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INTRODUCIÓN

O feito de que este congreso teña lugar no IES María Sarmiento de Viveiro obriga a unha reflexión

sobre o mecenado de esta ilustre e rica muller, María Sarmiento, que a súa morte, acaecida no ano

1563, dispuxo a creación  dunha Escola de Gramática ou Cátedra de Gramática na vila de Viveiro.

Para tal fin fixo a doazón dos seus bens e fortuna, unha vez que morrese o seu marido, Gómez Pérez

das Mariñas.

Dita reflexión leva á necesidade de facer unha análise da evolución no tempo e das consecuencias

da súa acción no desenvolvemento da ciencia no ámbito feminino, isto é, investigar o estado actual

das mulleres adicadas a ciencia en Galicia, tendo en conta que ás Escolas de Gramática non podían

acceder as nenas.

Con este fin e o de contribuír a divulgación e coñecemento do ben facer das mulleres en ciencia

elaborouse esta  Unidade Didáctica  na que se  contan algúns exemplos  de mulleres  galegas  que

desenvolveron ou desenvolven o seu traballo fora e dentro de Galicia, e de mulleres non galegas

cuxo traballo tivo ou ten lugar en Galicia. Ademais comprende unhas pinceladas someras  sobre



María Sarmiento, as Escolas de Gramática, o Concurso Ciencia que conta, e do camiño percorrido

na historia da incorporación das mulleres ás Escolas.

COÑECENDO A MARÍA SARMIENTO 

Hai moitas entradas para este nome polo que é interesante e enriquecedor facer un pequeno traballo

xa que atopamos contos, poesías, comedias e distintas Marías Sarmientos, entre elas a nurse  de

Felipe II e referencias a mulleres actuais. 

Contos:

A) Popular (parecido ó de a Boa Pipa) e o conto tradicional máis breve e coñecido  en España. Naceu

na segunda metade do século XVI. O contacontos empeza preguntando ¿queres que che conte o conto

de María Sarmiento? E como no da Boa Pipa faise de rogar, ata que di:

- María Sarmiento fue a cagar y se la llevó el viento. Hizo tres pelotillas, una para Juan, otra para

Pedro y otra para el que se ría primero.

Hai que facer rir  a alguén. Mais o contacontos volve retomar o conto ata que volve a dicir:

- María Sarmiento fue a cagar y se la llevó el viento. Hizo tres pelotillas, una para Juan, otra para

Pedro y otra para el que hable primero. 

Hai  que  facer  falar  ós  participantes.  E  outra  vez  volvese  a  empezar  ata  que  o  cansancio  ou

aburrimento o dan por finalizado.

B) Aránzazu Calleja Gárate (Bilbao 1977) ten un conto con este título.

María Sarmiento fue a cagar y se la llevó el viento. Sopló tan fuerte el viento aquel día que lanzó por



los aires a la pobre María. Se fue llenando de aire su vestido rojo y el viento zarandeó a la niña a su

antojo. Desde lo alto le resultaba el mundo tan pequeño que en un primer momento la niña sintió

miedo. 

- Vuelo como los pájaros, se dijo, y daba volteretas de contenta.

- De ahora en adelante me haré amiga del viento. 

Poesía de Gloria Fuertes: Pode lerse na figura 1. (Hai unha versión cantada)

Fig. 1: Poema de Gloria Fuertes “Mari Sarmiento”

 Comedia:  de Ernesto Caballero que a dedica a Federico García Lorca (1998)

¿Cal é a nosa?



- María Sarmiento de Rivadeneira a “Latina Gallega”

Naceu no ano 1529? na vila de Viveiro da que no 1550 o licenciado Molina di: es una de las más

gentiles villas de este reino; tierra de mucho vino, lugar populoso, de mucha gente de asiento y

nobleza. E Méndez Silva engade ...residían 400 vecinos con nobleza y solares. Nesta época a vida

nesta vila non foi doada, xa que sofreu un incendio en 1540, asaltos de piratas, fame por mor das

malas colleitas e a peste que causou moitas mortes entre os anos 1569 a 1576. 

Como filla única debeu recibir unha boa educación para poder dirixir o patrimonio familiar. Foi a

Señora do Coto de Malados en  San Martiño de Cerdido. Casa en segundas nupcias con Gómez

Pérez  das  Mariñas  un  político,  diplomático  e  militar  galego  do  século  XVI  que  tamén  foi

gobernador de Filipinas. No ano 1563 María Sarmiento morre e no seu testamento deixa disposto

que seus bens e fortuna foxen destinados, unha vez que morrese o seu marido, Gómez Pérez das

Mariñas, a creación  dunha Escola de Gramática ou Cátedra de Gramática nesta vila de Viveiro, nas

casas de Pedro Pardo de Cela que ela mercara en vida. O seu mandato non se veu cumprido ata

1597  no  que  ábrese  esta  escola  co  nome  de “Insigne  Natividad”  sendo  un  dos  primeiros

colexios segrares de Galicia, aínda que hoxe en día non existe habendo no seu recordo unha

placa  conmemorativa.  Por  este  motivo,  María  Sarmiento,  é  coñecida  como  a  “Latina

Gallega”. 

Na súa honra os dous centros de ensinanza de Viveiro e unha rúa da vila levan o seu nome.



ESCOLAS DE GRAMÁTICA OU ESCOLAS DE LATINIDAD

Estas escolas teñen a súa orixe nos estudios do trivium (gramática, dialéctica e retórica) que

impartíanse nas escolas medievais.  Ademais  nestas escolas  do medievo podíase estudar  o

cuadrivium, isto é, aritmética, xeometría, astronomía e música. Ambos os dous constituían as

Artes  Medievais  e  considerábase,  naquela  época,  que  para  o  ser  humano  era  o  maior

coñecemento que podía ter. As escolas de Gramática, en moitos países europeos xa existían

desde antes de século XIV mais ata este século XIV, as persoas laicas non puideron acceder.

Proliferaron o longo dos séculos XVI e XVII e, nestes tempos, en elas impartíase a Educación

Secundaria ou Preuniversitaria. Os estudios comprendían clases de: latín que era a materia

troncal,  historia,  xeografía,  filosofía e retórica; de forma complementaria  podíanse estudar

diversas clases de matemáticas. En España soamente nas cidades mais poboadas, mais de 500

habitantes, había Escolas de Gramática, e no século XVII chegou a haber unhas 4.000. Tiñan

que admitir rapaces de todas as clases sociais e “gratis” ós máis pobres. Non obstante, se ben

as “nenas” non podían asistir a estas escolas, si accedían os clérigos e os burócratas, é dicir,

nelas  se  formaban  os  clérigos,  médicos,  funcionarios,  escribáns,  copistas  e  letrados.  En

consecuencia  os  municipios  interesáronse  por  crear  e  manter  ditas  escolas  co  fin  de  que

algúns veciños se formaran e puideran ir a Universidade. 

Para entrar  nas Escolas de Gramática  previamente  os alumnos  terían que haber aprendido a ler  e

escribir nas Escolas Elementais dos concellos urbanos. Unha vez admitidos pasaban a formar parte dos

Mínimos, Menores, Medianos ou Maiores. Aos dous primeiros grupos dáballes clase un  profesor



Ano da fundación Lugar Ano da fundación Lugar

1500 Monforte 1563 Viveiro

1512 A Coruña 1566 Noia e Vilagarcía

1542 Ribadeo 1580 Pontedeume

1543 Monterrei 1591 Baiona

1546 Pontevedra 1614 Betanzos

Táboa 1: Escolas ou Cátedras de Gramática que existiron en Galicia nos séculos XVI e 

XVII independentes das Dioceses.

chamado Repetidor e aos restantes o Catedrático ou Preceptor. Na táboa 1 indicase o número

de Escolas ou Cátedras de Gramática que existiron en Galicia nos séculos XVI e XVII que

eran dependentes  dos Concellos e as máis  numerosas,  e na táboa 2 as que eran tuteladas

exclusivamente polos bispos das Dioceses nas que estudaban os futuros clérigos. 

Co tempo  función educadora de todas as escolas pasaron as mans dos xesuítas a través da

Ratio Studiorum, é dicir, foron sustituidas polos Colexios da Compañía de Xesús. É preciso

engadir  que as  escolas  de Gramática  foron criticadas  polos  intelectuais  da época,  xa que



consideraban que apartaban aos adolescentes das ocupacións útiles e produtivas, isto é, da

agricultura e oficios manufactureiros, para os que non había estudios regulados. 

Ano da fundación Dioceses Ano da fundación Dioceses

1494 Santiago 1561 Ourense

1528 Tui 1582 Mondoñedo

Táboa 2: Cátedras de Latinidade en Galicia creadas polas Dioceses do século XVI

Escola de Gramática de Viveiro

Se ben María Sarmiento a súa morte en 1563 dispuxo súa creación non empezou a funcionar ata 1597,

unha vez falecido Gómez Pérez de las Mariñas, o segundo marido de María Sarmiento, e resolto o

litixio con Pedro Maldonado, bispo de Mondoñedo. Naceú co nome “Insigne Natividad” ou “Colegio

Seminario de la Natividad” de Viveiro. Foi ubicado nas casas de Pedro Pardo de Cela compradas por

María  Sarmiento  e  estaba  tutelado  polo  Prior  do  mosteiro  de  Sto.  Domingo  e  o  “Guardián”  do

mosteiro de San Francisco. Ademais estaba controlado polos bispos de Mondoñedo que o visitaban

con regularidade. Constituíu  un dos centros culturais da provincia de Lugo xunto co Seminario de

Mondoñedo, o  Seminario de Lugo e o colexio dos xesuítas de Monforte. Polo que a súa fundadora

déuselle o nome da “Latina Gallega”.



O colexio tiña dúas cátedras: a de Gramática ou Latinidade e a da Cousas da Conciencia ou Teoloxía

Moral.  O dirixía  un  Reitor  que,  a  súa vez,  era  o catedrático de Gramática,  cargo que xunto co

catedrático  dos  Casos  de  Conciencia  e  o  Repetidor,  que  impartía  clase  ós  menores  e  medianos,

elexíase por oposición cada 3 anos.

O alumnado se compoñía de 6 a 10 becarios e moitos “porcionistas” (alumnos de pago). Se daban

clases  desde San Lucas  (28 outubro)  ata  a  Asunción  da Virse  (15 agosto).  En 1792,  o  bispo de

Mondoñedo Francisco Cuadrillero e Mota, dispuxo que para ingresar no colexio os alumnos fosen

sometidos a un exame de lectura en castelán e latín, escritura, contas e doutrina cristiá.  

Este Estudio de Latinidade estivo activo ata finais do século XIX, despois de varios usos, foi demolido

en 1890. Con anterioridade, en 1835, habíanse suprimido as clases, como consecuencia da abolición

das Ordes Regulares. No seu lugar na rúa María Sarmiento foi construído un novo colexio, o  Colexio

da Natividade, no que estudaron Tiburcio e Antolín Faraldo, Castro Bolaño, Trelles Noguerol, Vicente

Manuel Cociña e Nicomedes Pastor Díaz. Unha placa conmemorativa recorda ó Colexio Insigne da

Natividade fundado por María Sarmiento Ribadeneira. 

BREVE HISTORIA DA EDUCACIÓN REGLADA DAS MULLERES

En Europa  o  longo dos  séculos  XIV e  XV creáronse  as  universidades  e  debido  a  grave  crise

económica acontecida na segunda metade de século XIV, as mulleres foron apartadas do mundo do

traballo, da universidade e agochada no fogar. Esta situación persistiu ata o século XIX xa que a

finais  do  século  XVIII  conseguiuse  o  acceso  a  educación  das  mulleres  e  a  mediados  do  XIX



anulouse o veto feminino á  universidade. 

No caso de España estableceuse a Educación Primaria Obrigatoria para ambos os dous sexos en

1857  e  en  1870  accederon  as  primeiras  mozas  á  universidade  na  Facultade  de  Medicina  de

Barcelona. Desta Facultade do ano 1882 son as primeiras doutoras españolas, Dolores Aleu Riera e

Martina  Castells  Ballespí,  sendo o  tema  da  dúas  tesis  las  dificultades,  razones  personales  y

sociales,  que  las  jóvenes  tenían  para  participar  de  la  instrucción  pública  en  las  mismas

condiciones. 

En Galicia as irmáns Elisa Fernanda e Jimena Fernández de la Vega y Lombán en 1919 foron as

primeiras  licenciadas  pola  Universidade  de  Santiago de  Compostela  na  Facultade  de  Medicina

(Fig.3). A elas seguiulle María Eugenia Pereira Rodríguez quen no curso 1922-23 licenciouse en

Farmacia.  No  1911  Celia  Brañas  Fernández aprobou  a  oposición  de  profesora  numeraria  de

Ciencias, Química, Física e Historia Natural. A estas mulleres pioneiras temos que engadir moitas

máis. Por esta razón, se ben o estudio do numero de mulleres galegas científicas é moi importante,

como ensinantes temos o deber de dalas a coñecer e poñelas en valor. Neste senso cabe facer unha

análise da situación na actualidade ó respecto, darlle publicidade e si o resultado é negativo, intentar

poñerlle remedio.

ANÁLISE DOS RELATOS PUBLICADOS DO CONCURSO CIENCIA QUE CONTA 

O 1º Concurso de relatos de  Ciencia que Conta naceu como parte das actividades da Semana da

Ciencia de 2008. Foi organizado por un equipo de profesores da Universidade de Vigo que eran 



Ano 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016

N de artigos 44 35 38 40 40 44 42 40

Mulleres 14 8 15 9 12 5 8 10

Homes 38 25 21 41 43 42 22 28

Totais 52 33 36 50 55 47 30 38

Táboa 3: Relación de mulleres e homes de ciencia citados nos relatos dos libros de

Cienciaqueconta,  nas  seccións  de  Primaria,  Secundaria,  Bacharelato  e  Público

Xeral. 

integrantes do proxecto Ciencia con todos. O seu obxectivo é que mediante relatos, de 1000 palabras

como máximo, se poña en valor a importancia da ciencia para o crecemento e o benestar da sociedade

galega.  Como  o  certame  está  aberto  a  toda  a  sociedade  galega,  isto  é,  alumnado  das  ensinanzas

Primaria, Secundaria, Bacharelato e Público Xeral é tomado como referencia para coñecer o nivel de

coñecemento das mulleres de ciencia galegas que desenvolveron ou desenvolven o seu traballo fora e

dentro de Galicia, e das mulleres non galegas cuxo traballo tivo ou ten lugar en Galicia.   

Con este  obxectivo fíxose  un  análise  dos  relatos  seleccionados  polo xurado dos  presentados  ó



concurso Ciencia que Conta dos anos comprendidos entre 2008 e 2016, isto é, das oito primeiras

edicións.  Estes  relatos  foron  publicados  en  formato  libro  e  están  dispoñibles  na  páxina  web:

www,cienciaqueconta.com. Os resultados do estudio realizado dun total de 323 relatos se reflicten

na táboa 3.

 Os resultados, como pódese observar, non son moi alentadores, xa que nos  que se fai referencia a

persoas de ciencia, básica ou aplicada, con independencia de seu país de orixe, hai un peso moi

importante dos homes fronte as mulleres, 76,6% e 23,4% respectivamente. Se o estudio limítase ó

ámbito das mulleres chégase a que das nomeadas o 82% non son españolas, non obstante do 18% de

mulleres de ciencia españolas o 75% son galegas. Se os resultados os expresamos en números a

realidade é que dos 341 científicos nomeados, 81 son mulleres, de estas 8 son españolas e 6 son

galegas. As científicas ás que se fai referencia nos relatos son as seguintes: (son sombreadas en

amarelo as españolas e en verde as galegas)

- Científicas citadas no 2008

Hipatia,  Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil = Èmilie du Châtelet o Chastellet (matemática e

física francesa, s. XVIII), Irene Curie (física, química, Nobel de Química 1935), Marie Curie, Mileva

Maric  (matemática  serbia,  esposa  de  Einstein,  fs  XIX-ms  XX),  Mary Somerville,  Dorothy Mary

Crowfoot Hodgkin (química-cristalografa, Nobel 1964),  Margarita Salas (bioquímica,  discípula de

Severo Ochoa, 1938), Mar Capeáns (física, gallega, 1967).



- Científicas citadas no 2009

Irene e Marie Curie, Mary Anderson , Josephine Cuchran (inventora do lavavaixelas, s. XIX), Bette

Nesmith  (invetora  do  types),  Marie  Paulze  (francesa,  considerada a mai da  química  moderna,

muller de Lavoisier, s. fs XVIII- ms XIX), Mileva Maric, Olimpia Valencia (galega.1ª licenciada en

medicina en Santiago. Anestesia).

- Científicas citadas no 2010

Hipatia, Lisa Meitner, Ameenah Gurib-Fakin (química de Mauricio, propiedades das plantas

medicinais de seu país, s XX), Agnódice (primeira muller científica, médica-obstetricia, s. IV

a. C, grega), Marie Curie, Lynn Margulis (USA, bióloga, s. XX) Caroline Lucretia Herschel

(astrónoma alamana  s.  XVIII-XIX),  Mary Somerville  (matemática,  astrónoma escocesa,  s

XIX, La reina de las Ciencias del XIX), Ximena (curandeira da Idade Media ?), Rita Levi-

Montalcini  (neuróloga,  italiana,  s XX), María La Judía o Hebrea (Baño María, alquimista

exipcia s. III) e Elsa Prada (física do CSIC, estudosa do grafeno).

- Científicas citadas no 2011

Lady Mery Montagu (propulsora  da  vacina  da  variola.  Aristócrata,  escritora,  sXVII-XVIII),  Lise

Meitner  (física-radiactividad,  austro-sueca,  fs  XIX-msXX),  Irene  e  Marie  Curie,  María  Gaetana

Agnesi (filósofa, matemática,...s XVIII, italiana), Hipatia (filósofa, astrónoma, matemática, exipcia, f.s

III-p.s  IV  dC),  Teano  de  Crotona  (matemática,  filósofa  grega,  s  VI  a.C.,  esposa  de  Pitágoras,

proporción áurea),  Rosalín Franklin (química-cristalografa,  inglesa,  s  XX),  Marie-Sophie Germain

(matemática, física, filósofa, francesa, f.s XVIII-p.s XIX).



- Científicas citadas no 2012

Amalie  Emmy  Noether  (matemática  alamana,  s  XIX-XX),  Hipatia,  Mary  Anderson  (  viticultora,

inventora do limpaparabrisas, s XIX-XX),  Inmaculada Paz Andrade  (información na páxina 11 do

libro de relatos), Chien-Shiung Wu, Marie e Irene Curie, Teano de Crotona, Rosalín Franklin,  Jocelyn

Bell Burnell (astrofísica norirlandesa, s XX), Ximena.

- Científicas citadas no 2013 

Chíen-Flushing Wu (física-radiactividad, s XX), Hipatia,  María de los Ángeles Alvariño González

(información  na  páxina  5  do  libro  de  relatos),  Carolina  Herschel,  María  Luisa  Andrade  Couce

(edafóloga; información na páxina 60 do libro de relatos).

- Científicas citadas no 2014

María de los Ángeles Alvariño González  (oceanógrafa,  Ferrol),   María La Judía o Hebrea,  Marie

Curie, María Josefa Wonenburger Planells (matemática, Oleiros, s XX),  Rosalín Franklin, Rita Levi-

Montalcini.

- Científicas citadas no 2015/2016

Marie Curie (polaca-francesa, investigacións sobre radioactividade, premios Nobel en Física1903 e

Química 1911), Rosalín Franklin, Carolina Herschel, Hipatia, Mary Somerville, Sophie Germain, Lisa

Meitner,  Bárbara  McClintock  (genética.  Nobel  de  Medicina  1983),  Ada  Lovelace=  Ada  King=

Augusta Ada Byron King (matemática, informática, lenguaje de programación, inglesa, s XIX).

É  preciso  notar  que  a  imaxinación  dos  autores  e  autoras  dos  relatos  pode  levar  a  erros  na

identificación das científicas e científicos contemporáneos por mor da proliferación e seguimento



que teñen os persoeiros chamados “influencer” ou “youtuber”.

Tendo en conta os resultados obtidos pódese concluír que a divulgación do traballo das mulleres de

ciencia é precaria. Mais o feito de que dentro do pequeno número de científicas españolas nomeadas

nos relatos de Cienciaqueconta  a maioría sexan galegas, parece indicar que é froito do traballo do

profesorado sensible a esta discriminación e procura facer xustiza informando e poñendo en valor as

achegas a ciencia destas mulleres.

ANÁLISE NOUTRAS FONTES

Real Academia Galega de Ciencia (RAGC)

A RAGC creouse en 1978,  aínda que foi  solicitada no 1973 por  seis  galegos ilustres,  todos eles

académicos  da Real  Academia  Galega,  co obxectivo de promover  a cultura  asociada á  ciencia,  á

tecnoloxía e súas aplicacións. Nese ano de 1978 tan so unha muller,  María del Pilar Fernández

Otero,  foi  proposta  pola  Facultade  de  Farmacia  de  Santiago  de  Compostela  como  académica

fundadora, sendo así a única muller dos 22 académicos constituíntes (6 académicos promotores e 16

fundadores propostos por diversas entidades científicas). Na actualidade os académicos constituíntes

da  RAGC son 41 (26 numerarios, 2 numerarios electos, 12 correspondentes e 1 de honor) de todos

eles  e  tras  41  anos,  soamente  3  son  mulleres:  María  del  Pilar  Fernández  Otero (1978,

correspondente),  María  José Alonso  Fernández (2014,  numeraria)  e  Alicia  Carolina  Estévez

Toranzo (2014, numeraria) (Fig. 4). Quedou ás portas de ser académica numeraria Aida Fernández

Ríos por mor dun fatal accidente o 24 de decembre de 2015. 



No ano 2008 a RFGC institúe o Día do Científico Galego que no ano 2014 pasa a denominarse Día de

la Ciencia en Galicia, pois ben hai que dicir que das onceavas edicións celebradas, tan so no 2015 foi

dedicada a unha muller María de los Ángeles Alvariño González, unha das científicas galegas citada

nas edicións do 2013 e 2014 do concurso de Ciencia que Conta.

 

 Fig2: Sede da RAG

Álbum da Ciencia do Consello da Cultura Galega

O Consello da Cultura Galega é unha institución estatutaria vixente desde 1983. Ten a competencia da

defensa e promoción dos valores culturais do pobo galego. O Álbum da Ciencia iniciouse no 2007 coa

pretensión  de  ser  un  panteón  virtual  da  excelencia  científica  e  contribuír  ao  fomento  da  cultura



científica da sociedade por medio da difusión da labor realizada polos científicos e científicas más

sobresalientes da historia de Galicia. Ata hoxe en día no álbum hai un total de 284 entradas das que 7

se corresponden a mulleres.  Ademais  da de Ángeles Alvariño  están as  entradas de:  María  Josefa

Wonenburger  Planells  (científica  citada nos relatos do 2014 de  Ciencia que Conta),  Ángela Ruiz

Robles, Emilia Pardo Bazán, Olga Moreiras Tuni, Jimena María Francisca Emilia Fernández de la

Vega y Lombán e Elisa Fernanda María del Carmen Fernández de la Vega y Lombán. Todas elas

dignas merecedoras de este honor.

Libro Nosotras Biocientíficas Españolas (L'Oreal España, 2002)

Neste libro pretendese facer patente a realidade da muller científica en España e en particular no

ámbito das Ciencias da Vida. Desenvolve  243 currículos dos que  18 corresponden a científicas

galegas que desenvolven seu traballo en Galicia ou ben fora de Galicia e tamén de mulleres non

galegas que traballan en Galicia.  Unha selección das citadas neste libro,  independentemente da

importancia  dos  seus  méritos  científicos,  que  en  todo  caso  serían  equiparables,  podería  ser  a

seguinte:  María del Pilar Fernández Otero (1937, biomedicina),  Dra. Alicia Estévez Toranzo

(1955,  microbioloxía,  acuicultura),  Dra.  Aida  Fernández  Ríos (1947-2015,  ecoloxía  e

medioambiente,),  Dra.  Josefina  Méndez  Felpeto (1951,  xenética),  Dra.María  Teresa  Miras

Portugal (1948,  bioquímica),  Dra.  Ana  Clara  Carrera  Ramírez  (1960,  bioloxía  celular  e

molecular),  Dra. María Isabel Medina Méndez  ( 1966, Ciencias da Alimentación),  Dra. Elena



Cartea  González  (1967,  Bioloxía  vexetal  e  Botánica)  e  a  Dra.  Pilar  Molist  García (1957,

Bioloxía Animal e Zooloxía). Están sombreadas as citadas con anterioridade neste traballo.

Premios María Wonenburger 

Este premio foi creado pola Unidade de Muller e Ciencia da Xunta de Galicia en honor de María

Wonenburger.  Este  Premio  se  concedería  cada  ano  a  unha  científica  galega  por  seus  méritos

investigadores.  Foron merecedoras deste premio as doutoras:  Inmaculada Paz Andrade (2007,

primeira muller que abriu o camiño en todos os niveis docentes na Universidade de Santiago de

Compostela ata chegar a catedrática de Física Aplicada; internacionalmente está considerada como

unha  das  mellores  investigadoras  no  campo  da  Termodinámica  e  a  Microcalorimetría);  María

Teresa Miras Portugal (2008, neurocientífica xa citada e primeira muller electa como presidenta

dunha real academia, xa que desde 2007 é Presidenta da  Real Academia Nacional de Farmacia);

María S. Soengas  Suárez (2009, experta internacional na investigación do melanoma);  Carmen

Navarro Fernández-Balbuena (2010, biomédica especializada en enfermidades neuromusculares

entre outras);  Ofelia  Rey Castelao  (2011, investigadora de Historia Moderna dedicada á historia

das mulleres); María Tarsy Carballas Fernández (2012, edafóloga, ademais, entre outros premios

recibiu  o  de  Galega  Destacada  en  2006); María  José  Alonso Fernández  (2013, experta  en

nanotecnoloxía  farmacéutica  tamén  foi  premiada  no  2011  co  Premio  Jaime I  de  Nuevas

Tecnologías e o de Novoa Santos); Carmen García Mateo (2014, enxeñeira de telecomunicacións)

e  Isabel Aguirre de Úrcola (2015, arquitecta quen ademais foi Premio Nacional de Arquitectura



Manuel de la Dehesa en 1997).

Esta relación de mulleres científicas se pode incrementar con outras Galegas Destacadas como por

exemplo: en 2014 as astrofísicas Ana Ulla Míguez e Minia Manteiga Outeiro. e en 2016 a bióloga

Vanessa Valdeiglesias experta en toxicología xenética, que ademais en 2015 recibiu o premio que

concede a  Sociedade Europea de Xenómica  e  Mutaxéneses  Ambiental  ao investigador  europeo

menor de 35 años con mellor traxectoria científica. Tamén con Rebeca Santiso e María Tamayo,

dúas  investigadoras  galegas  do  Centro  Oncolóxico  de  Galicia  ás  que  a  Sociedade  Europea  de

Mutaxéneses Ambiental concedeulles, de forma consecutiva nestes dous últimos anos, o premio ao

mellor traballo realizado por xóvenes científicos.

Fig.3: As irmáns  Elisa Fernanda e  Jimena Fernández de la Vega y Lombán en 1919

foron  as  primeiras  licenciadas  pola  Universidade  de  Santiago  de  Compostela  na

Facultade de Medicina.

Cen Galegas Destacadas

Esta  relación  de  mulleres  científicas  se  pode  incrementar  consultando  o  listado  das  Mulleres

Galegas Destacadas, e así atopamos que en 2014 foron as astrofísicas  Ana Ulla Míguez y Minia

Manteiga Outeiro e en 2016 a bióloga Vanessa Valdeiglesias experta en toxicoloxía xenética,

que ademais en 2015 recibiu o premio que concede a Sociedade Europea de Xenómica e

Mutaxénesis Ambiental ó investigador europeo menor de 35 anos con mellor traxectoria  científE



E mesmo con a bióloga galega  Alba Aguión, Premio Famelab 2016 na fase española , este è un

concurso internacional creado en 2007 no que se  premia ó mellor monólogo humorístico creado por

un científico. 

Exposicións, Internet, ...

No 2016 houbo unha exposición polas capitais galegas sobre as mulleres galardoadas por súa labor

científica.  A  exposición  pretendía  promover  a  igualdade  entre  homes  e  mulleres,  loitar  contra  a

violencia de xénero e perseguía o obxectivo de paliar a tendencia á baixa na opción polas carreiras

científicas das estudantes,  xa que nos últimos  años o porcentaxe había caído do 35% ó 11%. Da

exposición faise referencia  entre outras mais coñecidas a: Olga Moreiras Tuni (Vigo 1933-Madrid

2012, contribuíu a mellorar a alimentación e a nutrición en España). Àngela Ruiz Robles (Villamarín

(León) 1895- Ferrol 1975), non sendo de orixe galego exerceu toda súa carreira docente en Galicia.

Foi a inventora da Enciclopedia Mecánica que rexistrou en 1962 co expediente Nº 276346).

E...poderíamos continuar con moitos máis  nomes de mulleres sobresaíntes no mundo científico,

porque ...son todas as que están mais non están todas as que son.



Fig.  4:  Recorte  de  prensa  no  que  se  fai  referencia  ó  ingreso  na  RAGC  de  Alicia

Carolina Estévez Toranzo e  María José Alonso Fernández no ano 2014.

PROPOSTAS PARA ACTIVIDADES

- Ponlle cara a 10 científicas galegas nacidas despois de 1950. Fai un mural para expoñelo a

teus compañeiros de aula e do centro.

-  Fai  un álbum coas fichas biográficas  de 5 mulleres  de ciencia galegas que traballen no

ámbito sanitario e de outras 5 que investiguen noutros ámbitos- Confronta teu álbum cos dos

teus compañeiros de clase e facede un gran álbum con todas as fichas non repetidas.

-  Escribe un relato sobre ciencia no que se faga referencia,  polo menos,  a unha científica

galega e ou a repercusión social do traballo realizado por algunha muller de ciencia.



- Comenta de maneira razoada por que non son “influencer” as mulleres de ciencia?

- Consulta que di a Real Orden do “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de 8 de

marzo de 1910”. ¿Cal foi a súa repercusión na sociedade? ¿E para a muller en España? ¿En

que foi pioneira Celia Brañas Fernández?

- Investiga se houbo outras mulleres que fixeran doazóns para desenvolver centros  de estudio

como María Sarmiento. Cal é túa opinión sobre estas persoas e seu proceder.

- Fai unha táboa nas que anotes as semellanzas e diferencias entre Hipatia,  Caroline Lucretia

Herschel,  Jocelyn Bell Burnell e Dona Antonia Ferrín.

- Le as páxinas 36, 37 e 38 do libro de relatos do 6º concurso de Cienciaqueconta (2013). ¿A

que científica se fai  referencia? Completa a información e  fai  a  biografía correspondente.

¿Cantos barcos ou buques oceanográficos ten España? ¿Cal é a función destes buques? ¿Cales

son  as  linas  de  investigación  do  Centro  Oceanográfico  de  Vigo  e  en  que  expedicións

participou? Comenta a importancia que poidan ter as expedicións científica para a sociedade.

Pon exemplos de expedicións feitas o longo dos séculos. 

-  Na páxina 11  do libro  de  relatos  do  5º  concurso  de  Cienciaqueconta  (2012)  nomease  a

Inmaculada Paz Andrade e na páxina 60 do libro do 6º concurso a María Luísa Andrade

Couce.  ¿Cales  son  seus  campos  de  traballo?  ¿Teñen  importancia  para  a  sociedade  súas

profesións? ¿Están relacionados ou son independentes os seus estudios e súas aplicacións na

vida real? 
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