
Toponimia e Xenealoxía da 
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…das parcelas e terreos a 

través da elaboración dun 

Mapa toponímico 

 

…das familias a través da 

elaboración dunha Base 

de datos 



 



 



 
+800 

topónimos 

Despois de máis dun ano de traballo demos atopado 

máis de 800 topónimos. 

Conseguimos representar a totalidade do territorio con 

grandes dificultades para resolver a localización dos 

topónimos máis afastados das zonas habitadas. 

Averiguamos que seguen vivos a maioría dos topónimos 

más antigos, recollidos no Catastro do Marqués de 

Ensenada xa en 1753, así como outros moitos recollidos 

no único Libro de Afanegados que se conserva da nosa 

parroquia, elaborado en 1876-77. 

Constatamos o xurdimento de novos topónimos 

posteriores a 1900 en tódolos barrios da parroquia, 

sendo uns máis prolíficos que outros. 

Comprobamos que a toponimia e máis abundante nos 

zonas máis poboadas, preto das casas, eiras, campos, 

pastos, etc. 



 



 



 



 



 





  

  

As Ancostas 

A (de) Xoán/Xan Costas 

 



 



 

Estudo da Xenealoxía 

Realizouse unha relación de todos os veciños e veciñas da parroquia 

de Valladares dende finais do século XIX ate finais do século XX  

(1880-1980). 

Establecéronse as relacións familiares entre os veciños e veciñas da 

parroquia. 

Catalogouse unha valiosa información sobre os veciños e veciñas que 

nos permitiron unha mellor localización e deseño das árbores: 

documentación sobre as datas e barrios dos nacementos, partidas de 

bautismo, casamento e defunción, lugar de onde é natural, padriños, 

causa da morte, profesión e salario (1945-1960), lugar de emigración, 

etc. 

Marcáronse unha serie de localizadores que permiten atopar facilmente 

as partidas tanto de nacemento, matrimonio ou defunción así como os 

rexistros catastrais dos que se toma referencia. 
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Conclusións: 
• Conseguimos cumprir o obxectivo principal, a creación de dúas potentes 

ferramentas de axuda para a localización de propiedades das que se 

descoñece a súa exacta ubicación. 

• Gracias a estas dúas ferramentas conseguiuse, ó mesmo tempo, por en 

valor esa parte da historia e da antropoloxía que ten que ver co medio que 

nos rodea, coa paisaxe, coa terra, e tamén coas diferentes relacións, sexan 

familiares ou non, que entre os veciños e veciñas da nosa parroquia 

existen, e que sen dúbida se vincula con quenes fomos, quenes somos e 

quenes seremos. 

• Rescataronse non só nomes de lugares e relacións familiares dos veciños 

e veciñas de Valladares, se non tamén pequenas historias, lendas, contos, 

anécdotas, que forman parte do imaxinario colectivo e da historia oral da 

nosa parroquia. 

•Púsoxe de manifesto a necesidade de avanzar un chisco máis, 

especialmente naquelas zonas de maior dificultade. 



Gracias … 
… a tódalas veciñas e veciños de Valladares 

… aos compañeiros do Centro Cultural 

… á Comunidade de Montes 

… ó Concello de Vigo 
… ós Arquivos Históricos da Deputación 

e da Xunta de Galicia 
… a Xeoinquedos 

 aTod@s 


