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“O ciclo da auga é o ciclo da vida, porque si hai unha lei infalible no planeta 
Terra é precisamente esa: sen auga non hai vida.” 
“A saúde da auga é a medida infalible da saúde da terra”. 
Brock Dolman. 
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OBXECTIVOS 

 
Este libro está enfocado como o estudio dos recursos hídricos de Valladares co 
fin de dalos a coñecer para a súa conservación. 
 
Preténdese, como obxectivo principal, o estudio e catalogación dos recursos 
hídricos para obter así unha panorámica do seu estado. 
 
Como obxectivos específicos, preténdese localizar todos os mananciais 
existentes na Parroquia. Realizar un Inventario - catálogo dos recursos 
hídricos, incluso tamén dos recursos patrimoniais e naturais que se atopen no 
seu curso. 
Propor medidas a adoptar para sanear os recursos hídricos ou previr  a súa 
contaminación e poñelos en valor ou dalos a coñecer. 
Preténdese elaborar un plano hidrolóxico da Parroquia, e realizar o deseño dun 
circuíto que dea a coñecer as paraxes hidráulicas de interese existentes na 
Parroquia. 
Con estas actuacións plantéxase protexer os recursos hídricos e os recursos 
patrimoniais e naturais que se atopen ó seu paso, e mellorar os valores 
paisaxísticos.  
 
Séguese a secuencia: coñecer-respetar-conservar. Coñecer para respetar e 
para chegar a conservar. 
 
A idea do proxecto é poñer en coñecemento, resaltar o valor, e deixar 
constancia dos mananciais e fontes da Parroquia de Valladares, elementos 
importantes do patrimonio común. 
 
Preténdese tamén poñer en coñecemento, resaltar o valor, e darlle a 
importancia que en épocas pasadas tiñan algunhas construcción coma os 
lavadoiros e muíños, xa que actualmente algúns deles atópanse en 
decadencia.  
 
 
Con este libro búscase a divulgación do coñecemento de todo este patrimonio 
que axudará á posta en valor destes elementos, e favorecerá a súa 
conservación. 
 
 
O libro realízase coa finalidade de que na medida do posible sexa unha 
mensaxe de concienciación que poida chegar ó maior número de xente. 
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¿Qué se pretende coa realización do inventario?  
 
O estudio e elaboración dun inventario dos Recursos Hídricos  permítenos 
coñecer a situación dos recursos hídricos e das infraestruturas asociadas a 
eles, a súa  problemática, e posibilidades de utilización e melloramento. 
Así, no caso dos muíños estúdase o seu estado actual. Importante a súa 
restauración interna para futuras visitas guiadas co fin de dar a coñecer e 
explicar o seu funcionamento para que non se perdan no esquecemento as 
actividades que se realizaban en épocas pasadas.  
 
O inventario permite coñecer e obter unha visión xeral dos recursos hídricos 
existentes na Parroquia de Valladares e dos recursos patrimoniais e naturais 
que se atopen  ó seu paso. Darase así unha visión respecto a súa ubicación,  
o seu estado actual, capacidade real dos recursos hídricos e demandas a fin de 
satisfacer necesidades múltiples.  
 
Realízase unha diagnose da problemática de cada recurso, coa finalidade de 
revelar o estado, funcionamento e manexo dos diferentes recursos hídricos. 
 
 
En definitiva, búscase un obxectivo: Coñecemento, protección e conservación 
dos recursos hídricos e dos recursos patrimoniais e naturais asociados.  
 
 
Este proxecto responde ó compromiso da Asociación Veciñal e Cultural de 
Valladares de mellorar a información e a sensibilización pública.   
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INTRODUCCIÓN 
 

 

A auga é esencial para os seres humanos xa que é necesaria para a bebida, 
limpeza, agricultura, e usos industriais. Ainda que a auga salgada é abundante 
en mares e océanos, a auga doce potable é un ben escaso. 
 
Este libro da pois unha visión da importancia de coñecer, protexer e conservar 
os recursos hídricos. E que sirva de esta maneira como referente para outros 
lugares. 
 
É un estudio a pequena escala, nivel de Parroquia, pero preténdese que sirva 
como exemplo para outras Parroquias e lugares e que así en conxunto, se 
chegue a unha concienciación maior. 
 
Tendo en conta que a “saúde” da auga é a nosa propia saúde e tamén a  
saúde do medio ambiente, preténdese con este libro destacar o valor da auga, 
aprender a respetar a auga, e as construcións asociadas. 
 
 
Este libro divídese en diferentes capítulos.  
Hai unha primeira parte teórica para un maior coñecemento e comprensión 
para o lector. 
E unha segunda parte onde se atopan os inventarios. 
  
O primeiro capítulo fai referencia á importancia da auga como elemento vital 
indispensable, e trata o ciclo da auga. 
 
O segundo capítulo trata sobre os distintos camiños polos que pode circular a  
auga, así falarase das augas subterráneas e superficiais, dos acuíferos e 
mananciais. 
 
O terceiro capítulo fala da calidade da auga e da importancia de que o recurso 
auga se atope en bo estado. 
 
O cuarto capítulo fai referencia ó patrimonio etnográfico e cultural asociado ós 
recursos hídricos, como son as fontes, lavadoiros, presas, canles, e un 
apartado especial adicado ós muíños hidráulicos. 
 
O quinto capítulo explica o bosque de ribeira e o por qué da súa importancia. 
 
O sexto capítulo describe e sitúa  a zona de estudio, a Parroquia de Valladares. 
 
O sétimo capítulo é o inventario dos recursos hídricos da parroquia de 
Valladares. Inclúense no inventario, como recursos hídricos, ós mananciais e 
fontes, ós lavadoiros xa que están catalogados no Concello de Vigo como 
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fontes, ós ríos e regatos, ás lagoas artificiais xa que son considerados 
humedais, e ós depósitos das distintas comunidades de augas. 
 
O oitavo capítulo e o inventario do Patrimonio etnográfico asociado, inclúense 
aquí os muíños hidráulicos, e unha lista dos lavadoiros e outra das presas cos 
seus mapas de localización correspondentes. 
 
O noveno capítulo é o inventario dos recursos naturais asociados ós recursos 
hídricos. Trata en concreto o bosque de ribeira do río Quintián e as especies de 
interese que nos podemos atopar preto dos mananciais, fontes e lavadoiros. 
 
Preséntase tamén un mapa hidrográfico da parroquia. 
 
O décimo capítulo é o deseño dun circuíto que dea a coñecer algúns dos 
recursos hídricos da Parroquia. 
 
Neste libro fálase tamén das actuacións por parte do home, dende obras de 
enxeñería en captación e condución, ata abastecementos históricos, pasando 
pola marca pegada que deixou un veciño nalgunhas fontes. 
 
 
¿Por qué coidar, conservar estes recursos hídricos, patrimoniais e naturais? 
 
Si se deterioran os sistemas vitais, repercute na nosa calidade de vida. Si o 
recurso auga falla en cantidade ou calidade, repercutirá en nós.  
Os problemas ambientais son resultado de accións concretas, accións de 
contaminación, de aproveitamento excesivo ou de descoido, de abandono, de 
destrución. 
  
Antes que resolver un problema ambiental “é máis barato” previlo. E debe 
comezar de maneira individual, en cada un de nós.  
 
Con este estudio preténdese recoller información dos recursos hídricos 
existentes na Parroquia. Gardando información a risco de que  parte deste 
patrimonio poida desaparecer no futuro, pero que intentemos da nosa man e 
baixo a nosa responsabilidade, isto non suceda. Desta maneira, que 
permaneza na memoria e non se perdan no esquecemento moitos destes 
recursos que están abandonados co risco de desaparecer e perderse no 
esquecemento. O abandono do mundo rural cara as cidades, décadas atrás, 
anos 60 e 70, persistente hoxe en día pero en menor medida acelerou o 
deterioro de algunhas construccións coma os muíños ou fontes e provocou a 
diminución do número de persoas coñecedoras deste patrimonio, e as súas 
historias. Procúrase pois gardar esta información. 
 
 
 
 
 

 



Recursos Hídricos da Parroquia de Valladares 

7 

 

 

O LÍQUIDO ELEMENTO 

 

 
 

Galicia, terra que rebosa auga. Alí onde se mire, sempre hai unha fonte, un 

río, un regato. 
Si hai algo que caracteriza a Galicia é a auga. E é quizais ese excedente de 
auga o que fai que non lle demos a importancia que en realidade ten e que non 
nos preocupemos do  importante que é. Temos así un fermoso patrimonio que 
debemos coidar. 
 
A auga, elemento vital indispensable. A súa fórmula química é dúas moléculas 
de hidróxeno e unha de osíxeno. 
 
O estado da auga repercute na nosa propia saúde. Se a auga non se atopa 
dentro duns parámetros establecidos pode ocasionarnos algunha enfermidade. 
  
A auga é un recurso renovable en canto a cantidade pero non en calidade, por 
tanto é nosa a responsabilidade de coidar a auga.  
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Se coidamos e protexemos os recursos hídricos estamos coidando a nosa 
propia saúde e a termo maior a saúde do planeta. Existe así unha íntima 
relación entre a saúde humana e a saúde do planeta, unha unión Natureza- 
home.  
A natureza dános, ofrécenos e nós debemos minimamente pagar coidando e 
conservando. Búscase unha integración coa natureza. Debemos coidar ese 
recurso auga que a natureza nos ofrece. Debemos coidar os ríos, e regatos, e 
os hábitats naturais asociados xa que así tamén estarase conservando a flora e 
fauna. 
Debemos coidar as fontes, que coas súas diferentes construcións permiten que 
esa auga siga bebéndose xeración tras xeración. 
 
Conservar o patrimonio asociado ós mananciais é importante para que quede 
constancia, e poidan disfrutalo as xeracións seguintes.  
 
  
A auga é un ben público indispensable e que polo tanto a disponibilidade de 
auga é un dereito humano fundamental, de modo que a auga é de todos e para 
todos; só se pode debater cómo se xestiona como recurso compartido, 
patrimonio común de todos os cidadáns. 
 
 
As solucións están ó noso alcance e podemos chegar a ese obxectivo si 
logramos que a maioría da sociedade se conciencie, mobilice e actúe coa 
urxencia necesaria. 
 
 
 

A auga ó longo da historia 
 
Ó longo da historia, a maioría das grandes civilizacións asentáronse nas beiras 
de ríos, lagos ou océanos. Así, a civilización exipcia asentouse nas beiras do 
río Nilo. Mesopotamia asentouse entre o Tigres e o Eufrates, neste último 
tamén se localizou Babilonia. A civilización Azteca asentouse nas beiras do 
lago Texcoco. 
A auga, como recurso vital para estas civilizacións xa que a usaron como 
bebida e permitiu a estas civilizacións o desenrolo da agricultura.  
 
Distintas representacións da auga en antigas civilizacións: 
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A maioría da poboación vivía e traballaba no campo, polo que as fontes 
acondicionábanse e conservábanse para satisfacer as necesidades da xente 
que vivía do campo. 
Foi disminuíndo a cantidade de xente que se desenvolvía no medio rural, polo 
tanto a necesidade de contar con fontes ben acondicionadas pasou a un 
segundo plano. 
A chegada da industria, o despoboamento do rural, a marcha da poboación ata 
as cidades, provocou o abandono de moitas hortas familiares, boa parte delas 
ligadas a unha fonte e a unha presa onde almacenaban auga para rega. Isto 
supuxo o abandono de fontes e presas. 
Supuxo tamén o abandono de lavadoiros, muíños, elementos arquitectónicos 
de gran valor. 
Os lavadoiros eran lugares onde acudían as mulleres con baldes cheos de 
roupa para lavar, pero tamén era un lugar de encontro e comunicación entre 
elas. 
Do mesmo xeito os muíños ademais de ser un lugar onde acudía a xente para 
moer tamén eran lugares de encontro e comunicación. Moitos deles 
actualmente deteriorados e abandonados. 
 
A parte dese abandono, tamén existen construccións que están moi ben 
coidadas e incluso algunhas fontes nas que se levaron a cabo actuacións de 
adecuación e conservación.  
 
 
Moi importante pois, destacar a auga como elemento vital, e destacar tamén 
toda esa arquitectura da auga. 
 
 
 

O ciclo da auga. Das nubes ó mar e do mar ás 

nubes. 
 
Para entender como chega a auga ós nosos mananciais é preciso ter presente 
este esquema: 
 
Precipitación = Evapotranspiración + escorrentía + infiltración +/- (variación da 
reserva)  
 
Cando a auga de precipitación alcanza a superficie do terreo pode seguir tres 
camiños:  
a) auga que se evapotranspira e volve outra vez á atmosfera  
b) auga que escorre pola superficie do terreo  
c) auga que se infiltra  
A auga destes dous últimos camiños (auga de escorrentía e de infiltración) 
denomínase “chuvia útil”, xa que realmente constitúen a fracción de 
precipitación que queda disponible para o home. O fluxo natural que relaciona 
eses catro tipos de augas (precipitación, evapotranspiración, escorrentía  e 
infiltración) é o que se coñece como ciclo da auga (hídrico ou hidrolóxico). 
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As augas subterráneas (augas de infiltración) terminan aflorando na inmensa 
maioría á superficie por mananciais ou bombeadas desde captacións. 
No caso dos mananciais, a auga nacente incorpórase á rede de drenaxe 
superficial, constituíndo unha fracción máis ou menos importante da auga dos 
ríos, regatos e demais zonas húmidas. 
 
Existe unha estreita relación entre as augas superficiais (augas de escorrentía) 
e as augas subterráneas. Do mesmo xeito que as augas subterráneas 
alimentan ás de superficie, ocorre o proceso inverso. Isto é especialmente 
notorio, cando os ríos atravesan terreos permeables (acuíferos) nos que as 
augas subterráneas atópanse por debaixo da cota de cauce. 
 
A diferencia máis evidente entre ambos tipos de augas, é a velocidade de 
circulación. 
A velocidade de circulación das augas subterráneas é moi baixa. Isto permite 
que mananciais e fontes sigan manando auga despois de largos períodos de 
precipitacións, o que non ocorre coas superficiais. Isto é de vital importancia 
para o mantemento da auga dos ríos e humedais e para garantir 
abastecementos en épocas de escasas precipitacións. 
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AUGAS SUBTERRÁNEAS E 

SUPERFICIAIS 
 
A orixe da maioría das augas continentais é a precipitación (chuvia ou neve). 
Cando a auga de precipitación alcanza a superficie do terreo unha parte volve 
á  atmosfera en estado gaseoso por efecto da evaporación e transpiración. A 
auga restante (tamén chamada precipitación efectiva) pode seguir dous 
camiños diferentes: fluír superficialmente ou infiltrarse a certa profundidade no 
terreo. Que siga un camiño ou outro ven determinado pola natureza 
hidroxeolóxica dos materiais. 
 
En terreos con predominio de materiais impermeables, a fracción maioritaria da 
precipitación efectiva corresponde ó fluxo superficial. Estas augas seguen os 
desniveis topográficos, ata chegar a lagos ou lagoas (no caso de cuencas 
pechadas) ou no caso xeral, ó mar. 
Pola contra, en materiais de elevada permeabilidade, unha fracción maioritaria 
da precipitación efectiva, infíltrase, polo que non xerará apenas cursos de 
drenaxe superficial. 
 
Para determinar a dirección e o sentido do fluxo de augas superficiais 
basicamente só se require dispor dun mapa topográfico.  
Determinar a dirección e o sentido do fluxo subterráneo é unha tarefa máis 
complexa. Nos acuíferos precísanse os datos ofrecidos polos piezómetros, que 
son unhas perforacións especificamente adaptadas para medir a profundidade 
do nivel de auga subterránea. 
O destino da auga que se infiltra e logo circula subterráneamente é variado. 
Xeralmente o fluxo subterráneo volve a saír á superficie, por medio de 
captacións ou de maneira natural, (mananciais). Neste segundo caso, o caudal 
que fluíu subterráneamente incorporarase a rede de drenaxe superficial e 
constituirá unha fracción máis ou menos importante da auga que circula polos 
ríos. A excepción a este proceso xeral son os acuíferos costeiros, onde o fluxo 
subterráneo diríxese ata o mar, xeralmente de maneira subterránea. 
 

Acuíferos 
Son recursos subterráneos, formacións xeolóxicas que permiten o  
almacenamento de auga subterránea que se filtra polos poros e grietas do 
material xeolóxico.  
 

Mananciais  
Un manancial é a principal manifestación externa das augas subterráneas.  
É o afloramento da auga subterránea. Utilízanse sinónimos como nacemento, 
surxencia, afloramento. 
Énténdese por fonte á adecuación por parte do home de ese afloramento de 
auga. A fonte é a infraestructura.  
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CALIDADE DA AUGA 
 

 

Medidas correctoras 
 
Son moitos os usuarios destes mananciais e fontes, xa sexan os propios 
veciños da Parroquia ou persoas de outras zonas de Vigo que se aproximan a 
estas fontes. Por isto, para ter a certeza de que a auga non está contaminada é 
necesario realizar análises. Esta medida de precaución debe realizarse unha 
vez ó ano posto que a auga pode ser un transmisor de multitude de 
enfermidades, especialmente gastrointestinais. 
 
Os principais mecanismos de dispersión de contaminación son:  
Os numerosos vertedoiros incontrolados e fosas sépticas das vivendas rurais, 
que soen converterse en importantes focos de contaminación a causa do 
exceso de chuvia que acaba filtrando ó subsolo levando con ela todo tipo de 
lixiviados e residuos, especialmente de orixe fecal que terminan por mesturarse 
coas augas subterráneas e que logo serán utilizadas para regadío e consumo.  
A dispersión da contaminación é facilitada tamén pola existencia de acuíferos 
fracturados no subsolo, que son bastante frecuentes no territorio granítico de 
Galicia.  
Un tercer mecanismo de contaminación é o simple deslizamento superficial de 
augas contaminadas hasta chegar a un manancial ou río, favorecido isto por un 
exceso de auga de chuvia en certas épocas do ano. 
 
Como medidas correctoras, poden citarse: 
-Prohibición do uso de puríns en zonas de risco, como son as proximidades ós 
ríos, pozos e mananciais. 
-Obrigar a almacenar os puríns en receptáculos aillados do solo. 
-Promover as análises periódicas das augas subterráneas utilizadas para o 
consumo humano. 
 
Existe outro problema en relación á calidade da auga. Na agricultura, a 
utilización de produtos fitosanitarios e abonos inorgánicos, os vertidos urbanos, 
a actividade industrial son contaminantes do medio ambiente e das augas. 
 
 
 Na calidade da auga moitos factores poden influír, por suposto os seres 
humanos, é nesa parte onde debemos poñer máis empeño en comprender o 
que sucede ó noso arredor e asumir o noso compromiso co medio ambiente e 
con  nós mesmos. 
 
 
 



Recursos Hídricos da Parroquia de Valladares 

13 

 

O principio de prevención na calidade das 

augas subterráneas 
 
En relación coa calidade das augas subterráneas os principias problemas 
detectados son a contaminación debida a nitratos, metais pesados, e 
compostos orgánicos e a salinización. 
A orixe do problema de contaminación por nitratos atribúese principalmente á 
agricultura (aplicación de fertilizantes) e á gandería. 
Os vertidos de efluentes derivados de actividades urbanas, mineiras, e 
fundamentalmente industriais provocan a presenza de metais pesados nas 
augas subterráneas que, en ocasións inciden na súa calidade ata o punto de 
que non resultan aptas para o consumo humano. O ferro e o manganeso son 
os metais que aparecen con maior frecuencia en contidos que exceden os 
límites permitidos polo Reglamento Técnico Sanitario. 
 
A orixe da contaminación das augas subterráneas por compostos orgánicos é 
diverso aínda que frecuentemente está relacionado coa utilización inadecuada 
de produtos fitosanitarios (insecticidas, etc.) en agricultura.  
 
 

A importancia da coordinación administrativa  
 
Unha cuestión especialmente relevante na xestión da calidade son os aspectos 
competencias. 
 
Según o tramo sexa intracomunitario o intercomunitario, a competencia sobre a 
autorización de vertido recae na Administración autonómica ou central. No que 
se refire á fixación de obxectivos de calidade dependendo do uso, a 
Administración autonómica pode fixar obxectivos no que se refire a augas de 
baño e augas aptas para a vida piscícola e establecer limitacións para a 
protección da natureza. 
 
No relativo ás actuacións a realizar para protexer a calidade, os Concellos 
teñen competencia en materia de vertidos a colectores e en depuración, e as 
Comunidades Autónomas en depuración e en contaminación difusa de orixe 
urbano. 
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PATRIMONIO ETNOGRÁFICO E 

CULTURAL ASOCIADO ÓS 

RECURSOS HÍDRICOS 
 

Entre as construcións populares ligadas á auga temos as fontes, os lavadoiros, 
as presas e os muíños. 
Son elementos configuradores da paisaxe, historia e identidade. Elementos que 
constitúen un orgullo para a sociedade rural. 
 

As nosas fontes 
 

  As fontes, 

base de aprovisionamento de auga en pobos e aldeas, foron elementos 
importantes dende antigo. 
 
Construción destinada a aproveitar a abundancia de auga para o seu uso no 
fogar. 
 

En épocas pasadas case toda a auga utilizada proviña de mananciais e fontes. 
Dende os nosos antepasados na época romana, medieval ata a historia máis 
recente, as fontes foron claves como “surtidores” de auga para o home. O 
home surtíase exclusivamente da auga das fontes. 
Hoxe en día a maior parte da auga consumida pola poboación provén de 
embalses que permiten a acumulación de grandes cantidades de auga, 
situados nos cursos dos ríos. O establecemento de redes xerais de suministro 
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de auga a partir de plantas potabilizadoras foi un logro importante no 
abastecemento a cidades e pobos. 
 
Pero as fontes non só foron iso senón tamén un lugar de encontro, un lugar de 
reunión, de ida e volta de xente con baldes e cántaros. Algunhas teñen 
asociado un lavadoiro, polo que tamén supoñía un lugar de lavado da roupa, ou 
bebedoiro para o  gando. 
Ó longo da historia, o home foi acondicionando e reformando estas 
infraestruturas.  
  
As fontes asentábanse como infraestruturas disponibles para o uso da 
poboación. Algunhas son exemplos de optimización da auga polas diferentes 
estruturas que posúen, a auga que verte o cano pasa ó receptor de recollida de 
auga e ás diferentes estructuras como o lavadoiro, bebedoiro. Un exemplo e a 
fonte de “Vales Lavadoiro”.  
 
Un elemento que aparece nalgunhas fontes é unha inscrición que menciona a 
data de construción, ou reforma. Noutras a inscrición é conmemorativa. 
Estas inscricións soen ir colocadas na parte frontal da infraestrutura. 
Así temos o exemplo da Fonte das Cunchas cunha inscrición conmemorativa, 
facendo alusión á persoa que construíu a fonte.  
Ou a fonte Vales Lavadoiro con inscrición da data de construción en 1968. Ou 
a fonte de Caride na cal a inscrición fai referencia ó ano de reforma da fonte. 
 
As fontes soen situarse nos camiños máis frecuentados ou céntricos do barrio 
como é o caso da fonte da Chosca. Ou nos arredores coincidindo con cruces 
dos camiños. 
 
Moitas destas fontes levan o nome do lugar no que se atopan. 

 
Lenda dos resultados dos análises que atopamos nas placas: 
SG: Os resultados obtidos para os parámetros analizados cumpren coa 
lexislación vixente. 
Auga Sen Garantía Sanitaria por non conter desinfectante residual. 
NA: Os resultados obtidos para os parámetros analizados Non cumpren coa 
lexislación vixente. Auga Non Apta para consumo humano. 
SC: Sen calificar. Non se teñen resultados analíticos ou son insuficientes, 
(fontes secas, deterioradas, con mal acceso, etc. 
 
A antiga nomenclatura levaba a confusión (“Auga non potable”) .Esa lenda non 
quería dicir que non se puidera beber senón o contrario. Os parámetros 
analizados estaban dentro da lexislación pero non levaban ningún tratamento. 
De ahí o erro de pensar que non se podía beber. 
 
Non se deben confundir aquelas fontes que proveñen de mananciais ou 
captación por gravidade coas conectadas á rede pública de abastecemento.  
Un criterio para distinguilas é o de rotulación sanitaria das augas, normalmente 
cando se fai referencia a augas non potables (por non estar cloradas) é case 
seguro que se trata de augas que proveñen de mananciais ou minas. 
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Un antigo lugar de encontro.  

Os lavadoiros 
 

 Os lavadoiros, 

construcións destinadas para o lavado de roupa a man, cumprían tamén unha 
función social como lugar de encontro, onde reunirse as mulleres e pararse a 
falar. 
En ocasións o lavadoiro forma parte do conxunto que encabeza a fonte, onde 
están as pías e pilóns. 
A maioría dos lavadoiros de Valladares seguen o modelo de lavadoiros 
construídos nos anos 50 polo Concello de Vigo. 
Este modelo de lavadoiro consiste nunha construción rectangular con teito e 
interiormente pilóns alongados con pezas en pedra e normalmente no interior 
revestidos en azulexo.   
Existen na parroquia outros máis antigos que só teñen as pezas en pedra, 
como é o caso do lavadoiro de Cans.  
 

 
Fig.1. Lavadoiro de Cans. Un dos lavadoiros máis antigos da parroquia. 
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As presas de regadío 
 

 As presas 

de regadío, elementos importantes na agricultura de Galicia. Ligadas sempre a 
un manancial, acumulan grandes cantidades de auga destinada a rega.  
 
Existían comunidades de regantes, sendo só beneficiarios dese uso da auga os 
pertencentes a esa comunidade para cada unha das presas. 
 
Soen estar asociadas a fontes ou lavadoiros. Algunhas delas son construcións 
con muros en pedra, ou simplemente ocos no terreo. Outras con muros en 
formigón. 
 
Cada un dos regantes tiñan asignados uns horarios para regar as súas hortas e 
campos que debían cumprir para o correcto uso da presa.  
Os horarios abranguían as vinte e catro horas do día. 
 
Os regantes debían ser moi estrictos co cumprimento dos horarios e quendas. 
Se un regante non cumpría co horario que lle correspondía podía isto en moitos 
casos ser o desencadeante de discusións, chegando a ser en moitos casos 
causa de liortas. 
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Obras de enxeñería na condución de 

mananciais 

 

 
 

Os primeiros intentos por deseñar unha rede de suministro de auga que 

chegara a cada vivenda consistía en facer uso do manancial de maior caudal 
existente no pobo ou nas proximidades. Así pois, temos o exemplo en 
Valladares da condución do río de Zamáns ou tamén chamado Amial. 
  
Usáronse as augas do río de Zamáns e aproveitouse o abundante caudal do 
río para o abastecemento do pobo. A imaxe anterior é a condución de auga 
dende o río Zamáns. 
 
Comezouse a construír esta condución entre os anos 50 e 60, con moitos 
problemas derivados da difícil construcción ocasionando enfermidades  a 
algúns obreiros que aquí traballaban ou chegando incluso a custarlles a vida. 
  
Tal como se conta no apartado anterior de fontes, o establecemento dunha 
rede xeral de suministro de auga a partir de plantas potabilizadoras foi un logro 
moi importante no abastecemento a cidades e pobos.  
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Enxeñosas construccións. Os muíños 

hidráulicos 
 

 Os muíños, 

enxeñosas construcións en pedra destinadas para moer o gran. Estas 
construcións destacan como pezas importantes da economía agrícola de 
Galicia, debido á  incorporación do millo á nosa agricultura durante o século 
XVII.  
Nas parroquias do rural de Vigo a maioría dos exemplos existentes de 
muíños son muíños hidráulicos. Así na parroquia de Valladares existe un 
conxunto de 11 muíños asociados ó rego da Senra, Rego Lavadoiros, Rego 
Quintián, e Rego Barxa. Existen dous máis que aproveitan a auga do río 
Zamáns.     
A forza natural que pon en funcionamento estes muíños é a auga, polo que a 
característica común nos muíños hidráulicos é a  súa localización ó borde dun 
río ou regato, do que aproveitan a forza da auga ó seu paso. 
 
A cantidade de regos e regatos existentes en Galicia dos que se podía 
aproveitar a forza da auga e as características climatolóxicas de Vigo que 
manteñen un mesmo nivel de auga todo o ano debido á pluviosidade  
permitiron  que se levaran a cabo estas  construccións.  
 
 

Descrición 
 
Descrición exterior  
As construccións empregadas para albergar o sistema para moer son 
estructuras de cascote, ás veces, con pedras regulares formando os 
ocos.  
O acceso ó recinto faise a través dunha porta de madeira normalmente.   
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Nunha das paredes presentan unha  pequena fiestra que ilumina moi 
pouco o interior.  
No muro exterior, preto da porta, atópanse unhas pequenas lousas de pedra 
cravadas na parede (pousadeiros)  que serven para pousar o saco no que 
se transporta o gran ou ben a fariña, mentres que se pecha ou abre a 
porta. 
O tellado. O tellado máis frecuente é o de dúas augas con tella do país, 
ou de unha soa auga nos de menores dimensións. En ambos casos, a 
tella repousa sobre unha estructura construída a base de  pontóns e táboas 
delgadas e estreitas de madeira. Sen embargo, algúns aparecen 
reformados con novos materiais como o formigón e o ladrillo.  
 
 
Descrición interior 
O interior está  subdividido en dous pisos: o inferno onde se sitúa o rodicio, 
e a sala de trituración. 
 
Partes dun muíño hidráulico 
 

 
Fig.2. Esquema das partes que forman un muíño hidráulico. 

 
Canal: Canal para conducir a auga. 
Rella: Peza de ferro formando un enreixado. 
Cubo: Estanque ou depósito do muíño, onde se acumula a auga que ven do río 
a través do canal. 
Sateira: Abertura longa e estreita para conducir a auga ata os rodicios. 
Cerralla: Palanca disposta nunha das paredes do muíño que libera a auga. 
Rodicio: Peza do muíño semellante a unha noria, que xira ó recibir auga do 
canal poñendo en marcha a moa. 

1.Canal. 
2.Rella. 
3.Cubo. 
4.Sateira ou 
fichueira 
5.Cerralla ou 
pexadoiro. 
6.Rodicio. 
7.Aguillón ou 
enrán. 
8.Aguieiro, rieiro 
ou mesa. 
9.Erguedouro, 
cruz ou alivio. 
10.Touzón ou 
árbore. 
11.Buxa ou 
trinquete. 
12.Roda. 
13.Moa ou pé. 
14.Quenlla, 
taramelo ou 
canaleta. 
15. Adella ou 
tolva. 
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Aguillón ou enrán: Peza suxeita a un pontón de madeira denominada viga, 
sobre a que se asenta todo o mecanismo para moer. 
Mesa: Pontón de madeira na que vai suxeito o aguillón. 
Árbore: Eixo vertical que transmite o movemento do rodicio á moa. 
Trinquete: Vara que regula a caída do gran.  
Roda: É a peza que da voltas. 
Pé: Moa inferior fixa do muíño.  
Canaleta: Conduto de madeira de sección en forma de ‘U’ acoplado á tolva 
para conducir o gran ó centro da moa. 
Tolva: Peza de muíño, en forma de pirámide truncada  e invertida, sita sobre a 
roda e onde se verte o gran para que caia na canaleta. 
Banco (bancada ou mesa): estructura de vigas onde se apoia todo o sistema 
para moer.  
Trampa: Peza destinada a reter sólidos nunha conducción. 
 
 

Funcionamento 
A auga baixa polo cubo hasta facer xirar o rodicio.  
O  "motor do muíño",  o rodicio,  aparece disposto na parte baixa, tamén 
chamada inferno, e consiste nunha roda horizontal con  aspas  no seu 
radio en forma de coitara. Antigamente estes elementos  construíanse en 
madeira, pero pouco a pouco este material foi desprazándose en favor do 
ferro, moito máis resistente e duradeiro. 
 
O eixo do  rodicio suxéitase cunha pequena peza de pedra ou ferro 
chamada aguillón que vai suxeita a un pontón de madeira denominada 
mesa ou viga, sobre a que se asenta. 
O aguillón está conectado verticalmente nunha vara de madeira e ferro. Na 
parte inferior emprega madeira e na superior o ferro. Esta vara recibe o 
nome de árbore. Ésta é o eixo vertical que  une o rodicio coas pezas 
superiores, atravesando o pé e a moa, que constituirán as pezas de pedra, 
dispostas na sala de moer, parte superior do muíño oposta ó inferno e onde 
se moerá o gran.  
Esta peza remata nunha peza de ferro unida á pedra superior chamada 
ponte que fai posible o movemento da moa ó  estar conectado á vara. 
 
Das dúas pezas de pedra que constitúen parte do mecanismo de trituración, 
o pé, será a peza inferior coa cara superior convexa, e permanecerá fixa. 
Por arriba estará a roda, que será a peza coa cara inferior cóncava que 
da voltas e que rozando as pezas consegue moer o gran.  
 
A  textura máis fina ou grosa dependerá da separación que se estableza 
entre a moa e o pé.  
O gran será introducido previamente por un burato (ollo) situado 
no centro da moa, e polas xuntas que quedan entre esta e o pé irá 
caendo a fariña moída ó piso da sala de moler que despois será recollida 
cunha vasoira e unha pá, aínda que o normal é que caia sobre un tamiz 
ó pé do mecanismo. 
Situado sobre a moa hai un caixón onde se reserva o gran que se vai a 
moer. Esta peza recibe o nome de tolva, que será semellante a unha 
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pirámide invertida, aberta por abaixo e colgada nas travesas do tellado. 
Desde esta tolva  canalízase o gran  ata a moa a través dunha canaleta 
unida por un trinquete, consistente nunha vara que regula a caída do gran. 
A fariña máis miúda que quedaba, chamada óleo, usábase como alimento 
para os nenos pequenos. 
 

Tipoloxía dos muíños hidráulicos 
 
Establécense dous tipos de muíños hidráulicos dependendo do sistema de 
canalización da auga ata o muíño para poñer en funcionamento este enxeño 
mecánico. 
 

Muíños de canal ou pozo oblicuo. 
Os muíños de canal, son os máis frecuentes na nosa comarca. 
Funcionamento: o auga chega ó muíño mediante un canal artificial construído 
en pedra (de madeira nos máis antigos), que alcanza lonxitudes de 6 a 8 m, 
e para o seu bo funcionamento adquirirá unha inclinación suficiente que lle 
permita coller velocidade e forza ó auga, o que posibilitará o movemento das 
pezas do rodicio. Superado o desnivel, a auga baixa por un cubo de pozo 
oblicuo. Entre o canal e o cubo, hai unha rella para obstaculizar o paso de 
vexetación e restos arrastrados polo curso do regato. 
A entrada da auga regúlase mediante unha palanca situada nas paredes do 
muíño. 
 

 
Fig.3 Exemplo de muíño de canal. 

 
Muíños de cubo ou pozo vertical 
Os muíños de cubo ou pozo vertical empréganse nos casos nos que o 
regato que chega ó muíño non conta con caudal necesario para poñelo en 
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funcionamento. De ahí que se busque a caída vertical da auga, mediante un 
cubo ou pozo adherido á rede do muíño  que alcanzará unha altitude de 
hasta 10 m. Este se construirá ben a base de cascotes, ou mediante unha 
estructura circular feita por superposición de aros de pedra.  
A auga chega a este cubo a través dun canal e, ó igual cos muíños de 
canal, ten unha canaleta na súa base, que conduce o curso da auga cara 
o rodicio. 
A entrada de auga regúlase mediante unha comporta de ferro. 
 
Os muíños derrubados polo abandono e descoido  só manteñen en pé as 
paredes que se ven invadidas por vexetación que cubrirá total ou 
parcialmente estas construcións populares. 
 
Muíño - vivenda  
Muíño de maior proporción cos anteriores xa que consta tamén de 
vivenda. Exemplo do muíño vivenda de Zamáns, no barrio de Seoanes, 
pese a que hoxe en día aparece abandonado  e alterado polas reformas 
pouco respetuosas. 
Este tipo de construcción, consta de dous pisos. O primeiro chamado inferno 
está aberto por unha das súas caras, ó lado contrario do cubo ou o canal, 
por medio de arcos de medio punto ou ocos, pechados por grandes dinteles de 
pedra. Por estes sae a auga despois de facer funcionar todo o mecanismo 
triturador. 
 

 
Fig.4. Muíño - vivenda de Maquías. 
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A propiedade de uso dos muíños 
 

Os muíños son construcións que xogaron un papel moi relevante na 
economía tradicional galega. O sistema de propiedade fai que poidamos 
falar de: 
Muíños privados ou particulares: nos que a propiedade é de unha soa    
persoa ou varias. 
Muíños de herdeiros: nos que a propiedade é compartida por varias 
familias ligadas por parentesco.  
Muíños maquieiros ou alugados: son de propiedade comunal e teñen un 
uso por quendas. 
É só no primeiro caso que podemos falar do muiñeiro, como un oficio no 
que o propietario cobra polo servizo ós veciños: en diñeiro ou en especies 
(parte da fariña). 
 
 
 

Historia 
 
O muíño era un lugar non só para ir moer, senón que  tamén era un lugar de 
reunión das xentes, un lugar de contos ou mesmo de amoríos.  
A xente, co pretexto de ter que moer, reuníase no muíño para conversar, 
contar contos, etc.  
O baile da “muiñeira” recibe ese nome pola súa posible orixe nas reunións 
festivas dos mozos e mozas en torno ó muíño.  
Co desenrolo dunha sociedade industrial, estas construcións foron en 
decadencia,  a xente xoven abandonou o campo, perdéronse as vellas 
costumes, o pan de millo deixa de consumirse como alimento da dieta 
tradicional. 
Co tempo, moitas destas construcións quedan abandonadas. 
Ó abandono síguelle un proceso de deterioro continuado ó que hai que 
engadirlle os roubos de pezas como as moas que en moitos casos pasarán a 
formar parte do mobiliario decorativo dos xardíns de casas do noso entorno. 
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O BOSQUE DE RIBEIRA 
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Definición 
 
As árbores, arbustos e demais vexetación que se atopa nas marxes dos río é o 
bosque de ribeira. 
 

Composición 
As especies florísticas que componen o bosque de ribeira poden variar en 
función da altitude, da latitude, da climatoloxía, e do chan, pero seguen un 
patrón común: aparece unha primeira banda de vexetación formada 
principalmente por sauces de porte arbustivo, especies que están 
perfectamente adaptadas a soportar as inundacións periódicas e a forza da 
auga de arrastre nas avenidas. 
 
  

A importancia do bosque de ribeira 
 
Non se valora a importancia que a vexetación de ribeira ten para o ecosistema 
fluvial. 
As funcións que cumple a vexetación de ribeira son múltiples: 
Fonte esencial de materia e enerxia nos tramos de cabeceira. 
Estabilización das marxes, e freo á erosión das orillas. 
Filtro de nutrientes que reduce a eutrofización das augas. 
Sombreado do cauce que limita o quecemento das augas e permite unha maior 
osixenación.  
Refuxio para a fauna tanto acuática como terrestre.  
Corredor de conexión entre ecosistemas naturais, e valor paisaxístico, son as 
funcións máis destacables da vexetación de ribeira. 
De ahí a importancia de manter en bo estado a flora natural ribereña. 
 
Hai tres estratos de vexetación nas marxes do río. Temos o estrato herbáceo, o 
arbustivo, e o arbóreo. Este último quizais o máis importante.  
As árbores, arbustos e demais vexetación que se atopa nas marxes dos ríos 
forman o bosque de ribeira. 
O bosque de ribeira ten importantes funcións nos ecosistemas fluviais. As 
árbores xogan un papel moi importante, as raíces dan sostén ás marxes do río 
por tanto evitan a erosión. As ramas e follas que caen na auga proporcionan 
refuxio, e unha vez degradadas proporcionan tamén alimento á fauna que 
habita nos ríos, (entrando na cadea trófica). 
Temos logo, o concepto equivocado de limpeza do río. Sempre se pensou que 
ó ter o río limpo (baleiro de vexetación que o invade) evitaríanse os males 
derivados das elevadas precipitacións, cando é xusto o contrario. O río precisa 
a vexetación de ribeira, aínda que tampouco un exceso de vexetación. 
E aquí o erro de “limpar o río” e talar as árbores nas marxes do río. Ó eliminar o 
bosque de ribeira estase provocando que se erosionen as marxes, (rómpese a 
cadea trófica) e estase rompendo o correcto funcionamento do río. 
Un bosque de ribeira maduro coñécese pola gran porte das súas árbores. 
O estado de conservación do bosque de ribeira tradúcese na biodiversidade e 
na porte dalgúns exemplares, como os amieiros. 
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A corta dos bosques de ribeira, e o aumento dos caudais de auga 
progresivamente resultaría nunha desestabilización das marxes con forte 
erosión das ribeiras  cun aumento da anchura dos ríos e unha menor 
profundidade da auga.   
 
Os troncos que quedan depositados nas marxes protexen as marxes dos ríos 
contra a erosión e crean áreas de sedimentación onde pode enraizar nova 
vexetación. 
 
Tamén débese respetar os leitos dos ríos, evitar construcións, para evitar 
males derivados das inundacións. ter en conta a cita que di: “A natureza 
domínase obedecéndoa” Francis Bacon. 
Fágase caso a un refrán galego que di: “Nin casa á beira do río, nin viña ó lado 
do camiño” 
 
A rede fluvial galega atópase nunha situación moi desigual, a maioría nun 
estado de alteración. Os caules que se atopan en mellor estado, polo xeral, son 
as cabeceiras. 
A alteración da calidade química é un dos problemas máis importantes dos 
nosos ríos. 
As grandes presas hidroeléctricas interrompen os movementos migratorios das 
especies e alteran o transporte de sedimentos.  
Existen aproveitamentos de auga que alteran as condicións do réxime de 
caudal. 
A morfoloxía fluvial alterouse de maneira importante nunha alta porcentaxe de 
lonxitude dos ríos: ocupación de marxes, dragados, construción de diversas 
infraestruturas, etc. Isto provoca a eliminación de cuberta vexetal arbórea nas 
marxes, e a perda de calidade do hábitat en xeral. 
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ZONA DE ESTUDIO 
 

 

Localización 
 

O territorio a estudar é a parroquia de Valladares, localízase no municipio de 
Vigo, provincia de Pontevedra.  
Exténdese desde os límites da Avenida de Castrelos, en Vigo, ata a fronteira 
con Vincios (parroquia do Concello de Gondomar). 
A parroquia de Valladares consta dos barrios: Carregal, Portal, Igrexa, Seoane, 
Freixo, Sobreira, Barrocas e A Garrida. En todos eles estudarase os recursos 
hídricos que posúan.  
Limita ó Norte con San Andrés de Comesaña e Matamá, ó Sur con Vincios 
(Concello de Gondomar, ó Este con Beade e Zamáns, e ó Oeste con Coruxo.  
 

 
Fig.5. Mapa de localización da parroquia de Valladares. 

 

Valladares encóntrase dentro do territorio da cuenca hidrográfica denominada 
Galicia-Costa. 
 

Descrición 
  
Descrición xeral 
O Concello de Vigo posúe un gran núcleo urbano pero tamén consta dunha moi 
importante zona rural coa división tradicional en parroquias. Valladares, polo 
tanto, é unha das parroquias pertencentes ó  Concello de Vigo.  
É unha zona rural extensa cunha superficie de 12,92 kilómetros cadrados. 
Posúe un relevo accidentado destacando o Monte Alba cunha altitude de 508 
metros de altura, e o Monte Cepudo a 525 metros. 
A poboación localízase nas partes máis baixas das ladeiras da montaña. 
Existen importantes masas forestais nas pendentes máis acusadas. Todo isto 
caracteriza a zona.   
Conta, según o último censo, con 5.414 habitantes. 
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Posúe importantes recursos hídricos: mananciais, ríos que serán principal 
obxecto de estudio neste proxecto.  
Vinculados a estes recursos hídricos atópanse recursos patrimoniais e naturais 
que tamén se estudiarán. Existen  recursos patrimoniais vinculados ós recursos 
hídricos como son muíños, pontes, canais, regos, lavadoiros. Tamén existen 
recursos naturais de gran importancia e interese como poden ser as 
carballeiras e algunhas especies de fentos asociados ós recursos hídricos e 
que  serán obxecto de estudio. 
 
As especies arbóreas que maiormente conforman a masa forestal son Pinus 
pinaster . 
 
Existen dous ríos que atravesan o territorio. O río Quintián, e o río Freixo cos 
seus afluentes cortan transversalmente todo o territorio. 
 
A  vexetación existente require diferentes necesidades de humidade 
presentando en xeral, características de clima atlántico. 
 
Clima 
O municipio de Vigo, caracterízase por un clima suave, con escasas xeadas, 
moderados cambios de temperatura, precipitacións elevadas e con certa seca 
estival. Podemos dicir que é un clima atlántico de transición ó mediterráneo. 
Preséntanse unha diversidade de microclimas debido á morfoloxía do seu 
territorio. 
O mar suaviza o clima reducindo a diferencia entre as temperaturas estivais e 
invernais.  
A vexetación arbórea está constituída por especies atlánticas como o carballo. 
O pino e o eucalipto son os máis abundantes. O eucalipto especie orixinaria de 
Australia, chegou a ser tan abundante xa que a partir dos anos 40, comezouse 
a repoboar con esta especie, a isto hai que engadirlle que é unha especie 
pirófita, isto é, as súas sementes son resistentes ás altas temperaturas 
provocadas polos incendios, que aproveita para unha maior dispersión. 
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INVENTARIO DOS RECURSOS 

HÍDRICOS DA PARROQUIA DE 

VALLADARES 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O inventario dos Recursos Hídricos da Parroquia, divídese en catro partes: 

1. Inventario dos Mananciais e Fontes. 
2. Inventario de Ríos e Regatos. 
3. Inventario das Lagoas. 
4. Inventario dos Sistemas de Auga Potable. 

 
Cada inventario contén fichas con información detallada para cada recurso 
hídrico.  
 
As fichas atópanse por orde alfabética. 
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FONTES DO ALBA (Valladares, Vigo) 
 

 
Fig.6. Fontes do Alba. 

 
1. Datos xerais e localización 
Nome do manancial / fonte: Fontes do Alba ou tamén chamada Fonte de 
Justo. 
Código: 231 
Parroquia: Valladares. 
Municipio: Vigo. 
Coordenadas xeográficas: N42 10.243 W8 44.337 Altura: 426 m. 
Nome da cuenca: Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa. 
Nome do río/ arroio que orixina: Rego Seco. 
Nome do espazo natural: Monte Alba. 
 

Data de localización da fonte: 24-MAR-10 
 

2. Procedencia da auga subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde procede a auga subterránea: Monte Alba 
e Monte Cepudo. 
 
3. Caracterización da fonte 
Lugar onde se atopa a captación: Área comunal.  
Tipo de surxencia: Manancial. 
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Fig.7. Mapa ampliación da localización das Fontes do Alba. 

 

4. Descrición  
Descrición do entorno. Atópase na estrada do Monte Alba preto do 
establecemento bar “Sanatorio do Alba”, na parte baixa, á dereita. 
Descrición dos elementos constitutivos. Son tres fontes que se atopan nun 
mesmo punto: 
-Fonte do Alba. É unha fonte con cano pechado.  
-Fonte San Bartolomeo. A única das tres de cano aberto. 
-Fonte do Demo. Trátase dunha fonte con cano pechado. A auga provén do 
depósito que se atopa no alto do Cepudo. 
Estado actual: Actualmente a fonte está reconstruída e existe un único 
manancial, pero consérvanse os tres brotes que manan independentes.  
Consta dunha construción en pedra, con muros e chan en pedra. Na parte 
frontal están inscritos os nomes que dende antigo tiña cada fonte.  
Preto a esta construción, hai unha instalación de ferro para deixar os cabalos e 
catro bebedeiros de pedra. 
Descrición do estado de conservación. É de recente construcción e atópase 
en bo estado, salvo que se acumula auga no chan.  
Remodelouna a Comunidade de Montes. 

Monte Alba 
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Fig.8. Detalle dos canos das tres fontes. 

 

5. Instalacións asociadas / Patrimonio etnográfico asociado 
 

 
Fig.9. Instalacións destinadas para os cabalos. A auga das fontes é canalizada cara estes 

abrevadeiros. 
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6. Calidade da auga 
Análises realizadas: 
 

Data Resultado 

17/03/2009 SC (Sen calificar) 

  
7. Uso da auga  
Consumo humano.   
No caso dos abrevadeiros uso destinado para os cabalos e outros animais ou 
gando. 
 
8. Ameazas, impactos e presións  
Chan da construción anegado en época de precipitacións. 
 
9. Enumeración das especies de interese asociadas 

Nas proximidades hai plantados exemplares de Ilex aquifolium (acibro). 
 
10. Orixe do nome ou relato da historia popular en torno á fonte 
Antigamente manaban tres fontes independentes e moi próximas que se 
denominaban Fonte Da Virxe do Alba, Fonte de Samertolameu e Fonte do 
Demo. Destas fontes contábanse feitos milagreiros dos romeiros ofrecidos que 
bebían nelas. 
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FONTE DO ALTO DA GARRIDA  (Valladares, Vigo) 

 
Fig.10. Fonte do Alto da Garrida. 

 
1. Datos xerais e localización 
Nome do manancial /fonte: Fonte do Alto da Garrida. 
Código: N.159 
Barrio: A Garrida. 
Parroquia: Valladares. 
Municipio: Vigo. 
Coordenadas xeográficas: N42 09.914 W8 43.228 Altura: 291 m.   
Nome da cuenca: Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa. 
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Fig.11. Mapa ampliación da localización da Fonte do Alto da Garrida. 

 
2. Procedencia da auga subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde procede a auga subterránea: Eiras e 
Monte Cepudo. 
 
3. Caracterización da fonte 
Lugar onde se atopa a captación: Área municipal. 
Tipo de surxencia: Manancial. 
 
Data de localización da fonte: 22-MAR-10 
 
4. Descrición 
Descrición do entorno. Esta fonte sitúase na estrada do Alba, 6. Acceso sen 
dificultade xa que se atopa á beira da estrada.  
Descrición dos elementos constitutivos. A fonte consta dun só cano aberto. 
Ten unha pileta de recollida da auga, revestida interiormente con azulexo. 
Posúe placa de rexistro do Concello de Vigo.  
A construción é un lavadoiro que segue o modelo de construcción con teito, 
pintado en cor branca e gris. As pezas de lavado a man son de pedra. O 
interior do lavadoiro está revestido en azulexo. 
Descrición do estado de conservación. O lavadoiro foi recentemente 
saneado polo Concello de Vigo. 
 

Estrada do Monte Alba Estrada da Garrida 
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5. Instalacións asociadas / Patrimonio etnográfico asociado  
Lavadoiro. 
 

 
Fig.12. Detalle do Lavadoiro da Fonte do Alto da Garrida. 

 

6. Calidade da auga 
Análises realizadas: 
 

Data Resultado 

25/01/2010 P 

26/8/2009  Non Apta 

17/3/2009  Cumpre, S.G 

6/11/2008  Cumpre, S.G 

26/5/2008  Non Apta 

6/3/2008  Cumpre, S.G 

 
7. Uso da auga  
Consumo humano. 
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FONTE DO ARROIO (Valladares, Vigo) 
 

 
Fig. 13. Fonte do Arroio. 

 
1. Datos xerais e localización 
Nome do manancial /fonte: Fonte do Arroio. 
Código: Non se atopa catalogada no Concello de Vigo. 
Barrio:  As Barrocas. 
Parroquia: Valladares. 
Municipio: Vigo. 
Coordenadas xeográficas: N42 10.404 W8 43.658 Altura: 269 m.   
Nome da cuenca: Cuenca hidrográfica Galicia-Costa. 
 
2. Procedencia da auga subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde se supón procede a auga subterránea: 
Vertente do Monte Alba. 
 
3. Caracterización da fonte 
Lugar onde se atopa a captación: Área municipal. 
Tipo de surxencia: Manancial. 
 
Data de localización da fonte: 08-ABR-10 
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Fig.14. Mapa ampliación da localización da Fonte do Arroio. 

 
4. Descrición  
Descrición do entorno. Esta fonte atópase na Estrada de Souto. Está situada 
nunha depresión. Hai un sendeiro de acceso a ela. Hai un panel en madeira de 
sinalización da fonte no comezo do sendeiro.   
Descrición dos elementos constitutivos. Consta dunha infraestructura 
formada por muros e chan en cascotes de pedra.  
Ten dous canos, e un receptor de auga en pedra.  
Non posúe placa de rexistro do Concello de Vigo. 
Descrición do estado de conservación. Está restaurada pola Comunidade de 
Montes de Valladares, en xuño de 2009. A construcción atópase en bo estado.  
 

 
Fig.15. Detalle do panel de sinalización no camiño de acceso. 
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5. Instalacións asociadas / Patrimonio etnográfico asociado  
Hai unha presa próxima destinada a regadío. Conserva os muros en pedra. 
 

 
Fig.16. Detalle da presa. 

 
6. Calidade da auga  
Non hai rexistro de análises realizadas. 
 
7. Uso da auga  
Consumo humano. Rego. 
 
8. Ameazas, impactos e presións 
A presa atópase en estado semiabandonado, invadida por vexetación. 
 
9. Outra información 
A construcción da fonte foi levada a cabo en Xuño de 2009 por iniciativa da 
Comunidade de Montes de Valladares. 
Antes da construcción da fonte o afloramento da auga estaba situado 
aproximadamente cinco metros cara atrás da actual construcción. 
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FONTE DAS BARROCAS (Valladares, Vigo) 
 

 
Fig.17. Fonte das Barrocas. 

 
1. Datos xerais da fonte e localización 
Nome do manancial/ fonte: Fonte das Barrocas. 
Código: 165. 
Barrio: As Barrocas. 
Parroquia: Valladares. 
Municipio: Vigo. 
Coordenadas xeográficas:  
Nome da cuenca: Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa. 
 
2. Procedencia da auga subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde se supón procede a auga subterránea: 
Monte Alba e Monte Cepudo. 
 
3. Caracterización da fonte 
Lugar onde se atopa a captación: Área municipal. 
Tipo de surxencia: Manancial. 
 
Data en que se localizou a fonte: 07-ABR-10 
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Fig.18. Mapa ampliación da localización da Fonte das Barrocas. 

 
4. Descrición 
Descrición do entorno. Sitúase no barrio de As Barrocas. Acceso sen 
dificultade xa que se atopa na beira do camiño. 
Descrición dos elementos constitutivos. Consta dunha infraestructura en 
pedra da que parte un cano. O receptor de auga é de pedra. Na parte central 
ten a placa de rexistro do Concello de Vigo.  
Consta dun lavadoiro con teito. É alongado e ten as pezas de lavado a man en 
pedra. 
Descrición do estado de conservación. A infraestructura atópase en bo 
estado.O lavadoiro está recentemente saneado. 
  

 
Fig.19. Detalle da fonte. 
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5. Instalacións asociadas / Patrimonio etnográfico asociado  
Posúe un lavadoiro como construcción. 
 

 
Fig.20. Detalle do lavadoiro. 

 
6. Calidade da auga 
Análises realizadas: 
 

Data Resultado 

25/01/2010 P 

 
7. Uso da auga 
Consumo humano. 
 
8. Ameazas, impactos e presións 
Este manancial chegou a desaparecer por captación privada, pero conseguiuse 
e volveuse a establecer o manancial de auga, grazas ós regantes das Cans 
que cederon parte do manancial e a unha aposta decidida do CVCV e a 
Comunidade de Montes por recuperala. 
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FONTE DO BARRONCO (Valladares, Vigo) 
 

 
Fig. Fonte do Barronco. 

 

1. Datos xerais e localización 
Nome do manancial /fonte: Fonte do Barronco. 
Código: N.423 
Barrio: Barrocas. 
Parroquia: Valladares. 
Municipio: Vigo. 
Coordenadas xeográficas: Lon. 8º 43' 45" W   Lat. 42º 10' 53.11" N 
Coordenadas UTM: X (m): 522.366  Y(m): 4.669.955      
Nome da cuenca: Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa. 
Nome do río/ arroio que orixina: Regato dos Seixos. 
 
2. Procedencia da auga subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde procede a auga subterránea: Monte dos 
Pozos e Monte Alba. 
 
3. Caracterización da fonte 
Lugar onde se atopa a captación: Área comunal. 
Tipo de surxencia: Manancial.  
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Fig.21. Mapa ampliación da localización da Fonte do Barronco. 

 
4. Descrición  
Descrición do entorno. Esta fonte atópase no Camiño do Regueiro, na ladeira 
Este do Monte dos Pozos. Acceso con dificultade a través dun sendeiro con 
acusada pendente.  
Descrición dos elementos constitutivos. A fonte ten un cano. Consta dun 
lavadoiro actualmente en estado abandonado. Posúe tamén unha presa.  
Descrición do estado de conservación. A construcción atópase en estado de 
abandono e deterioro. 
 
5. Instalacións asociadas / Patrimonio etnográfico asociado  
Lavadoiro. Presa 
 

 
Fig.22. Instalación asociada á fonte Barronco. 
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Fig.23. Presa destinada a regadío. 

 
 

6.Calidade da auga 
Análises realizadas: 
 

Data Resultado 

13/01/2010 SC 

25/08/2009 Cumpre, S.G 

11/03/2009 Cumpre, S.G 

06/03/2008 Cumpre, S.G 

20/12/2007 Non Apta 

02/08/2007 Cumpre, S.G 

 
7. Uso da auga  
Actualmente non se atopa en uso. 
 
8. Ameazas, impactos e presións  
Atópase nos terreos que serán expropiados para a construcción do parque 
industrial “A Cidade do Frío”. 
 
9. Orixe do nome ou relato da historia popular en torno á fonte 
O que se atope nun barranco, quizais de aí proceda o seu nome. 
Era utilizada polos veciños da Pena e Regueiro. 
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FONTE DOS BÉRTOLOS (Valladares, Vigo). 
 

 
Fig.24. Fonte dos Bértolos. 

 
1. Datos xerais e localización 
Nome do manancial /fonte: Fonte dos Bértolos. 
Código: N.921 
Barrio: As Barrocas. 
Parroquia: Valladares. 
Municipio: Vigo. 
Coordenadas xeográficas: Lon. 8º 43' 55.26" W  Lat. 42º 10' 39.19" N 
Coordenadas UTM:  X (m): 522.132  Y(m): 4.669.525 
Nome da cuenca: Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa. 
Nome do río /arroio que orixina: Rego da Senra. 
 
2. Procedencia da auga subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde procede a auga subterránea: Monte dos 
Pozos e Monte Alba. 
 
3. Caracterización da fonte 
Lugar onde se atopa a captación: Área municipal. 
Tipo de surxencia: Manancial. 
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Fig.25. Mapa de localización da Fonte dos Bértolos. 

 
4. Descrición  
Descrición do entorno. Sitúase no Camiño dos Bértolos, 27. Acceso sen 
dificultade xa que se atopa á beira do camiño. 
Descrición dos elementos constitutivos. Consta dun pequeno lavadoiro, non 
segue o modelo de construcción de lavadoiro con teito. Hai unha presa á outra 
beira do camiño con muros de formigón. 
Descrición do estado de conservación. O lavadoiro atópase algo 
deteriorado. A presa está en bo estado. 
 
5. Instalacións asociadas / Patrimonio etnográfico asociado  
Lavadoiro e presa. 
 

 
Fig.26. Detalle do lavadoiro. 
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Fig.27. Presa de regadío asociada. 

 
 
6. Calidade da auga 
Análises realizadas: 
 

Data Resultado 

11/03/2009 SC (Sen calificar) 

 
7. Uso da auga 
Rega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recursos Hídricos da Parroquia de Valladares 

51 

 

FONTE DA CACHEIRA (Valladares, Vigo) 
 

 
Fig.28. Fonte da Cacheira. 

 

1. Datos xerais e localización 
Nome do manancial /fonte: Fonte da Cacheira. 
Código: N.170 
Barrio: As Barrocas. 
Parroquia: Valladares. 
Municipio: Vigo. 
Coordenadas xeográficas: Lon. 8º 43' 58.34" W  Lat. 42º 10' 31.24" N 
Coordenadas UTM: X (m): 522.062  Y(m): 4.669.279 
Nome da cuenca: Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa. 
 
2. Procedencia da auga subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde procede a auga subterránea: Monte Alba. 
 
3. Caracterización da fonte 
Lugar onde se atopa a captación: Área municipal. 
Tipo de surxencia: Manancial. 
 
4. Descrición  
Descrición do entorno. Sitúase na Estrada de Freixo, 211. Atópase na ladeira 
Este do Monte Alba. Acceso con certo grao de dificultade a través dun sendeiro  
con forte pendente.  
Descrición dos elementos constitutivos. Consta dun lavadoiro con teito, as 
pezas de lavado a man son de pedra.  
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Ten tamén un presa contigua, con muros en formigón. Hai canles nos bordes 
das leiras para distribuír a auga. 
Descrición do estado de conservación. O lavadoiro está recentemente 
saneado. A presa atópase en bo estado. 
 
5. Instalacións asociadas / Patrimonio etnográfico asociado 
Lavadoiro. Presa. 
 

 
Fig.29. Detalle do cano e do lavadoiro. 

 

6. Calidade da auga 
Análises realizadas: 
 

Data Resultado 

13/01/2010 P 

25/08/2009 Non Apta 

17/03/2009 Cumpre, S.G 

26/05/2008 Sen calificar 

06/03/2008 Sen calificar 

19/12/2007 Sen calificar 

 
 
7. Uso da auga  
Rega.  
Hai constancia de que a presa está en uso xa que as canles que distribúen 
auga cara os campos atópanse limpas. 
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FONTE DAS CANS (Valladares, Vigo) 
 

 
Fig.30. Fonte das Cans. 

 
1. Datos xerais e localización 
Nome do manancial /fonte: Fonte das Cans. 
Código: Non se atopa catalogada no Concello de Vigo. 
Barrio:  As Barrocas. 
Parroquia: Valladares. 
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Municipio: Vigo. 
Coordenadas xeográficas: Lon.8º 43' 34.03" W  Lat.42º 10' 9.28" N 
Coordenadas UTM: X (m): 522.622  Y (m): 4.668.604 
Nome da cuenca: Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa. 
 
Data de localización da fonte: 08-ABR-10 
 

 
Fig.31. Mapa ampliación da localización da Fonte das Cans. 

 

2. Procedencia da auga subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde procede a auga subterránea: Monte Alba 
e Monte Cepudo. 
 
3. Caracterización da fonte 
Lugar onde se atopa a captación: Área municipal. 
Tipo de surxencia: Manancial. 
 
4. Descrición  
Descrición do entorno. Esta fonte sitúase na Estrada das Barrocas, 21-23. O 
acceso ata esta fonte é a través dun sendeiro.  
Descrición dos elementos constitutivos. Non posúe placa de rexistro do 
Concello de Vigo, xa que non está rexistrada.  
Consta dun lavadoiro rústico labrado en pedra, non segue o modelo de 
lavadoiro con teito habitual da Parroquia.  
Hai unha presa para regadío seguindo o manancial de auga dende o lavadoiro 
cara a parte alta do terreo. Trátase dunha depresión no terreo. 
Hai outra presa próxima seguindo o manancial dende o lavadoiro cara a parte 
baixa do terreo.Ten muros de formigón. 
Descrición do estado de conservación. Atópase en bo estado. 
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5. Instalacións asociadas / Patrimonio etnográfico asociado 
Lavadoiro. Dúas presas. 
 

 
Fig.32. Detalle da presa que se atopa na parte alta do terreo. 

 

6. Calidade da auga 
Non hai rexistro de análises realizadas por parte do Concello de Vigo. 
  
7. Uso da Auga  
Consumo humano. Rega. 
 
8. Enumeración da flora de interese asociada 
Blechnum spicant.  
Dryopteris filix-mas. 
Quercus robur. 
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FONTE DO CARAMANCHO (Valladares, Vigo) 
 

 
Fig.33. Fonte do Caramancho. 

 

1. Datos xerais e localización 
Nome do manancial /fonte: Fonte do Caramancho. 
Código: N.154 
Barrio: Carregal. 
Parroquia: Valladares. 
Municipio: Vigo. 
Coordenadas xeográficas: N42 11.341 W8 43.261 Altura: 124 m.  
Nome da cuenca: Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa 
 
Data de localización da fonte: 14-ABR-10 
 
2. Procedencia da Auga Subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde procede a auga subterránea: Monte dos 
Pozos e Monte Alba.  
 
3.Caracterización da fonte 
Lugar onde se atopa a captación: Área Municipal. 
Tipo de surxencia: Manancial. 
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Fig.34. Mapa ampliación d localización da Fonte Caramancho. 

 

4. Descrición 
Descrición do entorno. Esta fonte atópase na estrada de Valladares 8. 
Acceso sen dificultade a través dun sendeiro dende a estrada de Valladares.  
Descrición dos elementos constitutivos. A infraestructura é un lavadoiro con 
teito. Consta dun só cano. As pezas de lavado a man son de pedra. Posúe 
placa de rexistro do Concello de Vigo. 
Descrición do estado de conservación. Consta dun lavadoiro que se atopa 
en estado deteriorado. 
 

 
Fig. Detalle do tubo. 
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5. Instalacións asociadas / Patrimonio etnográfico asociado 
Lavadoiro. 
 

 
Fig.35. Detalle do lavadoiro. 

 

6. Calidade da auga  
Análises realizadas: 
 

Data Resultado 

13/01/2010  P 

25/8/2009  Cumpre, SG 

11/3/2009  Cumpre, SG 

6/11/2008 SC 

22/5/2008  Non Apta 

6/3/2008  Non Apta 

 
7. Uso da Auga  
Consumo humano. 
 
8. Ameazas, impactos e presións 
Pintadas que se atopan nas paredes do lavadoiro.  
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FONTE  DO CARIDE (Valladares, Vigo) 
 

 
Fig.36. Fonte do Caride. 

 
1. Datos xerais e localización 
Nome do manancial /fonte: Fonte do Caride. 
Código: N.240 
Barrio: Carregal. 
Parroquia: Valladares. 
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Municipio: Vigo. 
Coordenadas xeográficas: N42 11.260 W8 43.058 Altura: 115 m. 
Nome da cuenca: Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa. 
 
Data de localización da fonte: 30-MAR-10 
 

 
Fig.37. Mapa ampliación da localización da Fonte do Caride. 

 
2. Procedencia da auga subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde procede a auga subterránea: Vertente do 
Monte dos Pozos - Alba. 
 
3. Caracterización da fonte 
Lugar onde se atopa a captación: Área municipal. 
Tipo de surxencia: Manancial. 
 
4. Descrición 
Descrición do entorno. Esta fonte sitúase na estrada do CUVI ou tamén 
chamada estrada de Clara Campoamor. Acceso sen dificultade a través dun 
sendeiro dende a estrada. Encóntrase baixo unha finca particular. 
Descrición dos elementos constitutivos. Consta dunha construcción en 
pedra que forma parte do muro da finca particular que hai na parte superior. 
Ten un cano esculpido en pedra, e un pequeno receptor circular tamén en 
pedra. Posúe placa de rexistro do Concello de Vigo. Ten o chan tamén en 
pedra. 
Descrición do estado de conservación. Foi reformada en xuño de 2009 por 
iniciativa da Comunidade de Montes de Valladares. Atópase en bo estado. 
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Fig. Detalle da fonte. 

 

 
Fig.38. Detalle da placa co nome da fonte e data de reforma. 

 
5. Instalacións asociadas / Patrimonio etnográfico asociado 
A infraestructura en pedra. 
 
6. Calidade da auga 
Análises realizadas: 
 

Data Resultado 

25/01/2010 P 

26/8/2009  Non Apta 

11/3/2009  Cumpre, SG 

6/11/2008  Cumpre, SG 

22/5/2008  Non Apta 

6/3/2008  Cumpre, SG 

  
7. Uso da auga 
Consumo humano. 
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FONTE DO CARREGAL (Valladares, Vigo) 
 

 
Fig.39. Fonte do Carregal. 

 
1. Datos xerais e localización 
Nome do manancial /fonte: Carregal. 
Código: N.155 
Barrio: Carregal. 
Parroquia: Valladares. 
Municipio: Vigo. 
Coordenadas xeográficas: N42 11.260 W8 43.058 115 m. 
Nome da cuenca: Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa. 
 
Data de localización da fonte: 30-MAR-10 
 
2. Procedencia da auga subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde procede a auga subterránea: Vertente do 
Monte dos Pozos - Alba. 
 
3. Caracterización da fonte 
Lugar onde se atopa a captación: Área municipal. 
Tipo de surxencia: Manancial. 
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Fig.40. Mapa ampliación da localización da Fonte do Carregal. 

 
4. Descrición 
Descrición do entorno. Esta fonte sitúase no Camiño do Canizo. Acceso sen 
dificultade, xa que se atopa á beira do camiño.  
Descrición dos elementos constitutivos. Posúe placa de rexistro do 
Concello de Vigo. Consta de dous canos. Ten un  receptor de auga en pedra. 
A construción trátase dun lavadoiro con teito. Atópase a nivel máis baixo co 
camiño.  
Hai unha pequena presa aproximadamente a 3 metros da construcción. 
Descrición do estado de conservación. Exteriormente atópase en bo estado. 
Interiormente o estado actual é de deterioro. 
 

 
Fig.41. Detalle dos dous canos. 
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5. Instalacións asociadas / Patrimonio etnográfico asociado  
Lavadoiro. Presa. 
 

 
Fig.42. Detalle do lavadoiro. 
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Fig.43. Detalle da presa. 

 

6. Calidade da auga 
Últimas análises: 

 

Data Resultado 

13/01/2010  P 

25/8/2009  Cumpre, S.G 

11/3/2009  Cumpre, S.G 

6/11/2008  Cumpre, S.G 

22/5/2008  Cumpre, S.G 

6/3/2008  Cumpre, S.G 

 
7. Uso da auga 
Consumo humano. 
 
8. Ameazas, impactos e presións 
O lavadoiro ó atoparse a un nivel máis baixo que a estrada, hai tendencia a 
unha acumulación de restos, xa sexan bolsas, etc. Hai tamén unha falta de 
concienciación xa que hai constancia de que se teñen atopado botellas no 
interior da infraestructura. 
A presa encóntrase en estado de abandono, cuberta por vexetación. 
 
9. Outra información 
Proposta de saneamento do lavadoiro, limpeza e pintado. 
Proposta de acondicionamento da presa,  proponse limpar a vexetación que o 
invade. 
 
10. Observacións 
Fonte que nas análises realizadas deu como resultado que cumpre cos 
parámetros. Auga non contaminada. 
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FONTE DA CHAN / FONTE DA ESTRADA DO ALBA  (Valladares, Vigo) 
 

Fig.44. Fonte da Chan. 

 
1. Datos xerais e localización 
Nome da fonte/ manancial: Fonte da Chan ou tamén chamada Fonte da 
Estrada do Alba. 
Código: N.931. 
Parroquia: Valladares. 
Municipio: Vigo.      
Coordenadas xeográficas: N42 10.307 W8 44.338 Altura: 427 m  
Nome da cuenca: Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa 
Nome do río/ arroio que orixina: Río Seco. 
 
Data de localización da fonte: 24-MAR-10. 
 
2. Procedencia da auga subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde procede a auga subterránea: Monte Alba 
e Monte Cepudo.  
 

3. Caracterización da fonte 
Lugar onde se atopa a captación: Área comunal.  
Tipo de surxencia: Manancial.  
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Fig.45. Mapa de localización da Fonte da Chan. 

 

4. Descrición 
Descrición do entorno. Atópase no monte Alba. Acceso sen dificultade xa que 
se atopa preto da estrada.  
Descrición dos elementos constitutivos. Consta dunha estructura en pedra 
irregular, a modo de parede formando unha escultura. 
Descrición do estado de conservación. Constrúese a mediados dos anos 
noventa co proxecto “Chan das Esculturas” Actualmente atópase seca, polo 
que o abrevadeiro tampouco recibe auga.  
 
5. Instalacións asociadas / Patrimonio etnográfico asociado 
A propia infraestructura da fonte. 
Abrevadeiro para os animais. 
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Fig.46. Construcción en pedra que recibe auga a través dunha canalización dende a fonte da 

Chan. Serve de abrevadeiro para os animais. 

 
6. Calidade da auga 
Análises realizadas:  
 

Data Resultado 

25/01/2010 SC 

25/8/2009  Sen calificar 

17/3/2009  Cumpre, SG 

6/11/2008  Cumpre, SG 

26/5/2008  Cumpre, SG 

 
7. Uso da auga 
Consumo humano.  
No caso do abrevadeiro, consumo para o gando e animais.  
 
8. Ameazas, impactos e presións 
Atópase seca na data de observación da fonte. 
 
9. Outra información 
A auga desta fonte está canalizada uns 200 m. 
 
10. Enumeración da flora de interese asociada 
Castanea sativa (castiñeiro). 
Quercus robur (carballo). 
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FONTE DA CHANGA (Valladares, Vigo) 
 

 
Fig.47. Fonte da Changa. 

 
1 Datos xerais e localización 
Nome do manancial /fonte: Fonte da Changa. 
Código: N. 420 
Barrio: A Garrida. 
Parroquia: Valladares.  
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Municipio: Vigo. 
Coordenadas xeográficas: Lon. 8º 43' 6.35" W  Lat. 42º 10' 20.69" N 
Coordenadas UTM:  X (m): 523.256 Y (m): 4.668.958 
Nome da cuenca: Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa. 
 

 
Fig.48. Mapa ampliación de localización da Fonte de Changa. 

 
2. Procedencia da auga subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde procede a auga subterránea: Vertente do 
Monte Cepudo e Monte Alba. 
 
3. Caracterización da fonte 
Lugar onde se atopa a captación: Área municipal. 
Tipo de surxencia: Manancial. 
 
4. Descrición 
Descrición do entorno. Esta fonte atópase no camiño da Valada. Acceso sen 
dificultade, xa que se atopa á beira do camiño.  
Descrición dos elementos constitutivos.Ten placa de rexistro do Concello 
de Vigo. 
Consta dunha infraestructura en pedra. Posúe un cano. 
Descrición do estado de conservación. Atópase en bo estado. 
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Fig.49. Detalle da fonte. 

 
5. Instalacións asociadas 
A infraestructura en pedra que forma parte da fonte. 
 
6. Calidade da auga 
Análises realizadas: 
 

Data   Resultado    

25/1/2010  SC 

26/8/2009  Non Apta 

24/3/2009 Cumpre, SG 

11/11/2008  Non Apta 

27/5/2008  Non Apta 

13/3/2008  Non Apta 

 
7. Uso da auga 
Consumo humano.  
 
8. Enumeración da flora de interese asociada 
Salix caprea (salgueiro). 
Dryopteris filix-mas (fento). 
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9. Orixe do nome ou relato da historia popular en torno á fonte 
Antigamente tamén chamada por algunhas persoas a Fonte dos Barros.  
 
10. Outra información 
Infraestructura da fonte feita por un veciño da Parroquia, Don Xosé Ramón 
Seoane, ó igual que coa fonte das Cunchas.  
 
Fronte a esta fonte hai restos dunha construcción en pedra abandonada. 
Trátase dunha antiga casa de peregrinaxe, abandonada dende a dictadura, e 
actualmente en ruínas. Nas proximidades transcorre o camiño de Santiago. 
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FONTE DA CHOSCA (Valladares, Vigo) 
 

Fig.50. Fonte da Chosca. 
 
1. Datos xerais e localización 
Nome do manancial /fonte: Fonte da Chosca. 
Código: N.163 
Barrio: Igrexa. 
Parroquia: Valladares. 
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Municipio: Vigo. 
Coordenadas xeográficas: N42 10.723 W8 43.489 241 m.   
Nome da cuenca: Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa. 
 
Data de localización da fonte: 19-ABR-10. 
 
2. Procedencia da auga subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde procede a auga subterránea: Monte dos 
Pozos. 
 
3. Caracterización da fonte 
Lugar onde se atopa a captación: Área municipal. 
Tipo de surxencia: Manancial. 
 

 
Fig.51. Mapa ampliación de localización da Fonte da Chosca. 

 
4. Descrición  
Descrición do entorno da fonte. Sitúase no Camiño da Igrexa 202. Acceso 
sen dificultade xa que se atopa á beira do camiño, no cruce. 
Descrición dos elementos constitutivos da fonte. É unha construcción en 
pedra, con dous canos. Consta dunha parte antiga en pedra en forma de arco, 
da que parte un cano. Ten tamén unha pedra a modo de lavadoiro. De maneira 
contigua hai outro cano, cun receptor de auga en pedra. 
Ten un teito en estructura metálica.  
Descrición do estado de conservación da fonte. Atópase en bo estado. Foi 
reformada e cuberta por iniciativa da Comunidade de Montes.  
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Fig.52. Detalle do cano contiguo. 

 

5. Instalacións asociadas / Patrimonio etnográfico asociado  
A propia estructura en pedra. 

 
Fig.53. Detalle da infraestructura. 
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6. Calidade da auga 
Análises realizadas: 
 

Data Resultado 

13/01/2010  NP 

25/8/2009  Cumpre, S.G 

11/3/2009  Cumpre, S.G 

22/5/2008  Cumpre, S.G   

 
7. Uso da auga 
Consumo humano. 
 
8. Ameazas, impactos e presións 
Auga non apta para consumo humano nas últimas análises realizadas con data 
13/01/2010.  
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FONTE DO COELLO (Valladares, Vigo) 
 

 
Fig.54. Fonte do Coello. 

 
1. Datos xerais e localización 
Nome do manancial /fonte: Fonte do Coello. 
Código: N.496 
Parroquia: Valladares. 
Municipio: Vigo. 
Coordenadas xeográficas: Lon. 8º 44' 7.59" W  Lat. 42º 11' 6.59" N 
Coordenadas UTM:  X (m):  521.846 Y (m): 4.670.369  
Nome da cuenca: Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa. 
 
2. Procedencia da auga subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde procede a auga subterránea: Monte dos 
Pozos. 
 
3. Caracterización da fonte 
Lugar onde se atopa a captación: Área comunal. 
Tipo de surxencia: Manancial. 
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Fig.55. Mapa ampliación de localización da Fonte do Coello. 

 
4. Descrición  
Descrición do entorno da fonte. Sitúase na pista forestal que une a Pena coa 
Biblioteca de Freixo. 
Descrición dos elementos constitutivos da fonte. A estructura da fonte 
fórmaa unha rocha. Ten un só cano. 
Descrición do estado de conservación da fonte. Atópase en bo estado. Foi 
construída en maio de 2008 por iniciativa da Comunidade de Montes de 
Valladares. 
 
5. Instalacións asociadas / Patrimonio etnográfico asociado 
A propia estructura da fonte. 
 
6. Calidade da auga 
Análises realizadas: 
 

Data Resultado 

13/01/2010 SC 

17/03/2009  Non Apta 

06/11/2008  Sen Calificar 

 
7. Uso da auga 
Consumo humano. 
 
8. Ameazas, impactos e presións 
Atópase seca na data 05/05/2010, posiblemente por unha fuga na canalización.   
Auga non apta para consumo nas últimas análises realizadas con data 
17/03/2009. 
Sen calificar na data 06/11/2008 por atoparse seca. 
 
9. Enumeración da flora de interese asociada 
Blechnum espicant (fento). 
Salix caprea (salgueiro). 
Quercus robur (carballo). 
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FONTE DAS CORTES (Valladares, Vigo) 
 

Fig.56. Fonte das Cortes. 
 
1. Datos xerais e localización 
Nome do manancial / fonte: Fonte das Cortes. 
Código: N.377 
Barrio: Portal. 
Parroquia: Valladares. 
Municipio: Vigo. 
Coordenadas xeográficas: Lon. 8º 43' 5.31" W   Lat. 42º 10' 30.84" N 
Coordenadas UTM: X(m): 523.279  Y(m): 4.669.271 
Nome da cuenca: Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa 
Nome do río / arroio que orixina: Continuación do regato da Senra.  
 
2. Procedencia da auga subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde procede a auga subterránea: Monte Alba 
e Monte Cepudo. 
 
3. Caracterización da fonte 
Lugar onde se atopa a captación: Area municipal. 
Tipo de surxencia: Manancial. Regato Senra.  
Está alimentada pola vertente do regato da Senra. 
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Fig.57. Mapa de localización da Fonte das Cortes. 

 
4. Descrición 
Descrición do entorno. Esta fonte atópase na estrada do Portal. Acceso sen 
dificultade a través dun sendeiro. 
Descrición dos elementos constitutivos. A construcción é un lavadoiro con 
teito. Consta de dous canos. As pezas de lavado a man son de pedra. 
Interiormente o lavadoiro está revestido en azulexo. 
Posúe placa de rexistro do Concello de Vigo. 
Descrición do estado de conservación. A construción foi recentemente 
saneada. Atópase en bo estado, e limpa.  
 

 
Fig.58. Detalle dos dous canos da fonte. 
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5. Instalacións asociadas / Patrimonio etnográfico asociado 
Lavadoiro. 
 

 
Fig.59. Detalle do lavadoiro. 

 
6. Calidade da auga 
Análises realizadas: 
 

Data Resultado 

25/1/2010   Non apta. 

25/8/2009  Cumpre, SG 

24/3/2009  Cumpre, SG 

11/11/2008  Non apta 

27/5/2008  Cumpre, SG 

 
7. Uso da auga  
Consumo humano.  
 
8. Ameazas, impactos e presións  
As últimas análises deron como resultado auga non apta para consumo. 
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FONTE DAS CUNCHAS (Valladares, Vigo) 
 

 
Fig.60. Fonte das Cunchas. 

 
1. Datos xerais e localización 
Nome do manancial / fonte: Fonte das Cunchas. 
Código: N.171. 
Parroquia: Valladares. 
Municipio: Vigo. 
Coordenadas xeográficas: N42 10.040  W8 43.800  Altura: 334  
Nome da cuenca: Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa. 
 
Data de localización da fonte: 24-MAR-10 
 
2. Procedencia da auga subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde procede a auga subterránea: Monte 
Cepudo. 
 
3. Caracterización da fonte 
Lugar onde se atopa a captación: Área comunal. 
Tipo de surxencia: Manancial.  
O seu manancial constitúeo o sobrante da traída de augas para o barrio de 
Barrocas, que ten seu nacente baixo o Monte Cepudo. 
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Fig.61. Mapa de localización da Fonte das Cunchas. 

 
4. Descrición  
Descrición do entorno da fonte. Situada na Estrada do Monte Alba. Acceso 
sen dificultade, xa que se atopa na beira da estrada.  
Descrición dos elementos constitutivos da fonte. Consta dunha 
construcción en pedra. Posúe unha pequena zona de céspede cun paso 
tapizado en pedra de acceso a ela. Ten unhas cadeas delimitándoa da estrada. 
Posúe dous bancos en pedra a ámbolos lados do cano. 
No frontal da parede hai unha escultura dunha cuncha de vieira aberta 
esculpida en pedra do país. Na cuncha superior está o cano do que mana a 
auga e a cuncha inferior é o receptor da auga.  
Na parte superior central da fonte hai unha placa conmemorativa que lembra a 
Xosé Ramón Seoane Rosende quen construíu a fonte. Debaixo desta placa  
hai un texto inscrito que é unha das súas frases favoritas que dedica ó auga. 
Descrición do estado de conservación. Consérvase en bo estado.Foi 
construída nos anos sesenta e deu servizo ó Colexio de E.X.B. 
 
5. Instalacións asociadas / Patrimonio etnográfico asociado 
A propia estructura da fonte, destacando a escultura da cuncha de vieira. 
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Fig.62. Detalle das cunchas esculpidas en pedra que lle dan nome á fonte. 

 
6. Calidade da auga 
Análises realizadas: 
 

Data Resultado 

25/01/2010 P 

25/08/2009  Cumpre, SG 

17/03/2009  Cumpre, SG 

06/11/2008  Cumpre, SG 

26/05/2008  Non Apta 

06/03/2008  Non Apta 

 
Análise clínico realizado por Farmacia Zamans-Cela.  
Data: 2/06/08 Resultado: auga sanitariamente potable. 
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7. Uso da auga 
Consumo humano 
 
8. Enumeración  da flora de interese asociada  
Carballeira formada por Quercus robur próxima á fonte. Estes carballos 
creceron espontaneamente, pódese dicir que é unha zona refuxio. 
Atópanse exemplares de Dryopteris filix-mas (fentos). 
 
9. Orixe do nome ou relato da historia popular en torno á fonte. 
O nome provén da escultura das cunchas.  
 

10. Outra información  
É unha das fontes máis utilizadas polas persoas que visitan o monte ou as que 
se achegan a recoller auga coas súas garrafas para consumo doméstico. 
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FONTE DAS CURTIÑAS (Valladares, Vigo) 
 

 
Fig.63. Fonte das Curtiñas. 

 
1. Datos xerais e localización 
Nome do manancial /fonte: Curtiñas.  
Código: Sen código. Non está catalogada. 
Barrio: Sobreira. 
Parroquia: Valladares. 
Municipio: Vigo. 
Coordenadas xeográficas: Lon. 8º 42' 6.23" W  Lat. 42º 10' 26.18" N 
Coordenadas UTM: X (m): 524.635  Y (m): 4.669.132 
Nome da cuenca: Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa. 
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Fig.64. Mapa ampliación da localización da Fonte Curtiñas. 

 
2. Procedencia da auga subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde se supón procede a auga subterránea: 
Fontefría. 
 
3. Descrición 
Fonte rehabilitada no ano 2005. Non é usada polos veciños. 
Actualmente, retirado o seu caudal.  
É unha pena que por parte de algún veciño non se queira ter esta fonte en uso, 
xa que na súa ubicación o transporte público ten parada obrigada. 
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FONTE DO EIDO VELLO (Valladares, Vigo) 
 

 
Fig.65. Fonte do Eido Vello. 

 
1. Datos xerais e localización 
Nome do manancial /fonte: Fonte do Eido Vello. 
Código: N.256 
Barrio: Freixo. 
Parroquia: Valladares. 
Municipio: Vigo. 
Coordenadas xeográficas: Lon. 8º 44' 24.67" W  Lat. 42º 10' 47.99" N  
Coordenadas UTM:  X (m): 521.456  Y (m): 4.669.794 
Nome da cuenca: Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa. 
 
2. Procedencia da auga subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde procede a auga subterránea: Monte dos 
Pozos. 
 
3. Caracterización da fonte 
Lugar onde se atopa a captación: Área municipal. 
Tipo de surxencia: Manancial. 
 
4. Descrición  
Descrición do entorno. Sitúase no Camiño da Pinguela 65. Accédese por un 
sendeiro. 
Descrición dos elementos constitutivos. Consta dun só cano, que parte dun 
pequeno muro de cascotes de pedra.  
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Non ten receptor de recollida da auga. A auga vai directamente á presa. A 
presa é unha pequena depresión no terreo. 
Descrición do estado de conservación. Atópase libre de vexetación. 
 

 
Fig.66. Detalle do cano. 

 
5. Instalacións asociadas / Patrimonio etnográfico asociado 
Presa. 
 
6. Calidade da auga 
Análises realizadas: 
 

Data Resultado 

13/01/2010  P 

25/08/2009  Non Apta 

11/03/2009  Cumpre, S.G. 

06/11/2008  Cumpre, S.G. 

22/05/2008  Cumpre, S.G. 

12/07/2007  Non Apta. 

 
7. Uso da auga 
Consumo humano. 
 
8. Ameazas, impactos e presións 
Precisa  unha continua limpeza de vexetación nas inmediacións. 
 
9. Outra información 
A presa está en uso xa que as canles de auga para rega están limpas. 
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FONTE DA ESTRADA DO PORTAL (Valladares, Vigo) 
 

 
Fig.67. Fonte da Estrada do Portal. 

 
1. Datos xerais e localización 
Nome do manancial / fonte: Fonte da Estrada do Portal. 
Código: N.460 
Barrio: Sobreira. 
Parroquia: Valladares. 
Municipio: Vigo. 
Coordenadas xeográficas: N42 10.426 W8 42.660 Altura: 205 m  
Nome da cuenca: Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa. 
 
2. Procedencia da auga subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde procede a auga subterránea: Monte 
Sobreira.  
 
3. Caracterización da fonte 
Lugar onde se atopa a captación: Área municipal. 
Tipo de Surxencia: Manancial. 
 
Data de observación da fonte: 22-MAR-10 
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Fig.68. Mapa ampliación da localización da Fonte Estrada do Portal. 

 
4. Descrición 
Descrición do entorno da fonte. Esta fonte atópase na estrada do Portal. 
Acceso sen dificultade, xa que se atopa á beira da estrada. Linda con finca 
particular destinada a labores de agricultura.  
Descrición dos elementos constitutivos da fonte. Posúe placa de rexistro 
do Concello de Vigo. 
Consta dunha construcción en pedra da que parte un único cano. 
Descrición do estado de conservación da fonte. Atópase en bo estado. 
 
5. Instalacións asociadas / Patrimonio etnográfico asociado  
A infraestructura en pedra. 
 
6. Calidade da auga  
Últimas análises:  
 

Data Resultado 

25/01/2010  P 

26/8/2009  Non Apta 

17/3/2009  Cumpre, SG 

11/11/2008  NA 

27/5/2008  NA 

13/3/2008  NA 

 
7. Uso da Auga 
Consumo humano. 
 
8. Ameazas, impactos e presións 
Auga non apta en varias análises realizadas.  
 
9. Outra información 
Buscar fonte de contaminación.  Posibles abonos, fertilizantes no campo 
destinado a labores situado superiormente.  
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FONTE ESTRIPEIRO (Valladares, Vigo) 
 

 
Fig.69. Fonte do Estripeiro. 

 
1. Datos xerais e localización 
Nome do manancial/ fonte:  Fonte do Estripeiro.  
Código: Sen código. Non está catalogada polo Concello de Vigo. 
Parroquia: Valladares. 
Municipio: Vigo. 
Coordenadas xeográficas: N42 10.143 W8 44.326 Altura: 421m  
Nome da cuenca: Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa. 
 
2. Procedencia da auga subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde procede a auga subterránea: Monte Alba 
e Monte Cepudo. 
 
3. Caracterización da fonte 
Lugar onde se atopa a captación: Área comunal. 
Tipo de surxencia: Manancial. 
 
Data de observación da fonte:  24-MAR-10 
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Fig.70. Mapa ampliación da localización da fonte do Estripeiro. 

 

4. Descrición  
Descrición do entorno. Situada no monte comunal, na estrada ó Zondal.  
Ten como acceso un sendeiro, xa que se atopa a 20 m. aproximadamente 
dende a estrada cara o interior do bosque. 
Existe unha parcela de propiedade privada próxima, chamada dos Freires.  
Estado actual: O sendeiro ata a súa localización atópase abandonado, cuberto 
por vexetación, na su maioría Cytisus scoparius (xesta). Desenrolo nas 
proximidades da especie invasora Acacia melanoxylum. 
Descrición dos elementos constitutivos. Consta dun receptor de auga 
rectangular.  
Descrición do estado de conservación da fonte. Atópase limpa. 
 
5. Instalacións asociadas/ Patrimonio etnográfico asociado 
A estructura da fonte. 
 
6. Calidade da auga 
Análises realizadas: Non existen.  
 
7. Uso da auga  
Consumo humano. 
  
8. Ameazas, impactos e presións 
Compre desbrozar para manter o sendeiro de acceso limpo. 
 
9. Outra información 
Desta fonte bombeouse a auga cando se puso a funcionar o Parque Forestal 
do Monte Cepudo. Houbo varios roubos de motores ata chegar a situación 
actual das novas instalacións que se bombean dende o depósito situado nas 
instalacións anexas ó campo de fútbol das Cans. 
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FONTE DE FABÁS (Valladares, Vigo) 
 

 
Fig.71. Fonte de Fabás. 

 
1. Datos xerais e localización 
Nome do manancial /fonte: Fabás  
Código: N.175 
Barrio: Sobreira. 
Parroquia: Valladares. 
Municipio: Vigo. 
Coordenadas xeográficas: N42 10.471 W8 42.224  Altura: 251 m    
Nome da cuenca: Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa. 
Nome da masa de auga: Quintián. 
 
2. Procedencia da auga subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde procede a auga subterránea:  
Fontefría-Mouráns-Quintián. 
 
3. Caracterización da fonte 
Lugar onde se atopa a captación: Area municipal. 
Tipo de surxencia: Manancial. 
 
Data en que se localizou a fonte: 22-MAR-10 
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Fig. 72. Mapa ampliación da localización da fonte de Fabás. 

 

4. Descrición 
Descrición do entorno da fonte. Esta fonte atópase no camiño de Fabás 4. 
Acceso sen dificultade. Linda con finca particular. 
Descrición dos elementos constitutivos da fonte. Consta dunha 
construcción en muro de pedra da que parte un só cano. Posúe placa de 
rexistro do Concello de Vigo. 
Descrición do estado de conservación da fonte. 
Xorden fentos dos ocos dos bloques de pedra do muro. 
Superiormente e a un lado hai vexetación que invade a fonte. 
  

 
Fig.73. Detalle da fonte. 



Recursos Hídricos da Parroquia de Valladares 

96 

 

5. Instalacións asociadas / Patrimonio etnográfico asociado 
A propia infraestructura da fonte. 
 
6. Calidade da auga  
Análises realizadas:  
 

Data Resultado 

25/01/2010  P 

26/8/2009  Cumpre, SG 

17/3/2009  Cumpre, SG 

11/11/2008  Non Apta 

27/5/2008  Cumpre, SG 

13/3/2008  Cumpre, SG 

 
7. Uso da auga 
Consumo humano. 
 
8. Ameazas, impactos e presións 
Crece vexetación superior e lateralmente invadindo o muro que pertence á 
fonte.  
A súa proximidade ó camiño e que non teña unha barreira de separación 
provoca que poida haber unha posible acumulación de restos. 
 
9. Outra información 
Necesario o desbroce continuo da vexetación que invade o muro. 
Proposta de restauración sen perder o antigo muro de pedra. Colocar unha 
valada de separación co camiño, para protexe-la fonte de vertidos e a modo de 
división visual da fonte co camiño. 
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FONTE DE FABÁS LAVADOIRO (Valladares,Vigo) 
 

 
Fig.74. Fonte Fabás Lavadoiro. 

 
1. Datos xerais e localización 
Nome do manancial /fonte: Fonte de Fabás Lavadoiro. 
Código: N.402 
Barrio: Sobreira. 
Parroquia: Valladares. 
Municipio: Vigo. 
Coordenadas  xeográficas: N42 10.488 W8 42.178  Altura: 239 m  
Nome da cuenca: Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa 
Nome da masa de auga: Mouráns (Quintián). 
  
2. Procedencia da auga subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde procede a auga subterránea: Fontefría. 
 
3. Caracterización da fonte 
Lugar onde se atopa a captación: Area municipal. 
Tipo de surxencia: Manancial.  
 
Data en que se localizou a fonte: 22-MAR-10 
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4. Descrición 
Descrición do entorno. Esta fonte atópase no camiño de Fabás 12 int. Acceso 
sen dificultade.  
Descrición dos elementos constitutivos. Posúe dous canos, pero só un 
mana auga. Ten dous receptores de auga.  
Ten placa de rexistro do Concello de Vigo. 
Consta dunha construcción adosada, un lavadoiro. Está pintado en cor branca 
e gris, e interiormente está revestido con azulexo de cor branca.  
Descrición do estado de conservación: Atópase en bo estado. 
O lavadoiro está sen auga na data de observación da fonte. 
 
 

 
Fig.75. Detalle da fonte. 
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5. Instalacións asociadas / Patrimonio etnográfico asociado. 
Lavadoiro. 
 

 
Fig.76. Detalle do lavadoiro. 

 
6. Calidade da auga  
Análises realizadas:  
 

Data Resultado 

25/01/2010 P 

26/08/2009  Cumpre, SG 

17/03/2009  Cumpre, SG 

11/11/2008  Cumpre, SG 

27/5/2008  Cumpre, SG 

13/3/2008  Cumpre, SG 

 
7. Uso da auga  
Consumo humano. 
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FONTE DE FREIXO (Valladares, Vigo) 
 

 
Fig.77. Fonte de Freixo. 

 
1. Datos xerais e localización 
Nome do manancial / fonte: Fonte de Freixo. 
Código: Sen catalogar no Concello.  
Barrio: Freixo. 
Parroquia: Valladares. 
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Municipio: Vigo. 
Coordenadas xeográficas: Lon. 8º 44' 36.28" W   Lat. 42º 11' 2.13" N 
Coordenadas UTM: X(m): 521.189  Y(m): 4.670.229 
Nome da cuenca: Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa. 
 
2. Procedencia da auga subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde procede a auga subterránea: Monte dos 
Pozos. 
 
3. Caracterización da fonte 
Lugar onde se atopa a captación: Area municipal. 
Tipo de surxencia: Manancial. 
 

 
Fig.78. Mapa ampliación da localización da Fonte de Freixo. 

 
4. Descrición  
Descrición do entorno. Sitúase na rúa San Xoán, 207. Accédese a ela a 
través dun sendeiro na beira dun campo destinado a labores de agricultura.  
Descrición dos elementos constitutivos.  
Consta dunha construcción en pedra da que parte un só cano. Consta dunha 
presa para regadío. 
Descrición do estado de conservación. Atópase en bo estado.  
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5. Instalacións asociadas / Patrimonio etnográfico asociado  
Presa para regadío. 
 

 
Fig.79. Presa destinada a regadío. 

 
6. Calidade da auga 
Análises realizadas: 
Data: 11/03/2009 Resultado: P 
 
7. Uso da auga 
Consumo humano, regadío. 
 
8. Ameazas, impactos e presións 
Presa en estado semiabandonado. 
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FONTE  DA GARRIDA (Valladares, Vigo) 
 

 
Fig.80. Fonte da Garrida e lavadoiro adosado. 

 
1. Datos xerais e localización 
Nome do manancial /fonte: Fonte da Garrida. 
Código: N.158 
Barrio: A Garrida. 
Parroquia: Valladares. 
Municipio: Vigo. 
Coordenadas xeográficas: N42 10.022 W8 43.265 Altura: 287 m  

Nome da cuenca: Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa. 
 
Data en que se localizou a fonte: 22-MAR-10 
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2. Procedencia da auga subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde procede a auga subterránea: 
Eiras-Cepudo-Alba. 
 
3. Caracterización da fonte 
Lugar onde se atopa a captación: Area municipal. 
Tipo de surxencia: Manancial. 
 
 

 
Fig.81. Mapa ampliación de localización da Fonte da Garrida. 

 

4. Descrición 
Descrición do entorno. Esta fonte situase no Camiño Mancales. O acceso é 
sen dificultade.  
Descrición dos elementos constitutivos. Posúe placa de rexistro do 
Concello de Vigo. 
Consta dun lavadoiro con teito. Ten un só cano. É un lavadoiro en actual uso. 
Descrición do estado de conservación. O lavadoiro está saneado e pintado  
recentemente. Atópase en bo estado.  
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5 Instalacións asociadas / Patrimonio etnográfico asociado 
Lavadoiro. 
 

 
Fig.82. Detalle do lavadoiro. 

 

6. Calidade da auga 
Análises realizadas: 
 

Data Resultado 

25/01/2010  P 

26/08/2009  Non Apta 

17/03/2009  Cumpre, S.G 

06/11/2008  Cumpre, S.G 

26/05/2008  Non Apta 

06/03/2008  Cumpre, S.G 

 
7. Uso da auga 
Consumo humano.  
No caso do lavadoiro, para lavado. 
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FONTE DE LAGO (Valladares, Vigo) 
 

 
Fig.83. Fonte de Lago. 

 
1. Datos xerais e localización 
Nome do manancial /fonte: Fonte de Lago. 
Código: N.174 
Barrio: Sobreira. 
Parroquia: Valladares. 
Municipio: Vigo. 
Coordenadas xeográficas: N42 10.398 W8 42.511 Altura: 223 m  
Nome da cuenca: Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa 
 
2. Procedencia da auga subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde procede a auga subterránea: Fontefría. 
 
3. Caracterización da fonte 
Lugar onde se atopa a captación: Area municipal. 
Tipo de surxencia: Manancial. 
 
Data en que se localizou a fonte: 22-MAR-10 
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Fig. 84. Mapa ampliación de localización da Fonte de Lago. 

 
4. Descrición 
Descrición do entorno. Esta fonte atópase na estrada do Portal 271. Acceso 
sen dificultade. Linda con finca particular.  
Descrición dos elementos constitutivos. Consta dunha construcción en 
pedra da que parte un único cano. Posúe placa de rexistro do Concello de 
Vigo. 
Está adosada ó muro de cerco en  pedra da finca particular.  
Posúe un valado en ferro de separación coa estrada. 
Descrición do estado de conservación. Atópase en bo estado. 
 
5. Instalacións asociadas / Patrimonio etnográfico asociado 
A propia infraestructura en pedra. 
 
6. Calidade da auga  
Análises realizadas: 
 

Data Resultado 

25/01/2010   NP 

17/03/2009   Non Apta 

11/11/2008  Non Apta 

27/5/2008  Non Apta 

13/3/2008  Non apta 

 
7. Uso da auga  
Consumo humano. 
 
8. Ameazas, impactos e presións 
Auga non apta para consumo humano. 
 
9. Orixe do nome ou historia popular en torno á fonte 
O nome dado a esta fonte provén do nome da familia da finca contigua. 
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FONTE DO LAVADOIRO DA VALADA (Valladares, Vigo) 
 

Fig.85. Fonte Lavadoiro da Valada. 
 
1. Datos xerais e localización 
Nome do manancial / fonte: Fonte do Lavadoiro da Valada.  
Código: N. 486. 
Barrio: Garrida. 
Parroquia: Valladares. 
Municipio: Vigo. 
Coordenadas xeográficas: Lon. 8º 43' 7.95" W   Lat. 42º 10' 19.42" N  
Coordenadas UTM: X(m): 523.219  Y(m): 4.668.918 
Nome da cuenca: Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa. 
Nome do río /arroio que orixina: Rego da Senra. 
 
2. Procedencia del auga subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde procede a auga subterránea: Monte Alba 
e Monte Cepudo. 
 
3. Caracterización da fonte 
Lugar onde se atopa a captación: Area municipal. 
Tipo de surxencia: Manancial. 
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Fig.86. Mapa ampliación de localización da fonte Lavadoiro da Valada. 

 

 
4. Descrición 
Descrición do entorno. A fonte sitúase no Camiño da Valada 61-63. Acceso 
sen dificultade. 
Descrición dos elementos constitutivos. O lavadoiro está situado entre as 
fontes 420 e 421. 
Consta dun lavadoiro con teito. 
Descrición do estado de conservación. A estructura atópase en  estado 
semiabandonado. Hai deposición de terra no interior do lavadoiro. Precisa ser 
saneada. 
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5. Instalacións asociadas / Patrimonio etnográfico asociado 
Lavadoiro. 
 

 
Fig.87. Detalle do Lavadoiro. 

 
6. Calidade da auga  
Análises realizadas: 
 
Data: 25/01/2010 Resultado: NP 
26/8/2009 No Apta. 
24/3/2009 Cumpre, SG. 
11/11/2008 No Apta. 
27/5/2008 No Apta. 
 
7. Uso da auga 
Consumo humano. 
 
8. Ameazas, impactos e presións 
O chan do lavadoiro atópase anegado, posiblemente porque a canle de saída 
de auga está taponado por restos xa sexan de vexetación, etc. O chan atópase 
cuberto de area.  
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FONTE MOUTEIRAS (Valladares, Vigo) 
 

 
Fig.88. Mapa ampliación de localización da Fonte das Mouteiras. 

 
1. Datos xerais e localización 
Nome do manancial /fonte: Fonte das Mouteiras. 
Código: N.177 
Barrio: Sobreira. 
Parroquia: Valladares. 
Municipio: Vigo. 
Coordenadas xeográficas: Lon. 8º 42' 22.37" W  Lat. 42º 10' 21.75" N 
Coordenadas UTM: X(m): 524.265  Y(m): 4.668.994 
Nome da cuenca: Cuenca hidrográfica Galicia-Costa. 
Nome da masa de auga: Quintián. 
 
2. Procedencia da auga subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde procede a auga subterránea: Fontefría. 
 
3. Caracterización da fonte 
Lugar onde se atopa a captación: Área municipal. 
Tipo de surxencia: Manancial. 
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Fig.89. Mapa ampliación de localización da fonte As Mouteiras. 

 
4. Descrición 
Descrición do entorno da fonte. Sitúase no Camiño das Mouteiras (cruce coa 
estrada do Portal) 
Descrición dos elementos constitutivos da fonte. A fonte atópase a nivel 
máis baixo co camiño. Ten uns escalóns de acceso a ela. Consta dunha 
infraestructura con paredes en pedra. Posúe un só cano. 
Descrición do estado de conservación. Atópase en bo estado. 
 
5. Instalacións asociadas / Patrimonio etnográfico asociado 
A propia infraestructura da fonte. 
 
6. Calidade da auga 
Análises realizadas: 
Data: 24/05/2006 Resultado: P 
  
7. Uso da auga 
Consumo humano. 
 
8. Ameazas, impactos e presións 
Poden acumularse restos no chan da infraestructura ó estar a un nivel máis 
baixo co camiño. 
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FONTE DO OURO (Valladares, Vigo) 
 

 
Fig.90. Fonte do Ouro. 

 
1 Datos xerais da fonte e localización 
Nome do manancial / fonte: Fonte do Ouro. 
Código: N.252 
Barrio: Freixo. 
Parroquia: Valladares. 
Municipio: Vigo. 
Coordenadas xeográficas: Lon. 8º 44' 37.18" W  Lat. 42º 10' 54.62" N   
Coordenadas UTM: X(m): 521.169 Y(m): 4.669.998  
Nome da cuenca: Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa. 
 
2. Procedencia da auga subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde procede a auga subterránea: Monte dos 
Pozos e Monte Alba. 
 
3. Caracterización da fonte 
Lugar onde se atopa a captación: Area municipal. 
Tipo de surxencia: Manancial. 
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Fig.91. Mapa ampliación da localización da fonte do Ouro. 

 
4. Descrición 
Descrición do entorno. Esta fonte atópase en Rúa San Xoán 256 int.  
Descrición dos elementos constitutivos. Posúe placa de rexistro do 
Concello de Vigo. Consta dun lavadoiro con teito. 
É chamado Lavadoiro do Galiñeiro.  
Descrición do estado de conservación. Atópase en bo estado. 
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5. Instalacións asociada/ Patrimonio etnográfico asociado 
Lavadoiro. 

 
Fig.92. Lavadoiro asociado á fonte do Ouro. 

 
6. Calidade da auga 
Análises realizadas: 
 

Data  Resultados 

13/01/2010 P 

25/08/2009  Cumpre, S.G 

06/11/2008  Cumpre, S.G 

22/05/2008  Cumpre, S.G 

13/03/2008  Cumpre, S.G 

19/12/2007  Non Apta. 

 
7. Uso da auga 
Consumo humano. 
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FONTE DO PEIMALLO (Valladares, Vigo) 
 

 
Fig.93. Fonte do Peimallo. 

 
1. Datos xerais e localización 
Nome do manancial/ fonte: Fonte do Peimallo. 
Código: N.497. 
Parroquia: Valladares. 
Municipio: Vigo. 
Coordenadas xeográficas: N42 10.457 W8 44.367 Altura: 363 m   
Nome da cuenca: Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa.  
 
Data de observación da fonte: 24-MAR-10 
 
2. Procedencia da auga subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde procede a auga subterránea: Monte Alba. 
 

3. Caracterización da fonte 
Lugar onde se atopa a captación: Area comunal. 
Tipo de surxencia: Manancial. Seu manancial é superficial e o auga aflora 
dunha zona rochosa ó aire libre. 
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Fig.94. Mapa ampliación da localización da Fonte do Peimallo. 

 

4. Descrición  
Descrición do entorno da fonte. Atópase no monte. 
Esta fonte está situada entre o Monte Alba e O Zondal. O acceso sitúase nun 
camiño asfaltado na estrada de Freixo. Situada na pista do ”Peimallo”, preto do 
recheo de Río Seco, baixo o Monte Alba. 
Descrición dos elementos constitutivos. Hai unha construcción en pedra. No 
lugar do afloramento da auga hai un teito con columna en pedra. De onde 
aflora a auga parten dous canles independentes, un que desemboca nun tubo 
para consumo humano, cun receptor en pedra. Outro que desemboca nun 
depósito que acumula un considerable volume de auga. Este estanque 
triangular  sirve como depósito de auga contra os incendios forestais e de 
(bebedoiro) abrevadeiro para o gando ou a fauna do monte. 
Descrición do estado de conservación da fonte. Atópase en bo estado. Foi 
construída no ano 2003, resultado da colaboración da comunidade de Montes 
de Valladares coa Comunidade de Augas de Cacheira-Souto. 
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Fig.95. Detalle da canalización dende o afloramento da auga na galería. 

 

 
5 Instalacións asociadas: Depósito en pedra que serve como bebedeiro do 
gando e da fauna do monte. 
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Fig.96. Detalle da galería onde aflora a auga. 

 
 

 
Fig.97. Detalle da canalización dende a galería. 
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Fig.98. Detalle da canalización da auga cara o abrevadeiro e cara a fonte. 

 
 
 

 
Fig.99. Detalle do bloque de pedra que xurde no abrevadeiro 

co nome e data de construción da fonte. 

 
6. Calidade da auga 
Análises realizadas: 
  

Data Resultado 

25/01/2010  SC 

17/03/09  Non Apta 
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7. Uso da auga 
Consumo humano.  
 
8. Ameazas, impactos, e presións 
Últimas análises realizadas. Data: 17/3/09. Resultado: Non Apta.  
Mostras tomadas anteriormente deron como resultado contaminación da auga 
para consumo, posiblemente por defecacións dos paxaros xa que a canle ata o 
tubo atópase descuberta, isto leva ó seguinte problema: queda exposto á 
deposición e acumulación de materia orgánica. 
  
9. Enumeración da flora de interese asociada  
Carballeira importante formada por Quercus robur.  
Carballos cubertos polo liquen Evernia prunastri. 
Aparecen fentos Blechnum spicant, nas paredes do afloramento.  
 
 

 
10. Outra información 
Coa restauración habilitaron no seu entorno un bebedeiro para cabalos e un 
punto de auga para o servizo de extinción dos incendios forestais. 
Desta fonte parte un antigo camiño de carro parcialmente empedrado, o 
“Camiño do Peimallo” que ascende ata o Monte Alba.  
 

 
 
 
 
 
 

Fig.100. Mapa indicando a distribución da carballeira. 
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FONTE DO PINGALLO (Valladares, Vigo) 
 

 
Fig.101. fonte do Pingallo. 

 
1. Datos xerais e localización 
Nome do manancial /fonte: Pingallo. 
Código: N.176 
Barrio: Barrocas. 
Parroquia: Valladares. 
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Municipio: Vigo. 
Coordenadas xeográficas: N42 10.529 W8 44.134 Altura: 297 m  
Nome da cuenca: Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa. 
 
 Data de localización da fonte: 12-ABR-10 
 
2. Procedencia da auga subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde procede a auga subterránea: Monte Alba. 
 
3. Caracterización da fonte 
Lugar onde se atopa a captación: Area municipal. 
Tipo de surxencia: Manancial. 
 

 
Fig.102. Mapa de localización da fonte do Pingallo. 

 

4. Descrición 
Descrición do entorno. Esta fonte sitúase na estrada do Freixo 108. Acceso 
sen dificultade.  
Descrición dos elementos constitutivos. Consta dunha construcción en 
pedra. Ten un só cano. Posúe placa de rexistro do Concello de Vigo. 
Descrición do estado de conservación. Atópase en bo estado.  
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5. Instalacións asociadas / Patrimonio etnográfico asociado 
Presa. 
 

 
Fig.103. Presa. 

 
6. Calidade da auga 
Análises realizadas: 
Data: 13/01/2010 Resultado: P 
25/8/2009 Non Apta. 
17/3/2009 Cumpre, S.G 
6/11/2008 Cumpre, S.G 
26/5/2008 Cumpre, S.G 
6/3/2008 Cumpre, S.G 
 
7. Uso da auga 
Consumo humano. 
 
8. Outra información 
Fonte moi usada polos veciños de Vigo. Na procesión de subida ó Monte Alba 
é usada, xa que se fai unha parada no cruce antes da ascensión ata o Monte 
Alba 
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FONTE DOS POZOS (Valladares, Vigo) 
 

 
Fig.104. Fonte dos Pozos. 

 
1. Datos xerais e localización 
Nome do manancial / fonte: Fonte dos Pozos. 
Código: N.495 
Parroquia: Valladares. 
Municipio: Vigo. 
Coordenadas xeográficas: N42 10.968 W8 44.161 Altura: 306 m  
Nome da cuenca: Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa. 
Data de localización da fonte: 24-MAR-10 
 
2. Procedencia da auga subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde se supón procede a auga subterránea: 
Monte dos Pozos. 
 
3. Caracterización da fonte 
Lugar onde se atopa a captación: Área comunal. 
Tipo de surxencia: Manancial. 
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Fig.105. Mapa ampliación da localización da fonte dos Pozos. 

 

4. Descrición 
Descrición do entorno da fonte. Esta fonte atópase na Estrada de Freixo. 
Sitúase antes da subida ó parque forestal Monte dos Pozos. 
Descrición dos elementos constitutivos da fonte. Posúe un só cano. Consta 
dun receptáculo en pedra.  
Descrición do estado de conservación da fonte. Atópase en bo estado. Foi 
construída en Maio do 2008, por iniciativa da Comunidade de Montes de 
Valladares.  
 
5. Instalacións asociadas / Patrimonio etnográfico asociado 
A propia infraestructura da fonte. 
 
6. Calidade da auga 
Análises realizadas: 
Data: 13/01/2010 Resultado: P (Apta). 
25/08/2009  Cumpre, S.G. 
17/03/2009 Cumpre, S.G. 
06/11/2008 Cumpre, S.G. 
 
7. Uso da auga 
Consumo humano. 
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FONTE DAS QUENDAS (Valladares, Vigo) 
 

 
Fig.106. Fonte das Quendas. 

 
1. Datos xerais e localización 
Nome do manancial /fonte: Quendas. 
Código: N.423 
Barrio: As Barrocas. 
Parroquia: Valladares. 
Municipio: Vigo. 
Coordenadas xeográficas: N42 10.300 W8 43.581 Altura: 274 m   
Nome da cuenca: Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa. 
 
Data de localización da fonte: 08-ABR-10 
 
2. Procedencia da auga subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde se supón procede a auga subterránea: 
Monte Alba. 
 
3. Caracterización da fonte 
Lugar onde se atopa a captación: Área comunal. 
Tipo de surxencia: Manancial. 
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Fig.107. Mapa ampliación da localización da Fonte das Quendas. 

 

4. Descrición  
Descrición do entorno. Esta fonte atópase no camiño do Souto. Acceso sen 
dificultade, xa que se atopa á beira do camiño.  
Descrición dos elementos constitutivos. Non posúe placa de rexistro do 
Concello de Vigo. Non está catalogada. 
A fonte consta dun receptor de auga esculpido en pedra, e ten tamén un 
pequeno lavadoiro e unha presa. A fonte das Barrocas subministra auga a esta 
fonte. A auga chega ó receptor, a través dun cano pasa ó lavadoiro, e de aquí 
cara a presa.  
Descrición do estado de conservación. A estructura atópase en bo estado. 
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Fig.108. Detalle do receptor da auga. 

 

 
Fig.109. Paso da auga dende o receptor, pasando polo lavadoiro ata a presa. 
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5. Instalacións asociadas / Patrimonio etnográfico asociado  
Lavadoiro. Presa. 
 

 
Fig.110. Detalle do lavadoiro. 

 

 
Fig.111. Detalle da presa. 
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6. Calidade da auga 
Análises realizadas: 
Data: 25/8/2009 Resultado: Cumpre; S.G 
11/3/2009 Cumpre, S.G. 
6/3/2009 Cumpre, S.G. 
20/12/2007 Non Apta. 
2/8/2007 Cumpre, SG 
 
7. Uso da Auga 
Consumo humano. 
 
8. Ameazas, impactos e presións 
 
9. Outra Información 
O subministro de auga depende da fonte das Barrocas. Cando o paso de auga 
está pechado na fonte das Barrocas, non hai subministro de auga nesta fonte. 
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FONTE DA QUINTA (Valladares, Vigo) 
 

 
Fig.112. Fonte da Quinta. 

 

1. Datos xerais e localización 
Nome do manancial/ fonte: Fonte da Quinta.  
Código da fonte: N.162. 
Barrio: Igrexa. 
Parroquia: Valladares. 
Municipio: Vigo. 
Coordenadas xeográficas: N42 10.695 W8 43.362 Altura: 214 m  
Nome da cuenca: Cuenca Hidrográfica Galica-Costa. 
 
Data de localización da fonte: 20-ABR-10 
 
2. Procedencia da auga subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde procede a auga subterránea: Vertente do 
Monte dos Pozos e Monte Alba. 
 
3. Caracterización da  fonte  
Lugar onde se atopa a captación: Área municipal. 
Tipo de surxencia: Manancial. 
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Fig.113. Mapa ampliación de localización da Fonte da Quinta. 

 
4 Descrición 
Descrición do entorno da fonte. Atópase no Camiño da Quinta. Acceso sen 
dificultade, xa que se atopa á beira do camiño. Situada máis no núcleo de 
poboación. 
Descrición dos elementos constitutivos da fonte. Posúe un depósito de 
recepción de auga. Consta de dous canos de saída de auga. Un deles 
desemboca nun receptor circular. 
Descrición do estado de conservación da fonte. Atópase en bo estado. O 
lavadoiro foi recentemente saneado. 
 

 
Fig.114. Detalle da fonte. 
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5. Instalacións asociadas / Patrimonio etnográfico asociado 
Lavadoiro. 
 

 
Fig.115. Detalle do Lavadoiro. 

 

6. Calidade da auga 
Análises realizadas anteriormente: 
Data: 13/01/2010  Resultado: P 
25/8/2009. Cumpre, SG. 
11/3/2009 Cumpre, SG. 
6/11/2008 Cumpre, SG. 
22/5/2008 Non Apta 
6/3/2008 Cumpre, SG. 
 
7. Uso da auga 
Consumo humano. 
 
8. Outra información 
É a máis usada polos veciños. Contén un auga de composición suave. 
Houbo financiación para remodelala pero existen dificultades cunha propiedade 
colindante. 
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FONTE DAS REGADIÑAS (Valladares, Vigo) 
 

 
Fig.116. Fonte das Regadiñas. 

 
1. Datos xerais e localización 
Nome do manancial /fonte: Regadiñas 
Código: N.173 
Barrio: Sobreira. 
Parroquia: Valladares. 
Municipio: Vigo. 
Nome da cuenca: Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa. 
 
2. Procedencia da auga subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde se supón procede a auga subterránea: 
Fontefría. 
 
3. Caracterización da fonte 
Lugar onde se atopa a captación: Area municipal. 
Tipo de surxencia: Manancial. 
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Fig.117. Mapa ampliación de localización da Fonte das Regadiñas. 

 

4. Descrición 
Descrición do entorno da fonte. Sitúase na Estrada do Portal 258. Accédese 
a través dun camiño. 
Descrición dos elementos constitutivos da fonte. Consta dun só cano. Ten 
un pequeno receptor en pedra, e outro continuo máis grande en cemento. Ten 
placa de rexistro do Concello de Vigo. Consta dun lavadoiro con teito. 
Descrición do estado de conservación da fonte. Atópase en bo estado, 
aínda que precisa sanea-las paredes. Constancia de que o lavadoiro está en 
uso. 
 
5. Instalacións asociadas / Patrimonio etnográfico asociado 
Lavadoiro. 
 

 
Fig.Detalle do lavadoiro. 
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6. Calidade da auga 
Análises realizadas: 
Data: 25/01/2010 Resultado: P 
26/08/2009 Non Apta. 
17/03/2009 Non Apta. 
11/11/2008 Cumpre, S.G. 
26/05/2008 Cumpre, S.G. 
13/03/2008 Cumpre, S.G. 
 
7. Uso da auga 
Consumo humano. 
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FONTE REGUEIRO DO ALÉN (Valladares, Vigo) 
 

 
Fig.118. Fonte Regueiro do Alén. 

 
1. Datos xerais e localización 
Nome do manancial /fonte: Fonte do Regueiro do Alén. 
Código: N.255 
Barrio: Freixo. 
Parroquia: Valladares. 
Municipio: Vigo.  
Nome da cuenca: Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa.   
    
2. Procedencia da auga subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde se supón procede a auga subterránea:  
 
3. Caracterización da fonte 
Lugar onde se atopa a captación: Area municipal. 
Tipo de surxencia: Manancial. 
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Fig.119. Mapa ampliación da localización da Fonte Regueiro do Alén. 

 
4. Descrición 
Descrición do entorno da fonte. 
Esta fonte atópase en Camiño da Pinguela 70. Acceso sen dificultade. 
Descrición dos elementos constitutivos da fonte. Posúe placa de rexistro 
do Concello de Vigo. Consta dun lavadoiro con teito. 
Descrición do estado de conservación da fonte. Atópase en bo estado. 
 
 5. Instalacións asociadas / Patrimonio etnográfico asociado 
Lavadoiro. 
 

 
Fig.120. Detalle do lavadoiro e do abundante caudal. 
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6. Calidade da auga 
Análises realizadas: 
Data:13/01/2010 Resultado: NP 
25/08/2009 Non Apta. 
11/03/2009 Non Apta. 
06/11/2008 Non Apta. 
22/05/2008 Non Apta. 
13/03/2008 Cumpre, S.G. 
 
7. Uso da auga  
Consumo humano. 
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FONTE DO REI (Valladares, Vigo) 
 

 
Fig.121. Fonte Rei. 

 
1. Datos xerais e localización 
Nome do manancial /fonte: Fonte do Rei. 
Código: N.164 
Barrio: Igrexa. 
Parroquia: Valladares. 
Municipio: Vigo. 
Coordenadas xeográficas: N42 10.781  W8 43.556  Altura: 231 m 
Nome da cuenca: Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa. 
 
Data de localización: 19-ABR-10 
 
2. Procedencia da auga subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde se supón procede a auga subterránea: 
Vertente do Monte dos Pozos e Monte Alba. 
 
3. Caracterización da fonte 
Lugar onde se atopa a captación: Área municipal. 
Tipo de surxencia: Manancial. 
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Fig.122. Mapa de localización da Fonte do Rei. 

 
4. Descrición  
Descrición do entorno. Esta fonte atópase en Camiño da Igrexa 152.  
Descrición dos elementos constitutivos. Posúe placa de rexistro do 
Concello de Vigo. Ten dous canos. Consta dun lavadoiro con teito. 
Descrición do estado de conservación. Atópase en estado de 
semiabandono. Hai vexetación que invade a construcción. 
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5. Instalacións asociadas / Patrimonio etnográfico asociado 
Lavadoiro. 
 

 
Fig.123. Detalle do lavadoiro. 

 

6. Calidade da auga 
Análises realizadas: 
Data:13/01/2010 Resultados: NP 
25/8/2009 Cumpre, S.G 
11/3/2009 Cumpre, S.G 
6/11/2008 Cumpre, S.G 
22/5/2008 Non Apta. 
6/3/2008 Cumpre, S.G 
 
7. Uso da auga 
Consumo humano. 
 
8. Ameazas, impactos e presións 
O lavadoiro atópase en estado semiabandonado.  
Vexetación que invade a construcción e o camiño de acceso. 
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FONTE SAN XOÁN (Valladares, Vigo) 
 

 
Fig.124. Lavadoiro asociado á fonte San Xoán. 

 
1. Datos xerais e localización 
Nome do manancial /fonte: San Xoán. 
Código: 385. 
Barrio: Freixo. 
Parroquia: Valladares. 
Municipio: Vigo. 
Nome da cuenca: Cuenca hidrográfica Galicia-Costa. 
 
2. Procedencia da auga subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde procede a auga subterránea: Monte dos 
Pozos.  
 
3. Caracterización da fonte 
Lugar onde se atopa a captación: Área municipal. 
Tipo de surxencia: Manancial. 
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Fig.125. Mapa ampliación de Localización da Fonte de San Xoán. 

 
4. Descrición 
Descrición do entorno da fonte. Atópase na estrada de San Xoán, 83. 
Accédese a través dun camiño estreito dende a estrada de Freixo.  
Descrición dos elementos constitutivos da fonte. Consta dun lavadoiro que 
se atopa en bo estado.Ten tamén un canal para regadío das fincas próximas, 
que transcorre á marxe dereita do camiño de acceso a esta fonte.  
Descrición do estado de conservación da fonte. Atópase en bo estado. 
 
 

 
Fig.126. Detalle do grifo da fonte. 
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5. Instalacións asociadas / Patrimonio etnográfico asociado 
Lavadoiro. Canal para regadío. 
 

 
Fig.127. Detalle do canal destinado a regadío cara as fincas. 

 
6. Calidade da auga 
Data:13/01/2010 Resultado: NP 
 
7. Uso da auga 
Consumo humano. 
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FONTE DO SAPO (Valladares,Vigo) 
 

 
Fig.128. Fonte do Sapo. 

 

1. Datos xerais e localización 
Nome do manancial / fonte: Sapo. 
Código: N.489 
Barrio: Portal. 
Parroquia: Valladares. 
Municipio: Vigo. 
Coordenadas xeográficas: N42 10.602  W8 43.017  Altura: 190 m   
Nome da cuenca: Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa. 
 
Data de localización: 14-ABR-10 
 
2. Procedencia da auga subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde se supón procede a auga subterránea: 
Monte Alba e Monte dos Pozos 
 
3. Caracterización da fonte 
Lugar onde se atopa a captación: Area municipal. 
Tipo de surxencia: Manancial. 
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Fig.129. Mapa ampliación da localización da Fonte do Sapo. 

 
4. Descrición  
Descrición do entorno da fonte. Sitúase na Estrada do Portal cruce co 
Camiño do Sapo. 
Descrición dos elementos constitutivos da fonte. Exteriormente é unha 
estructura en formigón. Interiormente ten elementos en  pedra. Unha lousa de 
pedra reviste parte da parede frontal, da que parte o cano. Consta dun receptor 
de auga en pedra. Tamén ten un banco en pedra, situado á dereita do receptor 
de auga. 
Descrición do estado de conservación da fonte. Atópase en bo estado, xa 
que foi construída recentemente por iniciativa da Comunidade de Montes. 
 

 
Fig.130. Detalle do cano e receptor da auga. 
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5. Instalacións asociadas / Patrimonio etnográfico asociado  
A infraestructura da fonte. 
 
6. Calidade da auga 
Análises realizadas. 
Data: 25/01/2010 Resultado: P 
20/04/2009 Non Apta. 
24/03/2009 Cumpre, S.G. 
11/11/2008 Non Apta. 
27/05/2008 Non Apta. 
13/03/2008 Non Apta. 
 
7. Uso da auga 
Consumo humano. 
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FONTE DE SEGUEDO (Valladares, Vigo) 
 

 
Fig.131. fonte de Seguedo. 

 
1. Datos xerais e localización 
Nome do manancial /fonte: Fonte de Seguedo. 
Código: N.166 
Barrio: Igrexa. 
Parroquia: Valladares. 
Municipio: Vigo. 
Nome da cuenca: Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa. 
 
2. Procedencia da auga subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde procede a auga subterránea:  
Vertente do Monte dos Pozos – Alba. 
 
3. Caracterización da fonte 
Lugar onde se atopa a captación: Area municipal. 
Tipo de surxencia: Manancial. 
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Fig.132. Mapa ampliación da localización da Fonte de Seguedo. 

 
4. Descrición  
Descrición do entorno. Esta fonte atópase en Estrada de Valladares 171. 
Posúe placa de rexistro do Concello de Vigo. Accédese a ela a través dun 
estreito sendeiro entre fincas de particulares. 
Descrición dos elementos constitutivos. Consta dun lavadoiro que non 
segue o  modelo con teito habitual da parroquia. É un lavadoiro con pezas en 
pedra e un só cano. 
Descrición do estado de conservación. Átopase en bo estado. 
 
5. Instalacións asociadas / Patrimonio etnográfico asociado 
Lavadoiro. 
 
6. Calidade da auga 
Data: 13/01/2010 Resultado: NP 
11/03/2009 Non Apta. 
06/03/2008 Non Apta. 
19/12/2007 Non Apta. 
02/08/2007 Non Apta. 
30/01/2007 Non Apta. 
 
7. Uso da auga 
Consumo humano. 
 
8. Ameazas, impactos e presións 
Auga non apta nas análises realizadas. 
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FONTE DE SEOANE (Valladares,Vigo) 
 

 
Fig.133. Fonte de Seoane. 

 
1. Datos xerais e localización 
Nome do manancial /fonte: Fonte de Seoane.  
Código: N.456 
Barrio: Seoane. 
Parroquia: Valladares.  
Municipio: Vigo. 
Coordenadas xeográficas: N42 09.603 W8 42.423 Altura: 290 m. 
Nome da cuenca: Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa. 
 
Data de localización da fonte: 22-MAR-10 
 
2. Procedencia da auga subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde procede a auga subterránea: Fontefría. 
 
3. Caracterización da fonte 
Lugar onde se atopa a captación: Área municipal. 
Tipo de surxencia: Manancial. 
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Fig.134. Mapa ampliación da localización da Fonte de Seoane. 

 
4. Descrición  
Descrición do entorno da fonte. Esta fonte atópase na Estrada da Gándara, 
170. Acceso sen dificultade.  
Descrición dos elementos constitutivos. Non posúe placa de rexistro do 
Concello de Vigo, pero está rexistrada. 
Consta dun lavadoiro, con teito e interiormente revestido en azulexo. 
Existe unha presa próxima. Hai vexetación que o invade. Antigamente o seu 
uso era destinado a regadío de fincas de veciños.  
Descrición do estado de conservación. O lavadoiro está recentemente 
saneado,  atópase en bo estado, e pintado recentemente. 
Actualmente a  presa está en estado de abandono. 
 

 
Fig.135. Detalle do cano e o interior do lavadoiro. 



Recursos Hídricos da Parroquia de Valladares 

154 

 

5. Instalacións asociadas / Patrimonio etnográfico asociado 
Lavadoiro. Presa con muros de formigón. 
 

 
Fig.136. Presa próxima a esta fonte, actualmente en estado de abandono. 

 

6. Calidade da auga  
Últimas análises:  
Data: 25/01/2010 Resultado: P 
26/8/2009 Cumpre, SG 
17/3/2009 Cumpre, SG 
11/11/2008 NA 
20/8/2008 Cumpre, SG 
20/12/2007 SC 
 
7. Uso da auga 
Consumo humano. 
 
8. Ameazas, impactos e presións  
A presa atópase en estado de abandono. O antigo uso para regadío está 
bloqueado. Atópase invadido por vexetación. 
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FONTE DA SILVEIRA ( Valladares, Vigo) 
 

 
Fig.137. Pequeno pilón asociado á fonte. 

 
1. Datos xerais e localización 
Nome do manancial /fonte: Fonte da Silveira. 
Código: N.372 
Barrio: Barrocas. 
Parroquia: Valladares. 
Municipio: Vigo. 
Nome da cuenca: Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa. 
 

2. Procedencia da auga subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde procede a auga subterránea:  
Monte Alba e Monte Cepudo. 
 
3. Caracterización da fonte 
Lugar onde se atopa a captación: Area municipal. 
Tipo de surxencia: Manancial. 
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Fig.138. Mapa ampliación da localización do lavadoiro Fonte da Silveira. 

 
4. Descrición  
Descrición do entorno. Sitúase no Camiño do Regueiro. O manancial desta 
fonte atópase uns metros máis cara arriba. Leva auga por unha canle ata un 
lavadoiro situado no Camiño do Regueiro Nº 67.  
Descrición dos elementos constitutivos. Consta dun pilón, un lavadoiro en 
bo estado e unha presa para regadío. 
Descrición do estado de conservación. Atópase en bo estado. 
 

5. Instalacións asociadas / Patrimonio etnográfico asociado 
Pilón, Lavadoiro. Canal para regadío. E Presa. 
 

 
Fig.139. Lavadoiro da fonte. 
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Fig.140. Detalle da presa. 

 
6. Calidade da auga 
Últimas análises realizadas: 
Data:13/01/2010 NP 
20/04/2009 Resultado: Sen calificar.   
11/03/2009 Cumpre, S.G. 
07/05/2008 Non apta. 
12/07/2007 Non apta. 
17/01/2007 Non apta. 
 
7. Uso da auga 
Rega, lavar. 
 
8. Ameazas, impactos e presións 
Auga  non apta para consumo nas últimas análises realizadas. 
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FONTE DA SIMONA (Valladares, Vigo) 
 

 
Fig.141. Fonte Simona. 

 
1. Datos xerais e localización 
Nome do manancial/ fonte: Fonte da Simona. 
Código: 156.  
Barrio: Carregal. 
Parroquia: Valladares. 
Municipio: Vigo. 
Coordenadas xeográficas: N42 11.286 W8 43.415 152 m.   
Nome da cuenca: Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa. 
 
Data de localización da fonte: 20-ABR-10 
 
2. Procedencia da auga subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde procede a auga subterránea: Monte dos 
Pozos. 
 
3. Caracterización da fonte 
Lugar onde se atopa a captación: Área municipal. 
Tipo de surxencia: Manancial. 
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Fig.141. Mapa ampliación de localización da Fonte da Simona. 

 

4 Descrición 
Descrición do entorno. Esta fonte atópase no Camiño da Simona, 66. Acceso 
sen dificultade xa que se atopa á beira do camiño. 
Descrición dos elementos constitutivos. Consta dun lavadoiro con teito. 
Está pintado, ten pezas en pedra e interiormente está revestido en azulexo. Hai 
uns escalóns de acceso ó atoparse a un nivel máis baixo que o camiño. Hai un 
só cano de saída da auga. 
Descrición do estado de conservación. Atópase en bo estado. 
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5. Instalacións asociadas / Patrimonio etnográfico asociado 
Lavadoiro, presa. 
 

 
Fig.142. Detalle do lavadoiro. 

 

 
Fig.143. Detalle da presa. 
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6. Calidade da auga  
Análises realizadas: Non hai análises realizadas, atópase sen calificar. 
13/01/2010, SC 
 
7. Uso da auga 
Consumo humano, limpeza, rego. 
 
8. Ameazas, impactos e presións 
Pode haber risco por acumulación de restos ó atoparse a estructura máis baixa 
que o camiño. 
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FONTE  DO SOUTO LAVADOIRO (Valladares, Vigo) 
 

 
Fig.144. Fonte Souto Lavadoiro. 

 
1. Datos xerais e localización 
Nome do manancial /fonte: Souto Lavadoiro. 
Código: N.160 
Barrio: Sobreira. 
Parroquia: Valladares. 
Municipio: Vigo. 
Coordenadas xeográficas: N42 10.273 W8 42.495 248 m.    
Nome da cuenca: Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa. 
 
Data de localización da fonte: 22-MAR-10 
 
2. Procedencia da auga subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde procede a auga subterránea: Fontefría 
 
3. Caracterización da fonte 
Lugar onde se atopa a captación: Área municipal 
Tipo de surxencia: Manancial. 
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Fig.145. Mapa ampliación da localización da Fonte Souto Lavadoiro. 

 

4. Descrición  
Descrición do entorno.Esta fonte atópase no camiño do Souto con Estrada da 
Garrida. Acceso sen dificultade.  
Descrición dos elementos constitutivos. Posúe placa de rexistro do 
Concello de Vigo. 
Consta dunha construcción, un lavadoiro de grandes dimensións que se atopa 
adosado baixo a infraestructura da Estrada da Garrida nese punto.  
Descrición do estado de conservación. A construcción atópase en bo 
estado, xa que foi recentemente saneada.  
 

 
Fig.146. Detalle da fonte. 
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5. Instalacións asociadas / Patrimonio etnográfico asociado 
Lavadoiro. 
 

 
Fig.147. Detalle do lavadoiro. 

 
6. Calidade da auga  
Análises realizadas:  
Data: 25/01/2010 Resultado: P. 
26/8/2009 Non Apta. 
17/3/2009 Cumpre, SG 
26/5/2008 Non Apta. 
13/3/2008 Cumpre, SG 
20/12/2007 Cumpre, SG 
 
7. Uso da Auga 
Consumo humano.  
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FONTE SOUTO Nº 1 (Valladares, Vigo) 
 

 
Fig.148. Fonte Souto nº 1. 

 
1. Datos xerais e localización 
Nome do manancial /fonte: Souto Nº1. 
Código: N.168 
Barrio: Barrocas.  
Parroquia: Valladares. 
Municipio: Vigo. 
Coordenadas xeográficas: Lon. 8º 42' 29.82" W  Lat. 42º 10' 17.46" N 
Coordenadas UTM:  X: 524.094 Y :4.668.861  
Nome da cuenca: Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa 
 
2. Procedencia da auga subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde procede a auga subterránea: Monte Alba. 
 
3. Caracterización da fonte 
Lugar onde se atopa a captación: Área municipal.  
Tipo de surxencia: Manancial. 
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Fig.149. Mapa ampliación de localización da Fonte Souto Nº 1. 

 
4. Descrición 
Descrición do entorno. Esta fonte sitúase no Camiño do Souto 58. Acceso 
sen dificultade. Posúe placa de rexistro do Concello de Vigo. 
Descrición dos elementos constitutivos. Consta dunha construcción en 
pedra, atópase en bo estado.  
Linda cunha finca particular. As paredes da finca particular rodean á fonte, 
conformando o teito. Hai unha presa próxima. 
Descrición do estado de conservación. Data do ano 1984. Atópase en bo 
estado. 
 
5. Instalacións asociadas / Patrimonio etnográfico asociado 
Presa. 

 
Fig.150. Presa próxima á fonte, destinada a regadío. 
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6. Calidade da auga 
Análises realizadas: 
Data: 13/01/ 2010 Resultado: P 
25/8/2009 Non Apta. 
17/3/2009 Cumpre, SG 
6/11/2008 Cumpre, SG 
26/5/2008 Non Apta. 
6/3/2008 Cumpre, SG 
 
7. Uso da auga 
Consumo humano. Rego. 
 
8. Outra información  
A iniciativa da instalación da infraestructura da fonte foi levada a cabo polo 
dono da finca particular que se atopa sobre a fonte. 
A presa está chea de auga, polo que se cree está en uso. 
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FONTE SOUTO Nº 2 (Valladares, Vigo) 

 
Fig.151. Fonte Souto nº 2. 

 
1. Datos xerais e localización 
Nome do manancial /fonte: Souto Nº2. 
Código: N.169 
Barrio: Barrocas.  
Parroquia: Valladares. 
Municipio: Vigo. 
Nome da cuenca: Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa. 
 
2. Procedencia da auga subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde procede a auga subterránea: Monte Alba. 
 
3. Caracterización da fonte 
Lugar onde se atopa a captación: Área municipal. 
Tipo de surxencia: Manancial. 
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Fig.152. Mapa ampliación da localización da Fonte Souto Nº2. 

 

4. Descrición 
Descrición do entorno. Esta fonte sitúase no Camiño do Souto 42. Acceso 
sen dificultade.  
Descrición dos elementos constitutivos. Posúe placa de rexistro do 
Concello de Vigo. Consta dun pequeno lavadoiro con teito.  
Ten tamén unha presa. 
Descrición do estado de conservación. O lavadoiro atópase en bo estado. 
 
5. Instalacións asociadas / Patrimonio etnográfico asociado 
Lavadoiro. Presa para regadío. 
 

 
Fig.153. Detalle da presa. 
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6. Calidade da auga  
Análises realizadas: 
Data: 13/01/210 Resultado: P 
25/8/2009 Cumpre, S.G 
17/3/2009 Cumpre, S.G 
6/11/2008 Cumpre, S.G 
26/5/2008 Cumpre, S.G 
6/3/2008 Cumpre, S.G 
 
7. Uso da Auga 
Consumo humano. 
 
8. Observacións 
Todas as análises realizadas deron como resultado parámetros que cumpren. 
 
9. Outra información 
Conflúe ó regato Bértolos. 
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FONTE  DA VALADA (Valladares, Vigo) 
 

Fig.154. Fonte da Valada. 
 
1. Datos xerais e localización 
Nome do manancial /fonte: Valada. 
Código: N.421 
Barrio: Portal. 
Parroquia: Valladares. 
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Municipio: Vigo. 
Nome da cuenca: Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa 
 

 
Fig.155. Mapa ampliación da localización da Fonte da Valada. 

 
2. Procedencia da Auga Subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde procede a auga subterránea: Monte Alba. 
 
3. Caracterización da fonte  
Lugar onde se atopa a captación: Área municipal. 
Tipo de surxencia: Manancial. 
 
4. Descrición 
Desrición do entorno. Esta fonte sitúase no Camiño do Lugar da Costa, 66. 
Acceso sen dificultade.  
Descrición dos elementos constitutivos. Posúe placa de rexistro do 
Concello de Vigo. 
Consta dunha construcción en pedra, ten un só cano. 
Descrición do estado de conservación. Atópase en bo estado. 
 
5. Instalacións asociadas / Patrimonio etnográfico asociado 
A estructura da fonte. 
 
6. Calidade da auga  
Análises realizadas: Nas datas sinaladas a fonte atopouse seca, polo que non 
hai resultados das análises. 
Data: 25/1/2010 Resultado: SC. 
24/3/2009 SC. 
11/11/2008 S.C 
27/5/2008 S.C 
13/3/2008 S.C. 
20/12/2007 S.C. 
 
7. Uso da Auga 
Non está en uso. 
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8. Ameazas, impactos e presións 
Actualmente a fonte atópase seca. 
As análises non determinan a potabilidade da auga.  
 
9. Outra información 
A fonte Changa atópase próxima. 
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FONTE DE VALES (Valladares, Vigo) 
 

 
Fig.156. Fonte de Vales. 

 
1. Datos xerais e localización 
Nome do manancial /fonte: Vales. 
Código: N.172 
Barrio: Sobreira. 
Parroquia: Valladares. 
Municipio: Vigo. 
Coordenadas xeográficas:  N42 09.885 W8 42.679  Altura: 284 m. 
Nome da cuenca: Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa. 
 
2. Procedencia da auga subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde procede a auga subterránea: Fontefría. 
 
3. Caracterización da fonte 
Lugar onde se atopa a captación: Area municipal. 
Tipo de Surxencia: Manancial. 
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Fig.157. Mapa ampliación da localización da fonte de Vales. 

 
4. Descrición 
Descrición do entorno. Esta fonte atópase no monte Sobreira, situada preto 
do vial do CUVI e do centro escolar de Sobreira. Acceso sen dificultade.  
Descrición dos elementos constitutivos. Posúe placa de rexistro do 
Concello de Vigo. 
Consta dunha construcción en pedra, da que parte un só cano. 
Hai un depósito de auga. Construíuse co fin de que poida ser utilizado polos 
bombeiros no caso de incendio forestal.  
Descrición do estado de conservación. Recuperada e rehabilitada no ano 
2006, por iniciativa da Comunidade de Montes. Atópase en bo estado. 
 
5. Instalacións asociadas / Patrimonio etnográfico asociado 
Depósito de auga. 
A infraestructura en pedra. 
 



Recursos Hídricos da Parroquia de Valladares 

176 

 

 
Fig.158. Depósito de auga próximo á fonte. Construído co fin de usalo en caso de incendio 

forestal. 
 
6. Calidade da auga  
Últimas análises realizadas polo Concello de Vigo: 
Data: 25/01/2010 Resultado: P  
26/8/2009 Non Apta. 
17/3/2009 Cumpre, SG 
11/11/2008 Cumpre, SG 
26/5/2008 Cumpre, SG 
13/3/2008 Cumpre, SG 
 
Análises realizadas por Farmacia Zamáns-Cela. Data:17/1/07. auga 
sanitariamente potable. 
 
7. Uso da Auga 
Consumo humano 
 
8. Ameazas, impactos e presións 
Auga non apta para consumo nas últimas análises realizadas con data 
26/8/2009. 
 
9. Especies de interese asociadas 
Carballeira próxima, formada por Quercus robur. 
 
10. Outra información 
Esta fonte non era utilizada por perda do manancial. No ano 2006 foi 
rehabilitada. Para recuperar o manancial construíuse unha nova canalización, 
desprazando a fonte cara un nivel máis baixo.  
Depósito de auga para utilizalo en caso de incendio en monte próximo. 
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FONTE DE VALES LAVADOIRO (Valladares, Vigo) 
 

 
Fig.159. Fonte Vales Lavadoiro. 

 
 

1. Datos xerais e localización 
Nome do manancial /fonte: Vales Lavadoiro. 
Código: N.161 
Barrio: Sobreira. 
Parroquia: Valladares. 
Municipio: Vigo.   
Coordenadas xeográficas: N42 09.901 W8 42.769 Altura: 270 m   
Nome da cuenca: Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa. 
 
Data de localización: 22-MAR-10 
 
2. Procedencia da auga subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde procede a auga subterránea: Fontefría. 
 
3. Caracterización da fonte 
Lugar onde se atopa a captación: Área municipal. 
Tipo de surxencia: Manancial. 
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Fig.160. Mapa ampliación da localización da Fonte Vales Lavadoiro. 

 
4. Descrición 
Descrición do entorno. Esta fonte sitúase na estrada da Garrida con Vial do 
CUVI. Acceso sen dificultade xa que se atopa á beira do camiño. 
Descrición dos elementos constitutivos. Posúe placa de rexistro do 
Concello de Vigo. A fonte data do ano 1938. Ten un só cano e unha pileta de 
recollida da auga. Ten outra pileta a modo de bebedoiro.  
Consta dun lavadoiro con teito pintado e interiormente revestido en azulexo. 
Descrición do estado de conservación. O lavadoiro atópase en bo estado, 
está recentemente saneado e pintado. 
 

 
Fig.161. Detalle da fonte. 

 

Atención a lenda da placa que facilmente pode levar a confusión.(”Auga sen 
garantía sanitaria.”) 
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5. Instalacións asociadas/ Patrimonio etnográfico asociado 
Lavadoiro. 
 

 
Fig.162. Detalle do Lavadoiro. 

 
6. Calidade da auga 
Últimas análises. 
Data: 25/01/2010 Resultado: P 
26/8/2009 Non Apta. 
17/3/2009 Cumpre, SG 
11/11/2008 Cumpre, SG 
26/5/2008 Non Apta. 
13/3/2008 Cumpre, SG 
 
7. Uso da auga 
Consumo humano.  
 
8. Ameazas, impactos e presións 
Auga non apta para consumo humano nas últimas análises realizadas con data 
26/8/2009. 
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FONTE DO XESTAL (Valladares, Vigo) 
 

 
Fig.163. Fonte do Xestal. 

 
1. Datos xerais da fonte e localización. 
Nome da fonte: Fonte Xestal. 
Código: N.157 
Barrio: Barrocas. 
Parroquia: Valladares. 
Municipio: Vigo.   
Coordenadas xeográficas: N42 10.476  W8 43.510  Altura: 238 m   
Nome da cuenca: Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa. 
Nome do río/ arroio que orixina: Rego da Senra. 
 
Data de localización: 08-ABR-10 
 
2. Procedencia da auga subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde procede a auga subterránea: Monte Alba. 
 
3. Caracterización da fonte. 
Lugar onde se atopa a captación: Área municipal. 
Tipo de surxencia: Manancial. 
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Fig.164. Mapa ampliación de localización da Fonte Xestal. 

 
4. Descrición 
Descrición do entorno da fonte. Atópase no Camiño da Igrexa a carón da 
casa Reitoral. O acceso é sen dificultade, xa que se atopa á beira do camiño. 
Descrición dos elementos constitutivos da fonte. Consta dun lavadoiro con 
teito pintado de branco externamente.  
Descrición do estado de conservación da fonte. O seu estado actual da un 
aspecto de abandono. 
 
5. Instalacións asociadas / Patrimonio etnográfico asociado 
Lavadoiro. 
 

 
Fig.165. Lavadoiro da Fonte do Xestal. 
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6. Calidade da auga 
Análises realizadas anteriormente:  
Data: 13/01/2010 Resultado: P 
25/8/2009 Cumpre, SG. 
17/3/2009 Cumpre, SG. 
6/11/2008 Non Apta. 
26/5/2008 Cumpre, SG. 
6/3/2008 Cumpre, SG 
 
7. Uso da auga 
Consumo humano.  
 
8. Ameazas, impactos e presións 
A instalación atópase a nivel máis baixo que a estrada polo que pode haber 
acumulación de restos no chan. 
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FONTE DA MINA DA DEVESA (Valladares, Vigo) 
 

 
Fig.166. Fonte da Mina da Devesa. 

 
1. Datos xerais e localización 
Nome: Mina da Devesa. 
Parroquia: Valladares. 
Municipio: Vigo. 
Coordenadas xeográficas: N42 10.763 W8 42.942 Altura: 184 m  
Nome da cuenca: Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa. 
 
Data de localización: 14-ABR-10 
 
2. Procedencia da auga subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde procede a auga subterránea: Vertente do 
Monte Alba. 
 
3. Caracterización da fonte 
Lugar onde se atopa a captación: Área municipal. 
Tipo de surxencia: Manancial. 
 
4. Descrición  
Sitúase no camiño do Foxo. Atópase a nivel máis baixo co camiño.  
É unha estructura en formigón  con teito. Ten uns escalóns de acceso e unhas 
varandas. No interior hai un pilón e ten un só cano. 
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Fig.167. Detalle do interior. 

 
5. Instalacións asociadas/ Patrimonio etnográfico asociado  
A estructura da fonte. 
 
6. Calidade da auga 
Non hai análises realizadas. 
 
7. Uso da auga 
Consumo humano. 
 
8. Ameazas, impactos e presións.  
A fonte quedou a nivel máis baixo co camiño cando se construíu a estrada. 
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MINA DE AUGA DO MONTE CEPUDO (Valladares, Vigo) 
 

 
Fig.168. Mina de auga do Monte Cepudo. 

 
1. Datos xerais da fonte e localización 
Parroquia: Valladares. 
Municipio: Vigo. 
Coordenadas xeográficas: Lon. 8º 44' 1.02" W  Lat. 42º 9' 58.15" N 
Coordenadas UTM: X (m): 522.004  Y (m): 4.668.259.  
Nome da cuenca: Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa. 
 
2.  Procedencia da auga subterránea 
Nome do lugar ou serra de onde procede a auga subterránea: Monte 
Cepudo. 
 
3. Caracterización da fonte 
Lugar onde se atopa a captación: Área comunal. 
Tipo de surxencia: Manancial. Trátase dunha mina. 
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Fig.169. Mapa ampliación de localización da mina de auga. 

 
4. Descrición  
Sitúase na ladeira suroeste do Monte Cepudo. 
A auga deste manancial discorre ladeira abaixo do Monte Cepudo, chegando a 
desaparecer o manancial uns metros máis abaixo.  
O veciño, don Xosé Ramón Seoane construíu sete fontes, das que actualmente 
só quedan cinco, e parte das súas pezas foron roubadas. 
Fotos das cinco fontes que seguen ó manancial: 
  

 
               Fig.170                  Fig.171               Fig.172 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fig.174 

                      Fig.173 
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5. Instalacións asociadas / Patrimonio etnográfico asociado 
A infraestructura en pedra das cinco fontes.  
 
6. Calidade da auga 
Non hai análises realizadas. 
 
7. Uso da auga 
Actualmente desaparece o manancial de auga. 
 
8. Ameazas, impactos e presións  
Desapareceron pezas das fontes construídas. 
 
9. Enumeración da flora de interese asociada 
Quercus robur. 
 Laurus nobilis.  
Blechnum spicant. 
 
11. Outra información 
Proposta de fonte. 
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MINA DE AUGA  
 

 
Fig.175. Detalle da mina. 

 

1. Datos xerais e localización 
Barrio: Barrocas. 
Parroquia: Valladares. 
Municipio: Vigo. 
Nome da cuenca: Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa. 
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2. Procedencia da auga subterránea: 
Nome do lugar ou serra de onde procede a auga subterránea: Monte Alba. 
 
3. Tipo de Surxencia: Manancial. Trátase dunha mina. 
Augas da Traída Souto Cacheira. 
 

 

 
Fig.176. Mapa ampliación da localización da mina de auga. 

 
 

4. Descrición 
Esta mina sitúase nun camiño dende a estrada do Freixo 108. Acceso sen 
dificultade.  
Ten unha porta en chapa. 
 
5. Uso da Auga 
Consumo humano. 
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Fig.177. Mapa de localización dos mananciais e fontes de Valladares
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Listado dos mananciais e fontes de Valladares. 
  

Nº Nome do manancial / fonte    Nº Nome do manancial / fonte 

1 Fontes do Alba / Fonte de Justo  28 Fonte das Mouteiras. 

2 Fonte Alto da Garrida.  29 Fonte do Ouro. 

3 Fonte do Arroio.  30 Fonte do Peimallo. 

4 Fonte das Barrocas.  31 Fonte do Pingallo. 

5 Fonte do Barronco.  32 Fonte dos Pozos. 

6 Fonte dos Bértolos.  33 Fonte das Quendas. 

7 Fonte da Cacheira.  34 Fonte da Quinta. 

8 Fonte das Cans.  35 Fonte das Regadiñas. 

9 Fonte do Caramancho.  36 Fonte do Regueiro do Alén. 

10 Fonte do Caride.  37 Fonte do Rei. 

11 Fonte do Carregal.  38 Fonte de San Xoán. 

12 Fonte da Chan  
Fonte da Estrada do Alba. 

 39 Fonte do Sapo. 

13 Fonte da Changa.  40 Fonte de Seguedo. 

14 Fonte da Chosca.  41 Fonte de Seoane. 

15 Fonte do Coello.  42 Fonte da Silveira. 

16 Fonte das Cortes.  43 Fonte da Simona. 

17 Fonte das Cunchas.  44 Fonte de Souto Lavadoiro. 

18 Fonte das Curtiñas.  45 Fonte do Souto Nº1. 

19 Fonte do Eido Vello.  46 Fonte do Souto Nº2. 

20 Fonte da Estrada do Portal.  47 Fonte da Valada. 

21 Fonte Estripeiro.  48 Fonte de Vales. 

22 Fonte de Fabás.  49 Fonte de Vales Lavadoiro. 

23 Fonte de Fabás Lavadoiro.  50 Fonte Xestal 

24 Fonte de Freixo.  51 Fonte da mina da Devesa. 

25 Fonte da Garrida.  52 Mina do Monte Cepudo. 

26 Fonte Lago.  53 Mina de auga. 

27 Fonte do Lavadoiro da Valada.    
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INVENTARIO dos Ríos e 

Regatos 
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REGO BARXA 
Nacemento: nace en Babío, no punto: 
Coordenadas xeográficas: Lon: 8º 43' 6.83" W  Lat. 42º 11' 32.8" N 
Coordenadas UTM: X (m): 523.238    Y(m): 4.671.182 
 
Lonxitude: 1671.73 m. aproximadamente. 
 
Patrimonio etnográfico asociado: Muíños. 
Atopamos muíños seguindo o curso do rego en diferentes puntos  e próximos a 
estrada de Clara Campoamor. 
 
 
 
REGO DE FREIXO 
Nacemento: nace en O Casqueiro,  
Coordenadas xeográficas: Lon. 8º 44' 16.6" W    Lat. 42º 10' 40.61" N 
Coordenadas UTM: X(m):   521.642  Y(m):  4.669.567  
 
Lonxitude: 2331 m aproximadamente. 
 
 
 
REGATO DO GROÑO 
Nacemento: nace nas Barrocas. 
Localización:  
Coordenadas xeográficas: Lon: 8º 43' 14.17" W  Lat. 42º 10' 27.5" N 
Coordenadas UTM: X (m): 523.076  Y(m): 4.669.167 
É o regato que pasa preto do Centro veciñal e cultural de Valladares. 
 
Lonxitude: 460.23 m. aproximadamente. 
Conflúe co Regueiro da Senra, no punto: 
Coordenadas xeográficas: Lon: 8º 43' 14.08" W  Lat. 42º 10' 27.56" N 
Coordenadas UTM: X (m): 523.078  Y(m): 4.669.169 
 

 
Fig.178.Nacemento do regato Groño. 
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REGO LAVADOUROS  
Nacemento: no Barrio de A Garrida. 
Coordenadas xeográficas: Lon:8º 42' 48.06" W (comprobar) Lat. 42º 10' 0.68" N 
Coordenadas UTM: X (m): 523.678  Y: 4.668.342 
Zona (IGM): 29 
 
Lonxitude: 1117.35 m. aproximadamente. 
Transcorre por A Costa. 
 
Recolle as augas do regueiro da Senra ó seu transcurso polo Barrio O Portal, 
no punto: 
Coordenadas xeográficas: Lon. 8º 42' 51.91" W   Lat. 42º 10' 32.35" N  
Coordenadas UTM: X (m): 523.586   Y(m):4.669.318 
 
Conflúe co Rego da Barxa e o Rego da Quintián, no Foxo: 
Coordenadas xeográficas: Lon:  8º 42' 47.19" W   Lat. 42º 10' 53.54" N 
Coordenadas UTM: X (m): 523.692   Y(m): 4.669.97 
 
Patrimonio etnográfico asociado: Muíños.  
 
Especies de interese asociadas:  Importante Bosque de ribeira. 
 
 
REGO QUINTIÁN 
Nacemento: 
Nace na serra coñecida como Fontefría, preto ó Campus Universitario de Vigo, 
fóra dos límites da Parroquia, no punto: 
Coordenadas xeográficas:  Lon. 8º 41' 42.59" W  Lat. 42º 10' 13.77" N 
Coordenadas UTM: X (m): 525.178  Y(m): 4.668.751 
 
Lonxitude: 2114 m. aproximadamente. 
 
Discorre pola serra de Fontefría, pasando por Fabás e Longaras. 
 
Conflúe no “Foxo” co Rego Barxa e co Rego Lavadouros, no punto: 
Coordenadas xeográficas: Lon:  8º 42' 47.19" W   Lat. 42º 10' 53.54" N 
Coordenadas UTM: X (m): 523.692   Y(m): 4.669.972 
 
 
 
Pódese salientar a existencia de canles de rega. 
Un exemplo de aproveitamento da auga dos ríos son as canles destinadas a 
regadío. 
Aproveitamento da auga do Rego Quintián para canalizar a auga ata os  
muíños e para rega. Nas seguinte figura vese unha comporta para canalizar a 
auga ata un muíño.  
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Fig.179. Detalle da comporta da canle de auga para un muíño próximo. 

 

 
Fig.180. Detalle dunha chave nunha canle. 

 
 
 
 
  
Especies de interese asociadas:  Importante bosque de ribeira. 
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REGO SECO  
Nacemento: Nace no Monte Alba 
 
Actualmente hai un recheo ó seu paso na ladeira oeste do Monte Alba. 
 
Forma unha pequena fervenza situada na Estrada do Zondal. 
Trátase dunha fervenza aparentemente en bo estado na parte superior da 
estrada. Seguindo o cauce da auga na parte baixa da estrada é unha zona 
deteriorada, hai escombro e restos de electrodomésticos. 
 
 
 
REGATO DOS SEIXOS 
Nacemento: Nace no Barronco 
Coordenadas xeográficas: Lon. 8º 43' 51.44" W  Lat. 42º 10' 56.42" N 
Coordenadas UTM: X (m): 522.218  Y(m): 4.670.056 
 
Lonxitude: 1469.38 m. aproximadamente. 
Pasa baixo a estrada PO-330, discorre por Xeiros e O Canizo ata que conflúe 
co Rego da Barxa no punto: 
Coordenadas xeográficas: Lon. 8º 42' 58.17" W  Lat. 42º 11' 5.24" N  
Coordenadas UTM: X (m): 523.439  Y(m): 4.670.332 
 
 
 
REGUEIRO DA SENRA 
Nacemento: na vertente do Monte Alba-Pozos, no punto: 
Coordenadas xeográficas: Lon: 8º 43' 52.77" W  Lat. 42º 10' 33.39" N 
Coordenadas UTM: X (m): 522.190  Y(m): 4.669.346 
 
Lonxitude: 1550 m. aproximadamente. 
    
Conflúe co rego do Lavadouros, no Portal, no punto:  
Coordenadas xeográficas: Lon. 8º 42' 51.91" W   Lat. 42º 10' 32.35" N  
Coordenadas UTM: X (m): 523.586   Y(m): 4.669.318 
 
 
 
REGATO DA SIMONA 
 

Trátase dun regato que conflúe no rego da Barxa, preto de Beirán. 



 

 

Recursos Hídricos da Parroquia de Valladares 

 

197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.181. Mapa da localización dos ríos e regatos de Valladares. 
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INVENTARIO das Lagoas 
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Temos en conta tamén as lagoas artificiais, xa que foron converténdose en 
importantes hábitats de flora e fauna.  
 
Os mananciais dos nacentes baixo o Monte Alba alimentan diversas lagoas 
situadas en distintas alturas do parque da “Chan das Esculturas”.  
 
Atópase unha lagoa  preto da Fonte da Chan. 
 

 
Fig.182. Lagoa preto da Fonte da Chan. 
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Existen 3 lagoas artificiais nas ladeiras do Monte Alba. 
 

 
Fig.183. Lagoa artificial na ladeira oeste do Monte Alba. 

 

Flora ó redor da lagoa: Acibros. 
Flora no interior da lagoa: Nenúfares, xuncos. 
 

 



Recursos Hídricos da Parroquia de Valladares 

201 

 

 
Fig.184. Lagoa artificial na ladeira oeste do Monte Alba. 

 

 
Fig.185. Lagoa artificial na ladeira oeste do Monte Alba. 

 
Flora ó redor da lagoa: salgueiros, xestas. 
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Lagoa artificial no Monte dos Pozos. 
 

 
Fig.186. Lagoa artificial no parque forestal do Monte dos Pozos. 

 
Localización: Sitúase no Parque Forestal do Monte dos Pozos. 
Coordenadas xeográficas: N42 10.962 W8 44.346 Altura: 321 m 
  
Data de localización: 24-MAR-10  
 
Descrición: Trátase duna lagoa artificial situada no parque forestal do Monte 
dos Pozos, é de grandes dimensións. Construírona de tal maneira que formaba 
un illote e accedíase a este mediante unha ponte. No ano ... houbo un derribo e 
as obras realizadas fixeron que as súas dimensións diminuíran, tendo 
actualmente a metade da capacidade, e xa non rodea ó “illote”.  
   
Hai un mirador con vistas á Ría.  
Hai tamén un merendeiro. 
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Fig.187.  Detalle da redución da lagoa. 

 
Fauna no interior da lagoa: Hai parrulos, e carpas 
 

 
Fig. 188.Parrulos na logoa. 
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Lagoa natural 
 

Fig. 189. Lagoa natural 
 
Localización: Sitúase preto da fonte do Coello. 
Descrición: Trátase dunha lagoa natural con importante flora hidrófila de 
interese, como son xuncos, tifas  e lirios amarelos. 
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Fig.190. Mapa da localización das lagoas de Valladares. 
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INVENTARIO dos Sistemas 

de Auga Potable
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As Comunidades de Augas 
 

O abastecemento de auga municipal tardou en chegar ás parroquias, isto levou 
á construcción de diferentes comunidades particulares de augas. 
En Valladares constituíronse cinco Comunidades de Augas nos barrios do 
Carregal, do Souto, da Sobreira, das Barrocas e da Garrida, e hoxe en día 
súmase tamén a de Freixo. 
 
Construíronse pois, diferentes depósitos de auga nos barrios. 
 
DEPÓSITO DA CACHEIRA  
 

 
Fig.195. Depósito da Cacheira. 

 
1. Identificación e localización 
 

Nome: Depósito da Cacheira. 
Situación: Atópase no camiño que parte da estrada de Freixo en ascensión 
cara o Monte Alba.  
Coordenadas xeográficas: N42 10.488 W8 44.060 Altura: 343 m 
  
Data de localización: 12-ABR-10 
 
2. Estado da infraestructura do sistema 
 

Data de construcción: Principios dos anos 70. 
Estado físico: Atópase en bo estado. 
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Historia 
A comunidade de Augas do Souto e das Barrocas datan case do mesmo ano, 
de finais dos anos sesenta e principios dos setenta. 
Os veciños do Barrio das Barrocas reuníronse para tratar a posibilidade de 
construír unha traída de augas, que pola xeografía do terreo se dividiu en dúas: 
a do Souto e a das Barrocas. 
No ano 1970, os veciños de Souto, estiveron na procura de mananciais, 
limpando minas e dándolles máis profundidade. A continuación construíuse o 
depósito e instalouse o sistema de tuberías. 
 
Hai un depósito na parte de arriba da Fonte das Barrocas. 
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DEPÓSITO DA GARRIDA 
 

 
Fig.191. Depósito da Garrida. 

 

1. Identificación e localización 
Nome: Depósito da Garrida.  
Situación: Atópase na estrada do CUVI. 
 
Recibe augas do Río Quintián. 
 
2. Estado da infraestructura do sistema 
 
Data de construcción: Anos 70. 
Estado físico: Átopase en bo estado. 
 
3. Historia 
A Comunidade de Augas da Garrida foi fundada a finais do ano 1972 e 
principios do 1973. 
Tratouse dunha necesidade urxente , debido ó rápido incremento de veciños 
que se estaba a dar no barrio da Garrida nese momento. 
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DEPÒSITO DA GARRIDA 
 

 
Fig.192. Depósito da Garrida. 

 
1. Identificación e localización 
 
Nome: Depósito da Garrida.  
Situación: Barrio da Garrida. Atópase na estrada do Alba. 
Coordenadas xeográficas: N42 09.874  W8 43.792  Altura: 326 m 
     
Data de localización: 13-ABR-10 
 
2. Estado da infraestructura do sistema 
Data de construcción: Anos 70 
Data de última modificación ou ampliación: 2008 
Frecuencia de mantemento: Control de cloro dúas veces ó día.  
 
3. Calidade da auga 
Desinfectante: Cloro. 
 
4. Datos de subministro 
Procedencia da auga subterránea: Mananciais do Monte Alba. 
Barrios ós que abastece: A Garrida. 
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DEPÓSITO DO MONTE CEPUDO 
 

Atópase soterrado. 
1. Identificación e localización 
Nome: Depósito do Monte Cepudo.  
Situación: Atópase no Alto do Cepudo. 
Coordenadas xeográficas: Lon. 8º 44' 2.75" W  Lat. 42º 10' 9.29" N 
 
2. Estado da infraestructura do sistema 
Estado físico: Atópase en bo estado. 
 
 
DEPÓSITO DO MONTE DOS POZOS 

 
Fig.194. Depósito de auga potable do Monte dos Pozos. 

 
1. Identificación e localización 
Nome: Depósito do Monte dos Pozos.  
Situación: Atópase no Monte dos Pozos. 
Coordenadas xeográficas: N42 10.962 W8 44.346 Altura: 325 m 
Data de localización: 24-MAR-10 
 
2. Estado da infraestructura do sistema 
Estado físico: Atópase en bo estado. 
 
3. Datos de subministro 
Barrios ós que abastece: Barrio de Freixo. Tamén abastece a unha parte da 
Parroquia de Coruxo. 
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DEPÓSITO DE SOBREIRA 
 

Fig.193. Depósito de Sobreira. 

 
1. Identificación e localización 
Nome: Depósito de Sobreira.  
Situación: Barrio da Sobreira. 
Coordenadas xeográficas: N42 10.165 W8 42.399 Altura: 296 m  
    
Data de localización: 12-ABR-10 
 
2. Estado da infraestructura do sistema 
Data de construcción: Anos 70. 
Estado físico: Atópase en bo estado. 
 
3. Datos de subministro 
Barrios ós que abastece: Barrio da Sobreira. 
 
4. Historia 
Esta comunidade de augas foi fundada arredor do ano 1975, xa que os veciños 
deste barrio, vían que noutras zonas da parroquia xa tiñan auga nas súas 
vivendas. 
Non tiveron que buscar mananciais xa que existía un que xa abastecera a 
cidade de Vigo varias décadas atrás. Pero como nese momento o subministro 
de Vigo se facía a través do Río Oitavén, a Comunidade de Augas solicitoulle á 
empresa que levaba o abastecemento de Vigo que llelo cedesen, e así foi.  
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 Fig. 196. Mapa de localización dos depósitos de auga potable. 
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Táboa. Nomes dos depósitos que aparecen no mapa de localización dos 
depósitos de auga potable. 
 
 

Nº Depósito 

1 Das Barrocas 

2 Da Cacheira 

3 Da Garrida (preto do CUVI) 

4 Da Garrida 

5 Do Monte Cepudo 

6 Do Monte dos Pozos 

7 Do Portal 

8 De Sobreira 
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INVENTARIO DOS RECURSOS 

PATRIMONIAIS  DE 

VALLADARES 
 
 

 
 
Este inventario divídese en tres partes: 
 
O inventario dos Muíños Hidráulicos. 
O inventario dos Lavadoiros 
O inventario das Presas. 
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INVENTARIO dos Muíños 

Hidráulicos de Valladares 
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Fig.197. Mapa de localización dos muíños hidráulicos de Valladares. 
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Fig.198. Mapa ampliación de localización dos muíños hidráulicos. 

 

 
Fig.199. Mapa ampliación de localización dos muíños. 
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Fig.200. Mapa ampliación dos muíños do Foxo. 

 

 
Fig.201. Mapa ampliación dos muíños 12 e 13. 
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MUÍÑO Nº1 
 
Localización:   
Atópase preto do Centro Veciñal e Cultural de Valladares. 
 
 
Recurso hídrico: Rego da Senra. 
 
Tipo: Trátase dun muíño de canal ou pozo oblicuo. 
 
 
Estado de conservación: Atópase en estado de ruínas. 
 
 

 
Fig.202. Muíño en ruínas preto do Centro Veciñal e Cultural de Valladares. 
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MUÍÑOS Nº2 e Nº3 
 
Localización:   
Coordenadas xeográficas:  N42 10.616 W8 42.780 Altura: 153 m  
Data de localización: 23-MAR-1 
Recurso hídrico: Rego Lavadouros. 
Tipo: Muíños de canal ou pozo oblicuo. 
Estado de conservación: Foron rehabilitados, pero actualmente atópanse 
semiabandonados. 
 
 
Muíño Nº12 
Nome: Muíño do Redondo 1. 
 
 

 
Fig.203. Muíño  do Redondo 1. 
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Muíño Nº3 
Nome: Muíño do Redondo 2. 
 
 

 
Fig.204. Muíño do Redondo 2. 
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Muíño Nº4 
 
Nome: Muíño de Loncras 
 
Localización:  
Coordenadas xeográficas:  N42 10.707 W8 42.733 Altura:148 m 
   
Data de localización: 23-MAR-10 
 
Recurso hídrico: Rego Lavadouros. 
 
Estado de conservación: Foi rehabilitado. Estado actual semiabandonado. 
 
 

 
Fig.205. Muíño de Loncras. 
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MUÍÑOS Nº5 e Nº6 
 

Conxunto de dous muíños.  
  
Localización:  
Coordenadas xeográficas: N42 10.907 W8 42.732 Altura: 139 m   
Data de localización: 05-ABR-10 
Recurso hídrico: Rego Lavadouros.  
Tipo: Muíños de canal ou pozo oblicuo. 
 

 
Fig.206. Muíño  Nº 5 no mapa. 

 

 
Fig.207. Muíño  Nº6 no mapa. 
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MUÍÑO Nº7 
 
Localización:  
Coordenadas xeográficas: N42 10.897 W8 42.777 Altura: 134 m  
Data de localización: 05-ABR-10 
Recurso hídrico: Rego Barxa. 
Estado de conservación: Atópase en uso. 
Ten un pequeno panel solar no teito (signo de combinación tecnolóxica e rural.) 
 

 
Fig.208. Muíño  Nº 7 no mapa. 

 

 
Fig.209. Canalización da auga ata o muíño. 

Fig.210. Moa. 
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MUÍÑO Nº8 
 
Localización:  
Coordenadas xeográficas:  N42 10.977 W8 42.906  Altura:137 m 
    
Data de localización: 30-MAR-10 
 
Recurso hídrico:  Rego Barxa. 
 

 
Fig.211. Muíño  Nº 8  no  mapa. 
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Muíño Nº9 e Nº10 
 

É un conxunto de dous muíños 
 
Localización:  
Coordenadas xeográficas: N42 11.014 W8 42.926  Altura:129 m   
  
Data de localización: 30-MAR-10 
 
Recurso hídrico: Rego Barxa. 
 
Estado de conservación: Estes muíños foron restaurados cando se construíu 
a nova estrada. 
 

 
Fig.212. Muíños Nº9 e Nº10 no mapa. 
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Muíño Nº9 
 

 
Fig.213. Muíño  Nº 9  no  mapa. 

 
 

 
Fig.214. Detalle do canal, cubo e rella. 
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Fig.215. Caída da auga que fai mover o rodicio. 

 

 
Fig.216. Antonio Álvarez botando o millo na tolva.. 
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Fig.217.Detalle do interior. 
 
 
 

Antonio Álvarez, un dos propietarios do muíño, unha das poucas persoas que 
aínda hoxe en día vai moer millo. Grazas a Antonio, o muíño segue en 
funcionamento, e mantense o uso deste patrimonio.  
Por todo isto, que aínda manteña en funcionamento o muíño, merece que se 
recoñeza a súa labor. 
 
Na figura 216, vese a Antonio botando o millo na tolva para comezar a moer., e  
na figura 217, recollendo o millo xa moído coa vasoira.
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Muíño Nº10 
 

 
Fig.218. Muíño  Nº 10  no mapa. 

 
 
 
 

 
Fig.219. Detalle dos arcos e o rodicio. 
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MUÍÑO Nº 11 
 
Localización:  
Coordenadas xeográficas: N42 11.218 W8 43.002 Altura: 117 m  
Data de localización: 30-MAR-10 
Recurso hídrico asociado: Rego Barxa. 
Tipo: Muíño en canal ou pozo oblicuo.  
 

 
Fig.220. Muíño nº 11  no  mapa. 

 

 
Fig.221. Detalle da canle. 
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Fig.222. Detalle do rodicio. 

 

Fig.223. Benito Abalde no Interior do muíño 
 

Benito Abalde, un dos propietarios do muíño, e traballador incansable.  
Importante tamén recoñecer a súa labor. 
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MUÍÑOS Nº12 e Nº13 
 
É un conxunto de dous muíños. 
 
Localización: 
Lugar de Seones – Zamáns. Preto da desembocadura do embalse do río 
Zamáns. 
Recurso hídrico: Río Zamáns. 
 
 
 
Muíño Nº12 
 
Nome: Casa-Muíño de Maquías. 
Tipo: Trátase dun muíño-vivenda. 
Descrición 
É un dos muíños máis interesantes da comarca viguesa.  
Este muíño-vivenda consta dunha planta baixa con dúas moas e cociña, 
mentres que na parte alta aparece unha habitación. 
  
Estado de conservación 
 A súa estructura consérvase en bo estado, pese a que desapareceron 
algunhas pezas. Na actualidade  esta construcción atópase rehabilitada. 
 

 
Fig.224. Muíño – vivenda de Maquías. 
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Muíño Nº 13 
 

 
Fig.225. Muíño  nº 13  no  mapa. 

 

Atópase preto do muíño- vivenda de Maquías. 
Trátase dun muíño en  canal ou pozo oblicuo. 
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INVENTARIO dos 
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Nº Nome do lavadoiro Tipo de lavadoiro 

1 Alto da Garrida Con teito 

2 Barrocas Con teito  

3 Barronco Con teito 

4 Bértolos Sen teito 

5 Cacheira Con teito 

6 Cans Sen teito 

7 Caramancho Con teito 

8 Carregal Con teito 

9 Cortes Con teito 

10 Fabás Lavadoiro Con teito 

11 Garrida Con teito 

12 Lavadoiro da Valada Con teito 

13 Ouro  Con teito 

14 Quendas Con teito 

15 Quinta Con teito 

16 Regadiñas Con teito 

17 Regueiro do Alén Con teito 

18 Rei Con teito 

19 San Xoán Con teito 

20 Seguedo Con teito 

21 Seoane  Con teito 

22 Silveira Con teito 

23 Simona Con teito 

24 Souto Lavadoiro Con teito 

25 Souto Nº2 Con teito 

26 Vales Lavadoiro Con teito 

27 Xestal Con teito 

 
 
Os datos destes lavadoiros atópanse no inventario de mananciais e fontes, xa 
que todos eles son considerados fontes. 
 
Na figura 227 preséntase o mapa de localización dos lavadoiros da parroquia. 
 
Para consultar datos de localización ou outra información, consultar o 
Inventario de mananciais e fontes. 
 
 
 
A maioría destes lavadoiros seguen o modelo de construción habitual con teito, 
pero hai exemplos de lavadoiros rústicos, como é o caso do lavadoiro das 
Cans, ou o lavadoiro que a continuación se presenta,  é unha peza en pedra  e 
se atopa dentro dunha propiedade privada. 
A continuación temos un exemplo de lavadoiro en pedra dentro dunha 
propiedade privada. 
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LAVADOIRO 
 

 
Fig. 226. Lavadoiro de pedra. 

 
1. Datos xerais e localización 
Barrio: Igrexa. 
Municipio:Vigo. 
Parroquia:Valladares. 
 
2. Procedencia da auga subterránea 
Lugar ou serra de onde procede a auga subterránea: Vertente dos Monte 
dos Pozos-Alba. 
 
3. Caracterización da fonte 
Lugar onde se atopa a captación: Área privada. 
Tipo de surxencia: Manancial. 
 
(Asígnaselle o Nº 28 para localizalo no mapa).
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Fig.227. Mapa de localización dos lavadoiros de Valladares. 
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INVENTARIO das Presas 
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Listado das fontes que teñen asociada unha presa 
 

1 Fonte do Arroio 

2 Fonte do Barronco 

3 Fonte de Bértolos 

4 Fonte da Cacheira 

5 Fonte das Cans 

6 Fonte do Carregal 

7 Fonte Eido Vello  

8 Fonte de Freixo 

9 Fonte do Pingallo 

10 Fonte das Quendas 

11 Fonte San Xoán 

12 Fonte de Seoane 

13 Fonte da Silveira 

14 Fonte da Simona 

15 Fonte Souto Nº1 

16 Fonte Souto Nº2 

 
Para consultar datos de localización ou outra información, consultar o 
Inventario de mananciais e fontes. 
 
A fonte de San Xoán consta dunha canle para rega a partir do lavadoiro. 
 
Unha presa de grandes dimensións sitúase no Camiño do Portal. A auga 
provén da Fonte da Quinta. É unha construción con muros de pedra e unha 
parte en formigón. O regadío é cara os campos da parte de abaixo da estrada.  
 

 
Fig.228. Detalle da presa.  
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INVENTARIO dos 

Recursos Naturais 

asociados ós recursos 

hídricos de Valladares 
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Temos importantes recursos naturais asociados ós recursos hídricos vistos 
anteriormente. 
Como valiosos recursos naturais asociados ás fontes temos: 
  
Unha importante carballeira preto da fonte das Cunchas.  
Outra carballeira preto da fonte de Seoane. 
Outra carballeira preto da fonte do Peimallo. 
E temos tamén un importante bosque de ribeira no rego Quintián e rego 
Lavadouros. 
 
A continuación trátase o bosque de ribeira pola súa importancia. 
 
 

O bosque de ribeira do Rego Quintián e Rego Lavadoiros 
 
As distintas especies se dispoñen según os seus requirimentos hídricos, 
resultando unha moi característica formación en catena.  
Así, salgueiros e bidueiros sitúanse inmediatos ó caule, chopos e fresnos máis 
separados e finalmente olmos na zona exterior.  
Poden ir acompañados por outras árbores e arbustos típicos da ribeira, silvas, 
rosais silvestres, etc., ademais de xuncos e canas situadas xunto ó caule. 
 
É un bosque de ribeira, de distribución lineal ó longo das marxes do río. O 
estrato arbóreo está dominado por Salix caprea acompañado por Alnus 
glutinosa. No estrato herbáceo cabe destacar a abundancia de especies 
hidrófilas 
 
Destaca neste enclave o bo estado de conservación do bosque de ribeira 
nalgúns treitos. Dotados non só de valor natural senón tamén beleza 
paisaxística.  
 
 O principal interese botánico deste treito do Rego Quintián e Lavadoiros  
consiste no estado de conservación do bosque de ribeira nalgún sector da 
zona, conservación que se traduce tanto na biodiversidade como no porte 
dalgúns exemplares, en especial amieiros e carballos. 
 
O elemento máis destacado deste enclave é o bo estado de conservación 
deste hábitat, en especial o treito antes da confluencia no Foxo. Á riqueza do 
ecosistema de ribeira neste treito engádeselle unha paisaxe agrícola cos seus 
valores naturais integrados na xeografía natural. 
 
Este enclave posúe valores intrínsecos, tanto naturais como paisaxísticos, que 
o converten nunha peza importante na protección do patrimonio fluvial do 
Concello 
 
Presenta esta zona sobre todo unha singular formación de amieiros e 
salgueiros.  
 
O gran porte deste exemplar de salgueiro, é indicativo do bo estado de 
conservación do bosque de ribeira. (Ver fig.231) 



Recursos Hídricos da Parroquia de Valladares 

244 

 

 
Enumeración da flora que presenta o bosque de ribeira do rego Quintián. 
Abedul (Betula pendula) 
Aliso (Alnus glutinosa) 
Blechnum spicant 
Cana  ( Arundo donax )  
Carballo, ( Quercus robur ) 
Castiñeiro ( Castanea sativa ) 
Hedra ( Hedera helix ) 
Loureiro, ( Laurus nobilis ) 
 Mimbreira púrpura (Salix purpurea) 
Xilbarbeira ( Ruscus aculeatus ) 
Salgueiro, (Salix caprea) 
 

 
Fig.230. Prímula acaulis.(L) 

 

 
Fig.231. Exemplar de salgueiro. 
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Fig.232. Exemplar de plataneiro. 

 

 
 A continuación enumérase e descríbese as distintas especies de interese que  
fomos atopando asociadas ós recursos hídricos. 
 
Especies que nos atopamos tanto no bosque de ribeira coma preto de fontes e 
lavadoiros. 
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Abedul, Betula pendula 
 
Clasificación 
División: Magnoliophytas (Angiospermae)  
Clase: Magnoliopsida 
Familia: Betulaceae. 
 
Descrición 
Árbores con tronco delgado e ritidoma branco. Tronco surcado na base. 
Amentos masculinos e femininos colgantes.  
Froitos indehiscentes alados. Florece en abril e maio. 
 
 
 

Aliso. Alnus glutinosa 
 
Clasificación 
División: Magnoliophytas (Angiospermae)  
Clase: Magnoliopsida 
Familia: Betulaceae. 
 
Descrición 
Árbores con tronco delgado, gris escuro e cortiza fendida. 
Follas pegañosas na súa xuventude. 
Amento masculino con escamas vermellas. 
Amento feminino con pedúnculos longos, leñosos en período de frutificación. 
Froitos indehiscentes non alados.  
Florece en marzo e abril. Crece nas veigas e marxe dos ríos. 
 
 
 

Carballo, Quercus robur 
 
Clasificación 
División: Magnoliophytas (Angiospermae)  
Clase: Magnoliopsida 
Familia: Fagaceae. 
 
Descrición 
Árbore de gran porte e copa ampla e irregular. 
Follas lobuladas, normalmente con cinco pares de lóbulos. Peciolos curtos. 
Flores masculinas en amentos colgantes. Flores femininas en cúpulas. 
De dúas a cinco belotas xuntas con pedúnculos longos. Florece en maio. 
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Castiñeiro, Castanea sativa 
 
Clasificación 
División: Magnoliophytas (Angiospermae)  
Clase: Magnoliopsida 
Familia: Fagaceae 
 
Descrición 
Árbore de tronco curto, ritidoma gris escuro agudo ovoide. 
Follas con peciolos curtos, alongadas lanceoladas. 
Flores masculinas en fascículos erectos. 
Flores femininas solitarias ou en grupos de dous ou tres, en cúpulas esféricas. 
Froitos indehiscentes (castañas) de cor marrón escura, brillantes coriáceos, 
claros por dentro con pericarpo pubescente e unha única semente. 
Florece en xuño. 
É orixinario do sur de Europa. Cultivado polas súas sementes comestibles.  
 
 
 

Mimbreira púrpura, Salix purpurea 
 
Clasificación: 
División: Magnoliophytas (Angiospermae)  
Clase: Magnoliopsida 
Familia: Salicaceae. 
 
Descrición: 
Porte arbustivo ou arbóreo, con ramas delgadas flexibles. 
Follas alongadas con peciolos curtos. 
Florece en marzo e abril. 
É frecuente nas marxes de arroios e ríos e pradeiras húmidas. 
Se cultiva como vimbio para cestería. 
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Fento femia. Athyrium filix-femina  
 
Clasificación:  
División: Pteridophita. 
Clase: Licopodiaceae. 
Familia Athyriaceae. 
 
Descrición: 
As frondes crecen ata un metro de 
altura. 
Rizoma curto, marrón escuro e 
escamoso. 
Os talos teñen escamas de cor 
marrón. 
Frondes dunha cor verde fresco, 
bipinnadas e tripinnadas.  
Pinnas alternas. 
Bordes das pinnas arqueados, con  
soros entre alongados e en forma de 
media lúa. 
 
Hábitat: Crece en bosques húmidos. 
 
 
 
 
Característica de pteridófitas: 
Vernación circinada: a fronde nos primeiros 
estadios de formación enrolase sobre sí 
mesma dende a base ata o ápice. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.233. Exemplar de Athyrium filix-femina. 

Fig. 234. Vernación circinada 
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Sauce capruno. Salix caprea 
 

Clasificación: 
División: Magnoliophytas (Angiospermae)  
Clase: Magnoliopsida 
Familia: Salicaceae. 
 
Descrición: 
Porte: Arbusto densamente ramificado ou árbore. 
Follas con peciolos longos, brillantes no haz, grises afelpadas no envés na súa 
xuventude.  
Amentos dioicos que aparecen antes que as follas. 
  
 
 
Florece de marzo a maio.  
Hábitat: Abunda nas lindes e claros dos bosques, ladeiras e regatos. 
 

 

 

 

 

 

Amentos masculinos erectos, grosos, 
con pelos longos.  
Flores con estames amarelos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amentos femininos case sentados. 
Durante a maduración do froito 
alcanzan os 10 cm. de lonxitude. 
 

 

 

 

 

Fig.237. Amentos masculinos de Salix caprea. 

Fig.238. Amentos femininos de Salix caprea. 
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Evernia prunastri  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Clasificación: 
 

División Líquenes-Lichenes 
Familia: Usneaceae. 
 

Descrición: 
 
Matoxos suaves, ramificados en forma de arbusto, 
habitualmente colgantes, de cor verdegris a verde amárelo, 
máis claro por debaixo e con manchas blanquecinas nos 
bordes e parte superior. 
 
Crece sobre árbores de frondosas. 
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Fento macho Driopteris filix-mas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clasificación: 
 
División: Pteridophita. 
Clase: Licopodiaceae. 
Familia: Aspidiaceae. 
 

Descrición: 
 
Fento de porte de ata un metro de altura. 
As frondes están cubertas de escamas de cor óxido nas nervaduras.  
Están amplamente pinnados. As pinnas aparecen profundamente partidas.  
As pínnulas son de cor verde escuro, máis claras no envés e con bordes 
moi aserrados. 
Soros na nervadura central das pinnas. 
O talo é de cor amarelo, cunha estría negra. Rizoma cuberto de escamas 
de cor óxido. 
 
Hábitat: Crece en bosques umbríos. 
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Tifa, espadaña, Typha angustifolia 

 
Clasificación 
Familia: Thyphaceae 
 
Descrición 
Planta perenne, con rizoma rastreiro, de ata 3 m. de altura. Tallo erguido, de 
sección case cilíndrica. Follas alzadas, estreitas lineais, cunha anchura máxima 
de 1 cm. Inflorescencia formada por dous espádices cilíndricos. A parte inferior 
do espádix con flores femininas. A parte superior con flores masculinas. 
Florece en xullo e agosto. 
 
Hábitat: Atópase en humedais. É frecuente dende terreos baixos ata o pé da 
montaña. 
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 Fig. 241.Mapa Hidrográfico de Valladares. 
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RUTA DA AUGA  
DE VALLADARES 

 

O día 22 marzo, é o Día Mundial da auga, Con tal motivo, este día pódese 

fixar para realizar unha ruta a pé chamada “A ruta da Auga de Valladares”, que 
se explica a continuación. 
 
O deseño do circuíto está trazado de maneira que pase por diferentes recursos 
hídricos da Parroquia.  
Pasa polos puntos de maior interese por existencia de patrimonio y/ou recursos 
naturais de interese. 
Ten como obxectivo principal a concienciación dos veciños do patrimonio 
importante que posúen, ó mesmo tempo que disfrutan camiñando en 
compañía, e tamén de outros visitantes da Parroquia. 
 
No percorrido do circuíto amoréanse lugares de especial significado, 
carballeiras, muíños, un bosque de ribeira, ou a panorámica do val. 
 
O circuíto tamén posúe valor como recurso didáctico. As ribeiras fluviais coa 
súa fauna asociada ou a presencia de muíños, fan que sexan sendeiros de 
gran interese, natural, paisaxístico e cultural. 
 
Este circuíto ofrece un achegamento á natureza, pon en valor todo este 
patrimonio e contribúe á conservación promovendo un cambio de actitude 
positivo cara a protección do patrimonio. 
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Fig.242.Mapa da Ruta da Auga de Valladares. 
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