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Quen foi Eloísa? 
Eloísa Cristina de la Concepción Margarita Rivadulla Álvarez naceu o 26 de Xaneiro do 1911 en Sada, A 
Coruña, concretamente na parroquia de Osedo. Filla de Eloísa Álvarez Nieves, natural de Celanova e de 
Benito Rivadulla Pascual, natural de Meirás. Seu pai foi comerciante, político e periodista, director do 
Banco Pastor en Chantada no 1929, director do periódico La Voz del Agro e redactor do Heraldo de 
Galicia na súa etapa de emigrante en Cuba. Presidente do Partido Galeguista en Chantada e militante de 
“Izquierda Republicana”, foi sancionado por responsabilidades políticas despois do  golpe do 18 de xullo de 
1936. A súa nai, profesora de música, daba clases particulares aos nenos da vila na casa familiar situada a 
carón da actual librería Vence. 

Eloísa Rivadulla comeza a estudar 
Medicina no 1930.  
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Antigo Campo da Feira 
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Eloísa Rivadulla comeza a 
estudar Medicina no 1930 e 
remata cun expediente moi bo. 
No ano 1940 cobre en 
Chantada unha praza vacante 
do Seguro Obligatorio de 
Enfermedad como especialista 
en pediatría, como conta na 
súa tese a investigadora Xoana 
Pintos Barral. 

Lilita faleceu en Chantada o 19 
de setembro do 1987. Porque 
Lilita era como lle chamában 
tódolos nenos de Chantada que 
acudían a súa consulta, 
situada enriba do actual Lage 
Electrodomésticos.  
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Exerceu como única médica 
pediatra en Chantada ata a súa 
morte, e aquí descansa no 
cemiterio parroquial. Moitas 
xeracións aínda a recordan , iso 
si, todas con cariño e 
admiración.  
Elexín a súa figura en primeiro 
lugar por  exercer a medicina, 
unha profesión que nos últimos 
tempos non foi ben tratada e 
agora estamos a padecer as 
consecuencias.  
En segundo lugar por ser médica 
nunha época na que a profesión se 
reservaba principalmente aos 
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homes por crer que non era 
asunto de mulleres. Na foto da 
súa licenciatura no Paraninfo 
da Universidade de Santiago de 
Compostela de feito é a única 
muller que aparece 

O seu libro máxico era o seu receitario, onde as nais e pais de 
Chantada e arredores levaban as solucións aos males dos seus 
nenos, iso si nunha clásica letra ilexible de médico. 
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Probablemente se nas rúas da vila 
comezaramos a preguntarlle á xente de 
certa idade sobre ela, todos falarán con 
agarimo, todos a recordarán, e moitos 
agradecerán o seu traballo. Por todas 
estas motivos, polo seu bo facer e 
profesionalidade tamén lle dá nome 
dende os anos noventa ao centro escolar 
inaugurado en 1978 na Avenida de 
Monforte 

Podemos ver o seu certificado de Nacemento e 
de Defunción ou o seu Título de Socio de 
Honor da Sociedade de Pediatría de Galicia. 

Mauro Calvo Pérez 


