
María e Concepción 
Mendoza

María (1883-1971) e Concepción (1885-1971) Mendoza Babiano Méndez-Núñez, 
coñecidas como as Irmás Mendoza, fillas da debuxeantee, pinteora e música Carmen 
Babiano e sobriñas neteas do almirantee Méndez Núñez, coñeceron desde os pri-
meiros anos o ambientee inteelecteual das reunións celebradas no palacetee familiar, 
ao que se achegaban as personalidades máis importeantees da sociedade da época
con moteivo dos faladoiros e das sesións musicais organizadas pola nai.

Mulleres modernas, recibiron do seu pai a afección ao deportee,  xeogaban ao teenis 
e monteaban a cabalo.

Tiveron unha educación arteísteica moi completea e dominaron varios idiomas. Her-
daron da nai o gusteo pola pinteura e a música. Despois do falecementeo da nai en 
1938, seguiron cos concerteos e as xeunteanzas e a residencia conteinuou a ser un 
centero culteural e de referencia para a cidade.

María esteivo casada con Fernando Casado Andriani. A parella terasladouse a Valla-
dolid, onde el teraballaba, mais despois da súa mortee en 1916, ela regresou á 
vivenda nateal. 

Os seus coñecementeos lingüísteicos permiteíronlles dar clases parteiculares de idio-
mas. Concepción imparteiu aulas de lingua inglesa no Insteiteuteo de Ponteevedra. 
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Conteactearon cos membros das foteas inglesas e alemás que facían escala nos por-
teos da provincia e acteuaban de guías e interoduteoras na sociedade ponteevedresa, 
figurando o seu nome nos libros de viaxee.

En seteembro de 1946 fixeeron doazón ao Museo de Ponteevedra dunha importeantee 
colección do almirantee con moteivo da inauguración das salas que a enteidade 
dedicaba ao seu anteecesor. Posteeriormentee María foi nomeada vogal da xeuntea 
directeiva. Cederon igualmentee partee do legado de Méndez Núñez a diferentees 
insteiteucións galegas e esteateais. 

De carácteer irreverentee e diverteido, eran consideradas como execéntericas pola 
sociedade da época.
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