
Aplicando as normas xerais que podes consultar no blog,  

analiza e comenta estes textos 

 

 

A educación das mulleres segundo os ilustrados 

Aínda que de forma minoritaria, o pensamento ilustrado comezou a ver ás mulleres como 

seres que merecen recibir educación, aínda que sempre baixo a tutela dos homes.  

 

Aínda que eu me sinto pouco favorable, en xeral, ao voso sexo, teño sentido moitas veces compaixón 

cando vía á dona da casa erguerse da mesa en canto remata a comida, ou a cea, e facer gremio 

separado, como se as mulleres, por razón do seu sexo, deixasen de ser racionais, ou coma se fose 

máxima establecida que as mulleres teñan que ser incapaces de asistir a todas as conversas, (...) 

facendo corro á parte nun curruncho separado, contándose unhas ás outras os prezos, eleccións dos 

tecidos e guarnicións, ou contándose que vestidos lles pareceron de bo ou mal gusto na igrexa ou no 

teatro (...). 

Tamén é bastante digno de admiración que entre as señoritas de alta esfera soamente a algunhas se 

lles ensinou a ler e escribir con perfección a súa lingua (...). Por iso aconséllovos que leades en voz 

alta algunha cousa todos os días diante do voso marido, se o permite, e se non diante de calquera 

outro amigo que sexa capaz de corrixirvos (...). E sobre a ortografía, lendo con reflexión, iredes 

impoñéndovos nela o suficiente. 

Discursos críticos sobre todos os asuntos que comprende a sociedade civil, El Pensador Matritense. 
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Os ingleses, rexeitados en Ferrol 

En varias ocasións trataron os ingleses de apoderarse de Ferrol, por ser importante base naval 

e arsenal da Armada, pero as defensas da ría impedírono. Por iso, en 1800, intentárono por 

terra mediante un desembarco nas praias de Doniños, pero tamén entón foron rexeitados. 

  

Corría o día 25 de agosto do ano 1800 cando a expedición inglesa, mandada polo almirante Waren, 

presentouse fronte ás costas de Ferrol. Estaba formada por sete navíos de guerra, dous deles de tres 

pontes; seis fragatas, cinco bergantíns, dúas balandras, unha goleta e oitenta e sete buques de 

transportes, que conducían (...), segundo os papeis oficiais de Inglaterra, un exército de 13.000 

homes, pero pola declaración dun mariñeiro francés que viña prisioneiro, estaba formada por 

15.000 entre infantería, cabalería e artillería. (..) Fondearon e prepararon o seu desembarco na 

paria de Doniños (...) a nove quilómetros de distancia. (...) Mentres que avanzaban case sen 

oposición polas solitarias ribeiras, tomábanse rápidas disposicións (...) e reunida a guarnición dos 

buques da escuadra en número duns quiñentos homes, (...) púxose esta columna ao mando do 

capitán de navío Xoán de Dios Topete e saíu precipitadamente a ocupar as alturas de Brión para 

facer fronte ao inimigo e impedir que avanzase sobre a cidade. (...) Cando o capitán xeneral soubo 

destes movementos polo vixía da Torre de Hércules, enviou reforzos (...) que ocuparon as alturas de 

Chamorro (...). O inimigo, vendo o resultado dos seus infrutuosos ataques, a actitude guerreira dos 

buques e baterías (...) e a decisión dun pobo disposto a resistir vigorosamente, unido á feliz 

circunstancia do cambio de tempo (...) iniciou o reembarco (...), de modo que só conseguiron os 

invasores dominar as nosas costas durante trinta e seis horas. 

Xosé MONTERO ARÓSTIEGUI. Historia e descrición da vila e departamento de Ferrol. 1858  

 


