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Primeira astrónoma galega 
 Antonia Ferrín Moreiras foi a primeira astrónoma galega  pero tamén foi licenciada
en  química  ,matemáticas  e  farmacia.  Con  tan  so  36  anos  ofrecéronlle  praza  na
facultade de matemáticas da USC situada en Santiago de Compostela.

O 14 de setembro de 1963 defendía a súa tese sobre
astronomía na facultade de matemáticas, o seu amigo
e mentor Ramón María Aller, era a primeira tese sobre
astronomía que se lía nesa facultade e na primeira de
España que defendía unha muller sobre ese tema.

Unha  persoa  fora  do  común  que  foi  unha  das  máis
incansables científicas do noso país e que, a  pesar de
ser  discriminada  polo  simple  feito  de  ser  muller,
conseguiu ser unha das máis brillantes investigadoras
no seu campo.
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Antonia Ferrín Moreiras
Antonia  Ferrín  Moreiras  naceu en Ourense  o  13 de  maio de  1914 no seo  dunha
familia con escasos recursos. O pai,  profesor de matemáticas,  quería que as súas
catro fillas, Antonia, Celsa, María e Pastora, tivesen estudos superiores, a pesar das
convencións da época e da situación económica da familia. Por iso, en 1920, cando

Ferrín tiña seis anos, trasládanse a Santiago
de Compostela.

Ferrín comezou a ir ao colexio con sete anos
e  con  só  nove  xa  estaba  lista  para  ir  ao
instituto. Estudou o Bacharelato de Ciencias
no Instituto Xeral e Técnico de Santiago de
Compostela  e,  posteriormente,  estudou  o
Bacharelato  Universitario  no  Instituto
Nacional  de  Secundaria  xunto  con  outras
doce rapazas.

Xusto despois de rematar a carreira, Ferrín comezou a traballar, aínda que os seus
primeiros traballos non eran remunerados: de 1934 a 1936 exerceu como profesora
axudante  nas  prácticas  das  materias  de  Física  e  Matemáticas  da  Facultade  de
Ciencias  e  como  axudante  interina  no  Departamento  de  Ciencias  do  Instituto
Arcebispo Xelmírez de Santiago. Ao mesmo tempo, estudaba Farmacia e realizaba os
únicos cursos de ciencia exacta que ofrecía a USC.
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opinión persoal
Teño que dicir que sinceramente impresionoume o que fixo, témonos que dar conta 
de que non viviu a súa infancia nas mellores condicións e aínda así foi capaz de 
licenciarse nun montón de especialidades ,ser profesora e sacar adiante unha tese 
astronómica e non calquera fai iso. 
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Wikipedia.org

quincemil.com

Instituto de astrofísica de Andalucía
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