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pois en México, exerceu a Secre
taría da Delegación do Consello 
de Galicia. Foi a secretaria de 
redacción da revista Vieiras, que se 
editaba en México, e en calidade 
de tal aparece nos números 2, 3 e 
4 de 1962, correspondentes a 
outuno de 1962, outono de 1965 
e primavera de 1968. No número 
2 desta revista anunciábase para o 
número seguinte o artigo de 
Luísa Viqueira, "Mulleres gale
gas", que non apareceu. Partici
pou no programa "La hora de 
Galicia", emisión de radio, que 
durou dez anos, do Padroado da 
Cultura Galega de México, dirixi
da por Luís Soto e Carlos Velo. 
Integrante dun grupo de mulle
res do Partido Comunista mexica
no e da Unión de Mujeres Espa
ñolas Mariana Pineda, fundada a 
fins da década de 1930 e dedica
da, fundamentalmente, á tarefa 
de comunicación e relación per
manente cos presos e presas das 
cadeas españolas. Luísa Viqueira 
foi condecorada polo Goberno da 
República Popular de Polonia. 

VIQUEIRA LÓPEZ CORTÓN, María 
Luisa. Estivo vencellada á Institu
ción Libre de Enseñanza como a 
maior parte da familia. Formouse 
posibelmente na institución como 
a nai, a súa tía Carmen e o seu 
irmán, o destacado intelectual 
nacionalista Xoán Vicente Viquei
ra. Muller culta, casou en 1920 con 
Rubén Landa Vaz Coronado 
-alumno e profesor da ILE, cate
drático de Psicoloxía do Instituto 
de Salamanca-, e tamén ela cola
borou en diversas actividades desta 

institución: en 1915, 1933 e 1934 
figuraba, entre outras persa . ~. 
como Directora das Colonias orga-
nizadas pola Corporación de Anti
gos Alumnos que tiñan lugar en 
Miraflores de la Sierra. Co seu 
home exiliouse en México en 1939. 
Morreu o 2 de outubro de 1974. 

VIRAMONTES, María (Século 
XVIII). Pode considerarse como 
unha auténtica empresaria agríco
la. Posuía unha explotación na 
zona de Santiago de 84.935,9 m2, 
que contiña: terras de labranza 
herbal, toxal, xesteira e monte: 
Tiña dous bois, dúas vacas, unha 
terneira, trinta e tres carneiros, 
unha bácora e un porco. 

"VIRXE CON CinTA, A". Segundo 
Albino Mallo, por este nome era 
coñecida unha menciñeira de San 
Bieito de Robino, Cortegada de 
Baños (Ourense). Á súa casa, 
situada nun alto ao que se ascen
día por un camiño que ela asfal
tou e baptizou co seu nome en 
1980 -Paseo de Dona Concha-, 
acudía moita xente a arranxar 
problemas de ósos que ela curaba 
co procedemento da ventosa. 
Segundo a filosofía das xentes, 
chamábanlle "a Virxe" porque 
facía milagres. 

VISA, Juana de. Bandoleira da cua
drilla de Montes, como o seu pai e 
a súa nai, que actuou polas zonas 
da Estrada, Caldas e Cuntis arre
dor dos anos 1818-1819. LM 

VISCONTI Y VISCONTI, Edelmira. 
Autora dunha colección de poesí-
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