chas, Josefa

Século XX

Ruta I 1ª Parada

15

Chicharro, Carmen

Séculos XIX-XX

Ruta I 8ª Parada

41

Choradeiras

Séculos XVIII-XX

Ruta II 1ª Parada

49

Clemente, Manuela

Século XX

Ruta I 1ª Parada

15

Cobelo, Antonia

Século XX

Ruta II 4ª Parada

61

Cobelo, Vizenta

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

Conde, Dominga

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

Conde, Josepha

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

Congregación de Oblatas

Século XX

Ruta II 7ª Parada

66

Constela de Vega, Concepción

Séculos XIX-XX

Ruta I 4ª Parada

27

Cora, Emilia

Séculos XIX-XX

Ruta II 4ª Parada

28

Cordal, Rita

Século XX

Ruta I 5ª Parada

32

Cotovad García, Olga

Século XX

Ruta I 4ª Parada

29

Cucó, Ana

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

Cupeiro, Edelvina

Séculos XIX-XX

Ruta II 7ª Parada

68

da Pena, María

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

de Apertegui, Graciosa

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

de Araujo, María

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

de Balón, Margarita

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

de Castro, María Vizenta

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

de Chandia, Benita

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

de Cobas, Juana

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

de Cotenas, Jertrudis

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

de Fraguio, Florentina

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

de la Costa, Theresa

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

de la Iglesia, Eladia

Séculos XIX-XX

Ruta I 4ª Parada

27

de la Riva Agüero, Leonarda

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

46

de Pintos, Mª Benitta

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

de Quiza, Vicenta

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50
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Nome

Data

Localización no mapa

Páxina

de Susquis, Micaela

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

de Villalba, Mª Antonia

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

de Villalonga, Luisa

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

Dedulun, Juana

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

del Río Fernandez, Magdalena

Século XVIII

Ruta II 7ª Parada

68

Díaz de Lemos, Juana

Século XV

Ruta I 2ª Parada

18

Díaz Herrera, Esperanza

Séculos XIX-XX

Ruta I 8ª Parada

41

Diaz, Cipriana

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

Dobarro, Mercedes

Séculos XIX-XX

Ruta I 5ª Parada

32

Doze, Manuela

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

Eiroa, Victoria

1915-2007

Ruta I 4ª Parada

30

Elvira, Felisa

Séculos XIX-XX

Ruta I 4ª Parada

27

Eulate y Tobía, Mª del Carmen

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

46

Facunda, Gabriela

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

Feal Sedes, Mercedes

Século XX

Ruta II 4ª Parada

60

Fernández Paredes, María Victoria

Século XX

Ruta II 5ª Parada

61

Fernández, Elvira

Século XX

Ruta I 3ª Parada

21

Fernández, Encarnación

Século XX

Ruta I 1ª Parada

15

Fernández, Inés

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

Fernández, Josepha

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

Fernández, Rosa

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

Ferrín Sueiras, Josefa

Séculos XIX-XX

Ruta I 4ª Parada

27

Flórez de Acevedo, Josefa

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

46

Flor-Roja

Século XIX-XX

Ruta II 4ª Parada

59

Fojo, Amparo

Século XX

Ruta I 1ª Parada

15

Fon, Josepha

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

Fontela, Dolores

Século XX

Ruta I 1ª Parada

15

Fontenla, Josefa

Séculos XIX-XX

Ruta I 8ª Parada

41

Fraga, Araceli

Século XX

Ruta II 2ª Parada

51

Fraguela, Amalia

1884-1958

Ruta II 4ª Parada

58

Franco Bahamonde, Pilar

1895-1989

Ruta I 4ª Parada

29

Freijomil, Conchita

Século XX

Ruta II 2ª Parada

51

Freijoo, Esperanza

Século XX

Ruta I 1ª Parada

15

Freire, Andrea

Século XX

Ruta I 1ª Parada

15

Freire, María Rosa

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

Frenez, Manuela

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

García Cortés, Teresa

Séculos XIX-XX

Ruta II 5ª Parada

61
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García Rodríguez, Amada
García Vázquez, Concepción

Século XX

Ruta II 1ª Parada

49

Século XIX-XX

Ruta I 8ª Parada

41

García, Agustina

Séculos XVIII -XIX

Ruta II 3ª Parada

53

García, Antonia

Século XX

Ruta I 1ª Parada

15

García Mera, Josefa

Século XX

Ruta I 1ª Parada

15

García, Josefa

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

46

Garrido Casadevante, Rosario

Séculos XIX-XX

Ruta I 4ª Parada

27

Gómez Mera, Josefa

1882 - 1936

Ruta I 1ª Parada

14

Gómez, Adela

Século XX

Ruta II 2ª Parada

51

Gomez, Andrea

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

Gómez, Carmen

Século XX

Ruta II 4ª Parada

60

Gómez, Dominga

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

Gómez, Josefa

Século XX

Ruta I 3ª Parada

21

González, Antonia

Século XX

Ruta II 2ª Parada

51

González, Eulalia

Século XIX

Ruta II 7ª Parada

68

Gonzalez, Josepha

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

Gonzalez, Juana

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

González, Mercedes

Século XX

Ruta II 2ª Parada

51

Guerrero, Herminia

Séculos XIX-XX

Ruta I 4ª Parada

27

Gundín, Petra

Século XX

Ruta I 3ª Parada

21

Gutiérrez, María

Século XX

Ruta I 5ª Parada

32

Irmás da Caridade

Século XIX

Ruta II 1ª Parada

47-48

Igalde, Mª Jesús

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

Iglesias, Erundina

Séculos XIX-XX

Ruta II 7ª Parada

68

Iriarte, Toribia

Séculos XIX-XX

Ruta II 4ª Parada

59

Isabel II

Século XIX

Ruta I 3ª Parada

24-25

Jaráiz Franco, Pilar

1916-1996

Ruta I 4ª Parada

29

Jiménez Basanta, Mérida

Século XX

Ruta II 4ª Parada

60

Josepha

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

Lacaci, Elvira

1928-1977

Ruta I 4ª Parada

29

Lage Galón, Mª Dolores

Século XX

Ruta II 2ª Parada

51

Lago, Teresa

Século XX

Ruta I 1ª Parada

15

Landeira, Teresa

Séculos XIX-XX

Ruta II 7ª Parada

68

Larumbe, Tomasa

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

46

Lavandeiras

Séculos XVIII -XX

Ruta I 3ª Parada

22-23

Leal, María

Século XX

Ruta I 5ª Parada

32

Leste, Isabel

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

47
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López de Castellón, Isabel

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

47

López Ruzo, Mercedes

Séculos XIX-XX

Ruta II 5ª Parada

61

López, Andrea

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

López, Carmen

Século XX

Ruta I 3ª Parada

21

López, Clotilde

Séculos XIX-XX

Ruta I 4ª Parada

27

Lorenza, Josepha

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

Madrigal, Mercedes

Século XX

Ruta II 7ª Parada

69

María Jesús

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

Mariño, Josefa

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

Martínez, Begoña

Século XX

Ruta II 5ª Parada

61

Martínez, Josefa

Século XX

Ruta I 3ª Parada

21

Martínez, Josefina

Século XX

Ruta II 2ª Parada

51

Martínez, Mª Antonia

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

Martínez Pena, Pilar

Século XX

Ruta I 5ª Parada

32

Mas, Antonia

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

Mauriz, Josefina

Século XX

Ruta II 2ª Parada

51

Mellis, Micaela

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

Menéndez, Elvira

Século XX

Ruta II 2ª Parada

51

Merlán, Aurora

Séculos XIX-XX

Ruta I 4ª Parada

28

Miranda, Concepción

Séculos XIX-XX

Ruta II 4ª Parada

59

Miranda, Dolores

Séculos XIX-XX

Ruta I 8ª Parada

41

Montero de Forganes, Dolores

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

47

Montero, Andrea

Século XIX

Ruta II 7ª Parada

69

Montero, Juana

Séculos XIX-XX

Ruta II 4ª Parada

59

Montero, Manuela

Séculos XIX-XX

Ruta I 8ª Parada

42

Montero, María

Século XX

Ruta II 2ª Parada

51

Montero, Rosa

Século XIX

Ruta II 7ª Parada

69

Morales, María

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

Muíño, Hipólita (Valentina Lago Valladares)

Séculos XIX-XX

Ruta I 4ª parada

28

Muíños, Vicenta

Século XX

Ruta I 3ª Parada

21

Muñoz, Juana

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

Neira Fernández, Josefina

Séculos XIX-XX

Ruta II 4ª Parada

59

Neira, Carmen

Séculos XIX-XX

Ruta II 4ª Parada

59

Neira, Josefina

Séculos XIX-XX

Ruta II 4ª Parada

59

Neoburgo, Mariana de

1667-1740

Ruta I 1ª Parada

12-13

Nidáguila López, Milagros

Século XX

Ruta II 4ª Parada

60

Nieto, Ofelia

Séculos XIX-XX

Ruta II 7ª Parada

68
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Noba, Juana María

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

Novo García, Elvira

Séculos XIX-XX

Ruta I 4ª Parada

27

Oanes, Anastasia

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

Ochotorena, María

Séculos XIX-XX

Ruta I 4ª Parada

28

Ollero, Manuela

Séculos XIX-XX

Ruta I 8ª Parada

41

Onega Cagiao, María

Século XX

Ruta II 4ª Parada

60

Orjales Varcarcel, Dulce María

Século XX

Ruta I 4ª parada

29-30

Osorio Rodríguez, Carmen

Século XX

Ruta I 6ª Parada

35

Osorio Rodríguez, Pilar

Século XX

Ruta I 6ª Parada

35

Otein, Ángeles

Séculos XIX-XX

Ruta II 7ª Parada

68

Otero Veiga, Carmen

Século XX

Ruta I 5ª Parada

32

Otero Veiga, María

Século XX

Ruta II 4ª Parada

60

Otero, Teresa

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

46

Paradela Casal, María

Séculos XIX-XX

Ruta II 6ª Parada

63

Pardo de Guzmán, Luisa

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

47

Pardo y Caamaño, Josefa

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

46

Pardo, Josepha

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

Pasarón de Montojo, Mª Josefa

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

47

Paz Díaz, Mª Josefa Andrea

Século XX

Ruta I 5ª Parada

32

Pelayo de Suances, Felicia

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

47

Pérez Balsa, Antonia

Séculos XIX-XX

Ruta II 7ª Parada

64

Pérez Díaz, Querubín

Século XX

Ruta II 4ª Parada

60

Pérez, Gabriela

Século XX

Ruta I 1ª Parada

15

Pérez, Socorro

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

46

Pescadoras

Séculos XVIII-XX

Ruta I 1ª Parada

14

Picallo González, Cristina

Século XX

Ruta I 5ª Parada

32

Picallo, María

Séculos XIX-XX

Ruta II 4ª Parada

59

Piñeiro, Elisa

Século XX

Ruta II 2ª Parada

51

Piñeiro, María

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

Piñeiro, Mariana

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

Piñeyro Martínez, Carmen

Séculos XIX-XX

Ruta II 1ª Parada

49

Polo, Clara

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

46

Ponte Ferreira, María Concepción

Séculos XVIII-XIX

Ruta I 8ª Parada

39

Ponte, Joaquina

Séculos XIX-XX

Ruta I 8ª Parada

41

Prostituídas

Séculos XVIII-XX

Ruta II 7ª Parada

66

Quintero Calé, Emilia

Séculos XIX-XX

Ruta I 4ª Parada

30

Quixano, Modesta

Séculos XIX-XX

Ruta I 8ª Parada

41
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R. de Villalobos, Concepción

Séculos XIX-XX

Ruta I 4ª Parada

27

Ramos Díez, María Ignacia (María Silgar)

1909-2001

Ruta I 4ª parada

28-29

Ramos, Elisa

Séculos XIX-XX

Ruta I 7ª Parada

36

Ramos, Juana

Século XX

Ruta I 1ª Parada

15

Rey Pardo, Mercedes

Séculos XIX-XX

Ruta I 4ª Parada

27

Rey, Avelina

Século XX

Ruta II 2ª Parada

51

Ribera, Josefa

Século XX

Ruta I 1ª Parada

15

Rodríguez Carballeira, Aurora

1878 -1955

Ruta I 6ª Parada

34-35

Rodríguez Carballeira, Josefina

Séculos XIX-XX

Ruta I 6ª Parada

34

Rodríguez, Alberta

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

Rodríguez, Antonia

Séculos XIX-XX

Ruta I 4ª Parada

27

Rodríguez, Dolores

Século XIX-XX

Ruta I 4ª Parada

27

Rodríguez, Hildegard

1914-1933

Ruta I 6ª Parada

34-35

Rodríguez, Jesusa

Século XX

Ruta I 3ª Parada

21

Rodríguez, Rosa

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

Romero, Sita

Século XX

Ruta II 2ª Parada

51

Rubio, Angelina

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

46

Ruiz Robles, Ángela

1895-1975

Ruta I 7ª Parada

37-38

Ruiz, América

Séculos XIX-XX

Ruta II 4ª Parada

59

Ruiz, Juana

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

San Jorgue, María Francisca

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

San Jurxo, Jertrudis

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada.

50

Sánchez Gallego, Juana

1917-1975

Ruta II 6ª Parada

63

Sanjuán Maristany, Carmen

1922-2005

Ruta I 4ª Parada

28

Santamaría, Evarista

Séculos XIX-XX

Ruta I 4ª Parada

27

Sardina, Rosario

Séculos XIX-XX

Ruta II 4ª Parada

58

Seco, Marcela

Século XIX-XX

Ruta II 4ª Parada

60

Segurola de Losada, Carmen

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

47

Seoane Malde, Coral

1952-2001

Ruta II 5ª Parada

62

Seoane Quiñones, Francisca

Século XVIII

Ruta II 7ª Parada

68

Seoane, Soledad

Séculos XIX-XX

Ruta I 8ª Parada

41

Sequeiro, Mª Antonia

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

Serantes Pedreira, Josefa

Século XVIII

Ruta II 7ª Parada

68

Serantes Pedreira, María

Século XVIII

Ruta II 7ª Parada

68

Sierra, Dolores

Séculos XIX-XX

Ruta I 8ª Parada

41

Sierra, Micaela

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

47

Suárez, Pilar

Século XX

Ruta II 2ª Parada

51
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Taboada, Gloria

Séculos XIX-XX

Ruta I 5ª Parada

32

Teijeiro, Carmen

Século XX

Ruta II 2ª Parada

51

Teijeiro, Mª Rosa

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

Tell, María

Séculos XIX-XX

Ruta II 4ª Parada

59

Tenreiro de Ponte, Mª de la O

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

46

Tojeiro Rodríguez, Mercedes

Século XX

Ruta II 4ª Parada

55

Urbano, Antonia

Século XX

Ruta I 1ª Parada

15

Valcarcel Luaces, Manuela (Mela la Carbonera)

1920-2003

Ruta I 1ª Parada

16-17

Varela, María

Séculos XIX-XX

Ruta II 4ª Parada

59

Vázquez de Barbeito, Luisa

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

47

Vázquez Domínguez, Mercedes

1915-1998

Ruta II 4ª Parada

58

Vázquez, María

Séculos XIX-XX

Ruta I 4ª Parada

27

Vázquez, Victorina

Século XX

Ruta I 3ª Parada

21

Veiga, Josefina

Séculos XIX-XX

Ruta I 5ª Parada

32

Vello, Josefa

Século XX

Ruta I 1ª Parada

15

Venita

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

Vergara, Amalia

Séculos XIX-XX

Ruta II 4ª Parada

59

Viaño Sánchez, Olga Cristina

1931-2008

Ruta II 4ª Parada

58

Vieitez Gómez, Ana

Século XX

Ruta II 4ª Parada

60

Vilariño, Josefa

Século XX

Ruta I 3ª Parada

21

Vilariño, Soledad

Século XX

Ruta I 1ª Parada

15

Villar, Herminia

Séculos XIX-XX

Ruta I 8ª Parada

41

Viúva de Nicolás

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

50

Vizcalla, Josefa

Século XVIII

Ruta II 1ª Parada

47

Yáñez Lorenzo, Manuela

Séculos XIX-XX

Ruta II 7ª Parada

64

Yoliera, Josefa

Século XX

Ruta I 1ª Parada

15
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Mulleres descargando pescado. Imaxe cedida polo CGAI (Centro
Galego de Artes da Imaxe)
Mulleres descargando carbón. Gómez Blanco, Andrés. Piñeiro de San
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Páx 20
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Páx 21

Porteadoras. Imaxe cedida polo CGAI

Páx 22

Lavandeiras no lavadoiro do río Novo. Imaxe cedida polo Ateneo
Ferrolán
Lavandeira. Castelo Álvarez, Bernardo. Fernandez Madrid, Joaquín. Ucha
Donate, Rodolfo Rodolfo Ucha Piñeiro y la arquitectura de Ferrol (1909- 1949)
Isabel II. Retrato realizado por Federico Madrazo

Páx 12
Páx 13
Páx 14
Páx 15

Páx 15
Páx 16

Páx 23
Páx 24
Páx 24

Páx 25

Gravado do libro. Baamonde y Ortega, José. Álbum pintoresco,
estadístico, histórico y descriptivo de la ciudad departamental marítima de Ferrol y
sus inmediaciones
Ama de cría. Do libro, Llorca Freire, Guillermo. Ferrol: Memoria da vida cotiá.
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Alumnas Escola de Artes e Oficios. Imaxe cedida por Esperanza Piñeiro
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Páx 28
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Páx 32

Fotografía de Teruca Bouza Vila. Cedida por Jerónimo Bouza Vila

Páx 33
Páx 34

Cartel de El Médico a Palos asinado por Teruca. Cedido por
Jerónimo Bouza Vila
Fotografía de Aurora Rodríguez Carballeira. Álbum das Mulleres

Páx 34

Libro de Hildegart. Álbum das Mulleres

Páx 36

Antigo hospicio. Fotografía realizada por Kiko Delgado

Páx 26
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Páx 37

Fotografía de Ángela Ruiz Robles. Álbum das Mulleres

Páx 37

Libros de Ángela Ruiz Robles. Álbum das Mulleres

Páx 39

Fotografía de Concepción Arenal Ponte. Álbum das Mulleres

Páx 40
Páx 46

Placa homenaxe a Concepción Arenal. Cedida por Dolores Cervera
Vázquez
Hospital de Caridade. Imaxe cedida polo CGAI

Páx 49

Carmen Piñeyro. Cedida polo Hospital de Caridade

Páx 49

Amada Rodríguez. Álbum das Mulleres

Páx 49

Choradeiras. Llorca Freire, Guillermo. Ferrol: Memoria da vida cotiá

Páx 51

Teatro Jofre. Imaxe cedida polo Ateneo Ferrolán

Páx 53

Páx 54

Porta do arsenal. Baamonde y Ortega, José. Álbum pintoresco, estadístico,
histórico y descriptivo de la ciudad departamental marítima de Ferrol y sus
inmediaciones
Paseo do Cantón. Imaxe cedida polo Ateneo Ferrolán

Páx 55

Ángeles Alvariño. Álbum das Mulleres

Páx 56

Ángeles Alvariño. Álbum das Mulleres

Páx 57
Páx 58

Placa homenaxe Ángeles Alvariño Fotografía realizada por Kiko
Delgado
Amalia Fraguela. Cedida por Manuel Couce Fraguela

Páx 61

Cantón. Imaxe cedida polo CGAI

Páx 62

Coral Seoane. Fotografía realizada por Kiko Delgado.

Páx 63

Juana Sánchez Gallego. Fotografía cedida polo Colexio Lestonac

Páx 65

Rúa San Pedro. Imaxe cedida polo CGAI

Páx 66

Carolina Casanova. Diccionario de la música española e hispanoamericana

Páx 67

Anuncio de actuación de Carolina Casanova

Páx 67

Recorte de periódico. “Galicia Moderna” Semanario de intereses generales.
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