
 
NOME 

 

 
AMELIA EARHART – Nada en Kansas (EE.UU.) en 1897, foi unha 
aviadora coñecida por intentar a primeira viaxe aérea ao redor do mundo. 
Desapareceu no Pacífico en 1937. 
 

 
ANA FRANK – Rapariga xudía alemá (1929-1945), mundialmente 
coñecida polo seu diario, onde deixou constancia dos anos que se ocultou 
dos nazis en Ámsterdam. 
 

 
ANNA PAVLOVA – A máis famosa bailarina rusa (1881-1931). 
Inesquecible a súa morte do cisne. 
 

 
ARTEMISIA GENTILESCHI – Gran pintora caravaggista italiana (1593-
1654). Está considerada entre os artistas máis completos da súa 
xeneración. Loitou activamente contra a represión da muller na pintura. 
 

 
ASPASIA DE MILETO – Muller famosa (c.470-c. 400 a.C.) por estar unida 
ao político ateniense Pericles. Mestra de retórica e logógrafa, tivo gran 
influencia na vida cultural e política na Atenas do Século de Pericles. 
 

 
BENAZIR BHUTTO – Política pakistaní (1953-2007). Foi a primeira muller 
en ocupar o cargo do Primeiro Ministro nun país musulmán. Morreu 
asasinada. 
 

 
BERTHE MORISOT – Primeira pintora impresionista francesa (1841-
1895), contribuíu notablemente ao desenvolvemento deste movemento 
artístico. 
 

 
BOUDICA – Raíña britana da tribo dos icenos, liderou o maior 
levantamento contra os romanos entre os anos 60 e 61 d. C. 
 

 
CARMEN MARTÍN GAITE – Escritora salmantina (1925-2000), 
considerada a mellor en lingua castelá. Recibiu numerosos premios: 
Nadal, Nacional de Literatura, Nacional das Letras, Príncipe de Asturias... 
 

 
CLARA CAMPOAMOR – Política española (1888-1972), defensora dos 
dereitos da muller e principal impulsora do sufraxio universal. 
 



 
NOME 

 

 
CAROLINE HERSCHEL – Astrónoma inglesa de orixe alemá (1750-
1848). Primeira astrónoma profesional (isto é, a primeira en recibir un 
soldo pola súa actividade), descubriu oito cometas e tres nebulosas. 
 

 
CATALINA DE ERAUSO – Nada en San Sebastián en 1592 e morta en 
México en 1650, era coñecida como a Monxa alférez. Loitou como 
soldado en Chile, onde se propagou a súa fama de valente, sen revelar 
que era unha muller e que escapara dun convento. 
 

 
CATALINA II DE RUSIA – Chamada a Grande (1729-1796), emperatriz e 
autócrata de todas as Rusias. Expandiu considerablemente o imperio e 
modernizouno. Durante o seu goberno levouse a cabo unha evolución nas 
artes que ningún zar puido superar. 
 

 
CHRISTINE DE PIZAN – Ou Cristina de Pisa (1364-1430). Poetisa 
medieval, primeira escritora profesional da historia e gran defensora dos 
dereitos das mulleres. 
 

 
CLEOPATRA VII – Última raíña do antigo Exipto (c.69-30 a.C.). Foi unha 
das sedutoras máis famosas da historia e unha intelixente política, que 
conseguiu alianzas beneficiosas para o seu país. 
 

 
COCO CHANEL – Un dos maiores mitos da moda (1883-1971). Liberou á 
muller da secular tiranía representada por vestiduras larguísimas e 
opresivas. 
 

 
CONCEPCIÓN ARENAL – Escritora e pionera feminista española (1820-
1893). Defendeu os dereitos da muller, a reforma penal e a causa obreira. 
 

 
ÉDITH PIAF – Mito francés da canción (1915-1968) e un dos iconos máis 
representativos de París. 
 

 
EILEEN COLLINS – Nada en Elmira (Nueva York) en 1956, foi a primeira 
muller piloto e comandante dun transbordador espacial. 
 

 
 
 



 
NOME 

 

 
ELOÍSA – Dama francesa (1101-1162/4), famosa por ser amante e logo 
esposa de Pedro Abelardo. Están enterrados xuntos no cementerio Père 
Lachaise, en París. O seu intercambio epistolar é maxistral. 

 

 
EVA PERÓN – María Eva Duarte de Perón, Evita (1919-1952), foi unha 
actriz e política arxentina. Destacou por promover o recoñecemento dos 
dereitos dos traballadores e a muller (como o sufraxio feminino) e realizou 
unha ampla obra social. 
 

 
FLORENCE NIGHTINGALE – Enfermeira, escritora e política británica 
(1820-1910), unha das pioneras da enfermería moderna e creadora do 
primeiro modelo conceptual de enfermería. 
 

 
FRIDA KAHLO – Destacada pintora mexicana (1907-1954), cunha obra 
síntese entre expresionismo e surrealismo. 
 

 
GABRIELA MISTRAL – Sobrenome dunha importante poetisa chilena 
(1889-1957), a primeira escritora de América latina en recibir o Premio 
Nobel de Literatura. 
 

 
GOLDA MEIR – Política israelí (1898-1978), primeira xefe de goberno dun 
país de Oriente Medio. Participou na fundación do novo Estado de Israel. 
 

 
HATSHEPSUT – Raíña-faraón da XVIII dinastía de Exipto. Reinou entre 
c.1479-1457 a.C. Fomentou o dominio cultural e comercial do seu país. 
 

 
HEDY LAMARR –  Hedwig Eva Maria Kiesler, máis coñecida como Hedy 
Lamarr (1914-2000) foi unha famosísima actriz e enxeñeira 
estadounidense de orixe austriaco. Inventou o Wifi. 
 

 
HELEN KELLER – Autora, activista política e oradora estadounidense 
(1880-1968). É un exemplo mundial de coraxe e superación: a primeira 
cega e sorda en obter un título universitario. 
 

 
HIPATIA DE ALEJANDRÍA – Filósofa e mestra neoplatónica grega (355 o 
370-415/416), a primeira muller matemática da que se ten noticia. 
 



 
NOME 

 

 
INDIRA GANDHI – Primeira muller en ser Primeira Ministra da India 
(1917-1984). Foi asasinada durante o seu segundo mandato. 
 

 
IRENA SENDLER – Coñecida como “O anxo do gueto de Varsovia” 
(1910-2008), foi unha enfermeira polaca católica, o exemplo máis 
destacable de valor na loita contra o holocausto ao salvar a máis de 2500 
nenos xudeus. Soportou terribles torturas e non revelou o que sabía.  
 

 
ISABEL I - Raíña de Inglaterra e Irlanda (1533-1603). Estableceu unha 
Iglesia Protestante independente de Roma. Chevou ao seu país a un 
período tal de esplendor que sólo poido superarlo outra raíña, Victoria, 
200 anos despois. 
 

 
JANE GOODALL – Naturalista, activista e primatóloga inglesa nada en 
1934. Foi a primeira en investigar aos grandes simios en estado salvaxe. 
 

 
JUANA DE ARCO – Heroína, militar e santa francesa (1412-1431), patroa 
de Francia. 
 

 
LADY GODIVA – Dama anglosaxoa do século XI. Defendeu aos seus 
vasallos ante o seu marido, o conde de Chester e Mercia e señor de 
Coventry, quen (segundo a lenda) suscitoulle como esixencia para baixar 
os impostos que se pasease espida pola cidade sobre un cabalo. 
 

 
LEONOR DE AQUITANIA – Duquesa de Aquitania e condesa de 
Gascuña por dereito propio, así como raíña consorte de Francia e 
Inglaterra (1122-1204). Foi a muller máis poderosa do seu tempo e a 
encarnación do supremo esplendor da cultura feudal europea. 
 

 
LUCRECIA BORGIA – Duquesa de Ferrara (1480-1519) perteneceu á 
familia italiana (de orixe española, Borja) máis corrupta da historia. Bela, 
xenerosa e culta, demostrouse recentemente a inxustiza das acusacións 
de incestuosa e envenenadora que a fixeron famosa. 
 

 
MARGARET THATCHER – Máis coñecida como a dama de ferro (1925-
2013), destacou por ser a primeira muller en exercer como Primeira 
Ministra do Reino Unido. Opúxose á creación da Unión Europea. 
 



 
NOME 

 

 
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA – Nada en Valencia en 
1949, foi a primeira muller na historia da democracia española en asumir 
as funcións de Vicepresidenta do Goberno. Igualmente, foi a primeira 
muller que, sen ser monarca, presidiu un Consello de Ministros. 

 

 
MARÍA ZAMBRANO – Filósofa e ensaísta (1904-1991), unha das figuras 
capitais do pensamento do século XX. Foi Premio Príncipe de Asturias de 
Comunicación e Humanidades e Premio Cervantes. 
 

 
MARIE CURIE – Química e física polaca (1867-1934), pionera no campo 
da radioactividade e a primeira persoa en recibir dous premios Nobel. 
Tamén foi a primeira muller profesora na Universidade de París. 
 

 
MARILYN MONROE – O mito erótico do cine por excelencia (1926-1962). 
 

 
MARTINA NAVRATILOVA – Tenista checa e estadounidense nacida en 
1956 e recoñecida como a máis grande da historia. 
 

 
MARY WOLLSTONECRAFT – Escritora e filósofa inglesa (1759-1797), 
autora de Reivindicación dos dereitos da muller. Foi a primeira muller en 
suxerir abertamente que homes e mulleres debían ser tratados como 
seres racionais e iguais. 
 

 
MATA HARI – Famosa bailarina exótica de orixe holandesa (1876-1917) e 
espía durante a Primeira Guerra Mundial. 
 

 
MURASAKI SHIKIBU – Escritora xaponesa do século XI, autora da obra 
cume da literatura xaponesa, Genji Monogatari (A novela de Genji). 
 

 
NADIA COMANECI – Ximnasta romanesa nada en 1961, a primeira en 
lograr un 10 nuns XX.OO. (Montreal, 1976). 
 

 
NEFERTITI – Raíña de Exipto da dinastía XVII, esposa do faraón 
Akenatón. Viviu no século XIV a.C. e pasou á historia pola súa inigualable 
e lendaria beleza. 
 

 



 
NOME 

 

 
NELLIE MELBA – Soprano australiana (1861-1931), unha das grandes 
lendas da ópera. Os billetes de 100 dólares australianos levan a súa 
imaxe. 
 

 
OLYMPE DE GOUGES – Escritora e panfletista (1748-1793), é a autora 
da Declaración dos dereitos da muller e da ciudadana en plena 
Revolución francesa. Reivindicou o amor libre e as parellas de feito; 
combateu a pena de morte; predicou os horrores da escravitude; 
defendeu as nais solteiras, prostitutas, parados e vagabundos; denunciou 
a corrupción dos políticos… 
 

 
OPRAH WINFREY – De 62 anos, esta presentadora de TV é o personaxe 
máis influente do mundo. 
 

 
PILAR MIRÓ – Recoñecida directora de cinema española (1940-1997). 
Foi tamén directora de RTVE e a ela debémoslle as retransmisións das 
vodas das infantas Elena e Cristina. Como Directora Xeral de 
Cinematografía puxo en marcha a chamada Lei Miró de subvencións 
anticipadas e de protección á cinematografía española. 
 

 
REINA VICTORIA – Raíña de Inglaterra e emperatriz da India (1819-
1901), a avoa de Europa porque todas as casas reais descenden dela. 
Converteu ao seu país nunha potencia hexemónica mundial. Foi unha das 
épocas de maior esplendor en todos os sentidos. 
 

 
ROSALÍA DE CASTRO – Poetisa e novelista (1837-1885), encarnación e 
símbolo do pobo galego. Precursora da poesía moderna española. 
 

 
SAFO – Poetisa orixinaria de Lesbos (siglo VII a.C.) Recoñecida como o 
mellor poeta da Antigüidade, chámana a nai de todos os poetas. 
 

 
SELMA LAGERLÖF – Escritora sueca (1858-1940), primeira muller en 
recibir un Premio Nobel de Literatura. 
 

 
SIMONE DE BEAUVOIR – Filósofa e novelista francesa (1908-1986), 
representante do movemento existencialista ateo e figura importante na 
reivindicación dos dereitos da muller. 
 



 
NOME 

 

 
SOJOURNER TRUTH – Abolicionista norteamericana nada na 
escravitude (1797-1883). Foi a primeira muller negra en gañar nun xuízo a 
un home branco. A súa autobiografía é o primeiro escrito realmente 
abolicionista, mesmo anterior a A cabana do tío Tom de Harriet B. Stowe. 
 

 
SUSAN B. ANTHONY – Feminista (1820-1906), líder do movemento 
estadounidense dos dereitos civís dos traballadores. Xogou un importante 
papel na loita polos dereitos da muller no século XIX para garantir o 
dereito ao voto nos Estados Unidos. 
 

 
TERESA DE CALCUTA – Monxa católica de orixe albanés (1910-1997), 
fundadora da congregación das Misioneras da Caridade. Polo seu 
extraordinario labor humanitario, estendido a todas partes do mundo, foi 
beatificada polo Papa Juan Pablo II. 
 

 
TOMOE GOZEN – Un dos mellores samurai da historia de Xapón, do 
mesmo xeito que Hua Mulan en China. Viviu no século XI. 
 

 
VALENTINA TERESHKOVA – Cosmonauta soviética nada en 1937, a 
primeira muller en viaxar ao espazo a bordo do Vostok 6 en 1963. 
 

 
WHITNEY HOUSTON – Cantante estadounidense de R&B (1963-2012), a 
artista máis galardonada de todos os tempos, coñecida como a Voz. 
 

 
YELENA ISINBÁYEVA – Pertiguista rusa, campioa mundial e olímpica. É 
a mellor de todos os tempos, tras bater a marca mundial en 28 ocasións. 
En 2009 concedéuselle o Premio Príncipe de Asturias dos Deportes. 
 

 


