
PROXECTO DE INVESTIGACIÓN E RECUPERACIÓN 
DA MEMORIA HISTÓRICA SOBRE MULLERES 

EMPRENDEDORAS NA PROVINCIA DA CORUÑA



Recolle a 5 mulleres que son un exemplo de tesón e contribución ao desenvolvemento 
económico, xerando riqueza e creando emprego. Éstas e moitas outras sentaron as 
bases do que hoxe en día se está a conseguir neste ámbito. Tiveron unha grande 
contribución ao momento que estamos vivindo fomentando o progreso do tecido

 empresarial feminino. Por iso, o poder recompilar a mulleres importantes no eido

 
 

empresarial, non é máis que un paso previo e imprescindíbel para recoñecermos o 
grande esforzo destas empresarias, que tiveron que facerse un oco nun mundo tan 
masculinizado. É fundamental emprender medidas de acción positiva para loitar contra 
os estereotipos impostos pola sociedade durante tantos anos. A erradicación dos 
mesmos é un proceso longo e custoso que implica compromiso por parte de todos os

 
 

sectores e axente sociais. 

Éste primeiro estudo constitúe o comezo de posteriores labores de investigación para a 
recuperación da memoria histórica sobre mulleres emprendedoras na provincia da 
Coruña.



Dª María Luisa Couceiro Seoane, Dra. En 
Farmacia e titular do Distrito Farmaceutico

 de Betanzos, colexiada nº 549, rexenta dende

 o ano 1968 a Farmacia do Doutor Couceiro,

 
 

seguindo deste xeito unha tradición familiar 
que se remonta dende principios do S.XVIII. 
Sita no número 8 da rúa Prateiros da cidade

 de Betanzos ,os primeiros documentos que se 

recollen da Farmacia datan do ano 1714 –

MARÍA LUISA COUCEIRO SEOANE

“Teño documentos en arquivo de 1714” - .  
A Farmacia Couceiro leva 3 séculos de

actividade ininterrompida. Rexida pola mesma familia e ubicada no mesmo lugar Dª

 María Luisa, aos seus 82 anos, é a oitava xeración, - ”a Farmacia Couceiro pérdese no 
tempo”, "empezou cando se empezaron a usar os remedios, as plantas…”



Tras o falecemento do Doutor Couceiro, a 
súa

 
viúva, Dª

 
Encarnación Serrano, 

licenciada en xurisprudencia, saca o título

 
 

de Farmacia e faise

 
cargo de negocio 

familiar ata a maioría de idade do seu fillo, 
D. Fermín Couceiro Serrano. Nado no ano

 
 

1862, e avó de dona Mª Luisa, obtén o seu

 título de Doutor en 1881 -" o depósito do 
título de Doutor

 
custoulle

 
daquela

 
750 

pesetas“-

 
. Debeu de ser dos primeiros

 doutores daquela época - "Gran profesional, 
os seus traballos dirixíronse mais hacia o

 
 

campo da medicina veterinaria, inventou a 
POMADA DE FUEGO”. 



O rexistro da devandita pomada extendeuse a México, Cuba, Arxentina,... 

Ao tempo, Dña María Luisa Couceiro, sobriña de D. Jesús Couceiro

 
Núñez, 

licénciase en Farmacia e realiza o Doutorado en Santiago. Os seus tíos eran persoas

 moi

 
maiores, así

 
que no ano 1952 aproximadamente, comeza

 
a traballar

 
na

 Farmacia. 

Premiada en diversas exposicións: Lugo no ano 1896, Gijón en 1899, e Santiago en 
1909. Recibiu tamén unha mención honorifica en París no ano 1900.

Poderoso revulsivo no campo da veterinaria, era aplicado ao ganado caballar e

 
 

vacuno en certas enfermidades propias da raza.

D. Fermín Couceiro tivo 10 fillos, entre os que se atopaba, D. Jesús Couceiro

 Núñez, licenciado no ano 1915. Obtén o seu título en 1917, os seus remedios 
farmacéuticos eran elaborados na propia Farmacia e recomendábanse por todos os

 
 

médicos - "prestixiosísimo profesional, entrañable non solo para a súa xente senón

 para toda a comarca” - "persoa moi querida, a xente adorábao". 



No ano 1967 falece o seu tío, o Sr. D. Jesús Couceiro Núñez, data a partir da cal Dña 
Maria Luisa pasará a rexentar a Farmacia, dende o ano 1968, continuando coa tradición 
familiar xerada ao longo do tempo.

Destaca o labor do seu marido, sen o cal non podería facer todo o que fixo - "pasábase

 o día enteiro dedicado á farmacia.... 

Dª María Luisa foi recuperando a esencia do que fora nos seus inicios a Botica -

 "encarguei a un ebanista que me fixese unha copia dos anteriores mobles" - pouco a 
pouco recuperou todo o que alí existira, poñéndolles luz aos mobles e mostrando

 
 

todas aquelas reliquias que tanta historias contiñan no seu interior.
Sempre tivo a inquietude de mostrar aquilo, e que a xente soubese o que alí había e lle

 desen importancia, por iso decidiu exhibir as pezas antigas - "Puxen todo a exhibir para 
que se decatasen do que había dentro de casa". "Na rebotica poden atoparse numerosas 
pezas do SXIX".



A parte de diante é de cerezo, a de atras é de 
castaño. No establecemento apréciase o gusto 
neoclásico, cos capiteis da época, de cerdeira

 con ouro de lei, ornamentación a base de 
madeiras

 
nobres, destacando sobre todo o 

numeroso "Botamen" empregado

 
na

 elaboración de diversas "Formas

 
 

Farmacéuticas“.

A beleza

 
dos caixóns

 
e a antigüidade

 
dos 

utensilios fan dela unha auténtica Farmacia -

 Museo. 

A día de hoxe, séguense

 
preparando as 

fórmulas maxistrais de toda a vida.



O pasado 4 de xullo foille entregada, pola Cámara de 
Comercio, o titulo de "empresa centenaria", ao tratarse 
dunha

 
empresa tricentenaria, historia dunha

 
longa 

familia de farmacéuticos, que exerceron a súa profesión 
de boticarios dende o SXVII. Na cidade de Betanzos, 
foille entregado outro premio.

Unha fotografía do retrato do seu tataravó, o Sr. D. 
Cosme Antolín

 
Montañés Crespo, preside o seu

 despacho, coidado ata o último detalle e o cal conserva

 
 

toda a maxia da época. Dª María Luisa é a octaba

 xeración. No establecemento xa se atopa traballando a

 
 

novena xeración, a súa sobriña, a farmaceútica María 

Sánchez Martínez.

No ano 2001, a Farmacia do Doutor

 
Couceiro

 Montañés, foi

 
galardoada

 
coa Medalla de Prata

 
de 

Galicia.

Dª María Luisa no seu despacho



Asemade, conta coa felicitación e recoñecemento

 por parte da Real Academia de Belas

 
Artes 

"...felicitar á Dra. María Luisa Couceiro Seoane, 
propietaria da Farmacia Dr. Couceiro de Betanzos, 
a máis antiga de Galicia e que vén ocupándose

 
 

deste labor dende principios do século XVIII, polo 
mantemento do mobiliario e exemplar respecto ás

 remodelacións feitas nos pasados séculos ".

Entrega do galardón da Medalla de Plata de Galicia a 
Farmacia do Doutor Couceiro Serrano de mans do 
Ilmo. Sr. D. Manuel Fraga Iribarne, año 2001.



Primeira edición da Farmacopia española

Fotografía dunha das vidrieiras que podemos 
atopar no interior da Farmacia

Exposición de agricultura 1857 de Madrid, 
En Francia, medalla de honor,1862



Actualmente, Dña María Luisa segue

 
rexentando

 
a Farmacia e contando para o 

desempeño do seu labor, coa súa prima María José Martínez Couceiro, e coa súa

 sobriña María Sánchez Martínez, licenciadas ámbalas dúas en Farmacia, ademais de co

 persoal auxiliar da farmacia.

Fotografía de Dª María 
Luisa no Laboratorio



MARÍA LAVANDEIRA MACEIRAS

María Lavandeira

 
Maceiras

 
naceu

 
o 2 de novembro

 
de 1922 en Vimianzo.

 Aos seus 86 anos destaca pola súa vitalidade.

Aos 7 anos aprendeu a ler e a escribir - "tíñamos un libro para dous" - pero non foi ata os 25 
anos cando comezou a ir a escola. Os seus pais foron sempre persoas que se preocuparon 
de axudar aos demais, persoas moi voluntariosas que aproveitando os traballos das labores 

do campo utilizaban os produtos que obtiñan do campo para trocalos por outras cousas.



Entre as persoas que lle compraban o leite atopábase a mestra do pobo, e é a partir de 
ahí cando Dª María comeza a ir a escola con 25 anos. Polo día traballaba no monte e 
pola noite acudía a escola das 8 da tarde as 11 da noite. 

Como moitos fogares daquela época, ésta era 
unha casa colaboradora. A mestra non tiña 
leite, polo que lle facilitaban o leite a cambio 
de que lles aprendera a ler e a escribir. Era 
moi importante que Dª María aprendese para 
poder escribirlle

 
os seus

 
familiares que 

estaban no extranxeiro

 
(en Montevideo). 

Asemade o cura facíalles ver a importancia de 
que aprenderan: "se non sabedes a doutrina

 nos vos caso".

Destaca que a súa familia sempre tivo ideas de futuro.

Fotografía antiga da casa



En pouco tempo xuntaron entre os dous 12 reais. O seu

 avó fundou a casa onde vive, en Baio. O seu padriño

 comezou como dentista en Bos Aires, mentras que a nai

 realizaba as labores de dentista na comarca. Durante o 
tempo que exerceron as súa actividade, Dª María sempre

 lles gardou moito respecto aos seus pais, isto reflectíase

 no respecto que lle profesaba á súa nai. Dedicábase a 
mirala e a observala, aprendendo do que facía ela. Tras o 
falecemento da nai, e con todo o que aprendera, María 
comenzou

 
como dentista, aos

 
50 anos, realizando 

arranxos nos dentes e elaborando dentaduras.

Os seus avós eran persoas moi traballadoras e aforradoras.

Fotografía dos seus avós

Actualmente xa non exerce como dentista.



Dona María na súa vida dedicouse a moitos oficios:

 
 

labores do campo, dentista, recollida

 
de froitos, 

costureira, palilleira,...sin dúbida

 
foi

 
sempre unha

 muller todoterreno. “Aprendín a facer moitas cousas

 porque daquela non había homes na casa, nada máis

 que meu

 
pai“

 
“chegaba

 
a hora de traballar

 
no 

campo, e a cambio de que a xente me axudara no 
campo, eu arranxáballes os dentes”.

Ela fixo a súa propia dentadura, sen dúbida, uns dentes

 perfectos. Entre os seus oficios destacaba o de costureira. 
En ocasións

 
e sempre

 
deixando

 
presente o profundo 

respecto que tiña á súa nai, collíalle a máquina de coser e 
cosía ás agachadas. Na época do movemento nacional, na

 Guerra Civil, aprendeu a coser, calcetar, fiar,…

Dona Maria coas labores do campo



Aos homes que viñan de permiso militar a Bayo

 
 

facíalles

 
calcetíns

 
e panos. Logo, os xefes

 
a ver 

aqueles calcetíns de la auténtica, decidiron enviarlle

 unha carta facéndoo unha petición: ser "madriña de

 
 

guerra". Naquela

 
época, eran mulleres que 

colaboraban cos combatentes franquistas. Tiveron

 un carácter auxiliar. 
Fotografía familiar

Cosían uniformes nos roupeiros, servían nos comedores infantís do Auxilio Social, 
postulaban pequenas axudas para os militares, visitaban os feridos e os soldados no 
frente,…

A partir das ovellas, sacaban a la e de aí facían

 calcetíns e xerseis.



Fotografía antiga da casa

Ela non accedeu

 
á

 
devandita

 
petición 

posto que a política nunca lle gustara e 
non se quería ver inmersa nese mundo. 
Rexeitou

 
ser "madriña

 
de guerra", pero 

aceptou encargos para coser panos para 
os militares. Mandábanlle

 
os panos

 cortados, para coselos

 
a máquina. Por 

todo iso

 
lle

 
enviaban cartas de

 
 

agradecemento.

Os 78 anos comezou a palillar grazas aos cursos que fai ou Concello e ao dia de hoxe

 segue palillando.



Con carácter anecdótico, compre destacar a súa faceta 
de actriz, xa que fai 8 anos comezou con clases de 
teatro e xa participou nalgunha película.

Mostra do seu bo facer como palilleira

Dª María, na actualidade, segue facendo as tarefas da 
casa, palilla, fía, …



CONSUELO RAMOS LÓPEZ

Consuelo Ramos López, nada o 7 de xaneiro de 1939 en Santa Locadia de Branzá,

 
 

Arzúa. Dende pequena axudou a súa nai a facer queixos artesáns. Creciu nunha 
familia numerosa. Ela, a terceira de sete irmáns, e a maior das fillas, veuse obligada a

 
 

traballar por necesidade dende ben pequena. Desplazábase

 
as distintas feiras a

 
 

vender o queixo, ademáis de axudar na elaboración e coidado dos mesmos. Viviu 
nunha época na que os homes ían a escola, para posteriormente acudir o servicio 
militar; mentras que as mulleres adicábanse a traballar na labores do fogar e da casa.

Os 18 anos casou e trasladouse a Turces. Aínda non cumplira os 24 anos e xa tiña 3 
fillos, compatibilizou a sua crianza con seguir traballando e facendo queixo. 



O seu marido, o Sr. José Pereira Conde, sempre a 
axudou. Teñen 4 fillos: María, Purificación, Benigno 
y José, e coa intención de obter os maiores beneficios, 
apostou decididamente polo queixo: “Tiñamos pucos

 medios e eu queitáballe moito máis ó queixo que ó

 leite”.

Comezou vendendo queixos en Santiago, nun 
camión de feiras – “viaxábamos na cima do camión”

 – e “tiña que deixarlles uns queixos para que me 
deixasen pasar”. Como persoa que naceu na 
posguerra, conta que creciu co medo no corpo.

Sempre quixo que os seus fillos tiveran a formación 
da que ela non puido disfrutar; por iso dedicouse a 

traballar facendo queixos.

Fotografía de Dª Consuelo



Fixeron o saneamente completo. Tiveron que limpar, queimar, desinfectar todo para 
comezar co proceso de novo. Mercaron vacas inglesas e alemás. Acudían en grupo a 
buscalas, e desa maneira resultáballes mais económico. As vacas que mercaran 
estaban todas preñadas. 

Ao principio, por mor da inexperiencia, cometeron o erro de mercar unha vaca en 
Santander que viña tuberculosa. Ao traer aquela enfermidade, contaxiou todo e 
posteriormente tiveron que facer unha labor de saneamento, desinfectándoo de 
novo. Foi no ano 85.

Os seus fillos sempre a axudaron..

Ten 4 netos, e ata agora a paixón polo queixo e a súa elaboración lévao no sangue 
toda a familia.

De pasar de ter moi pouco leite, pasaron a ter moito, polo que para aproveitar o leite 
que daban chegaron a facer 58 kilos de queixo diario con leite crúa. 

Pronto chegaron os cambios. Eran consciente de que habia que modernizarse, 
cambiar o sistema e crear unha queixería.



Foi en 1980 cando, Consuelo Ramos e o seu esposo crean a marca Arquesán en 
Murgás, Touro, na provincia de A Coruña, con esa tradicion que se transmite de 
xeración en xeración, mantendo a filosofía artesanal que deu orixe a tan exquisita 
producción que hoxe goza de denominación de orixe recoñecida en todo o país e, 
incluso, fora tamén das nosas fronteiras.

Os tempos non eran os actuais e as formas de venda eran moi duras. Dende a súa 
casa á estrada tiña que camiñar un quilómetro - case sempre por un sendeiro de 
barro-, ata tomar o coche de liña que a levaba a Santiago. Moitas veces, o autobús 
deixaba estas mulleres lonxe da Praza de Abastos, e tiñan que subir a dura costa de 

Castron D´Ouro, coa cesta na cabeza "ainda cando vou a praza, sempre miro a 
esquina na que se poñía miña nai a vender os queixos - que algunha vez me levaba 
con ela - di Benigno Pereira.

A boa producción de leite fixo que tiveran importantes ganancias, que lles  
permitiu mercar a primeira cámara frigorífica no ano 1986.



Pouco a pouco foron crecendo e montaron a primeira queixeria que foi a primeira 
que inagurou a Xunta de Galicia, o Conselleiro de Agricultura, no ano 1987.

 Tiñan unha queixería na que o leite ía directamente do ubre a queixería. 

Ela quería o seu queixo de Arzúa pero coas ansias de mellor cada día a receita ata 
crear un queixo excepcional, nunca estivo conforme e sempre quixo mellorar.

 
 

Confesa ter como único segredo para que os seus queixos se distingan entre os 
mellores o seu amor a un traballo no que se iniciou cando tan só contaba con 12 
anos de idade – “Tenche que gustar o que fas, ademáis de ter a responsabilidade de 
facelo ben e non baixar nunca a guardia”-.

Hay que facer unha queixeria. Fixéronlle moito caso ao seu fillo, Nino, que segue 
mantendo a tradición, constituíndose como un dos propietarios do queixo Bama.



O cambiar de ganado beneficioulles e a partir de ahí poideron mercar moitas

 
 

cousas e facer moitos trocos cos que mellorar a sua producción –“En 20 anos 
houbo q transformar moitas cousas para poder estar dentro da Comunidade 
Económica Europea” -.

Os queixos van coa sua etiqueta, 
a producción distribú

 
ese 

directamente nos camións 
frigoríticos de Bama. 

Asemade, na

 
Agrodespensa,

 
 

reciben excursión de nenos. 
Apréndenlles a facer o queixo, 
póñenlles

 
debuxos, realizan 

xogos,…
Fotografía dunha das dependencias da Agrodespensa



Na actualidade, a producción é tal, que a obtida entre Consuelo e o seu marido (marca 
Arquesán), e o seu fillo (marca Bama), constitúe a metade da producción de todas as

 
 

queixerías que están inscritas no Consello Regulador. (2500 litros diarios/ 8 litros= mais

 de 300 queixos a produción diaria).

Pola la Agrodespensa ya pasaron máis de 5000 nenos. Ademais dos nenos tamén se 
realizan excursións dos enfermos de Conxo, da Escola de Hostalería,…

Eles mismos fan o queixo

 
e 

posteriormente píntanlles

 
a etiqueta. 

Cada queixo leva o seu número polo

 
 

que se lles envía cando está curado e 
feito. Cada neno lévao para a súa casa.



Os seus fillos chámana cariñosamente “A 
FARAONA”.

O queixo é a súa vida – “mentras poida seguirei 
facendo queixos”.

Teñen 8 premios, 5 de ouro, 2 de plata e 1 de bronce.

Bama exporta aproximadamente para uns 25 paises extranxeiros, porque están nun 
consorcio de queixo tradicional de España. Exportan ata o Xapón.

Dende que se presentaron gañaron sempre.

Reportaxe publicado no Correo Gallego sobre a “Cata

 
dos Queixos de Galicia”

O seu queixo só

 
está

 
a venda en 

tendas especializadas. Distribúese por 
Barcelona, Palma de Mallorca, 
Suiza,....pero nunca en grandes 
superficies, sólo en tendas 
especializadas. Os queixos chega a 
boa mesa baixo o selo de Arquesán 
(de Agrodespensa).



Entre os recoñecementos obtidos destaca o seu primeiro premio, queixo feito 
con leite cruda, dado pola Consellería de Sanidade. A principios dos anos 80. 
Aínda que o que mais ilusión lle fixo foi a homenaxe que lle brindou o

 
 

Concello de Arzúa, no ano 2005.

Entrega do premio outorgado

 

a Dª Consuelo

 

 
pola Consellería de Sanidade



JUANA PERMUY VILASUSO

Nada o 3 de xullo de 1938, a súa traxectoria profesional 
comezou fai mais de corenta anos cunha pequena taberna 
na que paraban os veciños e os traballadores da Central do 
Eume.

 Dende moi nova dedicouse aos labores do campo, cosía 
calcetíns dende os 8 anos, e lavaba a roupa na casa.

Aos 20 anos xa estaba casada. A súa familia abriu unha taberna que se dedicou a

 
 

atender ela. Alternouno co nacemento dos seus dous fillos.

Foi á escola ata os 16 anos.

A axuda na tasca era necesaria para a economía da familia. En aqueles tempos vivían 
regularmente, pero todo o mundo quería mellorar…



Tan só levaba uns meses coa taberna, cando aos dous días de nacer a súa filla máis

 maior, ardeu todo. Aquela construción de madeira foi destruída nun incendio xunto coa

 mercadoría, moita dela sen pagar aínda. Ardeu todo e quedou sen nada, as facturas, a 
mercadoría. ...

Pero a forza das persoas que loitan pola vida contra todo impedimento, failles capaces de 
levantarse de entre as cinzas, e pouco despois o cantero Ruibal, o mesmo que fixo as 
primeira casas de Estoxa, axudado por Vence, comeza a levantar a casa de pedra, por 
encarga de Domingo de Peizás e o seu fillo, Antonio. Alí, Juana abre un negocio que 
combina a tenda de ultramarinos co bar.

Toda a mercadoría que tiña para vender ardera naquel fatídico incendio. 

Estivo dous anos pagándoa pouco a pouco, mentres facía o almacén e posteriormente a 
casa, a primeiros dos anos 60. Na taberna había perfumaría e mercería. De feito, a 
primeira televisión da zona puxérona eles e polas tardes xuntábase alí a xente.

Sen esperalo, Juana e o seu esposo, Antonio Calvo, víronse ante as cinzas do seu local. 
«Quedaran sen nada e acababa de nacer a su primeira filla», 



O bar vaise facendo casa de comidas mesturando a arte para a cociña de Juana coas

 troitas

 
e os reos do Eume, facendo

 
tamén

 
cocido, requeixo, freixós...

 De ahí, Juana pasa aos

 
primeiros

 
banquetes de voda, para o que conta

 
coa

 inestimable axuda de Maruja de Ruibal e da familia. Eran banquetes como festas de 
patrón, tal e como se reflectía en fotos dos anos sesenta, que quedaron como 
testemuña.

Chegan

 
os anos setenta e 

constrúese o primeiro comedor 
con capacidade

 
para 150 

persoas

 
o que favorece que 

aumente a fama e o prestixio, 
tanto en banquetes coma en 
comidas á carta, e que esixe

 ampliar as instalacións

 
cun

 novo salón de case 500 m2.
Salón anos 70



Salón anos 80-90

Crecía a demanda e a xente

 
desprazábase

 
ata alí.

 Foi

 
das primeiras

 
mulleres da zona en sacarse o carné

 
de conducir.

 Dª Juana conta dende o ano 97 co apoio do seu xenro, o Sr. D. Rogelio López 
Loureiro, encargado da xestión e proxección do negocio, quen actualmente pasou a

 
 

tomar a testemuña da dirección do negocio.

Prodúcense

 
novas e sucesivas 

reformas das instalacións:

 
 

aparcadoiro, beirarrúas

 
, 

xardíns,...  



Prodúcense

 
dúas

 
forzas

 
que incidirán na

 mellora do negocio: por un lado, o desexo

 de facer un restaurante digno e fermoso; e,

 
 

por outro, o traballo diario de Juana, cun

 equipo humano que leva con ela máis de 
dúas décadas.

Fotografía de Dª Juana

Todos estes

 
factores, levarán a que se 

inaugure no ano 2001 o Hotel Fraga do 

Eume.



Hotel Fraga do Eume, 
inaugurado no ano 2001

No ano 2005 amplia a oferta para banquetes e eventos, poñendo outro

 
salón,

 
 

contando na actualidade cunha capacidade de 500 prazas.

Das cinzas do seu comezo, Dª Juana creou un restaurante, Casa Peizás, e o Hotel 
Fraga do Eume. Tres salóns, cafetaría e un restaurante á carta (mencionado xa dous

 anos na Guia Michelín) conforman as instalacións deste marabilloso complexo.



Hoxe en día, segue activa, guionista de teatro, grupo de pandereteira, viaxes,…

 segue participando na vida cultural e social de A Capela. Disfruta participando en 
actos populares e culinarios, como por exemplo o día que fixo callos para 700 
persoas. 

Dª

 
Juana recibiu

 
ao longo da sua

 traxectoria

 
profesional a Medalla de

 
 

Bronce de Galicia, no ano 2001. 
Premio Nacional de Gastronomía de 
Radio Turismo, Premio ao labor de

 
 

toda unha vida (Concello de Lalín)...

Recorda orgullosa como a xente que estivo alí volve. Aqueles nenos que no seu día 
celebraron a súa comuñón alí, volven pasados os anos a contratar a súa voda. -

 "despues de 20 anos aínda se segúian acordando do requeixo que comeran na súa

 comuñón“-.



TASINA PISONERO RAMOS

Coñecida como "Tasina", Dª Anastasia Pisonero

 Ramos, nace no ano 1929 en Villalón de Campos, 
Valladolid. 

Estudou en Vigo, a onde chegou con 9 anos. Alí estivo no colexio das Carmelitas ata os 
16 anos. Posteriormente, trasládase a Pontevedra. É alí, cursando unhas materias de 
Maxisterio, onde coñece o seu marido.

Casou con 21 anos pero xa exercendo de Mestra en Tui.

O seu marido, Viriato, procedía dunha familia modesta. Él tiña un comercio de 
confección en Pontevedra cun tio seu, pero ao casarse, independízase e a parella 

decide poñer un comercio en Ordes.



Eran coñecedores das feiras que había Ordes pero tamén sabían que non había 
nada de comercio, e consideraron que sería unha boa idea establecer un negocio 
naquela comarca. Aquela idea empresarial causou revolución na zona. A forma de 
levar o negocio era innovadora e o escaparate era inmellorable.

Comezaron coa súa etapa de fabricantes a partir da compra dunha máquina e a 
contratación de dúas rapazas para que Dª Tasina as dirixise. Propuxéranlle dar

 
 

clases particulares, pero preferiu seguir os pasos do seu marido, e así naceu a 
combinación entre comercio e produción.

Quería chegar a crecer o suficiente como para satifacer toda a demanda que vían

 que ía xurdindo. O seu primeiro , 60 prendas, parecéralles unha loucura.

Foi o paso definitivo cara ao traballo automatizado.

 Dª Tasina esixíase a ela mesma, e transmitíao á súa xente. 



Sempre foi unha persoa con moita iniciativa, con afán de encontrar novas cousas

 non dubidaba en viaxar a sitios como París, Alemaña,... para coñecer os avances do

 
 

sector noutros países.

Non tiña ningun

 
inconveniente en ir a Alemaña, Londres, .... a comprar 

maquinaria.

 "O primeiro eslabon foi o primeiro cliente, logo correuse a voz e veu todo rodado". 
Había muchísimos pedidos.

Chegou a ter ao redor de 500 empregados, e sempre tiveron máis mulleres que 
homes.

 A demanda de man de obra para a empresa causou unha auténtica revolución na

 comarca. As mulleres da zona, naqueles tempos, case non sabían as primeiras

 letras, e levaban unha vida moi dura no campo. A maioría tiñan unhas mans tan 
rudas que era moi difícil adestralas para un traballo máis delicado –”para elas foi

 unha liberación, ata o punto de que preferían vir tamén os sábados porque nas

 súas casas as obrigaban a ir ao campo, e non querían”.



A empresa Viriato, resultou

 
como unha

 escola para as persoas que alí traballaban, e 
sempre

 
se sentiu

 
responsable dos seus

 traballadores. Tanto Tasina como o seu

 marido coñecían a todos persoalmente - "a 
él encantáballe incentivar a aqueles que lle

 respondían ben" -

 
conta

 
Tasina.

 Viriato

 
S.A. foi

 
unha

 
escola

 
para 

muchísima xente.

Dª Tasina

 
sempre foi

 
unha

 
persoa

 
moi

 versátil no seu traballo, e tanto encargábase

 da mostraxe, como dos provedores ou do 
persoal. Ademais realizaba viaxes para ver 
os avances que había en países como

 
 

Escocia, Alemaña

 
e Italia, e para traer 

materia prima.



A súa meta a seguir, foi que o home se sentise como unha muller máis no gremio

 
 

téxtil. Dalgún xeito adiantouse aos tempos da igualdade.

A xente en aqueles tempos respondía moi ben no seu traballo - “o orde chegou só, 
foime moi fácil dirixilos" - “o orde xeraba orde" -.

Tratábase dun colectivo que non tivera sorte na vida, e que ante a oportunidade

 que se lles

 
brindou, dérono todo. O patrimonio humano en Viriato foi moi

 importante -"se non fose por esta xente e a súa forma de facer, Viriato non existiría". 

Chegaron a facer 5000 prendas diarias, había moita colaboración e destaca o bo

 ambiente que había na fábrica...

O lema de Viriato era vendemos moito porque vendemos barato, e vendemos 

barato porque vendemos moito.

A evolución, os pedidos, levou a empresa a seguir crecendo.



Ten 9 fillos. O primeiro fillo tívoo no ano 51 e o último tívoo con 43 anos.

 De xeito anecdótico, cabe dicir, que nunha ocasión un dos seus clientes cando Dª

 Tasina estaba embarazada díxolle: "aquí hay produtividade por todos os lados".

 Conta, ademais, que espertaba malestar entre as amas de casa, porque para elas as 
mellores empregadas eran as rapazas, e estas se encontraban todas empregadas por 
Dª Tasina na súa fábrica.

Dª Tasina, foi recoñecida como filla adoptiva de Ordes, e "escudo de ouro de 
Pontevedra" (sen ser galega).

Na actualidade, goza da compañía dos seus fillos e dos seus 18 netos, cos que se  
entende á perfección.



Dende a entidade FEDACEPE queremos agradecerlle a colaboración a todas

 
 

aquelas persoas que contribuiron

 
para facilitarnos unha primeira averiguación e

 
 

localización das mulleres emprendedoras recollidas nesta estudo inicial, así como a 
información para a súa posterior realización.

De xeito

 
destacado queremos agradecerlle

 
a importante colaboración as cinco 

mulleres recollidas

 
neste

 
estudo: Dª María Luisa Couceiro

 
Seoane, Dª María 

Lavandeira Maceiras, Dª Consuelo Ramos López, Dª Juana Permuy Vilasuso e Dª

 Tasina Pisonero Ramos. A boa resposta e o seu bo facer fixeron que o  traballo

 resultase unha grata experiencia para nós.

Chegar a estas mulleres non foi un traballo fácil. Éstas son as primeiras de un

 
 

longo recorrido pola xeografía galega que esperamos teña continuidade debido ao

 interés demostrado pola Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar da Xunta de 
Galicia neste primeiro traballo.



Asemade, de modo xeral, agradecémoslle

 
a colaboración aos

 
Concellos, 

Axentes Sociais e aos Axentes Institucionais das comarcas. Por outra parte, e de 
xeito mais concreto, queremos destacar o apoio e contribución as seguintes

 persoas: o Sr. D. Xaquín García, Alcalde do Concello de Arzúa, persoal da 
Biblioteca do Concello de Betanzos, a Sra. Dª Pilar Castro Vallo, a Sr. Dª Ana 
Armada Aneiros, Presidenta da Asociación Comarcal de Empresarias de 
Ferrol, a Sra. Dª Ana Álvarez Pérez, Concelleira de Servizos Sociais de Ordes,

 
 

a Sra. Dª Carmen Riveiro Ferreiro, Presidenta da Asociación de amigos do

 
 

Liño, o Sr. D. Xabier Iglesias Oviedo, Concelleiro en Cambre, a Sra. Dª Isabel 
Iglesias Oviedo, Presidenta da Federación de Empresarias de Galicia, e por 
último e non menos importante a Mar Vega Núñez e Sonia García Fiusa,

 
 

integrantes do equipo de traballo.

A todas elas, o meu sincero agradecemento,

Ángeles de la Iglesia Daviña, 

Presidenta da Federación Provincial de Asociaciones Comarcales de Empresarias, 
Profesionales y Emprendedoras de A Coruña, FEDACEPE.
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