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Galdo. O que queda na memoria é un exercicio exemplar de
mantemento do sentir colectivo. É un traballo que viaxa máis aló da
recolleita, catalogación e análise de datos e testemuños sobre a vida
dunha comunidade parroquial durante o século XX, sempre en conexión co pasado e coa súa identidade.
Galdo móstrasenos como unha parroquia activa e cooperativa.
A coexistencia de tres institucións educativas ou de dúas cooperativas agrarias, en diferentes momentos do citado século XX, dannos fe
desa actividade. Hai, ademais, un afán de exhaustividade no autor por
deixar constancia non só dos oficios tradicionais desempeñados polos
veciños da parroquia, senón, tamén, de presentarnos cada unha das
persoas que os exerceron ao longo da súa vida. Esas persoas cítanse
cos seus alcumes e casas de procedencia, mostrando a importancia
das relacións informais no transcurso dos traballos e os días; a innegable existencia desa estrutura social propia que é a parroquia, cos
seus roles e relacións sociolóxicas, cos vínculos que unen unhas familias con outras, uns individuos con outros; esa rede relacional que une
os membros da parroquia entre eles coa mesma precisión e fluidez
cotiá que as corredoiras e os camiños. Galdo é un perfecto exemplo da
importancia da parroquia como núcleo da civilización cristiá occidental, no sentido no que antropólogos, como Marcial Gondar, ou sociólogos, como o alemán Ferdinand Tönnies, a teñen descrito e, tamén,
do valor da parroquia como entidade territorial básica na cultura e na
sociedade galega.
Paco R. Salgueiro atopa co seu escrito un xeito de achegarnos
a voz dos protagonistas. Ponlles nome a aquelas figuras frías e sen

rostro coas que outros tecen estudos de ciencia social. Non só nome,
senón tamén o alcume. Reitero este aspecto como imaxe principal da
empatía, emocionalidade e humanidade da que está chea este libro.
Non é unicamente falar de cantas tabernas existiron nas parroquias
ou citar que tipo de muíños daban servizo en cada un dos lugares,
senón tamén de poñerlles cara, cor e calor no texto co nome da taberneira ou do muiñeiro, deles e das súas familias.
Non debemos esquecer, tampouco, a función principal que as
feiras teñen como elemento de prestixio e unión dunha parroquia.
No caso de Galdo, a feira ten a súa orixe no século XVII. Nace cunha
periodicidade mensual e co propósito de darlle saída ao excedente na
produción agrícola e gandeira da parroquia. É neste último aspecto
onde sempre destacou a feira de Galdo: na gandería. Foi e é o gando
cabalar o que fixo desta feira unha das de maior importancia no seu
ámbito xeográfico de influencia, aspecto que aínda hoxe se mantén
coa celebración dunha feira anual: a Feira das Maulas. Nela fáiselle
homenaxe á figura do cabalo, tanto coa trata como coa celebración de
carreiras. Non é a única celebración que Salgueiro documenta nesta
obra, aparecen tamén as festas propias de Galdo e reflicte o xeito de
celebralas das persoas que habitan na parroquia, a forma que ten a
comunidade de se homenaxear a si mesma.
Este testemuño documental é un exemplo de como manter a
memoria, de como coñecermos a identidade dos nosos lugares e
parroquias, entidades onde gran parte da nosa propia vida e da vida
que nos antecedeu tivo lugar. É imprescindible manter con nós o recordo da experiencia neses ámbitos, lembrar quen os habitou antes
para loitar contra esta situación actual na que moitos lugares sofren
o abandono dos seus últimos habitantes. Para afrontar o despoboamento son necesarias medidas concretas entre as que están o coñecemento do común, do esforzo cotián das persoas que nos precederon

e traballaron para lograr que estes pequenos espazos de vida fosen
prósperos e habitables, lugares de onde provimos e sen os cales nunca
seriamos o que hoxe podemos chegar a ser como individuos e como
comunidade.
Pilar García Porto
Deputada de Cultura da Deputación de Lugo

NOTA DO AUTOR
Este traballo nace co fin de manter na memoria os oficios tradicionais que deron vida ao pobo, así como algúns feitos, vivencias e
tradicións ocorridas en Galdo, na súa maior parte na segunda metade
do século XX, e como homenaxe aos veciños que fixeron posíbel que
Galdo tivera un peso importante en moitos aspectos da economía do
século pasado en toda a bisbarra. Quero evitar que ao pasar dúas ou
tres décadas, cando os veciños de 60-90 anos nos deixen, e con eles os
seus recordos, se perda esta parte da memoria colectiva da parroquia.
Non ten outra pretensión.
Xorde de varias conversas con eses mesmos protagonistas, e
sobre todo dunha mantida nunha longa sobremesa, despois dun xantar familiar cos meus tíos na Feira.
Algúns dos datos, especialmente os que concernen á documentación de feitos historicamente relevantes, foron extraídos de publicacións de autores como D. Enrique Cal Pardo, destacado veciño de
Galdo, ou do Seminario de Estudos “Terra de Viveiro”.
Foron moitos veciños os consultados, aos que lles agradezo
as súas testemuñas e o seu tempo, e pídolles desculpas de antemán
polos posibles erros e esquecementos. Como dixen anteriormente, xa
faltan moitos protagonistas e a memoria é a que é.
Quero agradecer especialmente a aqueles veciños que me recibiron nas súas casas e abriron para min a caixa dos seus recordos e
esas caixas de latón, moitas veces do cola-cao, onde dormen as fotografías da súa propia historia familiar. A Manolo de Ignacio, pola súa
prodixiosa memoria que comparteu comigo nunhas longas charlas
cheas de infinitos detalles.
Tamén foron longas as conversas mantidas, repasando unha
a unha as ocupacións dos veciños para non esquecer a ninguén, con
Teresita de Moreiras, con Aurora do Melchor, con Tildita do Forneiro,

con Carmen de Villegas, con Modesta da Peca e Agapito O Carolino,
con Xefa e Chicha da Fornela, que tiñan nese momento unhas visitas e incluso estes mostraron curiosidade polo proxecto e participaron activamente, con Mari Carmen da Beira do Río e Claudio, con O
Remigio e familia, e tamén con Paco de Mandiá que xa tiña as botas
postas para coller unhas patacas, deixou todo e atendeume, todas as
veces que o visitei.
Grazas á miña familia que escoitou unha e outra vez os distintos borradores que ía xerando, a Lilia, Ramón, Carmen, Orencio,
Lalia, Gilo, á miña nai Lola de Elisa, que tamén aportou todo o que
puido, e tamén, ao meu tío Perfecto o Cuarta e á súa dona Mari Carmen de Estévez, que como dixen foron o punto de partida de todo
este traballo.
Polas súas indicacións ortográficas, mil grazas a Antonio Mogo.
A débeda máis grande é con Conchi, a miña dona, xa que leu
e releu unha e mil veces as distintas revisións deste traballo, achegando suxestións e mellorándoo coa súa opinión, sempre con agarimo e sobre todo con paciencia. Grazas polo teu apoio constante.
E para rematar, unha suxestión: sentiríame moi ledo, se este
traballo fose lido en familia, como mínimo por dous membros de cada
familia, para que dera pé a novas conversas e longas sobremesas. Eu
fíxeno coa miña filla Elena, a quen tamén agradezo as súas achegas e
comentarios, e agardo que ela o faga co seu fillo.
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GALDO
Etimoloxía
A orixe e significado do nome de Galdo non semella estar moi
claro. Galdo figura no 1128 como Gualdo, e a súa orixe podía estar na
forma de nomear a vila de Waldo, sendo Waldus o nome do dono da
vila. Alternativamente, tamén podía provir do apelativo de orixe xermánica waldo, bosque.
Para Don Enrique Cal Pardo o nome de Galdo pode significar
lugar de pedras, aludindo, sen dúbida, aos abundantes penedos do
Castelo.

Historia, territorio, economía e poboación
Santa María de Galdo é unha parroquia do Concello de Viveiro,
na provincia de Lugo. Dista 4 km de Viveiro. Linda coas parroquias
de Viveiro: Magazos, Landrove, e Vieiro, Bravos do Concello de Ourol
e con Cabanas do Concello do Vicedo.
Segundo un escrito de Don Enrique Cal Pardo, o primeiro documento que nos fala de Galdo data do ano 1124 ao 1128, e menciónase
a parroquia entre as que pertencían aos bispos de Mondoñedo. No
mesmo escrito afirma que a nosa parroquia xa levaba ás costas moitos séculos de existencia.
Seguindo co escrito de Don Enrique, no ano 1435 Galdo, xuntamente coas parroquias de Xuances, San Román do Val, San Esteban do Val (hoxe O Vicedo), San Miguel das Negradas e As Ribeiras
do Sor, constitúense como xurisdición, non só eclesiástica senón civil,
e comeza a construción da casa consistorial en Galdo. A diferenza coa
xurisdición de Viveiro, que era real, a de Galdo era unha xurisdición
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particular. Galdo acabou integrándose en Viveiro no ano 1841, un ano
despois de que desapareceran as xurisdicións particulares. No ano
1900 a parroquia contaba con 300 familias, o que representaba 1.500
habitantes, aproximadamente.
Galdo sempre foi un núcleo de poboación tipicamente rural. Na
Idade Media os viñedos cubrían practicamente todos os terreos e leiras de Galdo. Aínda hoxe algunhas terras levan o nome dos “Quintos”
en referencia ao quinto de viño que pagaban anualmente. Máis tarde,
polo século XVI, van deixando paso a outros cultivos máis produtivos
como os cereais: centeo, trigo e cebada; tempo despois chegarían as
patacas e o millo.
A importancia do rural de Galdo recóllese nestas cifras: no
ano 1787 recollíanse 1.428 fanegas de trigo, 8.081 de centeo, 11.596
de millo, etc. A gandería tamén tiña cifras destacables: naceron ese
mesmo ano 526 tenreiros, 995 cordeiros, 254 cabritos, 50 poldros
e 806 cochos. Incluso a apicultura tiña relevancia, xa que nese ano
saíron 442 enxames.
Outra das bases nas que se asentaba a economía eran os teares,
e destes, no ano 1787, saíron case que dúas mil varas de lenzo.
Na actualidade os cultivos e a cría de animais son para consumo familiar e a maior parte de prados e montes están cubertos de
eucaliptos, pois aínda quedan moitos veciños que pensan neles como
a hucha da que botar man en caso de necesidade, sen ter en conta a
perda de biodiversidade e o risco de lume que supoñen para o medio
ambiente. Pan para hoxe, e fame para mañá…
No 2017, ano en que se fai este traballo, Galdo conta cun colexio
público e unha casa de turismo rural (Pazo da Trabe). Ademais de
bares e unha xoiería, no seu territorio está asentado o Matadoiro
Comarcal de Viveiro.
12
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As súas festas están adicadas a San Pantaleón e Santa María.
Tamén se celebran outras festas nos distintos barrios como son as de
San Miguel; a Nuestra Señora na Feira e a Feira das Maulas da que
falarei con máis extensión.
Houbo outra festa da que atopei algunha imaxe, xa que hoxe
en día perdeuse a tradición, que era a Xira a Portochao. Facíase o día
despois de San Roque, con motivo das festas de Viveiro, e tiña moita
afluencia de xente, que participaba coas súas barcas levando nelas a
moitos veciños.
A súa Semana Santa con imaxes articuladas é das máis antigas
da comarca.
O cronista de Viveiro e Académico Galego Alfredo García Dóriga,
escribiu acerca de Galdo: “¡Galdo!...¡Encanto d’os meus ollos! Xardín
do val de Viveiro...”, deixando constancia da beleza destas paraxes.
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Voda diante da casa do concello de Galdo
(actual restaurante As Viñas).
Foto cedida por Mari Carmen de Claudio

Imaxes articuladas de Galdo en procesión na Semana Santa
Foto cedida por Teresita de Moreiras
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De bromas, mentras montaban o púlpito dende o que se lía
a sentenza de morte a Cristo durante a Semana Santa.
Paco de Mandiá, Claudio, Manolo do Torto –arriba–,
Jaimito –agachado– e Pajón (de esquerda a dereita).
Foto cedida por Paco de Mandiá
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Era tanta a afluencia de xente a Semana Santa, que se poñían
postos de rosquiñas como o de Regina da Peca (de negro coa familia).
Foto cedida por Modesta da Peca
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Xira en Portochao con motivo das festas de Viveiro
Foto cedida por Luisa de Raimundo

Xira en Portochao con motivo das festas de Viveiro
Foto cedida por Vicente de Insua
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Feira das Maulas. Historia
As feiras de Galdo nacen a finais do século XVII, a consecuencia do excedente da produción agrícola e gandeira da parroquia e ás
carencias que tiñan outros veciños da comarca deses produtos, polo
que xurdiron os mercados e as feiras mensuais do segundo domingo
de mes. A feira das Maulas conta, xa que logo, con máis de tres séculos de historia.
Actualmente só se celebra a das Maulas (segundo domingo de
maio) e a pesares de que é das feiras equinas máis antigas de Galicia,
cada edición que pasa vai diminuíndo en presenza de gando, tanto
cabalar como ovino.
É tradición que no transcurso da feira se celebren carreiras de
cabalos que, de ano en ano, foron gañando tanto na participación e
calidade dos equinos como na asistencia de público.
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Carreiras de cabalos
Foto de Paco R. Salgueiro

Feira das Maulas

Foto de Paco R. Salgueiro

19

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
DE GALDO
Igrexa e capelas
Na actualidade, Galdo conta cunha igrexa e seis capelas que a
día de hoxe aínda se conservan, en mellor ou peor estado. Pero a historia conta que foron moitas máis, sendo a maioría delas capelas de
propiedade particular. A existencia de tantas capelas particulares dá
idea do potencial económico dalgunhas familias da parroquia, xa que
as mesmas adoitaban formar parte dos pazos.
Incluso contou cun mosteiro, do que se conservan algúns restos arqueolóxicos, situados na Ribeira do Frade (Rego de Castro, Fornela), que poderían ser do século X, remontándose a antigüidade de
Galdo a esas datas. Segundo D. Enrique Cal, atopáronse evidencias da
existencia de dúas capelas, a de San Miguel do Souto e a de San Xulián
de Catarou, as cales pertencían o Mosteiro, pero das que hoxe xa non
quedan restos.
Durante a Idade Media non se encontra reseña algunha da
igrexa parroquial, da que se empezará a falar a finais do século XVI,
nos datos que recolle o “libro de Fábrica”, inda que foi nos primeiros anos do século XVII cando se construíu a ábsida, e a finais dese
mesmo século o altar maior, barroco da escola compostelá. En continua evolución, no século XIX engádense os “enclaustros”, na fachada
da igrexa, con arcos de cantería. Finalmente, no século XX fixéronse
os retablos da Concepción e da Virxe de Fátima.
Outra das peculiaridades da Igrexa de Galdo é que tivo o título
de “Iglesia de Refugio”, na que se podían refuxiar os reos que fuxían da
xustiza, acolléndose ao dereito dun novo xuízo. Non todas as igrexas
gozaban deste título, e este privilexio móstranolo as dúas argolas de
ferro que actualmente se atopan a ambos lados do arco central do
pórtico.
21
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No templo parroquial está depositado O Cristo do Torrillón,
imaxe encontrada no lugar do Torrillón, do que toma o seu nome,
cando estaba arando a terra un veciño. D. Enrique conta no seu libro
a historia ou lenda que di que esta imaxe suou durante 24 horas, ao
parecer no ano 1636, e pódese ver un pequeno letreiro ovalado de
madeira, que se atopa na columna exterior da esquerda do retablo,
que dá fe deste feito, con firma notarial. Esta lenda, ou historia, acrecentou a devoción polo Cristo do Torrillón.
Os veciños afirman que tamén funcionou unha fundición de
campás no lugar do Carballo, nun terreo de Enrique Villegas, preto
da casa dos de Emilio.
Ademais da igrexa parroquial de Santa María de Galdo, no
barrio da Igrexa, as capelas de uso público que se manteñen en pé na
actualidade son a de San Miguel, en San Miguel, a de Nosa Señora de
Guadalupe na Feira, e a Capela da Milagrosa, dentro do Colexio das
Monxas. Nalgunha delas séguese celebrando a festa no día do santo,
caso de San Miguel e de Nosa Señora na Feira.
As de Nosa Señora de Belén na Abelleira, a de San Roque diante
o Pazo da Trabe, e a de San Martiño en San Martiño, quizais a peor
conservada, son todas de carácter privado. A festa máis importante é
o día do patrón da parroquia, San Pantaleón, que se celebra o 27 de
xullo.
Os párrocos que exerceron en Galdo foron numerosos, pero
os que máis se recordan son D. Justo Carballeira, D. Manuel Porta,
D. Ramón Novo, D. Manuel Roca, D. Fernando Castro e D. Jesús.
Este último, celebrando unha misa no teleclub da Abelleira,
sufriu unha parálise que lle afectou a metade de corpo, e toda a
veciñanza recorda os paseos diarios que daba D. Jesús para intentar recuperarse. Cando se lle preguntaba pola recuperación este sempre contestaba: “de esto ben, pero de esto…”, confirmando que a fala
melloraba e non tanto a mobilidade.
22
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Igrexa parroquial de Santa María de Galdo
Foto de Paco R. Salgueiro

Argolas no pórtico da igrexa, indicativo de “iglesia de refugio”
Foto de Paco R. Salgueiro

23

PACO R. SALGUEIRO

Santo Cristo do Torrillón
Foto de Paco R. Salgueiro

Letreiro de madeira onde se dá fe do feito da suor do Cristo
Foto de Paco R. Salgueiro
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Capela de San Miguel
Foto de Paco R. Salgueiro

Capela de Nosa Señora de Guadalupe
Foto de Paco R. Salgueiro
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Capela da Milagrosa no Colexio das Monxas
Foto de Paco R. Salgueiro

Capela de Nosa Señora de Belén
Foto de Paco R. Salgueiro
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Capela de San Martiño
Foto de Paco R. Salgueiro

Capela de San Roque
Foto de Paco R. Salgueiro
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Ano 1965. O Sr. cura don Manuel Roca inaugura o campo de xogo da
Escola Pía, acompañado do mestre don Manuel Reija e dos alumnos.
Foto de Paco R. Salgueiro
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Escolas
Galdo sempre foi pioneira en educación. Tivo tres centros educativos funcionando ao mesmo tempo, a Escola das Monxas, a Escola
da Abelleira e a Escola Pía. Tendo en conta a poboación e a extensión
da parroquia, isto quizais, fai de Galdo, un dos lugares de Galicia con
máis educadores por habitante.
En 1778 foi fundada a Escola Pía, baixo a dirección dun
padroado, unha das primeiras escolas públicas do Val de Viveiro. Funcionou como tal ata 1899, data na que se converteu en escola pública
do Estado, que a destinou exclusivamente para nenos.
Como a Escola Pía era soamente para nenos, o notario viveirense D. Antonio Pernas decidiu facer na Trabe unha escola para
nenas, e así xurdiu a Escola de Santa Rita, rexida por relixiosas de San
Vicente Paúl a partir do ano 1904. Posteriormente, e por iniciativa
de Sor Asunción Hevia, levantouse a escola de párvulos para ambos
sexos. Máis tarde esta escola converteuse en Escola Fogar, sendo utilizada por nenos necesitados de toda a provincia.
As monxas que puxeron o colexio en marcha e que pasaron
bastantes anos ao fronte do mesmo foron: Sor Indalecia, Sor Asunción, Sor María, Sor Carmen e Sor Victoria, moitas delas mestras.
Xa no ano 1921, e para facilitar o acceso á cultura dos nenos
da parte alta de Galdo, cos fondos que aportou dona Antonia Trobo
Rodríguez, construíuse a Escola da Abelleira, que custou 400.000
pesetas. Con este diñeiro tamén se costeou o arranxo da capela de
San Miguel, así como a celebración dunhas misas polo eterno descanso do benfeitor.
Con respecto aos mestres que exerceron en Galdo e que deixaron máis pegada na veciñanza foron: Don José Montero Trobo, Don
Manuel Hermida (que morreu no exército durante a Guerra Civil),
don Antonio Baño, don Pedro e dona María, dona Josefa de Chao,
29
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dona Consuelo e don Ángel e don David Costa na Abelleira, don
Manuel Reija, don Eusebio Paz Cabo, dona Pepita na Escola Pía.
Unha anécdota curiosa sucedeu cando a don Ángel se lle avariou a máquina de afeitar a medio afeitado nun día que tiña que desprazarse a Viveiro. Daquela, nin corto nin perezoso, foi a Viveiro
cunha parte da cara afeitada e outra sen afeitar, alleo totalmente ás
olladas de todos aqueles que se cruzaron con el.

Escola da Abelleira

Foto de Gilberto Salgueiro
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Escola das Monxas

Foto de Paco R. Salgueiro

Escola Pía. Na actualidade vivenda
Foto de Paco R. Salgueiro
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Ano 1965. O mestre don Manuel Reija na Escola Pía cos alumnos
Foto de Paco R. Salgueiro

Ano 1964. A mestra dona Consuelo e o mestre don Ángel da
Escola da Abelleira cos alumnos.
Foto de Paco R. Salgueiro
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Anos 50. A mestra dona María da Escola da Abelleira coas alumnas
Foto cedida por Teresita de Moreiras
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Anos 60. A mestra dona Consuelo da Escola da Abelleira
coas alumnas e con Josefa de Caio.
Foto cedida por Teresita de Moreiras

Anos 60. Escola das Monxas, os alumnos Carmen, Ramón e Lilia do Sargento
(de esquerda a dereita).
Foto de Paco R. Salgueiro
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Ano 1956. As monxas da Trabe na primeira comunión de Tildita do Forneiro.
(Sor María, Sor Victoria, Sor Carmen e Sor Indalecia)
(de esquerda a dereita).
Foto cedida por Tildita do Forneiro

As monxas da Trabe na primeira comunión dos nenos da parroquia
Foto cedida por Luisa de Raimundo
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Sor Indalecia con Regina da Peca
Foto cedida por Modesta da Peca
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Escudos
Galdo albergou edificacións de importancia institucional, como
o Concello ou Casa Consistorial, que tamén foi cárcere, e casas soaregas, pazos e edificios nobres que conservan escudos de armas nas
súas fachadas e fálannos dese importante período histórico da parroquia.
No ano 1474 o Mariscal Pardo de Cela, un dos personaxes
máis importantes da historia de Galicia, trasládase a Viveiro para ser
alcalde. Está documentado que nesas datas compra a “Casa do Carballo de Galdo”, para facela cabeza do seu morgado, ou mayorazgo.
As casas que conservan escudos son a do Leirón, actual restaurante As Viñas que antigamente albergaba a casa do Concello, con
dous escudos, a casa dos de Emilio e a casa de Mirta do Malleiro no
Carballo, a casa das Romanas, e a casa de Enrique de Villegas.

Escudos na casa do Leirón, na actualidade restaurante As Viñas
(na antigüidade casa consistorial con escudos dos Vizcondes de Altamira).
Foto de Paco R. Salgueiro
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Escudos na casa das Romanas
Foto de Paco R. Salgueiro

Escudos na casa de Enrique de Villegas
Foto de Paco R. Salgueiro
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Escudo na casa dos de Emilio (puidera ser a residencia de verán do
Mariscal Pardo de Cela cando foi alcalde de Viveiro).
Foto de Paco R. Salgueiro

Escudo na casa de Mirta do Malleiro no Carballo
Foto de Paco R. Salgueiro
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Fontes
Antes cando non había auga corrente nas vivendas, non había
outra que ir buscala á fonte. Cada barrio de Galdo tiña a súa fonte,
unha como mínimo, nalgunhas ocasións había varias. Delas, as que
tiñan maior sona eran a dos Golpes, que está no barrio de Tras a
Feira, e a do Prado, cerca de Borreiros. Contan os veciños que as dúas
teñen unha auga fresquísima e aseguran que a primeira perde esta
frescura moito máis axiña que as outras augas.
OUTRAS DE MÁIS SONA

Fonte dos Golpes

Foto de Paco R. Salgueiro
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Fonte do Prado

Foto de Paco R. Salgueiro

OUTRAS FONTES RECOÑECIDAS

Fonte da Feira

Foto de Paco R. Salgueiro
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Fonte da Capela da Feira
Foto de Paco R. Salgueiro

Fonte de Quistilán

Foto de Paco R. Salgueiro
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Fonte da Parraguesa
Foto de Paco R. Salgueiro

Fonte da Baralla

Foto de Paco R. Salgueiro
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Fonte de San Xiao

Foto de Paco R. Salgueiro

Fonte de Portochao
Foto de Paco R. Salgueiro
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Fonte das Penas

Foto de Gilberto Salgueiro

Fonte da Peteira

Foto de Paco R. Salgueiro
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OUTRAS FONTES

Foto de Paco R. Salgueiro

Foto de Paco R. Salgueiro
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Foto de Paco R. Salgueiro

Foto de Paco R. Salgueiro
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Foto de Paco R. Salgueiro
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OUTRAS CONSTRUCIÓNS DESTACADAS

Cruceiros
Nos días de feira, dada a grandísima afluencia de xente que
daquela acudía de todas partes á mesma, poñíanse algunhas mulleres a vender cigarros, que liaban elas mesmas con picadura de tabaco,
tanto na cruz de pedra da Devesa como noutra que existe na Paleira.
E por isto que a cruz da Devesa tamén é coñecida como Cristo dos
Cigarros.
A construción do Cruceiro da Abelleira na Devesa ten a súa historia, xa que foi sufragado por unha viúva castelá na honra do seu
home que morreu nese lugar no ano 1887.
As feiras que se celebraban naquel tempo eran feiras moi concorridas, onde se comerciaba con toda clase de xénero, desde animais
ata teas. O home desta muller viña con frecuencia dende Castela ás
feiras da Devesa.
Nun ano de moita necesidade, nunha destas feiras, a un feirante de Castela enganárono no contido dun púcaro que mercara, xa
que por riba levaba o produto real, e por abaixo ía recheo co engano.
Na seguinte feira, o estafado localizou ao timador e iniciou con el
unha pelexa que rematou coa vida do castelán dunha navallada.
Tempo despois, cando segadores de Galdo foron á sega a Castela, a viúva deste feirante entregou o diñeiro necesario para levantar
un cruceiro na memoria do seu home, no mesmo lugar onde atopara
a morte.
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Cruceiro da Abelleira na Devesa
Foto de Paco R. Salgueiro
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Cruz de pedra na Devesa (Cristo dos Cigarros)
Foto de Paco R. Salgueiro
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O Pazo da Trabe
Fundado pola antiga nobreza galega e asturiana hai máis de
cincocentos anos, conta cun pozo, un hórreo, un pombal e unha
capela, propiedade tamén do pazo. Actualmente dedícase á hostalería.

Pazo da Trabe

Foto de Paco R. Salgueiro

Casas de labranza
Na arquitectura das casas de labranza de Galdo o único elemento arquitectónico que chama a atención é o emprego de lousas nos balcóns dalgunhas casas. Atopamos tamén este material no
cerramento de leiras, fincas e prados.
O seu uso ven motivado pola existencia, nos montes por derriba
da Ximarreira, dunha canteira que explotaba Paco da Roxa, da que se
extraeu gran cantidade de lousa.
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Balcóns de lousa na Feira
Foto de Paco R. Salgueiro

Balcóns de lousa na Corredoira
Foto de Paco R. Salgueiro
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OFICIOS TRADICIONAIS
DAS SÚAS XENTES
Condicionados polos tempos que seguiron á guerra civil e polo
peso das tradicións, a gandería e agricultura tiveron sempre unha
gran importancia económica e cultural, polo que todos os veciños de
Galdo, homes e mulleres, e moitas veces tamén os nenos, traballaban
no campo.
Principalmente as mulleres, compaxinaban estes traballos co
coidado de numerosos fillos, dos animais da casa e da terra na que
sementaban “a horta” para o abastecemento da familia.
Para algunhas destas tarefas, contaban coa colaboración veciñal, xuntándose para axudarse entre eles nas épocas da semente, da
recollida dos froitos coma o trigo ou as patacas, as mallas do trigo, a
esfollada do millo, a matanza do porco, etc. etc..
Ao seu carón, e para cubrir as súas propias necesidades, xurdiron e prosperaron os máis variados oficios. Estes son algúns dos que
perduran na memoria dos veciños:

Albaneis
O seu traballo, na maior parte dos casos, era o de reconstrucións das vivendas, dado que poucos eran os veciños que se podían
permitir facer vivendas novas. Algúns si que as chegaron a facer,
sobre todo a finais de século, coa mellora económica e as achegas ou
retornos da emigración.
José de Prin (O Tío Prin), Paco da Roxa, O Teolindo, Modesto O
Agudo, Paco de Culás, Francisco do Forneiro, Paco do Longo e Manolo
de Malagueña eran os albaneis máis demandados, pola súa gran profesionalidade.
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Un deles, Paco da Roxa, deixounos traballos de máis sona, como
a construción da ponte de Feve na desembocadura do río Xunco, na
praia de Rueta en Cervo, do que din que foi o responsable.

Manolo da Malagueña
Foto cedida por Jorge Pernas

A ponte de Feve na desembocadura do río Xunco na praia de Rueta en Cervo
Foto de Paco R. Salgueiro
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Camiñeiros
Era un funcionario e a súa ocupación era manter nun estado
aceptable as estradas e camiños, daquela sen asfaltar, e sobre todo as
súas cunetas, co fin de que as augas non as desfixeran. O seu traballo era totalmente manual. As ferramentas que usaban eran practicamente as mesmas que as dos labregos: fouciños, aixadas, sachos,
carretillas, etc.
Tiñan fama de folgazáns, e de aí o dito que así o recolle e que se
emprega para dicirlle a alguén que é pouco traballador: “é máis folgazán que a chaqueta dun camiñeiro”.
En Galdo foron camiñeiros Fidel Pego do Vilar, Andrés do Coutado e o seu fillo Tomás, Ramón de Pestanas que vivía na Trabe, Víctor o Truman e Jesús Ferro Castro, que era de Bravos.

Anos 40. Víctor o Truman coa familia (primeiro pola dereita)
Foto de Paco R. Salgueiro
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Campaneiros
En Galdo houbo un campaneiro durante moitísimo tempo. El
era o que tocaba as campás nos distintos acontecementos, sobre todo
relixiosos, que acontecían na parroquia.
Existían distintos sons de campás en función do acto do que
se tiña que dar aviso. As que máis soaban era “a defunto”, xa que
dende que falecía o defunto ata que o enterraban soaba a campá cada
certo tempo, incluso distinguíase, se era muller ou home o falecido,
segundo tocaba a campá grande ou a pequena. Tamén había un toque
diferente para os nenos, os veciños afirman que o son das campás
cando eran neniños dicía: “ben vai, ben vai, vai po ceo, vai po ceo”.
Outro dos toques máis usados era nas festas, cando saían en procesión. E un toque especial soaba tamén cando había lume nalgunha
casa, para chamar aos veciños.
O campaneiro “de toda a vida” en Galdo foi Manuel do Forneiro, pero houbo outros como Germán do Touro; na actualidade é
Sara, que se fai cargo destas tarefas.

Ano 1968. Manuel do Forneiro de merenda coa familia
(primeiro pola dereita).
Foto cedida por Tildida do Forneiro
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Carpinteiros
Eran profesionais que se dedicaban tanto a arranxar as vivendas como a fabricar apeiros de labranza (carros, grades, etc.), e incluso
a facer barcas ou caixas para defuntos.
Había un en Portochao que lle chamaban Goás e tiña un marcado sentido do humor, pero o que contaba cunha carpintería máis
completa era Claudio, que máis tarde dedicaríase ás antigüidades.
Tamén eran carpinteiros Gabeiras, que facía as caixas para
mortos, O Tío Paco da Roxa, Angelito do Chapa, de Portochao, que
fabricaba lanchas e o Tio Prin do Pé da Ruba.
Outro veciño que foi carpinteiro foi Luís de Elvira. Este veciño
foi executado na ponte do Barqueiro por falanxistas durante a guerra. Veciños aseguran, que a crueldade foi tal, que antes de rematalo
arrancáronlle os testículos e metéronllos na boca ata afogalo.
O Tío Prin era coñecido tamén polas súas mans, tan grandes
que un día na Pena Moura, por debaixo do Pé da Ruba, separou dunha
labazada dúas vacas que pelexaban, agarrando a unha delas por un
corno e deixando a marca da man na cara da vaca. Con estas e outras
historias, que contaba e representaba con grande expresividade e
moita imaxinación, tiña engaiolados á metade dos nenos da parroquia.
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O Tío Prin coa súa neta Teresita de Moreiras
Foto cedida por Teresita de Moreiras
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Algúns mobles que facia o Tío Prin
Foto cedida por Teresita de Moreiras
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Claudio no taller con Pajón

Foto cedida por Mari Carmen de Claudio

Claudio na Escola das Monxas

Foto cedida por Mari Carmen de Claudio
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Goás

Foto cedida por Mari Carmen de Claudio
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Goás axudando a ferrar un burro a Arturo de Villegas
Foto cedida por Mari Carmen de Claudio
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Carteiros
En Galdo, como en case que todas as parroquias, había carteiros, para distribuír a correspondencia, pois daquela non había móbiles nin internet, e todas as noticias chegaban da súa man. Eran funcionarios do Estado.
O carteiro Penabade facía o reparto cunha motocicleta Guzzi.
Viviu na Painceira e finalmente na Feira e foi unha persoa moi apreciada, que facía o seu traballo con moita dilixencia. Tamén era un
grande afeccionado á pesca da troita. Quen isto escribe gañou as súas
primeiras pesetas pillándolle moscas ladras dos cabalos nas feiras, xa
que era un excelente cebo.
Outros carteiros de Galdo foron: O Mariñao Vello e Manolo da
Granxa, “Marconi”.
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Penabade (a dereita) con Paco de Mandiá nun día de pesca
Foto cedida por Paco de Mandiá
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Carreteiros
Basicamente eran veciños que posuían unha parella de bois
para facer os traballos máis duros da agricultura, dado que os máis
doados facíanos as vacas, das que dispoñían xa moitos veciños, polo
que non tiñan necesidade de chamar ao carreteiro. Traballos como
baixar madeira dos montes, carrexar a braña, sementar o trigo, etc.
etc., e polos que cobraban un xornal.
Ao finalizar a xornada facíanse unhas suculentas merendas
para toda a familia e os veciños que axudaban, e aos bois tamén se lles
mantiña de forma especial. Moitos dos nenos da parroquia agardaban
perante todo o ano a chegada dos carreteiros pola festa que supoñía a
súa presenza e as merendas diferenciadas das do resto do ano.
Estes carreteiros competían cos do arredor por ter a mellor
parella de animais da parroquia.
Contan os máis vellos do lugar que no camiño que vai ao lado
da Zapatería na Feira, a parella de bois de Manuel das Penas parouse
de súpeto e non querían andar de ningún xeito. Incluso descargáronlles a madeira que levaban no carro, e nin así conseguiron facelos
andar.
A veciñanza cre que foi debido a que nese camiño, ao día
seguinte, esperáronse dous defuntos da parroquia para ir xuntos cara
á igrexa, a nai dos do Pinguelo da Painceira, e Manuel do Melchor, que
viña do Lugar de Riba, e os bois, dalgunha maneira, presentiran ou
anunciaban o feito.
Outra das curiosidades dos carreteiros é a disciplina que algún
lles inculcaba á súa parella de bois. Contan que Pablo do Serrano, ao
que lle gustaba botar uns viños despois da xornada, tiña tan ben adestrados os bois que eran capaces de voltar para a súa casa sós, cando
Pablo quedaba na taberna máis do esperado.
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Este Pablo do Serrano era home falangueiro e dado ás bromas,
tanto que os amigos quixeron devolverlle algunha. Así que un día,
indo polo Requeixo abaixo a parella de bois sen o seu dono, quitáronlle a chavella ao carro, e deste xeito, os bois sen o carro chegaron á
súa casa.
Carreteiros ilustres de Galdo foron: O Melchor, Eleuterio da
Fornela, Pablo do Serrano, Teolindo da Painceira, O Tío Pedro de
Estevez, Pepe de Culás, Pepe de Serra, Francisco das Penas e o seu
fillo Manuel, O Meixón, Vicente de Carmen, Lago, Garlúa, Modesto
das Caseiras, Vicente de Villegas, Eduardo do Longo, O Serrano e o
derradeiro carreteiro foi Antón de Marcial.
O declive dos carreteiros comezou coa aparición dos tractoristas, sobre todo para o transporte de madeira, braña, esterco, etc.
Durante algún tempo conviviron os carreteiros e os tractoristas.
Os primeiros tractoristas foron Javier da Casanova e Pepe do
Patricio, que aínda que era de Landrove, traballou moito en Galdo.
Xa máis tarde, foron tractoristas Vicentito de Insua e o fillo de Lago.
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O Meixón levando a cruz na procesión de Nosa Señora
Foto de Paco R. Salgueiro

Antón de Marcial coa súa parella de bois
Foto cedida por Xefa e Chicha de Eleuterio
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Cesteiros
Os cesteiros eran artesáns, veciños especializados nesta arte,
que acudían á chamada dos que os requirían para que lles fixeran
cos vimbios paxes, paxetas e paxes do aro. Cobraban por xornada e
podían facer no día 3 paxes das costas e 2 paxes do aro.
Estes recipientes eran fundamentais para a recolleita de peras,
mazás, verduras, patacas, millo, etc. Empregábanse para carrexar o
esterco aos ombros ou calquera outro uso similar. En moitas casas
plantaban nos prados os vimbios para facer posteriormente estes cestos e paxes.
Foron cesteiros en Galdo: O Teolindo e O Mico, dous personaxes
moi distintos dado que o primeiro era moi introvertido e o segundo
era un auténtico “encantador de serpes”, falangueiro e contador de
contos, que mantiña entretida á concorrencia namentres traballaba
nos cestos.
O Teolindo era o que facía un traballo máis elaborado e mellor
rematado, contrariamente aos que facía o Mico, xa que algúns veciños
afirman que “non daban bo carreto”.
O Mico tamén facía arados de madeira de excelente calidade
e el mesmo buscaba a árbore que mellor madeira e forma tiña, para
confeccionar o arado.
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O Teolindo con Lola de Abelardo e con Ángel do Minero
Foto cedida por Xefa e Chicha de Eleuterio

Paxes de vimbios

Foto de Paco R. Salgueiro
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Cooperativa Comarcal de Gando de Galdo:
distintas funcións
Dada a importancia que tiña a gandería neses tempos, Galdo
dispoñía dunha Cooperativa Comarcal de Gando, con socios en toda a
bisbarra. Contaba con varias dependencias como báscula para pesar
o gando, despacho de sal, de sulfato para as patacas, de abonos, etc.,
e xa nos derradeiros tempos tamén calzado e roupa.
Na súa orixe tiña un carácter eminentemente relixioso e o seu
lema era “Unos por otros y Dios por todos”, coñecido por todos os
veciños xa que viña impreso nos sobres e papeis.
Para o seu funcionamento a Cooperativa dispoñía duns estatutos onde se recollían os cargos desta e como eran elixidos. Aparecía o secretario, que levaba toda a administración, un equipo de
taxadores, que fixaban o valor de cada animal, o pesador, que tamén
levaba o despacho dos distintos produtos da Cooperativa, e algún
outro cargo máis. Algúns destes cargos estaban remunerados, pero
a maioría non.
Cando morría un animal pasábase a todos os socios o correspondente recibo do siniestro para así, entre todos e en función da
taxación do animal anteriormente fixada, axudar con esta recadación
á familia propietaria do animal sinistrado.
O secretario da Cooperativa durante moito tempo foi Xuxo do
Conde, veciño cunha extensa preparación e moi apreciado polo seu
labor en todos os asuntos onde se requiría a súa presenza. Anteriormente a Xuxo do Conde estivo á fronte da Cooperativa o seu pai, O
Tío José do Conde. Outro veciño que tamén desempeñou cargos nesta
Cooperativa foi Enrique de Villegas.
Os taxadores que máis desempeñaron esta función foron Eleuterio da Fornela, Pedro das Penas, e o pesador-encargado da báscula e
do despacho dos produtos foi Manuel de Serra, a continuación entrou
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Félix que vivía en Catarou e estivo moitos anos, e posteriormente foi
relevado por Bernardo de Chao.
Durante a República, no ano 1933-34 fundouse unha cooperativa paralela á existente, co nome de “Hermandad de Labradores de
Galdo”. Non dispoñía de despacho de produtos e unicamente se dedicaba ao gando. Tampouco tiña relación coa Igrexa.
Quizais por iso, no ano 1936, ao comezo da guerra civil, o que
nese momento era cura da parroquia mandou á garda civil para requisar toda a documentación, dando lugar á desaparición desta Cooperativa. Os cargos da asociación nese momento eran: Francisco Rivera,
presidente, e Francisco de Insua, secretario.

Félix coa Directiva da Cooperativa de Galdo de procesión por Viveiro
(primeiro pola esquerda), a continuación no centro Basanta vello,
Paco do Longo co outro pendón e detrás Eleuterio da Fornela.
Foto cedida por Teresita de Moreiras
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Directiva da Cooperativa de Galdo co San Antonio de procesión por Galdo
(portaban o santo Manolo do Torto, Xusto do Conde e Xulián).
Foto cedida por Teresita de Moreiras

Pedro das Penas (tasador de gando da Cooperativa)
Foto cedida por Paco de Mandiá
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Xuxo do Conde coa súa muller Carmita e o seu
fillo Suso na primeira comunión.
Foto cedida por Suso do Conde
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Costureiras
Dedicábanse a arranxar a roupa: remendar, zurcir, poñer pezas,
etc., aínda que tamén facían mandiletas, blusas, etc., especialmente
roupa de diario, porque os traxes facíanos os xastres. Algunhas traballaban só no “taller” que tiñan na súa casa, e había que ir xunto delas,
e outras viñan ca máquina de coser polas casas ás que as chamaban.
Pola contra, nas casas máis avanzadas, onde xa tiñan a máquina de
coser Singer ou posteriormente Alfa, era raro que requirisen os seus
servizos.
Das moitas costureiras que houbo en Galdo, estas son as máis
afamadas: Remedios de Altamira, Josefa de Ramiro nas Engrobias,
Modesta da Peca, Sara do Melchor, Remedios de Chao e a súa nai,
María de Estévez e a súa filla Mari Carmen, Carmiña de Vicente de
Carmen, Sefa de Eleuterio, Afriquita, María Dolores de Girón, María
de Xusto na Feira, As Serradoras que vivían en Borreiros, Lola da
Rivera, Elisa do Pico, Tildita do Forneiro e María Jesús da Simona.
Consuelo da Pinita foi mestra de costureiras e polo seu taller pasaron
moitas das costureiras de Galdo.
Cando as máquinas de coser sufrían algunha avaría Manolo de
Girón era quen as arranxaba.
Vendía máquinas de coser Singer, Ramón do Pontigo.
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Ano 1955. Mari Carmen con 14 anos, cose unha falda coa súa máquina de pé
Foto cedida por Mari Carmen de Estévez

Costureiras que acudiron á chamada do exército para
reparar e facer roupa na Escola das Monxas.
Foto cedida por Mari Carmen de Claudio
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Afriquita con Mari Carmen de Claudio
Foto cedida por Mari Carmen de Claudio
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Enterradores
Tratábase dun traballo que non tiña moitas simpatías, dada a
súa singularidade, pero que curiosamente era a perpetuidade, xa que
cando alguén tomaba posesión do posto, só o deixaba por enfermidade ou falecemento.
Enterrábase de dúas maneiras, en terra ou en nichos. Cando
era en terra, o enterrador tiña que facer un burato de 1,5 metros de
profundidade por 0,80 metros de ancho, o cal supoñíalle bastante
tempo de pico e pala. Tamén eran os encargados do traslado de restos
e de todas as tarefas propias do mantemento do cemiterio.
A familia do defunto facíase cargo de pagarlles polo servizo
prestado.

Agapito o Carolino

Foto cedida por Modesta da Peca
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O Tarano Vello, Antonio O Lobo, Tribilín e Chavete desempeñaron, entre outros, este traballo. O último veciño que fixo este traballo,
aínda que xa como contratado polas funerarias foi Agapito, O Carolino, xa que era albanel.
Na actualidade esta función desapareceu, xa que as funerarias
asumiron esta tarefa dentro dos servizos que prestan.

Ferreiros
A súa principal ocupación era a de fabricar apeiros de labranza
para fornecer as necesidades dos veciños e dos animais: ferraduras,
fouciños, sachos, aixadas, bisagras, etc. Algunhas veces tamén facían
coitelos e, nos últimos tempos, algún adicouse a facer cerres para
casas e fincas.
Para poder facer o seu traballo, era imprescindible dispoñer
dun local con forxa.
Dentro dos ferreiros, foi moi popular e coñecido incluso nos
pobos da bisbarra don Ramiro “de las máquinas”, que se especializou
na fabricación de máquinas de sulfatar. Tamén era especialista nas
estrías que usaban as máquinas de mallar.
Outros ferreiros foron: o pai de Galea que traballaba en Borreiros, Manuel Rey, que fixo a cruz que se instalou á entrada do atrio da
igrexa, Manolo “Coconea”, auténtico especialista no temple do ferro
e en elementos de corte, Pepe do Burro, Xuxo o xenro de Eleuterio,
Xuxo do Herdeiro e Pepe de Marcos, que era de Magazos, e o último e
máis recente continuador do oficio, Pedro de Truman.
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Casa con forxa onde traballaron Xuxo do Herdeiro e Pepe de Marcos
Foto de Paco R. Salgueiro

Manolo “Coconea” tomando un chato no Filete
Foto cedida por Xefa e Chicha de Eleuterio
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Gardarríos e montes
Os gardarríos e montes eran funcionarios do estado. Naquela
época, onde as políticas conservacionistas con respecto aos ríos e á
natureza en xeral eran inexistentes, e onde primaba a necesidade de
levarse algo á boca e alimentar os fillos, case que sempre moi numerosos, o seu traballo non tiña moitas simpatías na veciñanza. O gardarríos tiña que vixiar o río e mentres tanto, os veciños buscaban a
maneira de conseguir unhas cantas troitas, sen atender ás vedas nin
aos cotos, xa que unha empanada de troitas era un bo xantar.
Foron gardarríos e montes en Galdo: Girón que residía na
Baralla e Pepe do Estanqueiro, moi coñecido e polifacético, que ademais de ser o gardarríos tiña unha taberna con estanco e un muíño.

Anos 40. Pepe do Estanqueiro con mozas da parroquia
Foto de Paco R. Salgueiro
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Leiteiras
Houbo un tempo no que en case que todas as casas tiñan polo
menos unha vaca, cando non dúas ou máis, e polo tanto, a produción
de leite era bastante destacada. Isto facía que moitos veciños tivesen
excedentes de leite que vender, o que era unha boa forma de facerse
con algunhas pesetas coas que complementar o xornal.
As persoas que levaban este leite dende Galdo a Viveiro eran as
leiteiras. En Galdo tiñan os produtores do leite, que ben llelo levaban
ás súas casas, ou ben pasaban elas a recollelo, e en Viveiro os clientes que llelo mercaban nos postos da porta da Vila ou porta a porta,
a clientes fixos.
Ocupación moi sacrificada, xa que as auténticas corredoiras
daquel tempo eran de pedras soltas e terra, e o transporte que usaban
era un carro onde levaban o leite. Unha das imaxes máis recordada
era a destas mulleres empurrando o carro polas empinadas pendentes que tiña a estrada. Moita delas, nun principio non dispoñían de
carro, polo que transportaban as leiteiras en cestas sobre a cabeza.
As leiteiras foron: María do Souto, Carmen A Garrota, Modesta
de Antón, Antonia de Emilio, Josefa da Peca e Dina da Macallana.
Carmen da Macallana, dado que súa irmá era leiteira e dispoñía de materia prima, dedicouse á elaboración e venda de queixos do
país.
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Ano 1963. Carmen A Garrota arriba primeira pola dereita,
coas mulleres e nenos da Feira.
Foto de Paco R. Salgueiro

Antonia de Emilio coa familia (primeira pola dereita arriba)
Foto cedida por Vicente de Insua
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Josefa da Peca coa familia (sentada terceira pola esquerda)
Foto cedida por Modesta da Peca

Anos 50. Carmen de Macallana lavando no río co seu fillo Benjamín
Foto cedida por Silvia Osorio
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Madeiristas
Dedicábanse a mercar madeira, sobre todo para serradoiros.
Algúns dispoñían de transporte propio e secadoiro e outros non.
A súa influencia na economía local era moi importante posto
que xeraban emprego para moitos veciños. Necesitaban xente para
cortar a madeira, cargala nos camións, etc.
Foron madeiristas importantes: Perfecto de Díaz (pai de Eleuterio da Fornela), O Tío Paco e Manuel do Herdeiro, que mercaban
a madeira para as viúvas de Cora de Covas e para Xota de Vieiro,
Daniel de Insua, Manolo de Ignacio, Costante da Abelleira, Vicente de
Insua, Durán, e Pepe de Lixías. Outro que comprou madeira foi Caio
de Óscar, aínda que de forma pouco regulada.

Daniel de Insua coa familia (segundo pola esquerda)
Foto cedida por Vicente de Insua
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“De estos paso los 4 Robles a Perfecto Chao Díaz en precio de 10 ptas.
Que recibo en este auto como tambien los cuatro pinos en otras 15 ptas.
Junio 19 de 1913 - Domingo de Blanco”
Ano 1913. Factura de compra de madeira de Perfecto de Díaz
(algunha vez facíanse estes papeis, pero nesta época o documento con máis
valor era “a palabra dada” rubricado cunha aperta de mans).
Foto cedida por Xefa e Chicha de Eleuterio

Malladores
Eran persoas que dispoñían das malladoras, as tres máquinas
para facer a malla: máquina de mallar, motor e limpadora. Acudían
á chamada dos veciños, cando estes tiñan o trigo segado e recollido.
Facíase unha malla tras outra, e as de toda a aldea podían levar unha
ou dúas semanas.
As mallas eran uns dos traballos anuais onde a colaboración
da veciñanza era tradicionalmente máis numerosa. Era un traballo
moi duro, onde se tragaba moito po. Cada casa tiña unha aira onde
se estendían as lonas, para colocar as máquinas e así non perder ningún grao.
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Os postos da malla estaban moi definidos, os homes metían
os mollos á máquina e sacaban a palla, as mulleres pillaban a palla á
saída da máquina e levábana ao palleiro. O palleiro facíao case sempre
un home. O grao que saía da máquina recollíano as mulleres e levábano á limpadora, onde tamén mulleres, unha vez limpo, metíano en
sacos para levalo ao graneiro. Os rapaces pequenos tiraban os mollos
da meda e os que non eran tan pequenos dábanlle ao beo na limpadora.
Cando acababan de mallar nunha casa, cunha parella de vacas
levaban as máquinas para a seguinte malla.
Tamén ao finalizar, en cada casa acostumaba a facerse unha
pequena merenda con viño da terra. Algúns veciños acababan o día
algo prexudicados polo exceso de viño.
A transmisión motor–máquina facíase cunha correa que representaba un perigo constante, xa que non estaba protexida, e houbo
accidentes coma o ocorrido a Bernardo de Chao, que lle supuxo a
perda dun brazo.
Dispoñían de máquina de mallar, e polo tanto facían mallas:
Pechapán de Chavín, o máis antigo que se recorda, despois O Campaneiro, Vicente de Hermida e o seu fillo Antonio e Vicente de Insua.
Lorenzo de Bravos tamén mallaba en Galdo.
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Vicente de Insua nunha malla (terceiro pola dereita)
Foto cedida por Vicente de Insua

Vicente de Insua coa familia (segundo pola dereita)
Foto cedida por Vicente de Insua
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Vicente de Insua no exército
Foto cedida por Vicente de Insua
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Matachíns
Encargábanse da matanza do porco. Eran veciños especializados nestas tarefas, para as cales tiñan distintos coitelos, perfectamente afiados e que coidaban con moito esmero. Tiñan coitelos de
sangrar, pelar, abrir, esfolar, etc.
A matanza representaba un espectáculo no que toda a veciñanza participaba, era un auténtico ritual, cun reparto tradicional
das ocupacións, no que o traballo de matachín e o despezamento do
cocho correspondía case sempre aos homes, mentres que as mulleres
recollían o sangue, lavaban as tripas no río e preparaban o banquete
final da matanza.
Anécdotas da matanza hainas a montóns, raro é a casa na que
non se contan, coma aquela na que saíu o cocho correndo co coitelo
cravado, e cos que o suxeitaban a rastro del.
Foron matachíns de Galdo: Pedro do Padelo, Eladio O Zapateiro, O Piculino, Tribilín, Abelardo do Herdeiro, Enrique de Villegas,
Antón do Sarillero, Pepe do Estanqueiro, Manolo de Riveira, Ramón
O Chorico e Paco O Lampa.

91

PACO R. SALGUEIRO

1980. Matanza na Feira
(dende a esquerda Eladio, Ramón, Toñito, Tribilín e Paco O Lampa).
Foto de Paco R. Salgueiro

Anos 40. Abelardo do Herdeiro con mozas de Galdo
Foto de Paco R. Salgueiro
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Médicos
Poucas eran as parroquias que podían dispoñer dun profesional da medicina. Galdo era unha das que contaba cun profesional de
tan alto rango. O médico que tiña a parroquia vivía nun auténtico
“palacete” no barrio do Pontigo. Era o doutor Secundino Suárez Santodomingo, coñecido na comarca polo seu segundo apelido “Santodomingo”.
Dada a súa posición social era costume que fixera de padriño de
todos os nenos na confirmación, e a súa dona Loidita fora a madriña
de todas as nenas.
Tamén atendeu a moita xente de Galdo o doutor coñecido como
Ramoncito do Atallo, que residía en Magazos.

Loidita madriña de
confirmación
de Teresita de Moreiras.

Ano 1961. O bispo D. Jacinto Argaya,
confirma a Gilo con
Santodomingo de padriño.

Foto cedida por Teresita de Moreiras

Foto de Gilberto Salgueiro
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Menciñeiros
Eran veterinarios sen título, dedicábanse a capar os cochos,
sacarlles o grao, poñerlles inxeccións, etc., atencións e coidados sempre dirixidos a animais.
Era un gremio con poucos membros e o máis demandado era
José Antonio “Cuerpo Extraño”, que vivía na Parraguesa. O alcume
débese a que cada vez que o chamaban para curar algún animal e non
tiña claro o seu problema sempre afirmaba: esto pode ser un “cuerpo
extraño” que tragara o bicho, e dito a dito, foille quedando o alcume.
Ao igual que Penabade o carteiro, tamén se desprazaba nunha motocicleta Guzzi que daquela era a única moto que se podía mercar.
Quen tamén desempeñaron algunha tarefa como menciñeiros foron Enrique de Villegas, Eleuterio da Fornela e Ignacio de Emilio (todos os veciños o chamaban para os partos das vacas, ovellas e
cabras, pois “tiña moi boa man”).
Outro menciñeiro que prestaba servicios en Galdo era O Tío
Andrés de Montouto, que vivía en Bravos.

D.N.I. de José Antonio “Cuerpo Extraño”, o menciñeiro de Galdo
Foto cedida por Pablo Lago
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Ignacio de Emilio (segundo pola esquerda diante das cruces da igrexa)
Foto cedida por Mari Carmen de Claudio

Mineiros
A mina da Silvarosa foi unha explotación situada en Vieiro. Adicábase á extracción de ferro para uso industrial, vinculada coa construción do primeiro alto forno de España na parroquia de Sargadelos, en Cervo, para a obtención de ferro coado. Con todo, a actividade
industrial de Sargadelos acabaría desaparecendo, e con iso, tamén a
extracción de ferro de Viveiro. Funcionou desde finais do século XIX
ata os anos 1960.
Pola súa proximidade, en case que todas as familias podemos
atopar xentes que traballaron na mina, homes e tamén mulleres que
arriscaron a saúde e mesmo a vida, traballando nunha explotación
que aínda que inicialmente foi ao descuberto, seguindo a veta, a partir de 1910 pasou a explotarse de maneira subterránea. No primeiro
ano de actividade, lográronse extraer un total de 104.197 toneladas,
que se transportaron en 35 cargamentos.
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Foron moitos os veciños de Galdo que traballaron na mina,
aquí imos recoller algúns dos que o fixeron, pero seguro que son bastantes máis: Carmen A Garrota, Regina da Peca, Consuelo de Serra,
As Serradoras, Xuxo do Herdeiro, O Meco, Azaña, Perfecto O Cuarta
e Manolo do Sargento O Roncha, Pepe O Grilo, Melitón, Javier e
Manolo do Zoqueiro, Manuel da Terra, Manolo de Cabaniñas, Nicasio
da Cadeta, Manolo do Torto, Manolo de Xoaquín, Luis de Girón, Raimundo do Gito, Adriano do Pinguelo, Osorio da Macallana, Óscar de
Ignacio que traballou de garda e Camilo da Corredoira que despois foi
trasladado a minas de Asturias.
Este último, Osorio da Macallana, foi unha das vítimas desta
mina. Morreu xuntamente con outros compañeiros por un derrube
de material na galería nº 3. Algún veciño lembra o traslado á súa casa
enriba dunha escada que transportaban os compañeiros.
Outra vítima da mina, neste caso en Abeledo, foi Luciano do
Pataqueiro. Cando foi comprobar con motivo de que non explotara
un barreno, este rebentou e pillouno de cheo. Aínda que o trasladaron con vida, ao chegar a Peteira faleceu. Os compañeiros aseguraban: “viña rebentado”.
Os mineiros foron os que fixeron o campo de fútbol de Trasvías, onde xogaba daquela o “Airiños de Galdo”, auténtico referente no
fútbol comarcal daquela época. Para facer este campo utilizaron dinamita que trouxeron da mina, xa que era unha zona con moita rocha.
Foron moitos os veciños que traballaron arreo neste campo, pero aseguráronnos que os de Insua (Francisco, Daniel e Vicente) estiveron
moi implicados neste proxecto.
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Carmen “A Garrota”

Foto cedida por Moncho da Garrota

Osorio de rapaz coa familia (primeiro pola dereita arriba)
Foto cedida por Silvia Osorio
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Osorio

Foto cedida por Silvia Osorio

Equipo de fútbol “Airiños de Galdo” que xogaban en Trasvías,
xogaban con boina para evitar feridas na cabeza coas costuras do balón.
Foto de Paco R. Salgueiro
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Muiñeiros
Un gremio moi numeroso e tamén practicamente desaparecido. Para poder desempeñar o seu traballo tiñan que contar cun
muíño, que funcionaba coa auga do río para mover as pedras que
moían o grao.
En sitios onde chegaba a marea, como en Xunqueira, tamén
había muíños de marea, pero en Galdo non encontramos documentado ningún.
O trigo, centeo ou millo levábase ao muíño en saquetas de tea. A
forma de pago acostumaba ser unha pequena porcentaxe do grao que
se levaba a moer. Esta porción de grao ou fariña que corresponde ao
muiñeiro en pago pola moenda tiña nome propio, chamábase maíca.
Había bastantes veciños que dispoñían de muíños comunais,
chamados muíños de parceiros, e así aforrábanse carretar o grao e a
maíca que se quedaba o muiñeiro.
Foron muiñeiros de maíca de Galdo: o da Gotexa, o de Manuel
de David, o do Estanqueiro (levábao Lola) o do Campaneiro e o do
Leirón na Baralla, que antes o levara Remedios do Forneiro.
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Muíño de maíca do Estanqueiro
Foto de Paco R. Salgueiro

Muíño de parceiros en Catarou
Foto de Paco R. Salgueiro
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Lola do Estanqueiro (primeira pola dereita) con Lola de Elisa e dúas nenas
Foto de Paco R. Salgueiro
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Músicos
Antigamente houbo algún que outro acordeonista, tamén
músicos que tocaban a gaita ou o tamboril, persoas que coa súa
afección adoitaban alegrar as pequenas festas familiares, pero quizais
os que máis renome tiveron foron os que viviron a partir da metade
do século pasado.
Formaron parte de grupos e orquestas importantes, sobre todo
de Viveiro, como a Orquesta Venus, Orquesta Amor, Conjunto Texas,
Orquesta Variedades, Os Dominantes, Conjunto Oriente e o Conjunto
Sport.
Foron músicos de Galdo: O Sargento Vello, Jesús Varela O Ruso,
Germán da Toura, O Remigio, Xuxo e Paco de Girón, Primo de Hermida, Víctor O Truman, Perfecto O Cuarta, Luís de Mariñao, Pepe do
Forneiro, Pablo de Paca, Luciano do Coxo O Valle, Eulogio do Peco, O
Carolino e tamén Maneche da Baralla.

Ano 1954. Luís de Mariñao coa orquestra Amor
(fila de abaixo segundo pola esquerda).
Foto cedida por Luís de Mariñao
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Anos 60. Luís de Mariñao coa orquestra Variedades
(fila de abaixo segundo pola esquerda).
Foto cedida por Luís de Mariñao

Anos 60. Luís de Mariñao coa orquestra Variedades
(segundo pola dereita).
Foto cedida por Luís de Mariñao
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O Carolino co conjunto Oriente (terceiro pola esquerda)
Foto cedida por Modesta da Peca

Maneche na Costa Nova (arriba primeiro na esquerda),
tamen esta Carolino (sentado segundo abaixo pola esquerda).
Foto cedida por Modesta da Peca
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O Carolino cantando

Foto cedida por Modesta da Peca

Ano 1963. Luís de Mariñao como cantante da orquestra Variedades
Foto cedida por Luís de Mariñao

105

PACO R. SALGUEIRO

Luciano do Coxo, O Valle, no centro da imaxe coa pandilla
Foto cedida por Paco de Mandiá

Regina da Peca, Pajón, Eulogio do Peco e Paco do Malleiro
(de esquerda a dereita).
Foto cedida por Modesta de Peca
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Pepe do Forneiro con Mandiá, Pozos e Pajón
(primero pola esquerda diante da carpintería de Claudio).
Foto cedida por Paco de Mandiá
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Pablo de Paca, Paco de Mandiá e Claudio (de esquerda a dereita)
Foto cedida por Paco de Mandiá
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Organizadores de festas
É moi importante que os pobos manteñan as tradicións, e dentro destas as súas festas. Un pobo sen tradicións e sen festas non ten
historia, e un pobo sen historia non é nada.
Hai moita xente á que lle gustan as festas, pero cando se fala de
facelas é máis difícil encontrar persoas dispostas a botar unha man.
Por iso queremos destacar aquí aos veciños que sempre están dispostos a facelo para seguir escribindo a historia.
Un lugar destacado dentro destes festeiros corresponde ao
Sr. Galea, que durante moitísimo tempo estivo ao fronte da Comisión de San Pantaleón. As festas de San Pantaleón de Galdo eran a
envexa de toda a provincia e incluso fóra dela, xa que sempre contaba
coas mellores orquestras do momento. Para chegar a facer estas festas o Sr. Galea formaba unha comisión que traballaba durante todo
ano buscando recursos debaixo das pedras se fora necesario. Incluso
organizaba as famosas veladas de teatro que representaban por toda
a bisbarra, e así recadar algunhas pesetas para o San Pantaleón.
Participaron bastantes veciños nestas veladas, como Caio de
Óscar, Xuxo de Ignacio, Xefa de Mané, Xuxo do Conde, Afriquita, Lalo
da Garrota, Mari Carmen de Estevez, Maruxa de Caio, Solita da Ximarreira, Carmen de Vicente de Carmen e Pepe de Mariñao entre outros.
Durante unha destas veladas, Pepe de Peña entregoulle a Manolo
de Ignacio un billete de 500 ptas. para que lle cobrara a entrada.
Naqueles tempos estes billetes eran bastante escasos e Manolo non
dispoñía de cambio nese momento. Pasados uns días Manolo recordou que tiña que devolverlle o cambio a Pepe e foillo levar á súa casa.
A sorpresa de Manolo foi grande cando Pepe lle dixo que estaba ben
así, que lle gustara a representación e que merecían ese diñeiro.
Do señor Galea hai que recordar tamén que tiña unha tenda de
bicicletas en Viveiro, outro emprendedor máis, e ademais impartía
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clases de inglés a algún veciño. Segundo algún veciño, esta preparación adquiríraa na Habana, traballando nun banco de familia.
Pido desculpas de antemán pois é seguro que van faltar algúns,
xa que son moitos os que fixeron e fan festas en Galdo, aquí van parte
deles: Juanito de Hermida, Veloso, Manolo de Ignacio, Xusto de Serra,
Perfecto O Cuarta, Paco de Basanta, Pablo e Toñito de Moreiras, Mari
Luz da Garrota, Ramón do Sargento, Enrique do Osorio, Moncho do
Malleiro, Alberto de Maruxa, Benedicto de Orade, Conchita da Baralla, Juan do Pontigo, Jaime do Longo, Cadenas, O Ladra, Mandiá, O
Cubano, Timiraos, Milita, O Remigio, etc. etc. etc.

Maruxa de Óscar (unha das actrices das veladas de teatro)
de paseo nun burro.
Foto cedida por Alberto de Caio
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Pablo de Paca e Mandiá (dous organizadores de festas)
Foto cedida por Paco de Mandiá

Comisión de festas da Nosa Señora, Ramón do Sargento,
Mariluz da Garrota e Cadenas (de esquerda a dereita).
Foto cedida por Paco de Mandiá
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Panadeiros
A panadería de Galdo é famosa en toda a comarca. Sempre
fixeron pan artesán, co clásico forno de leña. Na actualidade utilizan
fariña traída de fóra da parroquia, pero non sempre foi así. Antes,
cando se plantaba millo e trigo, algúns veciños levaban as saquetas
coa fariña á panadería, e comían o pan que producían, outros cocían
nos fornos das propias casas.
Foi fundada por Paco Lestegás Galdo (Ourol) e Lidia Pernas no
ano 1961. Traspasáronlla a Andrés Pérez e a Aurora Rego no ano 1967.
Avelino Pérez Rego e o seu fillo Luís Pérez Arena foron os seguintes
xerentes.
Foron panadeiros de Galdo: Ramón e Lidia, A Tía Aurora e
Andrés, Holandina e Abelino e os seus fillos Luís, Pepe e Beli. Hoxe
en día rexenta a panadería, Luís, que é a cuarta xeración de panadeiros de Galdo.
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Luís entrevistado pola TVG, explica as excelencias da rosca
que elabora a Panadería de Galdo para a Nosa Señora.
Foto de Paco R. Salgueiro

Luís sacando o pan
Foto de Paco R. Salgueiro
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Paragüeiros artesáns
En Borreiros vivía O Piculino, un veciño que tanto che arranxaba
un paraugas como lle poñía un remache a unha pota, era un artista
que sacaba de apuros a máis dunha familia, nos tempos en que “usar
e tirar” considerábase un grande pecado, e a reciclaxe era a norma.
Case que sempre deixaba a elección do cliente o pago da tarifa polo
arranxo prestado.

Nos últimos tempos de actividade comezou a traballar tamén
a madeira, e facía percheiros e outras pezas como miniaturas de aparellos de labranza, e sempre os gravaba con lume. Unhas auténticas
obras de arte.
Antes do Piculino, desempeñou este traballo O Sargento Vello.

1965. O Piculino de merenda coa familia e veciños
(na esquerda recostado no chan).
Foto de Paco R. Salgueiro
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O Piculino (primeiro pola esquerda) e o Zapateiro na voda de
Mentchu e Ángel.
Foto cedida por Mari Carmen da Zapatería

Parteiras
Básicamente eran persoas que tiñan habilidades para traer
unha nova criatura a este mundo. En moitos casos eran os familiares
ou as propias veciñas as que axudaban a “dar a luz”.
Segundo un traballo sobre a atención obstétrica rural no século
pasado en Galicia, asinado por Roberto Fernández na revista da Sociedad Española de Medicina General, “a maior parte dos partos tiñan
lugar sen médico, atendidos por parteiras ou familiares. Traballaban
en situación moi precaria, sen asepsia, con medios domésticos, o que
equivale a dicir practicamente sen medios.
O médico era avisado para os partos de dificultade extrema e,
cos medios dispoñibles, moitas veces remataban en mortalidade do
feto, cando non da nai.
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O problema era máis acusado en Galicia porque ao médico había
que pagarlle e os únicos exentos de pago eran os pobres de solemnidade. En Galicia había poucos porque a lei non consideraba así aos
que tiñan un anaquiño de terra, así que, como non tiñan diñeiro, non
chamaban ao médico.
Entre as familias había certa resignación con respecto ao parto.
Ás veces tamén entraban crenzas relixiosas e algunhas familias incluso
vían no neno morto un anxiño que avogaba pola familia no ceo. Do
inevitable facíase unha lectura positiva.
As parteiras facían manobras incruentas, nunca se metían a
fonduras, lavaban, tentaban desinfectar co que había, que era augardente, cortaban o cordón umbilical e pouco máis; non causaban dano”.
As mulleres que mellor realizaban este traballo, e polo tanto as
máis demandadas eran a Tía Antonia do Longo, Maruxa de Eladio,
Carmen da Paragüera e Regina de Villegas.

Maruxa de Eladio

Foto cedida por Lola de Eladio
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Practicantes
Nesta época non se coñecían os centros de saúde, e o hospital estaba na capital. Ademais non había moitos medios para desprazarse, só uns poucos afortunados acadaran ter unha bicicleta, polo
que en todas as aldeas das parroquias existía un ou unha “manitas”,
persoa “valente”, que poñía as inxeccións e facía as curas.
Dispoñían das correspondentes xiringas de cristal, que previamente cocían en auga ou en alcohol para desinfectalas, e que nalgunha casa xa as tiñan en propiedade.
Normalmente non cobraban, pero era costume que recibiran
algún agasallo da persoa ou familia que requiría os seus servizos.
O máis solicitado pola súa destreza foi Antonio de Hermida,
pero houbo outros como Vicente de Serra, Abelardo do Herdeiro,
Maruxa de Eladio, A Tía Aurora, Donato, A Tía Rufina do Barbeiro,
Francisco de Cortiñas, Timiraos, Moncho do Pontigo e Manolo do
Sargento.

Anos 50. Antonio de Hermida padriño de voda de
Manolo do Sargento e Lola de Elisa.
Foto de Paco R. Salgueiro
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Moncho na mili con Morón de Bravos en Jaca
Foto cedida por Moncho de Mariñao

Carnet de economato de Moncho cando traballou en Barro Chavín
Foto cedida por Moncho de Mariñao
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Peixeiras
Carretaban e vendían peixe dende Celeiro ata as distintas
parroquias de Viveiro. Nun principio transportaban o peixe en cestas na cabeza, posteriormente facíano en carros coma os das leiteiras.
Despois percorrían toda a parroquia e tocaban un corno para anunciar a súa presenza e que os veciños foran mercar o peixe.
Coma no caso das leiteiras, era moi sacrificado dadas as distancias que percorrían e o peso que transportaban.
Foron peixeiras de Galdo: Carmen da Macallana e Carmen do
Ciquinorcio.

Carmen do Ciquinorcio (segunda pola esquerda)
Foto cedida por Mari Carmen de Claudio
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Perruqueiros
Nestes tempos era moi común que o pai ou a nai lle cortaran
o pelo aos fillos, a quen isto escribe fíxollo seu pai durante moitísimo
tempo, malia que había na parroquia varios perruqueiros, repartidos
polos barrios da mesma.
Un dos que tiña máis prestixio, e por isto mesmo maior clientela, era Pepe do Coxo, que traballaba na Zapatería. Tanto era o seu
bo facer, que dende O Vicedo o chamaron para ir unha vez á semana.
Tivo que mercar unha bicicleta para desprazarse ata alí.
Outro que traballaba moito e ben era Jesús Pernas, Pirulí, que
tiña a perruquería en Landrove ao lado da ponte. Tamén facía servizos en parroquias próximas como Valcarria ou San Pedro. Aos clientes que non podían desprazarse ata o seu local en Landrove, el visitábaos nas súas casas. Tamén unha vez á semana arranxaba na casa
patrucial de Portochao a toda a veciñanza que o requiría.
Xusto de Serra, José de Paca e Xuxo de Ignacio tamén exercían
de perruqueiros. Tamén O Jiménez, aínda que este tiña o local en
Celeiro e non facía servizos na parroquia.
Mención especial merece Luisa de Raimundo, que puxo a única
perruquería para mulleres, atendendo á clientela de toda a comarca.
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Jesús Pernas, Pirulí, cortando o pelo a un neno
Foto cedida por Jorge Pernas

121

PACO R. SALGUEIRO

Jesús Pernas, Pirulí

Foto cedida por Jorge Pernas

Luisa na perruquería

Foto cedida por Luisa de Raimundo
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Ano 1951. Documento de compra da barbería de Jesús Pernas, Pirulí
Foto cedida por Jorge Pernas
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Reloxeiros
Nalgún tempo houbo en Galdo alomenos tres reloxeiros, pero
o que perdurou e foi un referente da comarca, é Pancho O Xoieiro.
Se existe algún negocio en Galdo que traspase fronteiras ese é a
xoiería de Pancho, pola que pasaron clientes de toda España. Actualmente rexido polo seu fillo Paco, segue mantendo unha clientela fiel
ao cabo de moitas décadas.
Todos os veciños recordan como Pancho visitaba na súa bicicleta a todos os clientes, chovera ou nevara, coas mantas da mercancía na porta equipaxes. Nos últimos tempos xa o facía nunha Mobilette. Nunca tivo coche.
Tamén foron reloxeiros de Galdo: Ramón do Pontigo, e anteriormente o seu pai, e O Ladra que iniciou a Pancho na reloxería e
xoiería.

Anos 50. Pancho nos seus inicios
Foto cedida por Paco de Pancho
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Pancho e a súa dona Remedios na actualidade
Foto de Paco R. Salgueiro

Retratista
Dos poucos retratistas que existían na comarca naquela época,
un era de Galdo. A súa función era perpetuar na memoria todos os
acontecementos destacados que había naqueles tempos, vodas, bautizos, comuñóns, romarías, feiras, etc. Cando había merendas nas
romarías, que as había en case que todas, os retratistas percorríanas buscando clientes que inmortalizar coas súas cámaras, en moitos
casos de marca Leica.
O retratista de Galdo era Alfonso que vivía no Carballo, e sempre se movía nunha bicicleta. Dado o seu carácter e a familiaridade
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que tiña cos veciños, tanto de Galdo como de fóra da parroquia, era
moi habitual que o invitaran a sentar con eles e acabara xantando
nunha das merendas.

Voda de Alfonso

Foto cedida por Mari Carmen de Claudio

Alfonso no centro no bautizo da súa filla Milita
(a leiteira que levaba a nena e Mari Carmen de Claudio,
e os nenos agachados están recollendo as pesetas que daquela
era costume que tirasen os padriños no “repaño” dos bautizos).
Foto cedida por Mari Carmen de Claudio
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Taberneiros
O gremio máis numeroso, como en todas as parroquias. Case
que unha taberna en cada aldea. Na maior parte delas non só se despachaban bebidas, senón que eran un pequeno “súper”. Podías atopar dende arenques, naquelas caixas de madeira redondas, chocolate,
cacao, legumes ata aceite, todo a granel e pesado nas famosas básculas Mobba.
As tabernas tiñan unha función social moi importante, sobre
todo cando non había televisión nas casas e exercían de centro social,
polo que moitas persoas pasaban non só a “mollar a palabra”, senón
tamén a charlar cos veciños, a facer tratos, mercar o necesario ou
moitas outras cousas.
Á parte das tabernas que había de forma permanente, abrían
outras con motivo das feiras e colocábanse nas casetas ao lado da
Cooperativa. O taberneiro era Piñón da Abelleira, e tiñan moita fama
os callos que preparaba. Despois pasou a mans de José do Fertuoso e
de Paco do Longo.
Outro que poñía taberna nas feiras era Pereiras de Bravos, na
casa que está por debaixo da de Barbeito. Tamén poñía un posto, ao
lado da Pesa, a Caia de Vieiro, no que despachaba callos e bebidas.
Un capítulo aparte merece A Zapatería, actual Casa Eladio, pois
esta taberna foi sempre un referente a nivel comarcal en todos os
sentidos. Foi un lugar pioneiro en moitos aspectos, xa que dispuxo
no ano 1963 dunha das primeiras televisións da Mariña, unha Philips. Ademais de taberna, no mesmo local había unha zapatería que
deu lugar ao seu nome primeiro, “A Zapatería”, atendida nun principio por Eladio. A continuación levouna O Mocuelo dos Canana e posteriormente Paco O Lampa e Nemesio do Chapa O Carcamán.
Durante moito tempo foi tamén lugar de perruquería, onde
Pepe do Coxo exercía como perruqueiro.
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A actual parada de taxi, localizada dende sempre na Zapatería,
tamén ten a súa historia, xa que nun principio foi un aluguer de bicicletas para pasar xa máis tarde a ser un servizo de taxi que se facía
cunha moto con sidecar (unha Sanglas). Contan que nunha ocasión
os veciños de Bravos quedaron abraiados ao chegar á súa parroquia
esta moto do Zapateiro con 7 persoas a bordo.
A Zapatería tamén foi cine, ou algo semellante, xa que se
proxectaban en súper 8 as cacerías que facía Eladio co seu amigo
“Carlocho”. Para algunhas destas proxeccións, como para moitos dos
partidos de fútbol que botaban na tele, había que chegar con tempo
para poder pillar sitio.
E como non podería ser doutra maneira, no seu momento tiveron sona as timbas disputadas e os tahúres que pasaron pola Zapatería.
Taberneiros de Galdo foron: Costante, O Salillero e Maruxa
de Óscar na Abelleira, Eleuterio dono do Filete na Fornela, O Estanqueiro, Generosa de Cabanas, Paca da Churra, na taberna que antes
fora do Ladra, Xusto de María, A Zapatería na Feira, O Venturo e Anita
no Pontigo, Garlúa en Hermosende, Lolita, Pepa e o Meco na Santeira, Benita e O Sidro na Igrexa, taberna que despois pasou a ser de
O Ferreiro, A Felisa en Quistilán, O Veloso que traballaba na taberna
dos de Méndez e A Toura en Portochao.
O Salón de Corbelle (posteriormente do Serrano) na Abelleira
non tiña taberna, pero facían bailes moi concorridos.
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Eladio o Zapateiro con Luís da Gata
Foto cedida por Luís da Gata

Eleuterio e familia no Filete da Fornela
Foto cedida por Xefa e Chicha de Eleuterio
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Anita coa familia na taberna do Pontigo
Foto cedida por Moncho do Mariñao

Anita con Javier Calvo,
suministrador de viños.

Anita do Pontigo

Foto cedida por Moncho do Mariñao

Foto cedida por Moncho do Mariñao

130

GALDO. O QUE QUEDA NA MEMORIA

O Salillero con Mandiá, os Serranos e Daniel das Caseiras
(primeiro pola esquerda de fronte).
Foto cedida por Paco de Mandiá
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Tecedoras
O dicionario define tecer como enlazar unha serie de fíos paralelos con outra serie colocada perpendicularmente, formando un
tecido ou unha tea. Tecer o liño. Tecer sabas, colchas, mandís (antigas
capas de la, usadas como abrigo), etc.. Pois ben, isto era o que facían
algunhas mulleres de Galdo, sobre todo, para aproveitar trapos vellos.
Facían traballos moi elaborados e de grande calidade, que vendían,
por encargo previo, á xente de toda a comarca. Tiñan moita fama as
colchas de trapos, con deseños moi traballados e variados. Tiñan que
dispor dun tear, habitualmente na súa propia casa.
Era unha actividade propiamente familiar, e as tecedoras máis
recoñecidas foron A Francesa, Carmen e Ramona do Padelo, Matilde
das Caseiras na Abelleira, As de Serra da Feira e Flora de Basanta en
Tras da Feira.
Nos restos que xeraba o tear que caían nun caldeiro, no tear da
Francesa, o “escapado” Plácido Cociña tivo durante moito tempo agochada a súa pistola.
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Ramona do Padelo en San Ramón de Cabanas de merenda cos veciños
(terceira pola dereita).
Foto de Gilberto Salgueiro

Colchas de trapos que confecionaban as tecedoras
Foto de Paco R. Salgueiro
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Tratantes
A súa ocupación principal consistía na compra e venda de
gando. Pero non so facían esta función, xa que daquela existía o que se
chamaba “vacas postas” , que consistía en deixarlle en aluguer unha
vaca a un veciño a cambio da metade dos cartos obtidos da venta da
cría que podía ter a vaca nun futuro. Todo estaba negociado e a forma
de levalo á práctica era unha aperta de mans.
Se cando acababa o tempo de aluguer ao veciño lle interesaba
a vaca, tiña a opción de comprarlla ao tratante sempre que a este lle
parecese ben, despois de valorar o trato recibido polo animal, etc.
No mundo do gando tamén existía unha figura importante, e
era o dono do touro que se usaba como semental, esencial nun mundo
onde a inseminación artificial era ciencia ficción. O propietario era O
Lugués, que vivía e tiña “o puesto” no barrio do Carballo.
Exerceron como tratantes en Galdo: Abelardo do Herdeiro, O
Remigio, Eusebio de Villegas e o seu fillo Vicente que mercaba gando
para mandalo ao exterior, en moitos casos para Barcelona onde o
embarcaban para o estranxeiro.

Remigio cun becerro
Foto cedida por O Remigio

134

GALDO. O QUE QUEDA NA MEMORIA

Remigio muxindo as vacas coa súa dona
Foto cedida por O Remigio

Remigio no carro coa súa dona
Foto cedida por O Remigio
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Cargando na herba cos veciños
Foto cedida por O Remigio

O seu primeiro camión
Foto cedida por O Remigio
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Viaxantes-Representantes
Eran veciños que surtían de produtos ás distintas tabernas da
parroquia. Algúns eran de Galdo, pero a maioría eran de Viveiro e
doutros lugares. Pereiro, Os Calvo e Lixías eran moi coñecidos na
comarca.
Os viaxantes recoñecidos de Galdo foron: Panchito, viaxante
de Francisco Eimil, Rivera, viaxante de Bodegas Losada, Pablo de
Moreiras, que entre outros produtos tiña “A Barraca”, e na actualidade Ramón do Sargento.
Panchito Vello, ademais de viaxante impartía clase en distintos
lugares: pola mañá instruía os veciños na súa casa, pola tarde viaxaba
a Bravos e ensinaballes os veciños de alí, e pola noite facía “pasantía”
en Cabanas.

Ano 1933. Panchito

Foto cedida por Toñito de Paca
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Ano 1933. Dedicatoria da foto anterior enviada dende Cuba
Foto cedida por Toñito de Paca

Xastres
Dado que naquel tempo non se coñecían os grandes almacéns
o oficio do xastre era común en todas as parroquias. Facían roupa a
medida, sobre todo para as grandes ocasións: bautizos, vodas, etc.
Dispoñían dun local dentro da súa vivenda e contaban con
máquina de coser tipo “Singer” ou similar, e tamén ampla variedade
de teas para a confección.
O xastre con renome en Galdo foi Barbeito e a súa dona Pepa,
tamén exerceron este traballo Pepe da Peca e O Venturo.
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Pepe da Peca

Foto cedida por Modesta de Peca

Casa onde vivían e traballaban Barbeito e a súa dona Pepa
Foto de Paco R. Salgueiro
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Zapateiros
Hoxe en día case non quedan zapateiros na parroquia, pero
non hai tanto tempo eran habituais, e tanto che facían uns furacos
nun cinto como che poñían unhas gomas ás zocas ou unhas solas
aos zapatos. Un deles, como xa dixemos, deulle nome á taberna máis
popular de Galdo, A Zapatería.
Desempeñaron este traballo: José López (O Zapateiro dos Monteiros), Eladio O Zapateiro, O Mocuelo dos Canana, Paco O Lampa, e
Nemesio do Chapa O Carcamán, todos eles na Zapatería da Feira, e
tamén realizou esta labor O Zapateiro do Requeixo.

Anos 40 . Cartilla da marina mercante española de Paco O Lampa
Foto cedida por Lola de Eladio
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O Zapateiro de cacería con Pozos e Prieto (agachado)
Foto cedida por Mari Carmen da Zapatería
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Zoqueiros
Outra ocupación practicamente desaparecida. Na actualidade
só quedan algúns moi dispersos, dos que o máis coñecido é o de Alfoz,
por certo moi bo.
Facían zocas, madreñas e zocos, que acostumaban vender nas
feiras da comarca. Dispoñían dun local na súa vivenda e tiñan unhas
ferramentas moi específicas para a súa labor. Utilizaban, sobre todo,
madeira de bidueiro e amieiro.
Foron zoqueiros de Galdo: O Sargento Vello, Paco de Ignacio
(afirman que as súas zocas “daban moi bo andar”) e Pepe do Zoqueiro.

O Sargento vello coa súa dona Remedios
Foto de Paco R. Salgueiro
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OUTRAS OCUPACIÓNS DOS VECIÑOS
DE GALDO
Ademais dos oficios tradicionais, en Galdo houbo outras moitas
ocupacións que non recollo aquí, sobre todo porque os veciños desenvolvéronas fóra da parroquia, ou porque non tiveron gran incidencia no conxunto da comunidade, aínda que todos eles tiveran a súa
importancia no seu entorno familiar.
Esta é unha pequena mostra desoutras actividades, oficios ou
simplemente curiosidades que ocuparon aos nosos veciños.

Emigración
Como en toda Galicia, moitos veciños de Galdo emigraron
tanto a territorio español como ao estranxeiro. Imos lembrar tan só
algúns dos que traspasaron fronteiras, xa que os que marcharon por
España son tantos que sería imposible recordalos todos:
• Lucha de Generosa a Inglaterra
• Tonecha de Mané a Inglaterra
• Paca da Churra e Sergio a Suiza
• Lola do Sargento e Suso a Brasil e Alemania
• Perfecto O Cuarta e Mari Carmen de Estévez a Brasil e Alemania
• Gilberto do Pé da Ruba e Petra a Francia
• Quico e Lilia do Rego a Francia
• Leandro da Casanova a Puerto Rico
• Pepe de Mariñao a Venezuela
• Jaime do Longo e Delia a Suiza
• María Jesús da Simona e Quino a Suiza
• Carmen do Calloso e Tomás a Suiza
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• Os de Girón a Suiza
• Luciano do Coxo O Valle a Suiza
• Caio e Amador de Penahedrá a Suiza
• Melitón do Zoqueiro e Matutina a Alemania
• Josefa e Pepe do Coxo a Suiza
• Os do Perillán a Inglaterra
• Os de Moreiras a Cuba
• Os Peos a Brasil
• Os Serrano a Brasil…

Outros oficios
Entre os que quedaron, houbo tantas e tan variadas ocupacións
como as que seguen:
• Sabino do Conde, policía municipal
• Pozos, mariño mercante
• O Calloso, empregado gasolineira
• Pepe do Rañín, mariñeiro
• Ramón da Garrota, forestal
• Veloso, repartidor de bebidas e alimentación
• Germán do Touro, churreiro en Viveiro
• Paco do Sargento “O Rato”, armador, do barco “Madre Andrea”
• Paco de Basanta, director de banco
• Manolito de Pozos, escritor e propietario Gráficas Lar
• Manolito de Girón, Capitán de Fragata da Armada Española
• Modesto de Castiñeiras, Capitán da Mariña Mercante
• Roberto da Vinculeira, empresario de maquinaria agrícola
E moitos outros, traballadores nas empresas que despuntaron
na Mariña: Barro Chavín, Alúmina-Aluminio en San Cibrao, e moitas outras.
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Modesto de Castiñeiras (no centro), o día da súa voda,
co seu irmán Joselín e Paco de Mandiá.
Foto cedida por Paco de Mandiá

Roberto da Vinculeira coa pandilla nas Nogueiras diante
da Escola da Abelleira (segundo pola dereita).
Curiosidade: tiña un corvo que falaba.
Foto cedida por Paco de Mandiá
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Persoeiros relevantes
A idea de recoller a historia dos oficios e as vivencias das xentes de Galdo levoume a nomear neste texto a moitos veciños, xa que
todos eles desempeñan un papel relevante na narración.
Todos somos importantes para os nosos seres queridos, por
iso, o concepto de importancia ou relevancia é sempre moi relativo.
Certamente, unha muller a punto de dar a luz preferiría ter ao lado
a Maruxa de Eladio, a máis famosa parteira de Galdo, que contar coa
axuda do presidente do goberno, por moi importante que este sexa.
Unha vez dito isto, quero tamén nomear a tres veciños, que
pola súa traxectoria persoal e o seu traballo, escribiron o nome de
Galdo nas páxinas da historia do século XX.
D. Enrique Cal Pardo: Deán da catedral de Mondoñedo, Prelado de Honor do Papa, Arquiveiro, Vicario da Diocese, Escritor,
Profesor de Teoloxía e un dos grandes historiadores de Galicia.

Falecemento de D. Enrique Cal Pardo
Foto nota de prensa de “La Voz de Galicia”
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D. Francisco Cal Pardo: Presidente Director General de AENA
durante 12 anos, Director General de TECNIBERIA, Director
General de NORCONSULT, Consejer Delegado de AUGESA,
entre outras, e na actualidade Presidente de LEADAIR.

D. Francisco Cal Pardo
Foto nota de prensa “5 Días”
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D. José Sierra (Pepe de Xusto): Presidente de UROVESA,
como titulou un xornal económico falando de Pepe, “el rey de
los vehículos militares”.

Pepe de Xusto cos ministros de defensa de España e Marruecos
Foto nota de prensa “ED Galicia”
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Deportistas relevante
Dende sempre, o fútbol foi o deporte máis practicado en Galdo,
e foron moitos os xogadores que lograron xogar en equipos de superior categoría, pero foi un deporte moito máis minoritario, coma o
piragüismo, o que puxo a Galdo nas páxinas deportivas de todos os
diarios.
O club de piragüismo de Galdo, do que foi “alma mater” Orencio Albo e que logo se fusionou co de Viveiro, viu nacer a unha das
figuras destacadas deste deporte, Teresa Albo, que viaxou por todo
o mundo levando o nome de Galdo e do seu club de piragüismo por
toda España e outros países coma Alemania ou Brasil, onde conseguiu varias medallas, como integrante do equipo da Selección Nacional de Piragüismo.
Outro que comezou en Galdo a dar os primeiros pasos como
deportista destacado no atletismo, foi Adrián Ben. Aínda que naceu
en Magazos, os primeiros éxitos chegaron no deporte escolar, da man
do colexio Santa Rita de Galdo, onde estudaba.
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Teresa Albo

Foto nota de prensa de “La Voz de Galicia”
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REPERCUSIÓNS DA GUERRA CIVIL
EN GALDO
Galdo non ficou ao marxe da guerra que asolou o país, nin da
forte represión que marcou o paso nos anos da pos-guerra. Estes feitos están amplamente recollidos por autores e historiadores de Galicia e de España de maneira máis profunda, pero coido que a Historia
con maiúsculas ás veces esquece as historias máis miúdas, aquelas
que perduran só na memoria das familias ou dos que coñeceron de
preto aos protagonistas. Por isto quero recordar aquí algúns veciños
de Galdo, e os feitos vividos por eles, que os separaron das súas familias e das súas ocupacións.
Foron moitas as persoas encarceradas e perseguidas pagando
coas súas vidas, algunhas delas, o feito de non renunciar aos seus
ideais. Un destes foi Francisco de Insua que, con José Balea de Xunqueira, morreu en Catarou no ano 1948, “víctimas de la represión
franquista y luchadores por la libertad”, como pode lerse alí, na placa
que os recorda.
Testemuñas presenciais aseguran que durante bastantes días a
Brigadilla formada por Porto e outro compañeiro, conviviu coa familia en espera do regreso de Francisco. Afirman que cando saían traballar as terras ou co gando, “oíanse voces dentro da casa”. Vicente,
o seu irmán, tiña informados aos veciños deste feito, por se podían
avisalo. Din que unha veciña, A Xuliana do Rego de Castro, cruzouse
co grupo de Francisco e Balea, pero non puido avisalos. Contan os
veciños que a seu irmán Vicente torturárono varias veces, arrancándolle as uñas, para que delatara o paradoiro de Francisco.
No día en que Francisco volveu á súa casa, cando apareceu pola
porta á primeira hora da noite, seu irmán Vicente deulle un empurrón sen mediar palabra, entón Francisco deuse conta de que algo
non ía ben, e saíu correndo a reunirse cos compañeiros que quedaran agochados nas proximidades. Entón a Brigadilla abriu fogo e os
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“escapados” respondéronlles co lanzamento dunha bomba de man. A
bomba quedou enganchada na pola dunha árbore e explotou iluminando toda a contorna e facilitando a labor da Brigadilla que acabou
coa vida de Balea e con Francisco moi mal ferido cun tiro no ombreiro, namentres que outros tres compañeiros deles lograron fuxir.
Ao verse gravemente ferido e ante o risco de tortura, Francisco
decidiu acabar coa súa vida antes que delatar aos seus compañeiros.
Daquela, despídese da familia cun berro: “adeus irmanciños, ata o
ceo”. Despois pegouse un primeiro tiro, que lle desfixo o bico pero
non conseguiu o seu fin, polo que disparouse o derradeiro, que lle
atravesou a cabeza.
Manuel de Serra, pedáneo naquel momento, chamou a Juanito
de Hermida e a Manolo de Ignacio para que fixeran garda xunto aos
mortos, mentres non chegaba o forense José Illade.
En liña coa política propagandística do réxime, obrigáronlles
a colocar os cadáveres de Francisco e Balea detrás dun muro para
facerlles a foto xustificativa de que foran eles os que atacaran a Brigadilla. Tamén o seu traslado ao cemiterio serviu de propaganda, para
dicirlles aos demais veciños cal era o fin de todos os que non estiveran de acordo con eles. Por iso fíxose pola estrada, aínda que isto foi o
camiño máis longo, O Balea nunha escada e Francisco nun cadaleito
que encargaron os seus irmáns a Gabeiras. Foron soterrados en lugar
non sagrado, xa que daquela os que non comulgaban co réxime non
podían entrar no campo santo. Manolo de Ignacio foi un dos que portaba a escada que levaba a Balea para soterralo.
Francisco de Insua foi un veciño participativo e xeneroso, activo
na búsqueda de melloras na calidade de vida dos veciños. Durante
moito tempo deu “pasantía” na súa casa polas noites á luz dos candelos de carburo, a todos os veciños analfabetos que non podían acudir á escola. Foi fundador, xunto con outros veciños, da “Hermandad de Labradores de Galdo”, da que foi secretario. Xuntamente con
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seus irmáns, constituíron o piar fundamental para a construción do
campo de fútbol de Trasvías.
Outra das vítimas da represión franquista foi Severino de Prin,
home de esquerdas e irmán do Tío Prin, que acabou quitándose a
vida dun tiro. Foi un bo ferreiro, que ademais de arranxar armas vendía escopetas.
Plácido Cociña, de profesión mineiro, foi outro veciño que
durante uns anos foi un dos “escapados” de Galdo, aínda que finalmente correu mellor sorte cos anteriores. Vivía no barrio da Igrexa.
Na persecución de Plácido, a brigada da Garda Civil que viña detelo
pegoulle un tiro á súa nai, para forzar que Plácido saíra de onde
estaba agochado. A Sra. Dolores resultou ferida nun ombreiro, a bala
atravesoulle o corpo. Pero Plácido escapou polas cortes, saíndo polo
medio das vacas, e tirou para o monte. Eu cheguei a coñecelo, e sei
que nunca renunciou aos seus ideais republicanos.
Contan que tamén o bando gañador sufriu baixas. O Trobo foi
un dos falanxistas máis temidos, tanto que o seu coche cando viaxaba
por Asturias era coñecido como “o coche da morte”. Foi tiroteado e
morto en Viveiro, din que por unha cuadrilla de maquis da Agrupación Asturiana que se desprazou ata A Mariña. Cando o localizaron
na rúa, á saída do cine, situáronse detrás del e chamárono polo seu
nome; ao volverse para ver quen o chamaba abatérono no medio da
rúa. As balas traspasáronlle o corpo e feriron a unha rapaza de Magazos. O autor dos disparos, segundo testemuñas, afirmou: “pobre chavala, sen culpa”.
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Francisco de Insua

Foto cedida por Vicente de Insua

Placa conmemorativa do fusilamento de Francisco Insua e José Balea
Foto de Paco R. Salgueiro

154

GALDO. O QUE QUEDA NA MEMORIA

Plácido Cociña coa familia (primeira pola dereita arriba)
Foto cedida por Francisco Fernández
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Dolores Riveira (nai de Plácido Cociña)
Foto cedida por Francisco Fernández

Dedicatoria de Dolores Riveira ao seu fillo Plácido (da foto anterior)
Foto cedida por Francisco Fernández
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MULLERES DE GALDO
Neste texto teño falado en moitas ocasións das mulleres de
Galdo, destacando sobre todo pola súa participación en moitos dos
oficios tradicionalmente masculinos, como no caso das que traballaron na mina, ou socialmente necesarios como as parteiras, ou polo
esforzo das súas tarefas, como as leiteiras e as peixeiras, ou pola súa
participación na economía doméstica co seu traballo nas terras, e
coidando do gando, das casas e dos numerosos fillos.
Pero houbo mulleres en Galdo que tamén destacaron noutros eidos, xa que cando García Dóriga escribiu aquilo: “encanto dos
meus ollos”.., eu persoalmente creo que non só se refería ás paisaxes
de Galdo, senón tamén á beleza das súas mulleres.
Non só eran guapas, que o eran, senón que se arranxaban moi
ben, aproveitando con xeito os, moitas veces, escasos medios dos
que dispoñían.
Un exemplo desa beleza das mulleres de Galdo é Teresa do
Padelo, que foi Guapa da Coruña 1969. A noticia causou grande
admiración e orgullo na parroquia, especialmente nos seus máis
achegados.
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Anos 40. Mozas de Galdo

Foto cedida por Teresita de Moreiras
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Anos 40. Pandilla de amigos, as mozas cos colares artesanais que elaboran
cos froitos das ábores e arbustos da zona.
Carmita de Hermida e Lola de Elisa con colares escuros.
Foto de Paco R. Salgueiro

Ano 1966 . Teresa do Padelo na praia de Covas con veciños de Galdo
(arriba segunda pola dereita).
Foto de Paco R. Salgueiro
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Ano 1969 . Proclamación de Teresa do Padelo como guapa da Coruña 1969
Foto cedida por Teresa do Padelo
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E PARA FINALIZAR…
Para finalizar xa conto con que a memoria de cada un dos posibles lectores engada a esta pequena escolma, como homenaxe a todos
os veciños que foron de Galdo e deixaron pegada na nosa memoria,
os nomes e oficios dos esquecidos por min, neste humilde exercicio de
memoria que quixen compartir con todos vós.

161

BIBLIOGRAFÍA
•Revista “Feria das Maulas”, 12 Maio 2002
•Artigos de Enrique Cal Pardo, DEAN Catedral de Mondoñedo
•Artigos de Carlos Nuevo Cal, Presidente Seminario Estudios
Terra de Viveiro, S.E.T.V.
•Iglesia Parroquial de Santa María de Galdo, Viveiro. Enrique
Cal Pardo

FOTOGRAFÍAS
•O Remigio
•Pablo Lago
•Paco de Mandiá
•Paco de Pancho
•Paco R. Salgueiro
•Silvia Osorio
•Suso do Conde
•Teresa do Padelo
•Teresita de Moreiras
•Tildita do Forneiro
•Toñito de Paca
•Vicente de Insua
•Xefa e Chicha de Eleuterio

•Alberto do Caio
•Francisco Fernández
•Gilberto Salgueiro
•Jorge Pernas, Pirulí
•Lola de Eladio
•Luis da Gata
•Luis de Mariñao
•Luisa de Raimundo
•Mari Carmen da Zapatería
•Mari Carmen de Claudio
•Mari Carmen de Estévez
•Modesta da Peca
•Moncho da Garrota
•Moncho de Mariñao

163

“Este traballo nace co fin de manter
na memoria os oficios tradicionais que
deron vida ao pobo, así como algúns
feitos, vivencias e tradicións ocorridas
en Galdo, na súa maior parte na segunda
metade do século XX, e como homenaxe
aos veciños que fixeron posíbel que Galdo
tivera un peso importante en moitos
aspectos da economía do século pasado
en toda a bisbarra. Quero evitar que ao
pasar dúas ou tres décadas, cando os
veciños de 60-90 anos nos deixen, e con
eles os seus recordos, se perda esta parte
da memoria colectiva da parroquia”
Paco R. Salgueiro

