
Mulleres na Historia



1. Exeria

O Escritora e viaxeira da Idade Antiga (s. IV d.C)

O Escribiu o relato Itinerarium Egeriae, na que narra
unha viaxe a Terra Santa.

O Indicios de que naceu «nas ribeiras máis afastadas
do océano occidental» Gallaecia

O Minucioso relato no que describe o itinerario da
súa viaxe e as súas impresións: costumes.

O Primeiro escrito formal en prosa redactado por
unha muller na Europa occidental.





2. María Balteira

O Nacida na comarca de Betanzos no s. XIII.

O Exerceu como soldadeira nas cortes de 

Fernando III e Afonso X.

O Soldadeira: muller que bailaba durante a 

actuación dos xograres. Fama de prostitutas.

O Personaxe moi popular citado en numerosas

cantigas (de escarnio). 





As soldadeiras eran mulleres que estaban adscritas
á corte e que tiñan como oficio cantar e bailar. Por
este traballo pagábanlles unha soldada (salario) e
de aquí vén o nome de soldadeira.

M. Balteira é a protagonista de quince cantigas de
escarnio escritas por dez trobadores distintos. A
través destas descubrimos que María participou
nunha cruzada e, sobre todo, coñecemos detalles
do ritmo de vida que levaba. Se facemos caso do
que se di nas cantigas, María reunía todos os vicios
condenables do momento: xogaba aos dados,
aproveitábase da xente, mantiña relacións sexuais
de todo tipo con cregos, xograres, transmitía
enfermidades…



3. María Rodríguez

O Natural de Portugal, foi acusada de bruxería

pola Inquisición.

O Mentres era torturada no potro confesou

que coñecera ao demo, que tivera con el

relacións amorosas, que lle entregara corpo

e espírito converténdose na súa escrava.

O Foi queimada nun acto público nunha praza

de Santiago de Compostela.



Moitas mulleres sabias e independentes ou que exercían de 

curandeiras foron acusadas de bruxería, pero moitas veces

estas acusacións só agochaban envexa ou medo ante o 

incumprimento das normas sociais.



4. María Pita

O É coñecida como a heroína da cidade de A Coruña.

O Naceu nunha familia humilde no s. XVI.

O Cando a flota inglesa dirixida por Francis Drake

atacou a cidade, ela matou a un dos direxentes do

ataque co berro: Quen teña honra, que me siga.

O Finalmente as tropas inglesas retiráronse.





5. Isabel Barreto

O Navegante nada en Pontevedra no s. XVI.

O Acompaña ao seu home nas súas

exploracións polo océano Pacífico.

O Trala morte do seu marido, faise cargo da

expedición: PRIMEIRA ALMIRANTE.

O Recibiu os títulos de gobernadora de

distintas colonias.





6. Concepción Arenal
O Asistiu a aulas da carreira de Dereito, como oínte, 

disfrazada de home          1ª universitaria española.

O O seu traballo como socióloga e penalista tivo

repercusión internacional.

“Abride escolas e pecharán cárceres”.

1860: A porcentaxe de analfabetas era moi alta, só un 6% 

de mulleres sabía ler e escribir. 



7. Sofía Casanova

O Escritora e corresponsal de prensa

O Dende nova participaba nas terturlias, onde
coñece ao profesor, filósofo e diplomático
polaco Vicente Lutoslaswk.

O Aínda que mudan, viaxarán cada ano a
Galiza durante o período de verán, o que lle
permitiu Sofía manter unha relación directa
coa súa terra

O Colaborou con distintos medios: El Mundo,
Gaceta Polska, New York Times…





8. Irene

O Non existe constancia en todo o mundo
doutra muller que fose futbolista nunha
época tan temperá como a década de 1920
do século XX. Ocupaba o posto de
gardameta nun equipo federado da Coruña
que levaba o seu nome: o Irene C.F.

O Cara a 1928, enfermou de tuberculose.
Organizouse un partido para recadar fondos
cos que poder axudala pero nada se puido
facer.





9. Maruxa Mallo

O Pintora surrealista nada en 1902.

O Estudou Belas Artes en Madrid. 

O Relacionouse con Alberti, Dalí, Lorca…

O Viviu en París.

O Exiliouse trala Guerra Civil a Bos Aires pero 

volvería nos anos 60.





E moitas máis…

Urania Mella María Castaña

Rosalía de Castro    Ánxeles Alvariño

Emilia Pardo Bazán Francisca de Isla              

María Soliña Constanza de Castro                  

Amparo Alvajar Luz Casal



Expresión oral: Agora ti!

 Tras investigar un pouco, escolle unha muller

galega que consideres destacada.

 Redacta unha breve biografía cos aspectos máis

importantes da súa vida.

 Crea unha presentación na que mestures outros

elementos: escritos, fotos, audio, vídeo…

 Practica e expón diante das túas compañeiras.

DATA: martes, 15 de marzo


