
MARÍA MARIÑO 
CAROU

María Mariño Carou, nada 
en Noia o 8 de xuño do 
1907, é finada en Seoane do 
Caurel o 19 de maio de 1967. 
Foi unha das escritoras 
galegas máis importantes do 
século XX. Adicóuselle o 
Día das Letras Galegas en 
2007.

MARÍA PITA

María Maior Fernández de 
Cámara e Pita (Sigrás 1565-
1643), coñecida como María 
Pita, foi unha heroina da 
defensa de A Coruña en 
1589 contra a Armada 
Inglesa dirixida polo 
corsario Francis Drake.
O 4 de maio de 1589 as 
tropas inglesas, cercaron a 
cidade de A Coruña, abriron 
unha fenda na muralla e 
comezaron o asalto da cidade vella, dirixidos por un alferez 
que, coa bandeira da resistencia na man, logrou subir á parte 
máis alta da muralla. María Pita matou ao alférez inglés. Non 
se sabe realmente con que arma se levou a cabo a morte do 
alférez. A tradición di que este feito se levou a cabo co berro 
“Quen teña honra que me siga” e que isto desmoralizou á 
tropa inglesa, composta por 20.000 efectivos e provocou a 
súa retirada. Unha vez acabada a batalla axudou a recoller os 
cadáveres e a coidar feridos.

4ºC

15 páxina  18 e 19

ANPA
RECANTOS

páxinas  16 e  17
COMPLEMENTARIAS

páxinas  7 a 9  COLABORACIÓNS
páxinas  2 a 6

ESCOLARES
páxinas  10 e 15

MARZO 2010

Serrana Rial García é profesora de Historia e ofreceunos un 
percorrido polo papel da muller galega no tempo e a súa 
presenza en sectores como: artesanía textil, actividades 
mariñeiras, comerciais, urbanas... fiandeiras, palilleiras, 
calceteiras, costureiras, pescantinas, regateiras, panadeiras, 
taberneiras, mulleres de artesáns... 

O día 8 de marzo de 2010 déronnos 
unha conferencia para explicarnos 
porque se celebra o día da muller 
traballadora.
Aprendín que, non hai moitos anos, 
as mulleres facían moi poucos 
traballos fóra da casa. Agás de 
traballar no campo, como 
mariscadoras ou en fábricas, só se 
ocupaban das tarefas da casa e o 
coidado dos fillos.
Moi poucas estudiaban, máis alá de aprender a ler e a 
escribir. Dende pequenas as súas nais ensinábanlles a 
facer as cousas da casa. Ao ter poucos estudios non 
podían ter bos traballos.
Impresionáronme as cousas que nos contaron que 
tiveron que facer para chegar á situación actual, como 
o feito que sucedeu cando as mulleres que traballaban 
nunca fábrica encerráronse para reclamar os seus 
dereitos e o dono mandou lanzar bombas incendiarias e 
morreron todas.
Pouco a pouco, foron empezando a estudar e a ter 
mellores traballos, pero, aínda hoxe, as mulleres 
traballan máis, porque ademais de facelo fóra , 
encárganse das súas casas e de coidar aos seus fillos.
Léronnos poemas dalgúns escritores galegos, como 
Rosalía de Castro, que se referían ao tema.
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TRABALLADORA


