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LIMIAR 
 

 

 
Este traballo é o primeiro que fago para a materia de galego e agardo cumprir as expectativas que 
require a súa elaboración. 
 
Comezo a buscar a información en internet, xa que non teño moito tempo . Este curso precisa dun 
maior esforzo cos anteriores, é un pouco máis custoso e non me podo durmir nos loureiros. 
 
Non é moi complicada a busca de certos datos do meu traballo, o que non foi tan doado foi buscar 
información sobre o meu primeiro apelido Giadás, porque non hai moita información. Case todas 
las páxinas que busquei en internet me levaron sempre a mesma información. 
 
Na busca de información axudoume a miña nai e tamén na elaboración e presentación. 
 
 

 

 



4 

 

NOME 

 

 
A min puxéronme o nome de Alba, aínda que meus país xa tiñan escollidos varios, foi decisiva a hora do 
meu nacemento, ás oito menos cuarto da mañá, á alba ou aurora do día. 

Alba é un nome feminino de orixe latina, cuxo significados son "branca e refulxente como a aurora", 
"aquela que naceu coa primeira luz da alba", "flor do amañecer", "relucente como a aurora", "de pel 
branca", a que esperta e pasa da noite, da escuridade, á luz. Alba simboliza a iluminación, o 
coñecemento, espertar á vida. É a brancura se temos en conta a súa derivación de albus, "branco", da 
raíz indoeuropea albh, a que encontramos tamén en Alfio e Alfeo. En hebreo sería Zaphirah, usado como 
nome feminino en Israel. Variante: Alba. 
 
Características: é orgullosa no bo sentido da palabra; a súa personalidade está ben definida e non é 
doado que se someta ao dominio doutros. A súa bondade e cariño fana encantadora. 
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PRIMEIRO APELIDO  

 

 
Giadás é o meu primeiro apelido. Da escasa información que atopei consta que está 
espallado por tres  provincias galegas e tamén hai oito persoas en Asturias. Os meus avós e 
outros familiares emigraron a Asturias, logo volveron a Galicia pero quedan alí uns primos do 
meu pai, que son os oito anteriores. O meu avó naceu en Aríns que é unha parroquia do 
concello de Santiago, pero os seus país morreron sendo el moi novo e non queda familia nesa 
parroquia. É un apelido do que se atopa pouca información, non consta a súa liñaxe, nin 
escudo. Por provincias está distribuído como segue: 

Na Coruña: nos concellos de Santiago de Compostela, Boqueixón, Ames, Touro, Teo, A Coruña, 
Oleiros, Arzúa, Oroso, Boiro, Culleredo, Padrón e Rois. 
En Lugo: nos concellos de Chantada e Lugo. 
En Pontevedra: nos concellos de Silleda, Vigo, Cerdedo, Barro, Meis, A Estrada, Lalín, 
Ponteareas, Vilagarcía de Arousa, Pontevedra, Valga e Vila de Cruces. 
No estado español: podémolo atopar (por mor da emigración) soamente na provincia de 
Asturias. 
 
Nalgún dos foros que atopei  fálase de Giadás e Giadáns pero non se sabe con certeza se 
teñen a mesma orixe, sen embargo podemos dicir que os Giadás son orixinarios da terra 
de Santiago, e pode que do lugar de Giadás (Xiadás) na parroquia de Sta. Mariña de Gastrar, 
concello de Boqueixón. 
 
Cabe a posibilidade que proveña do antropónimo visigótico Egilanis Egila-Anis que dá lugar a 
os topónimos de Xiá (Friol), unha forma primitiva Egila-das. Tamén os modismos da zona das 
inmediacións do Pico Sacro, poden dar lugar a Xulian-das como Gian-das. Na cidade de Lugo as 
terras do mosteiro de Samos dan lugar a San Sillao, San Xillao, San Jillao (Xilladas). 
 
Unha historia non comprobada di que a orixe débese a un devanceiro estranxeiro (Xiadáns) 
que se asentou no lugar. Poida que tamén fose un alcume. 
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SEGUNDO APELIDO  

 

López é un apelido patronímico derivado do nome de Lope, e polo tanto, sen parentesco 
uns con outros. Segundo datos do INE, de 2011, é o quinto apelido máis estendido en 
España, 879.145 persoas levábano como primeiro apelido, o que equivale ao 1,87% da 
poboación empadroada en España. 

 
Os apelidos patronímicos están moi difundidos e son aqueles que foron orixinados por un 
nome propio. No antigo Reino de Castela e en países que foron as súas colonias, 
principalmente utilizábase a desinencia "-ez" que equivale a "fillo de". O apelido López é un 
exemplo claro disto: do nome de pila Lope deriva López, equivalente a "fillo de Lope". 
Lope, á súa vez parece provir do latín lupus (lobo). 
Hai distintas historias sobre a súa posible orixe. Nunha delas indícase que en tempos da 
dominación romana, chegou á Península Ibérica unha familia chamada dos Lupos, de orixe 
patricia. Da devandita familia procedeu a raíña Lupa, ou Loba, residente en Galicia, en cuxa 
rexión se orixinou a rama máis antiga que despois pasou a Andalucía. 

 
Deste modo é bastante probable que o apelido fose de orixe galega, e estendeuse 
rapidamente pola península  Ibérica.  Na  batalla  das  Lameiras  de Tolosa hai  constancia  da  
presenza  de  numerosos cabaleiros López, así como na batalla do Salado, na conquista de 
Lorca, Córdoba, Antequera e outras cidades. Por iso é posible que, de tanto participar en 
accións bélicas por aquelas terras, o apelido estendeuse por todo o Sur da península Ibérica. 

 
Dado que López é un apelido patronímico non existe unha orixe común e tampouco existe un 
escudo único para o apelido, existindo por unha parte diferentes liñaxes ou casas solares con 
dereito a usar escudo e por outra apelidos sen escudo por non pertencer a unha casa solar, 
non tendo parentesco entre si uns con outros. 

 
Dáse como escudo de armas deste apelido: en campo de gules trece besantes de ouro. 
Claro está que hai moitos derivados e outros compostos, polo que poden ser numerosos os 
escudos de armas co apelido López. 
 
Outros escudos de Galicia traen En campo de ouro, dous lobos de sable, pasantes; bordo 
de azur, con oito flores de lis, de ouro. 
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LUGAR DE NACEMENTO  

 

 
 

 
 

Eu nacín na cidade de Santiago, na parroquia de Santa María de Sar. E unha parroquia 
sita na parte sur do concello coruñés de Santiago de Compostela. O barrio de Sar leva o 
nome do río que o cruza. A aldea medieval creceu arredor do tradicional camiño sur de 
entrada á cidade e a súa configuración quedou determinada ademais polo río e polo 
antigo mosteiro. O pequeno núcleo inicial foise unindo paulatinamente á cidade e os 
vellos camiños son hoxe rúas urbanas, aínda que o barrio conserva aínda a súa esencia rural 
nas súas hortas, aínda en produción, e nas súas ben conservadas edificacións tradicionais. 

 
Entre o seu patrimonio destaca a Colexiata de Santa María, igrexa de estilo románico. A 
visita á Colexiata é obrigatoria. Foi fundada no ano 1134 e despois beneficiada polo 
primeiro arcebispo de Compostela, Diego Xelmírez. É o edificio románico mellor conservado 
de Santiago, aínda que dun modo case milagroso: ben por un defecto na fábrica, ben 
porque cedeu o terreo frecuentemente asolagado polas augas do río, as bóvedas baixaron, 
inclinando as columnas e os muros, polo que no século XVIII engadíronselle uns enormes 
contrafortes que evitaron a súa derruba. O interior, de fermosas e harmónicas proporcións, 
impresiona por esa enganadora inclinación antigravitatoria das columnas. 
 
O  barrio  de Sar está  delimitado  polo  monte Gaiás, no que se constrúe actualmente a 
Cidade da Cultura de Galicia, un grande equipamento cultural que incluirá varios museos, 
biblioteca, hemeroteca, teatro da ópera, centros de estudo, de servizos e de investigación e 
un amplo espazo forestal que reunirá as especies vexetais de Galicia, recreando a paisaxe 
autóctona. 

 
 

http://gl.wikipedia.org/wiki/Provincia_da_Coru%C3%B1a
http://gl.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostela
http://gl.wikipedia.org/wiki/Colexiata_de_Santa_Mar%C3%ADa_de_Sar
http://gl.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nico
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