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toponímia 

As águas na toponímia portuguesa 
..(Água do mar, do rios, do lagos, 
do msuntu,de lonlos,,do ocos. etc.) 

das águas 

POR LUÍS CHAVES 
Do Muay. Etnológico, do Liubon 

.l 

‹ .. . entendemos nós que á boa visão sintética. . do vulgo deve auase sempre atribuir-se a genui- 
ntdade dos nomes de reglÓes *por ele aplicados 
e dos complementos diferenciais dos mesmos 
nomes de lugares, quando sítuados em regiões 
diferentes ›. ( 'J  - , .= 

Prof. A1us11oas.1›5 Aàtonuu Gm¡o~ 

A água natura-l causou por toda' a parte a felici- 
dade do homem, ao servir-lhe, benéfica, a economia 
vital. .Ele procura-a e estabelece-se junto dela, o 
mais próximo"possível'. Aí constrói casas, funda 
aldeias, que muitas vezes terão a grandeza e .as 
honras de cidades Nas margens de um rio, de um 
ribeiro, de um lago, nas proximidades defuma nas- 
cente, de uma fonte, de um poço, o homem goza a' 
presença da água ~e.°serve-se dela consoante às suas. 
necessidades. . ' . 

A proximidade do mar dá-lhe possibilidades da 
pesca, e faz-se pescador, e, se encontra capacida- 
des de navegação e comunicações em lugar favorá- 
vel, será marinheiro e comerciante. A sua vida é 
profundamente influenciada por estas? determinantes 
geográficas da água, procura-a e domina-a. 

A situação dos lugares, povoados ou não, frente 
e' a agua, provocou os- topónimos, 

quede futuro 1 os designarão. . Assim surgiu, pouco 
a pouco, à*. medida prática da ocupação do solo, e 

a frente o homem 

(1) Prof. Aristides de Amorim Girão. A .Divisão provin- cial do .No~vo. Código 'AdMM"at1vo)¡ Coimbra, 1938. 
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se mantém na mesma continuidade, .a Toponímia das 
Agues, isto zé a~ Toponímia relaclonadacom 8: água 
(Hidrotoporzímía). 

. 
. . . 

. 
. 

O volume das águas, o maior e por consequên- 
cia o mais útil, é o das extensões marítimas,-o Mar ! 
-dos grandes rios e dos-lagos nas densas regiões 
lacustres. Esta consideração leva-nos 3 compreen-. 
der que a Toponímia tenha sofrido as maiores influên- 
cias, e as principais, destes vastos elementos liqui- 
dos. Em' Portugal, os topónimos ligados aos lagos 
(lagos, lagoas e alagoas, etc.) são em pequeno 
número e sem continuidade, dispersos no território 
e sem apreciável extensão ou importância, quando 
não se encontram em altitudes de monta, sem influên- 
cia na vida das populações, como acontece com. as 
lagoas da Serra da Estrela. 

. 

Os nomes dos lugares, que ficam à beira do 
mar, de um rio ou de qualquer outra corrente secun- 
dária, concordam com a situação relativa que têm 
com as respectivas águas. O mar pottuguêg é sem-~ 
pre o mesmo, ao longo do litoral, e, por "1sso,~os 
topónimos marítimos não exigem diferenciação escla- 
recedora. Mas os crios são numerosos, ozque torna 
necessário que os topónimos andem ligados aos no- 
mes deles, a. designação histó.rica de algumas das 
nossas províncias provém de rios, e há povoados 
com o mesmo nome em provincias diferentes, oque 
indirectamente relaciona esses povoados com «os rios 
da .nomenclatura provincial. . 

s . 

1 - Toponímia marítima É 
I 3 

ANGRA' baía pequena:--Angra do Heroísmo 
(Açores, Ilha Terceira). .. 

AREIA: -Areia (Minho, Apúlia, concelho de Es- 
posende;-Douro Litoral, concelho de Vila de Conde; ¬- Estremadura, concelho de Cascais, etc.),-Areias .° 
topónimo frequente como o anterior, encontra-se tam- 
bém em outros terrenos interiores e nas margens 
dos rios; -Areia Branca (Estremadura, concelho da 
Lourinhã),-Areia Grar2de.(Beira Litoral, concelho 



de Estarreja ).-Areoso, Areal, Armeiro, etc. (1)= 
-Areosd (Minho, concelho de-Viana do Castelo; 
-Beira Litoralz, concelho da Feíra,-- Douro Litoral, 
concelho de Gondomar, etc.); ¬Areosa*de Barro e 
Areoso de Cima (Minho, concelho de. Viana do Cas- 
telo);-Areosa do Norte e Areoso do Sul (Beira 
Litoral, concelho de Estarreja),-Arneiro de Arre- 
ganha ( Estremadura, concelho de Sintra); - Armeiro 
do Cepo , ( Beira Litoral, concelho de MOntemór-o- 
-Velho); - Arnerro da Lagem (Algarve, concelho de 
Lagos), -Arneiro. de Sanes (Beira Litoral, "conce- 
lho de Figueira da Foz); -etc. x 

BARRA °.-- Barra (Beira Litoral, concelho de 
Aveiro ,-Minho concelho de Barcelos),-Barra Cheia 
(Estremadura, concelho' de Setúbal ); -S. Julião 
da Barra .( Estremadura, concelho de Oeiras ), etc.; 
-de forma geral é usado o topónimo vago de 
‹Barra› para entrada por mar em qualquer dos rios, 
que nele vão desaguar. . .. 

CABO z- Cabo de Espichel ou 'Cabo Espíchel 
(Estremadura, concelho de Sesimbra);- Cabo da 
Lavoura (Beira Litoral, concelho de Ovar); - Cabo 
da Praia (Açores, Ilha Terceira, concelho de Vila 
da Praia ). 

. . baixio, escolho :- 
garve, concelho de .Tavira ). 

CALHETA: enseada estreita '.- Calheta (Aço- 
res, ilha de S. Jorge, concelho de Angra do Heroísmo; - Madeira, concelho do Funchal ); -- Calheta de ires-~' 
quiná (Açores, Ilha do Pico, concelho das Lages); - Calafetas ›(Açores, ilha de S. Miguel, concelho* 
da Ribeira Grande.) ;.-- Estreito da Calheta (Madeira, 
concelho da Calheta);-S.` Mateas da Calheta (Aço- 
res, Ilha Terceira, concelho de Angra-do= 'IS-Ieroismo)., 

CACHÔPO • 

À 'rOBON1MIA nós. ÁGUAS 

Cachôpo .(Al- 

4l n. 

I 

¡ ‹  

( 1 )  Encontramos topónimos de Areia e seus derivados. 
nas zonas marítimas, nos vales antigos e mudemos dos rios, 
nas regiões de sedimentação arcaica e de erosão fluvial : 
Areal, Areia, Areias,-=Areosa, Areoso, Amol, CArneiro, Armeiros, 
Arneirós, Amelas, Areoso, Anovela, Tornozelo, etc; . 

s .ó 
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COSTA: - designação gerale vagando litoral ou 
de parte dele, em oposição a zonas interiores, que 
atingem o mar, -designação particular de lugares, 
povoados ou ermos, na .beira domar:-Costa de 
Baixo (Douro Litoral, concelho deVila Nova .de Gaia, 
-Beira Litoral, concelho de Leiria), --Costa de Cima 
(Beira Litoral, concelho de Leiria), -Costa da 
CapariCa ou simplesmente Costa ( Estremadura,¬.con- 
celho de.Almada),-Costa de Lavos (Beira Lito- 
ral, concelho de Figueira da Foz),-Costa de Valade 
(Beira Litoral, concelho de zAveiro),:- Costa Nova 
do Prado (Beira Litoral, concelho de Ílhavo ), -etc. 
. - MAR:-Mar~(Minho, concelho de Esposende), 
-¬ Avenhas do:Mar (Estremadura, concelho deSin- 
t r a ) ,  ¬_/ardím do Mar (Madeira, concelho- da Ca- 
lheta),-Lameíro do Mar (Beira Litoral, concelho 
de Vagos )., - Madalena do Mar (Madeira, conce- 
lho de Ponta .do Sol), -Paul do Mar(Madeira, 
concelho da Calheta),-Portomar (Beira Litoral, con- 

.celho de Mira), - Ribamar (Estremadura, concelhos 
.de Lourinhã e Mafra);-etc. (1)* 

4 MARINHA: «beira-mar e salina: -Marin/za (Douro 
Litoral, concelho de V. N . d e  Gaia,-Estremadura, 
concelho de Cascais,-Beira Litoral, concelhos de 
Leiria e Ovar),-Marinha das Ondas (Beira Lito- 
ral, concelho de~Figueira da Foz),- Marúz/2a de 
Baixo (Id., id.),-Marin/2a Grande (Estremadura, 
sede de concelho),- Marinha Pequena (ld. concelho 
de Marinha Grande);-MarM/zas (Minho, concelhos 
de Caminha e de Esposende),--Outeiro da Marínna 
(Beira Litoral, concelhos de Estarreja e de Ovar),- 

-Marzhheiros (Beira Litoral, concelho de Leiria);-etc. 
PONTA: cabo pequeno:-Ponta (Açores,*llha 

das Flores, concelho das Lages),-Ponta belgada 
(Açores: Ilha de S. Miguel, sede de' concelho , 
-Ilha das Flores, concelho de Santa Maria; --Ilha 
da Madeira, concelho de Ponta do Sol),-Ponta da 

I 
I 

( 1 )  
celha de Setúbal )~: 
chegam ¢ até 

Etionologia popular de 
*Mar- até- cá; 

lá »I = z . 

Marateca ‹( Estremadura, con- 
as marés mais altas.ou fortes 



Graça (Açores, S. Miguel, concelho de-Vila «Franca 
do Campo);-Ponta do Pargo (Madeira, concelho 
de Calheta); -Ponta do Sol' (Madeira *sede de 
concelho),--etc. z -, 

PORTO :-7-Porto (Douro Litoral, capital da* Pro- 
víncia ez sede de Concelho, 'porto fluvial, próximo 
da foz rio ` Douro ) ,  -Porto' 'Brejo (Beira Litoral, 
concelho de"IEsterreía ),-Porto Carvalho (Beira 
Litoral, concelho de Figueira da Foz),-Porto da 
Cruz (Madeira, concelhode Machico); -PortoSar2to 
(Arquipélago da Madeira, Ilha do 'seu nome, sede de 
concelho,-Açores,.'Terceira, concelho de Angra do 
Heroísmo ), =¬- Porto *Monas .z( Madeira, sede de con-- 
celho),-Portinlzo:z( Estremadura, concelho' de Mari.-f 
nha Grande ).,--Portirz7zo da Arrábida (Est~remadura,, 

. 

concelho de Setúbal );‹-Salir; do Porto (Estrema- 
dura, concelho de Caldas da Rainha);--.S.,~ Martin/zo 
do Porto (Estremadura, concelho de Caldas da Rai- 
nha ),- Vila do 'Porro (Açores, S. Miguel, concelho 
de Ponta Delgada ),-etc. (I)., . 2 

PRAIA :--Praia da. Apúlia (Minho concelhofde; 
Esposende); -¬ Praia da Graciosa.(Açores, Graciosa, 
concelho de Santa Crui);- Praia das"Maçãs (Estre- 
madura, concelho Ele' Sintra ),e-Praia da' Nazaré' 
(Estremadura, concelho de Alcobaça), -Praia fdw 
Rocha (Algarve, concelho de Portimão); --Praia da 
Vitória (Açores. Terceira, sedezde concelho),--Praia 
de. Espinho (Beira Litoral, concelho da Feira ) ,  
--Praia de Mira (Baixo Alentejo, concelho de Mira); 
--Praia de Quarteira (Algarve, concelho de Loulé); 
-Praia de Santa Luzia (Algarve, coneelho"*d'e. 
Tavira);-Praia do Norte (Açores, Faial, concelho 
da Horta); -Praia : (Minho, concelho de Esposende ; - Beira' Litoral concelho da z Feira~,- Estremadura, 
concelho de Alcobaça,*- Algarve,'concelho~ `de Ta-^ 
vira, - etc.), -Praias= (`Estremadura,- concelho de ° 

Oeiras),--Prainlza~( Açores, Pico. concelho=defS. Roí 
que),-Prainha de Cirna ild... id.); --Prainlzado Ga- 
leão (ld., concelho da. Madaien.a),;--etc. ~~ 

A »--10l>01~:1m1A DAS: záauàs 43. 

‹ 

. .  ‹*› . . vlals, o s d e  montanha~(passagens~)~»e os oa~ rala~ (entradasy 
Há na toponímia Os' portos de mar, os portos flu- 
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ALvA:-Penalva vAlva (Beira Alta, .concelho de 
Oliveira do Hospital); -S; Pedro ̀ d'Alva (Beira Li- 
toral, "concelho de Penacova);- Vda Cova vAlva. 
(Beira. Litoral, concelho de Argani~l),- etc. 

AvE:-Ponte do Ave (Douro Litoral, concelho de 
Vila de Conde),-Porto de Ave (Minho, conce- 
lho de Póvoa de Lanhoso);-Riba de Ave (Minho, 
concelhos de Guimarães e Vila Nova de Famalicão) , 
-Reƒoíos de~Riba de Ave(Douro Litoral, concelho de 
Santo Tirso);-S. Miguel de Ave (Minho, conce- 
lho de Guimarães) ;-Santo Tirso de Riba de. Ave, 
hoje apenas~Santo Tirso (Douro Litoral, sede.de con- 
ce1l1o),¬-¬etc¢ 1 : . . . 

'°COA":-'FozcÓa'(Foz do Côa) ou Vila Nova de 
Foz"Côa ('Trá›s-los-'Montes e Alto Douro, sede de COD-' 
celho),~- Rapoula do Côa (Beira Alta, concelho de 
Salaugal);--Seixo do' Côa. (Id., id.~),-etc. 

CoRGo: -Alqueídóes do Corgo (Trás-os-Mon- 
tes e Alto Douro, concelho de Santa Marta de Pena- 
guião);-Alvaçóes do- Cargo (ld.,id.);-etc. 

COURA': --Coura (Minho, concelhos de Cami- 
nha e Paredes de~~‹Coura),-¬Paredes de Coura 
(Minho, sede de concelho). ` z 

› 

' DÃO:-- Foz Dão'(Beira Alta, concelhOde Santa 
Comba Dão); Moimenta de Macieira Dão (Beira 
Alta, concelho de Mangualde);-Moinhos do Dão 
.e Moinhos do Rio Dão (Beira Alta, concelho de 
Penalva do Castelo.l,¬-Santa @mba.Dáo (Beira. 
Alta, sede de concelho), -etc. ' ' 

DOURO :-~Casa¿s do Douro (Trás-os-Montes e 
Alto Douro, concelho de S. . João da Pesqueira), - Cimas do Douro (ld., concelho de Mesão Frio), - Covas do Douro (ld.., concelhozde Sabrosa) ,e--Erve~ 
dosa do Douro (ld., concelho de S. João da Pes- 
queira), -GOiwãesrdo Douro (ld., concelho de Sa- 
brosa);¬- Granja dO Douro..(Id.,,concelhoda Régua); 

\ 

¡ a. › › 
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r 
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| 

= 1= ° - Rios °~ . . 
2 -  Toponímia fluvial 
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‹- MzTand¢=dQ~"Douro ( ld;, sede deconcellao) ,- Moí- 
menta do Douro (Douro â'Li.tot8l, concelho -de-~-Cin- 
fães ), - Olívarazyzdo Douro,(=Id., -id.,~,;ecoriCelho de 
Vila Nova'de.' Gala);-Río~.Douro.(«Mínho, conce- 
'lho de Cabeceiras, «de Basto); - Sanfins do, ,Dopro 
(Trás-os-Montes e Alto Douro, :concelho de ~~Ali1ó.),; 
-Santa Cruz .do. Douro (Douro Litoral, concelho 
de Baião)-;r¬S. CristOvao do 'Douro›(Id~;, coNcelho de 
Sabrosa); ¬=S.*-ljodo da Foz do Douro, ou.^'s.imples~ 
mente 'Sá "João-*-' daí-"Foe,= "Foz-¿ -do~ 'Douro e=,*' *regio- 
nalmente, Foz ( Douro Litera-I;-'concelho-~do"Porto~)'; 

Várzea do- Douro .(.Douro. Litoral, concelho de 
"de'Çanaveses)..Ctc. " 1" 

- LEÇA.-: -Leça de Pa 
celha de~Bouças )`,=.-Leça ; l 

LIMA : -Beira! ;do Lima ( Minho, concelho .›`d¢ 
Ponte do Lima),-Campos do Li/na (Minho, con- 
celho de Arcos de Valdevez),--Geraz do Lzh2a 
(Minho, concelho de Viana do Ca-stelo);«-Moreira 
de Geras do Lima (Id., id.,),.-Morezfa do Lima 
(Minho, concelho de Ponte do Lima);-Ponte do 
.Lima (Minho, sede de concelho); -Reƒoios do Lima 
( Minho, concelho de Ponte do Lima); -Santa Cruz 
do Lima (Id., id . ) ; -  Vila Franca do Lima (Minho, 
concelho de Viana do Castelo ). -O nome antigo de 
Viana do «Castelo era, até 1843. Viana da Fozdo 
Lima e mais antigamente Viana-«de .Foz Lima. 
Entrou já no seu uso vulgarza designação de Ribeira 
LiMa, aplicada à bela região, banhadafpelo .-rio'=Linla, 
entre Ponteio ¿Lima e Viana 'do;,iCastelo -(*,)." 

°Mat¢o 

A~ . woponmx. IDAS :ÁGUAS 

?. . 

1 

lareira (Douto"~LitoraI, 
"do "~Balto= (*Id.>, Cid. .)_ 

x 

con- 

* 

z 

• u 

‹ 

1 :~ "Gen 
1 › 

I 

â 1 
o 

¢ v 

s 

.xá. 

. z  . . z 

z i 

MINHO- : 'Genaz do .Minho,^ também Gera: e 
Santa Tecla (Minho, concelho de Póvoa de=›Lanhoso); 

- Gondaríz do Minho -(.Mlnh=o; concelho de Vila «Nova 
-de Cerveira); -Valença do -.Milho, e: simplesmente 
Valença (Minho, sede de concelho). 5 `‹ -` ,. 

.. '.1.: )L ' O  e~ ~cri'tor'.da-- região' li¡niand',"conde d'Aui'ora, publi- 
'cou"em 1929 o"=Iivro'*intil;u.lado¬=~Rotefro de*;'RIbeü'a "Lima,¬-em ` ~edição=dB L ui: é »Y:'zz £.Â¢/b=.››§ L 

. i"`‹ * 1  
4 .  I. =lã‹¡. ur .lá 1›-:=...n.~. z. 

Q, o - U  . I ‹ 
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MONDEGO :e-‹Cam'pos do Mondego›, expressão 
designativa do território banhado pelo rio, de Cúm- 
bra à Figueira da Foz, -'Eaía .doMondego ( Beira 
Alta, concelho dafiGuarda), -Rio Mondego (B.eira 
Litoral, concelho de Penacova), -¬ Vila . 

.Morzdego (ld., id.), - etc; 

NEIVA:-Neiva (Minho, concelhos de Barcelos 
e de Viana do Castelo);-Abade do Neiva (Minho, 
concelho d-e Barcelos), -Castelo de Neiva; (.ld.,íd.)1` 

-S., Romão de Neiva ,(_l'd., .id.). 1 
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. PAIVA : - Castelo de PaiVa (Douro Litoral, sede 
de. concelho)~- Chão de 'PazVa (Beira Alta, conce- 
Rio de Castro Daire);--Covelo de Paiva..(Beira Alta, 
concelhos de Castro Daire e Viseu),--Fomos de Paiva 
(Douro Litoral, concelhode Castelo de Paiva),-Vila 
Maus de Paiva(Bei::a Alta; concelho de Sátão);-etc. 

. . PMl-IÃO : -.Púzhão (Trás-os-Montes e Alto DOuro, 
concelho.de Sablrosa.);-Riba Pinhão. (1d..., íd.); 

SADQ *° ¬'f' Santa 'Mar1a a'eSádão (Baixo ̀ Alenteio, 
concelho de Ferreira do. Alentejo), -- São Mamede 
de"Sádâo (Baixo Alentejo, concelho de Grândola); 
. São Româo- de Sádico (ld., id.).' 

. 
. `. 

SQUSA :-Aguiar de Sousa ( Douro Litoral, con- 
celho"de Paredes),- Boca do Sousa (ld., concelho 
-de Gondomar), -Foz do Sousa (Id.,-id'.). - 
r 

TÂMEGA:--Além Tâmega e Santo Alezlro de 
Além-.Tâmega (Trás-os-Montes e Alto Douro, conce- 
lho de Ribeira de Pena);-Fiâes do Tâmega (ld. con- 
celho de Boticas), -Santa Cruz do Tâmega (Id., 
'concelho de Chaves ), -Sobre Tâmega (Dourou Lito- 
ral, concelho de Marco de Canaveses),-Vilela do 
Tâmega. (Trás-os-Montes e Alto. Douro, concelho 
de Chaves). . . . . . . :  ' , ;  

TEJO:-com. as formas de Tão e de Ribatq0 
(Riba do Tejo);-Malpíca do Tejo ou só--Malpica 
( Beira Baixa, concelho de .Castelo Branco)›¬Ben- 

./íca do.Tejoou do Ribatejo (Ribatejo, concelho. de 
Almeirim); - Mourzlscas do Tejo.( Ribateia, ,conselho 

r 



Alguns outros tios, de menor :importâncía,ribei- 
ros .e ribeiras, influiram na toponímia fluvial. «Uns 

8 ‹povoações, banhadas por eles, 

a desenvolver., agora apenas anotado,.os 

da);-Águeda (Águeda, sede de concelho)°-Alcáçovas 

tejo),-Anmra (Minho,,zAncora, concelho de Caminha, 

Ç astelo.41eúBai=va)z;--Cauía(Alto 

transmitiram o nome 
outros receberam-no de-as. Entram neste parágrafo, 

seguintes : - Agadão ( Beira Litoral, Agadão, concelho de Águe- 

(Alto Alentejo, AIcáçova§, concelho de Viana do Alen- 
e Praia 
dofztkfiráfl, concelho 

.-Arcos de Val- .de-Vezou de Valdevez (Mi- 
nho, sede de concelho),-valetde Vez (Minho, con- 
celho de 'Ponte do Lima). . . . . . ,  

VIZELA :-VzZela (Minho,~ concelhos de Fafe Fel- 
gueiras e Guimarães); x Caldas de VzZela ( Minho, 
concelho de Guimarães);-Pombeiro de Riba Vi 
zela (Douro *'Litoral‹, concelho de Felgueiras). 

VOUGA : - Castanheira do Vouga (Beira Litoral, 
concelho de Águeda);-Lamas do Vouga.(Id;, id.); 

- Ma cín/za ta doá 'Vouga (Id., id.), - Mourzlsca do 
Vouga ( Id., íd . ) ; -  Pessegueíro a'o' Vouga (ld., con- 
celho de Sever do Vouga); -. Sever. do Vouga 
(Id., sede de concelho);- - ValorzgOdo Vouga (Id,›,C0n- 
celho de Águeda). ¬ 

w 

VOUZBLA: - nome derivado ide ~‹=Vaucella ›= 
‹VacueIIa ›, diminutivo de .Vàcum '~ oz.';potan1'ónimo 
romano. zdo- Vouga, -.Voueelw (Beira ~; Alta, '~sede 
de. concelho)¿. ›e:¿z.. . ~  . .fz .. r - 

de Abrantes),-Rosszb do Sul do Tejo (ld., id. ; - Aldeia Galega do. Ribatejo (Estremadura, sede 
de concelho); 
concelho de Golegã); do Rzbateio 
(Ribateio, concelho de Vila Franca de Xira);-Moita 
do Ribatejo ( Estremadura, sede de concelho);-etc. 

. TUA: -Foz-Tua (Trás-os-Montes e Alto DourO, 
concelho de Carrazeda de Ansiães),-Riba Tua, 
Id., concelho' de Alijó) 1 - S f  Mamede de 'Riba Tua 
(ld., ¡d.). . " 

VEZ 

de Âncora), .Arda (Douro »Litoral,, .Ponte 
de 

- Azírzhaga do Ribatejo (Ribatejo, 
¬ . Castanheira 
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. ;Alenteio, Caia nos concelhos de Elvasfe Portalegre), 
.=-~CaMa(Estremadura, Cara/za, concelho de- Mon- 
.tio ) , -«Ceira (Beira ..~Litoral,.~ Ceita, concelho de I 
<Coimbra , - Ceita dos Vales, concelho de Lousã); - 

Chelerros (Estremadura,a;zcheleiros, concelho. de 
.Mafr‹a);š- CoMa (ld., Coira, concelho do Barreiro); 
-¬Divor (Alto Alentejo. Dúror, concelho de Evora); 
' - -Marateca (Estremadura, °Marateca, concelho de 
Setúbal); -Mogem (Ríbateio, Mogem, concelho de 
'Salvaterra de Magos);-Nisa (Alto Alenteio,'Nilsa, 
sede de concelho);-Portimão (Algarve, Portimão, 
*antiga Vila Nova de Port«imão,~~sede de concelho), 
' -Quarteira (Id., Quarteira, -concelho de Loulé), 
-Sor (Ribatejo, . Ponte do Sor, sede de conce- 
-lho),-- Távora (Trás-os-Montes sAlto Douro, , Távora, 
.concelho de Tabuaço); -U1 (Beira Litoral, UI e Riba 
.dezUl, concelho de Oliveira de Azeméis), -etc. 

Na potamonimia portuguesa, há no Sul uns rios 
cujo nome começa pelo substantivo-árabe-Odi 
que significa rio, *manteve-se-Odi, em Odiara 
‹( nome antigo do Guadiana), Odiáxere, e possivel- 
mente Odivelas; .e- Ode, em Odeleite, Odelouca, 
Odemira, Odesseixe, e 'talvez Degebe, que poderá 

*ter sido Odegebel O Odemira é hoje o.r io Mira 
' mas o nome manteve-se no da vila. * ' 

ram . na topohímia de Tirante o Odelouca, influi 
*âprocedêncía iluvial.«. . 
‹ Odeleíte (Algarve, concelho de Castro Marim), 
^--Odemira (Baixo-Alentejo, sede de concelho); 
-Odesseixe (Algarve, Concelho de Aljezur);-Odíá- 
xere (Algarve, concelho de Lagos ). . . 

Odivelas, rio .a entrar no conjunto, relaciona 
entre si duas povoações do mesmo nome" no Baixo 
Alentejo, concelho de Ferreira (Ferreíraëzdo Alen- 
tejo), e na. Estremadura, concelho de I..oures', «dois 

.rios com o mesmo nome. 
1 .  O Degebe (fosse porventura. Odigebe ou Ode- 

ma povoação do-Altoz Alentejo, 
*concelho de Évora; ‹ 

'. " 
. . . . , 

Q 

gebe) deu nome a u 
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§ 2. O nome da província do Mínlzo provém do 
nome .do rio, que lhe ~forma oólimite setentrional, 
simultâneamente. fronteira do tenitóniomaciond a N o . . i  

l 

.Iëj 



^¿ Toronímuz. DAS Áeuàs 49 

J 

A designação antiga, porque a província se estendia 
do rio Minho, a Norte, ao rio Douro, a Sul, era 
Entre Douro e Min/zo. A província do Ribatejo. é 
atravessada pelo rio Tejo, ocupando-lhe, na zona 
principal, as ribas ou margens, e, de forma geral, 
3 «riba ›. A província do Alentejo, isto,é para além 
do rio Tejo,~. em relação ao centro, a Lisboa e a 
'todo o Norte de Portugal, tinha o nome antigo de 
Entre Tejo e Guadiana (medieval ‹ Antre Tejo e 
Odiana ›). . ¢ . , . 

Em relação com o Mar, todo o centro português, 
antigamente englobado na Província unificada, embora 
não homogénea, de Beira, é -actualmente dividido, 
por sua diferenciação sub-regiona1," em Beira Alta e 
Beira Baixa, no interior, e Beira Litoral; esta pro- 
víncia da' Beira Litoral é a partdexterior da 'grande 
Beira, que vai até ao Atlântico 

A designação oficial . da antiga província de 
Trás-os-Montes, a que foi ligadas faixa setentrional 
da Beira (Alta e Baixa ), Condicionada «pelo regime 
económico do Alto Douro, é de Trás-os-Montes e 
Alto Douro, a que se opõe do lado do Mar, aOci- 
dente, O .Douro Litoral, província com o Porto 
por capital. . 

posição relativamente a . da Agua;-Além do Rio;--Alérn da Ribeira;-Além 

4 

§ 3. Há muitos topónimos de lugares relacio- 
nados com rios; sem que-estes estejam nomeados : 
-Aldeia do Rio, - Azi/1/zaga do Rio, -Casas do 
Rio,-Chás do Rio; -Covas do Río,- Portela do>Rio, 

-Souto do Rio, - Trás do Rio, - Vale do Rio, etc. 
Alguns lugares t ramo nome da sua situação 

relativa na margem de um rior a juzante~(juzáo ejuzä): - Outeiro ./razão (Trás-~os~Montes e Alto Douro, 
concelho "de Chaves),--Pereira ./razão_( Beira Lito- 
ral, concelho de Ovar)»,- juza (=Douro Litoral, con.- 
celho de Lousada),--Vila _/usa `(Beira-Alta, conce~ 
lho de Tondela;-Trás-os-'Montes e Alto Douro, 
concelho de Mesão Frio ),›-etc. - 

As locuções prepositivas~Além de e Aquém de 
e as formas simples correspondentes a ambas marcam 

corrente de água-Além 

do Ribeiro;-Além¬daPon¢e,°-- etc. .Estes toponimos 

as 

.r 
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i 

I 

Santarém ); - Mosteiro. da Ribeira (Bera Alta, 
concelho de Cemancekne );- Ó 

encontram-se com frequência.--Além do Douro e 
Além Douro;- Aquém do Douro e Aquém Douro: 
-localizam povoações nas regiões .dos dois lados 
do rio Douro, como também, respectivamente, - 
Além Sabor e Aquém .S`abor,- Além* Tâmega, etc. 
.Nas quadras populares, provocadas em grande parte 
pelos movimentos de concentrações agrícolas (migra- 
tórias, provinciais e interprovinciais) na época das 
vindimas na zona vlnhateira do Alto Douro, há 
muitas referências a esta diferenciação toponímica, 
para os trabalhadores do Norte e do Sul do rio 
Aquém e Além-Douro para uns e outros. - Alentejo 
equivale a Além [do] Tejo, nome.da província meri- 
dional, confinante com este No. , 

§ 4. RIBEIRA: rio pequeno e terra marginal; 
-topónimos relacionados com Ribeira: -Ribeira Chã 
(Açores, S. Miguel, concelho de Vila Franca do 
Campo); -e-Ribeira Branea (Ribatejo, concelho de Tor- 
res Novas);¬-Ribeira Brava (Madeira, concelho da 
Ponta do Sol);-Ribeira da Areia (Açores, S. Jorge, 
concelho de Velas );-Ribeira da Mízarela (Beira 
Litoral, concelho de Coirnbra ) ; -  Ribeira de Nisa 
(Alto Alenteio, concelho de Portalegre );-Ribeira 
do Conde (Beira Litoral, concelho de Lousã); 
-Ribeira dePena (Trás~os-Montes e Alto- Douro, 
sede de concelho), -.Santa Iria da Ribeira de'San- 
tarérn e Ribeira de .Santarém (Ribatejo, concelho 
de Sóis. da Ribeira (Beira 
Litoral, concelho de Agueda );-Póvoa da Ribeira 
(Beira . Baixa, concelho de Oleíros),- Vale da 
Ribeira ( Beira Alta, concelho de Sátão ,-Estre- 
madura, concelho de Torres Vedras ); -+RI8¡anzAs : .- Quatro Ribeiras (Açores, Terceira, concelho de 
Praia da Vitória); - Cinco Ribeiras (Açores, Ter? 
cera, concelho de Angra do Heroísmo );-Doze 
Ribeiras (Açores, id.), -Entre Ribeiras (Minho con- 
celho de Ponte do Lima ),-R1BBIR1n:-IA, R1BEIRINHAS, 
RIBIZ1.A, Riaeuxs, etc. (diminutivos ), 

RIBEIRO:-AléM do Ribeiro (Minho, concelhos 
de Arcos de ›Valdevez," de Viana do Castelo, de 
Vila- Nova de Famalicão ;»‹--Douro Litoral, concelho 

l 

I 
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de Vila Nova de Galai"-Ribatejo, concelho de Rio 
Maior, - etc. ) ,  - Casal do Ribeiro ( Ribatejo, Colll°› 
celha de Vila Nova de Ourém); - Quinta do Ribeiro 
(Minho, concelho de Ponte do Lima);--etc.- R|BE|- 
Rinuoz- Ribeirúzho dos Cem (Beira Litoral,~concelho 
de Penela);-Ruaa1RÃo (aumentativo) (Minho, con- 
celho de Vila Nova de. Famalicão),-retc. (*). 1 , 

FOZ:-,FOZ Dão e Porto de Foz Dão (Beira 
Alta, concelho de Santa Comba Dão);-Foz de 
Arouce (Beira Litoral, concelho de Lousã),-Foz 
do Arelho (Estremadura, concelho de Caldas da 
Rainha);- Foz do Douro e São João da Foz do` 
Douro (Douro Litoral, concelho do Porto);--Foz 
do Sousa (Douro Lítoral, concelho de Gondomar); 

-Foz Tua (Trás-os-montes e Alto Douro, conce- 
lho de ;Carrazeda deAnsiães);+ Figueira da Foz 
(Beira Litoral, sede de concell1o);-- Wla Nova de 
Foz-eoa ou Fozcoa (Trás-os-Montes e* Alto Douro, 
sede de concelho ),-etc. - 

PONTE. :-Ponte da Barca (Minho, sede de 
concelho);-Ponte da Ribeira (Douro Litoral, ?con-. 
celha de Arouca);-ponte de Pedra (Douro Litoral, 
concelhos de Bouças, de Amarante, etc-.),-Ponte 
do Lima (Minllo,lsede` de concelho); ¬Porzte do Son 
(Ribatejo, sede deconcelho);-Ponte Pedrinha, (Mi-. 
nho, concelhozde Braga ,-Beira Alta, concelho deVou- 
zela , - Estremadura, concelho de Sintra, -etc.)-Pon- 
Tas, - PONTINHA, - Pon1^Eu-|A,- Poureuío,- PonmHÃo, 

-PONTIZELA, etc. e seus respectivos plurais,- -Aldeia 
da Ponte.(Minho, concelho de Guimarães;-Trás-os 
-Montes e Alto Douro, 
Alta, concelho de Sabugal;-etc.)-Arrabalde da 
Ponte (Beira Litoral, concelho de Leiria);--Bouça 
da Ponte (Minho. concelho de Barcelos); _MOÍ' 
nhos da Ponte (Minho, concelhos de Fafe, de Viana 
do Castelo; - etc.), - Vila da Ponte (Trás-os-mom 

concelho da Régua;-Beira 

Poder-se-iam incluir aqui os topónimos Rego-Regos, 
Regueiro-Regueíras, Regueifa-Regueíros, 

volume, de duração mais ou menos curtas condicionada. 

(1 )  
simples e compostos, na acepção de pequenas correntes de água, em extensão e 

u 
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tes e Alto Douro, concelho de Montalegre,-Beira 
Alta, concelho de Cernancelhe, - etc. ). 

BARCA, BARCO~e. BARQUEIROS:--barCas e bar- 
cos de passagem das águas dos rios, embarcadouros, 
tripulantes,-Barca (Minho, .concelhos de Esposende 
e Vila Nova de Famalicão,-Douro Litoral, concelho da 
Maia;-Beira Alta, concelhos de Nelas e de Santa 
Comba Dão; -Ribatejo, concelhos de Abrantes e 
de Tomar , - etc.) , -- Barca vAlva ( Beira" Alta 
e A l t o  Douro, concelho de Figueira de Castelo Ro- 
drigo),-Barca da Trofa ( Douro Litoral, concelho 
de Santo Tirso ); -- Barca Nova (Ribatejo, concelho de 
Tomar),-Poça da Barca (Douro Litoral, concelho 
de Vila de Conde),-Ponte da .Barca (Minho, sede 
de concelho),-Póvoa da Barca (Beira Alta, con- 
celho de Santa Comba Dão); - Vila Nova da Barca 
(Beira Litoral, concelho de Montemor-o-Velho),-etc., 
-BARCO: -Barco (Minho, concelhos de Guimarães, 
Vieira, Vila Verde,-Trás-os-Montes e Alto Douro, 
concelho da Régua,-Douro Litoral,concelho de~PaÇ0 
de Sousa,-àBeira Baixa, concelho da Covilhã), 
- Barco do Souto (Douro Litoral, concelho de Pena- 
fiel),-Lomba do Barco (Beira Baixa, concelho da 
Pampilhosa ) , -  Vale delBarco (Beira Litoral, con- 
celho de Pedrógão Grande), - Barcos (Trás-os- 
-Montes e Alto Douro, concelho de Tabuaço); 

-Barcouço (Beira Litoral, concelho de Mealhada), 
-BARQU1NHA:- Vila Nova da Barquinha 'OU apenas 
Barquinha( Ribatejo, sede. de concelho), - BARQUEIRA : 
-Barqueira (Ribatejo, concelho de Vila Franca de 
Xira),-BARQUEIRO e BARQuEIRos:--Barqueíro (Minho, 
concelho de Melgaço,-Beira Litoral, concelhos de 
Figueiró dos Vinhos e Alvaiázere),*- Barqueíros 
( Minho, concelhos de Arcos de Valdevez, e Barce- 
los,-Trás-os-Montes e Alto Douro, concelho de 
Mesão Frio), -etc. 

! 

AZENHAS e molnHos ('):'-4A;een/za,~topónim'o 
difundido,-¬¬Azerzhas, id.,-Azenha do Rio. (Beira 

( 1) 1 AZENA, Azenia, Acenia, Asenha, e Assania. Moi- 
nho lagoa [ . . . ]  a que chamamos Azenha, Acanho, Asanlza, 

i 
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e Moira/zos, .topónimos muito frequentes; 
f 

Litoral, concelho de Penacova),-Ribeira da Aze- 
nha (Beira Baixa, concelho de Oleiros ),-etc., 
-Moinho 
-Moinhos da Foz (Douro Litoral, concelho.deFei- 
gueiras); - Moinhos da Ponte (Minho, concelhos de 
Fafe e Viana do Castelo),-Mozhhos da Ribeira 
(Beira Litoral, concelho de Leiria);-Rio de Mozhhos, 
topónimo frequente;- Vil de Moinhos (Beira Alta, 
concelho de Viseu),-etc. (1), 

3 - Toponímia lacustre 

§ l.° O topónimo de Alagoa, Alagoas,`A1a- 
goeira, Alagoinha, --Lagoa, Lagoas, Lagoaça, La- 
goe1To, Lagoela, Lagoinha, Lagoínlzas, Lagoela, 
-Lago, Lagos, aplicam-se a águas paradas,perma- 

nentes ou provocadas pelas chuvas e inundações flu- 
viais, naturais ou artificiais, próximo de rios e no' 
litoral. E assim o nome generalizado a lugares, que 
estão ou estiveram nas cercaniasde águas estanca- 
das, do emprego frequente do plural toponímico 
parece poder deduzir-se a existência próxima de 
mais de um desses estanques, antigos ou recentes.. 

ALAGOA: - Alagoa .( Douro Litoral, concelho de . 
Arouca,-Beira Alta; concelhos de Oliveira .de -Fra- des e Viseu;-Beira Litoral, concelhos de .Anadia,z 

ou Aeenha[. . .]: Santa Rosa de Bluteau, Elucidário [. . .] Lis- boa, 1798, vol. 1.° págs. 156. São acidentes fluviais, que 
ribeiros, levadas, etc. . . V 

(1)  Também, numa resenha completa, hão-de incluir-se 
mais fundo de um rio, lago, etc., -Presa e Represa, 

exerceram influência na toponímia relacionada com os rios,. 

os topónímos relacionados com os rios:--Açude,_Pégo, o ponto 
. . de cor- rentes de agua, topómmos vulgares, principalmente o primeiro. 

I 
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Arganil, Góis, Oliveira do Bairro, z Pe-nacova,.- Es- 
tremedura, concelhos de Figueiró dos Vinhos, Peni- 
che. Torres Vedras,-Alto Alentejo, concelho de Por- 
talegre,-Açores,S. Miguel, sede de concelho,--etc.), 
-Alagoas (Beira Alta, concelho de Sabugal~,- -Beira 
Litoral, concelho de Arganil,-etc.);-'Alagoeíra 
(Estremadura, concelho de Penich e);-Alagoinha (Es- 
tremadura, concelho de Palmela,-.Alto Alentejo, 
concelho de Portalegre;-etc.'); -Alagoa de Palha 

- Alagoa das 
de AlcobaÇ3);-Campo 

da Alagoa (Estremadura, concelho de Sesimbra)., 
-Póvoa da Alagoa (Beira Alta, concelho de Ton- 

dela ) , -` etc.. 

(Estremadura, concelho de Palmela ); 
Talas (Estremadura , 'concelho 

1 

Ponte 
.Valença, Vila Nova de 

concelho de Barcelos ),. --Lagoa Ruiva 

reja e Feira ;-Algarve, 
-Lagoinlzas . 
Beira Alta, concelho 

LAGOA:-Lagoa (Minho, concelhos de Arcos 
de Valdevez, Barcelos, Melgaço, Paredes de Coura, 

da Barca, Ponte do Lima, Terras do Bouro, 
Famalicão, Vila Verde;- 

Douro Litoral, concelhos de Amarante, Baião, Bou- 
ças, Lousada, Paços de Ferreira, Santo Tirso,-Trás- 
-os-Montes, e Alto Douro, concelhos *de Macede" de 
Cavaleiros e~ Vila Pouca de A'guiar,- Douro Litoral, 
concelho de Arouca, - Beira Litoral concelhos de Es- 
tarreja, Leiria,*Ovar e Penela, - Ribatejo, concelho de 
Ferreira do Zêzere, - Estremadura, concelho de Ma- 
ira,--Baixo Alentejo, concelho de Mira,- Algarve, 
sede de concelho., -Açores, S. Miguel,o mesmo que 
Alagoa);-etc".-Lagoa Alta (Beira Litoral, conce- 
lho de Cantanhede), -Lagoa de Gílvrazlnho' ( Al- 
garve, concelho. de Loulé),-Lagoa Ne ra (Minho, 

Beira Lito- 
ral, concelho da Batalha ); -Sobral da Lagoa (Es- 
tremadura, concelho de Óbidos) ; - etc; Lâooâs : 
topónimo difundido ; - LAGOAÇA ° -Lagoaça (Trás- 
-os-Montes e Alto Douro, concelho de Freixo de 
Espada à Cinta); - Làcaonino ; --Lagoeíro. (Douro 
Litoral, concelho de Felgueiras);- -Làooeuu-Lagoela 
(Minho, concelho de Monção),-Làoomuâ e Lâooi- 
NHASZ -Lagoinha (Beira Litoral, concelhos de Estar- 

concelho de Castro Marim); 
(Minho, concelho de Esposende),-- 

de Viseu ),-etc. '. 
1 
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LAGos,,:-Lagos(.Algarve, cidade, sede de con- 
celho;-Minho, concelho' de Vila Nova de Cer- 

concelho de Vila Nova de 
Gaia;-Beira Litoral, concelhos de Figueiró dos 
Vinhos e Oliveira de Azeméis);-Lagos da Beira 
(Beira Alta, concelho' de Oliveira do Hospital);.¢etc. 

§ 2. ' ALVERCA`°- Alverca (Ribatejo, concelho 
de Vila Franca deXtra,-BeiraAlta, concelho de 
Pinhel ). . 

' 
. 

vera;-Douro Litoral, 

ALBUFEIRA:-Albufeira (Algarve, sede de .con-. 
celha ). . 

PAPAL---Paúl (Minho, concelho de Ponte do 
Lima,--Beira'Baíxa, concelho da Covilhã,-Beira 
Litoral, concelhos de Coimbra e Leiría,-Estre- 
madura, concelhos de Alenquer e Mafra-Baixo 
Alentejo, concelho de. Alcácerdo Sal,-etc.), -Paul 
das Lavouras (Ribatejo, concelho de Benavente); 
-Paul do Mar (Madeira, concelho da Calheta); - Casal do Paul ( Ribatejo, concelho de Santa- 
rém);-S. Vicente do Paúl (ld., íd.),-etc;;- 
P›.úLo:-Paúlo (Minho, concelhos "de Arcos 'de Val- 
devez, Ponte do Lima, Vieira e Vila. Verde,'- Douro 
Litoral, c.0ncelho de Amarante,'- Estremadura, con- 
celho de Alenquer),-Paúlos' (Trás-os-Montes e 
Alto Douro, concelho de Vila Real);-Douro'Litoral, 
concelho de Cinfães);--Paàllnho (Minho, conce- 
lho de Fafe),-Paàlínhos "(Minho, *concelho de 
Braga ),-etc. A par de Paúl:-°Brejo, Brejos,Bre- 
joal, Brejoeíra;-- Mamel; -¬ Sapal, Sapalirzho; etc; 
(águas estagnadas). .. . 

¡ 
\ 

4-Toponímia de fontes, nascentes, poços, etc. 
Í 

BANHO (de á as minerais' ou não, termals` ou 
frias ): .-Banho (šXínho, concelhos de Amares e 
Barcelos; - Douro Litoral, concelho de Marco de Ca- 
naveses , - Beira Alta, "concelho 'de S'. ,Pedro .do 
Sul; - etc.);'7 Banho da Felgue¡ra',(.Be¡;;a Al;a.,,cqn; 

I .  
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Anadia;-Alto Alentejo, concelho de Evora); 
celha de Nelas, -Banhos (Beira Litoral concelho de - etc. 

CALDAS: Caldas (Minho, concelhos de=Ama- 
res, Barcelos, Ponte da Barca, Vila Verde,-Trás- 
-os-Montes .e Alto Douro, concelhos de Chaves e 
Mesão Frio,--.Dou.ro Litoral., concelhos de Baião, 
Resende, etc.),--Caldas de Aregos ( Beira -Al-ta, 
concelho de Vis.eu ) ,  - Caldas de Chaves ou simples- 
mente Caldas (Cir. ‹Caldas›), - Caldas da Fel- 
gueira (Ver ‹Banho›), -Caldas de Moledo (Trás- 
-os-Montes e Alto Douro, concelho da Régua), 
-Caldas da Rainha ou, por extenso, Caldas da 
Rai/2ha D. Leonor (Estremadura, sede de concelho), 

,Caldas das Taipas (Minho, concelho de Guima- 
rães), - Caldasde S. Jorge (Beira Litoral, conce- 
lho da Feira), - Caldas de Vizela (Minho, concelho 
de Guimarães ), etc. - CALDELAS: -Caldelas (Minho, 
concelhos de Amares, Guimarães e Vila Verde,-Douro 
Litoral, concelho de Santo Tirso, - Beira Litoral, con- 
celho de Leiria, - etc.),-Ponte de Caldelas (Minho, 

. concelho de Vila Verde),-CA1.DmHz\s:-Caldinhas 
(Douro Litoral,jconcelho de Baião ),-etc; (1), . 

! 

FONTE:-Fonte (topónimo muito frequente " e 
difundido por todo o território nacional, na sua forma 
simples ou COlTl Shell determinativo),-Barrôco da 
Fonte, e Bouça da Fonte (Minho, concelho de Braga), 
-- Campo da Fonte (Trás-os-Montes e Alto Douro, 
concelho de Chaves ), - Carreira da Fonte (Minho, 
concelho de Viana do Castelo);- Iähha da Fonte 
(Minho, concelho de Barcelos),-FonTEs:--Fon- 
tes (como ‹Fonte›), etc., - FONTAÍNHA: -Fontaúzha 
(topónimo frequente) ,-FONTAINHAS :-FOntaúZ/ZaS (id.), 

-FONTANELAS:- Fontanelas (Estremadura, concelho 
de Sintra ), - FONTELA,-FON1'ELAS,-FONrELO,-FONTE- 
Los, - FONTiELA, - FONT1NHA, ¬ FONTMHAS, - Fonrmno, 
-FONTÃO, etc.: topónimos difundidos como os das 

informação especial, não só de 
de sentido tradicional, histórico 

(1)  Este assunto das Caldas e Termas portuguesas exige 
ordem toponímica, mas também 
e etnográfico. < , .. 
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nascentes e do seu manandal- Vila Nova de Mil 
Fontes (1) (Baixo Alenteio, conselho de.Odanira). 

NASCENTE*-Nasce. Agua (Minho concelho de 
Vila Nova de Famalicão, -Beira Litoral, concelho 
de Pombal ). 

. OLHOS D'ÁGUA':-Ôuâo D'ÁOUA (Alto Alentejo, 
concelho de Portalegre),- . 
Litoral, concelho de Coimbra ); Olhos dá/Ígaa ( ld., 
concelho de Pombal;-Ribatejo, concelho de Alca- 
nena , -Estremadura, concelho de Palmela- -etc.), 
- Olhão (Algarve, sede de concelho ). 

de Mira (ld 

de Almodóvar); -- Póvoa do POço 

toponimica, proveniente nascente 
S. João do Estoril (Estremadura, 

Fonte de Olho (Beira 

PÕÇO e PÔÇA : -POço e Poços: topónimos fre- 
quentes, -. Cabeça do POço (Beira Baixa, concelho 
de Vila de Rei); Lomba de Poço Frio (Beira Lito- 
ral, concelho de Miranda do Corvo);-Moita do POço 
(Estremadura, concelho de Alcobaça); -- POço do 
Bispo (Estremadura, concelho de Lisboa );_POço 

., id.),,- POço do Monte (Douro Litoral, 
concelho de Lousada); -POço Quente (Minho,con- 
celho de Guimarães);-POço°8errano (Baixo Alen- 
teio, concelho . (Beira Litoral, concelho de Águeda);-Vale do POço 
(Beira Litoral, concelho de Montemór-o-Velho),_ 
PÔÇA e PÓÇA: POça e Poças: topónimos frequentes; 
-POça da Barca (Douro Litoral, concelho de Vila de 
Conde)-POças de Gonde (Beira Litoral, concelho 
de Ovar),--POças do Monte (Douro Litoral, conce- lho de Amarante);-Pocmflo e Poc1nHA:-Pocín/zo (Mi- 
nho, concelho de Amares,-DouroLitoral, concelho de Lousada; -Beira" Litoral, concelho de Oliveira de Azeméis,-Trás-os-Montes e Alto Douro,concelho 
de Moncorvo); --Poeira/za (Minho, concelho de Mon- 
cão), -Pocinhas (Douro Litoral, concelho de Lousa- da); PÔÇA; Banho e Banhos da PÔÇA '~ designação 

de e balneário em 
concelho de Cascais). 

(1) celas anotou 
. 19; di fo: a forma primitiva (pág. 3I0)0 

povo Z 
este boa, 1932, a pág. 3091 

Wla Nova de Mil Fontes: o Dr. Leite de Vascon- topónimo, em Revista Lusitano, vol. 30, Lis- n.° «Mil Fontes qqe 

z 



58 . Revlsni DE. GUIMARÃES ¬ 

Fama- 
licãq, -Beira Baixa, concelho de Penamacor,-etc.), I 

Litoral, coNcelho de Estarreja -Beira Alta,conce- 
lho de M Livre (Estremdura, 

e Alto Douro, concelho de Valpaços);-Água Sal- 

túbal);-Arca da. Água s. 

w 

I 

ÁGUA e ÁGUAS, AGUEIRA :-topónimos frequen- 
tes, simples ou com seu determinativo distintivo : 
-Aguai (Minho, concelho de .Vila Nova de 

- Agua Boa (Ribatejo, : concelho de Vila Nova 
de Ourém);--Agua da Figueira (Beira Alta, con- 
celho de Sabugal);-Agua deAlto° (Açores, Ilha 
de S. Miguel; concelho dez Vila Franca do Campo); 
-Agua Er2canada~(Minho, concelho de Ponte do 
Lima),- Água Formosa (' Beira Litoral, concelhos 
de Pombal .ede Leiria,-Beira Baixa, concelho de 
Sertã); - Agua Levada (topónimo difundido, como 
era de esperar' -- Minho, concelhos de Amares, 
`Barcelos,Ponte do Lima, Vila. Nova de Famalicão, 
Vila Verde, - Trás-os-Montes, concelho de *Vinhais , 
--DourO Litoral, concelho de Santo 'Tirso,-Beira 

angualde; - etc. )r Água 
concelho' de Sintra ) ;  -Agua Morta (Douro Litoral, 
concelho de Balão);-.Agua Reves (Trás-os-Montes 

gado (Baixo Alentejo, concelho de Mértola),-Aguas 
Belas (Beira Litoral, concelho de Pombal;-Beira 
Alta, concelho de Sabugal, - Ribatejo, concelho de 
Ferreira do Zêzere), -.Aguas Boas (Beira Alta, con- 
celho de Sátão; -7-Beira Litoral, concelho de Oliveira 
do Bairro); -Aguas Frias (Trás-os-Montes e Alto 
Douro, concelho de Chaves;-Algarve, concelho 
de Loulé); -Agues Muitas. (Baixo Alentejo, conce- 
lho de Ourique); -Aguai .Sar2tas(Minho, concelho 
da Póvoa de Lanhoso,-Trás-os-Montes e .Alto 
Douro, concelho de Vila Real; --Douro Litoral, con- 
celho da Maia,-etc.)-Aguas Wvas (Trás-os-Mon- 
tes eAlto Douro, concelho de Miranda do Douro), - Aguas de Moura (Estremadura, concelho deƒSe- 

(Douro. Litoral, no... Porto ) , - Caí Agua, hoje ,Pedro do Estoril (Estremadura, 
concelho de Cascais),-etc.-AGUALvA: água alva 
(Estremadura, concelho de Sintra,-Açores, Ilha Ter- 
ceira, concelho de Praia~ da Vitória);-'AGUADALTE 
(Beira Alta, concelhos de Castro Daire e Viseu ; - Algarve, concelho de L0u1é;- etc. ) ;- Aqulcauzàs 



5 - Toponímia, por oposição, de lugares na mesma 
região e em regiões diferentes z , \  ‹ - 

Se dois ou Mais lugares têm. o'mesmo :topónimo, 
distinguem-se uns dos outros por. algumas destas cir- 
cunstâncias de localização relativa:=~ . ` 

I."-pela situação na vizinhança mais ou menos 

2.°-pela diferença de altitudes, = 
3.8-pela referência ao mesmo riso,fsegundo a 

posição recíproca, ,. 1 : Ç . . 
4.°-pela diversidade das regíõeS deiinidas ou 

51138 sob-regiões, oU em províncias dife- 
rentes, * . '. ' :  

5.°-pela diferença de antiguidades, . 
‹ Á " 6.° - pela .distinçãode.dimensões ou importância , 

a)--Um lugar está de ,um lado de qualquer refere' 
rência topográfica, seja, para o nosso caso ou não, 
um rio, o homónimo está em oposição do outrolado ; 
exemplos: -- Aveleira d'Aqaém e Aveleira dAlém; 
Castanheira dAquém e Castanheira. d'Ale*m,° etc. , 
Pombeiro de Cá E PombeIro de Além; etc. 

b)-os .lugares opõem¬se na orientação side- 
ral : -Areosa do Nortee Areosa do Sul (Minho, 
concelho de Viana do Castelo,--Beira Litoral, con- - 'Corga do *Norte 1 e Corga do 
Sul (Beira Litoral, concelho* deOvar- -nas ¬entra- 
das de portos de mar: -Barra do-Norte 'e 'Barra 
do Sul (ex.° na. foz do Tejo ) ,  -nas praias de ba- 
nhos : -Praia do Norte e Prata do Sul (ex.° na Eri- 

Estremadura,`íconcelho de Mafra),-etc., . do Norte (Açores Faial, concelho da Horta), 

-1.° caso: - 

celhdde Estaffeja)} ›, 
ceia: ",¬P¡aíq 

:EEB 

( Minho, `conoelho de' Vila Nova de~Famücão),- 
AGUADA:-AgUada de Cima ( Beira Litoral, concelho 
de Águeda);-Aguada de Baixo (ld., iid.),--etc. ; 
-AGUEIRA (Beira Litoral, concelho da Feira) ,-AGUEI.-› 
nos (Id., concelho de Estarreja). ' : ~ ‹` 

A z TOPONIMIA oAsz1ÁouAs 
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-2.° caso: 
I 

I 

Dois ou três lugares ficam a diferentes altitudes, 
escalonados, ou referenciam-se em relação à situação 
de um deles: (1) . ¿ 

a)-Arga de CiMa e Argade Baixo (Minho, 
concelho de Caminha),-Aveiras de Cima e Avei- 
ras dei~Baixo (Ribatejo, concelho ~de AzambUja), 
--Carvalhal de Cima e Carvalhal de Baixo (Minho, 
concelho de Ponte de Lima,-Beira Litoral, con- 
celho de Vila Nova de Ourém), - Carvalho de Cima 
e Carvalho de Baixo (Douro Litoral, concelho de 
Penafiel , Beira Litoral, concelho de Vila Nova 
de Ourém), --etc. 

b)- Bogas de Cima, Bogas do MelO e Bogas 
de Baixo (Beira Baixa, concelho do Fund.ão),-Pis- 
cáocelo de; CiMa, Piscãocelo do Meio e Piscãocelo 
de Baixo(Id., concelho .de Pampilhosa);- Peral de 
Cima, Peral doMeio e Peral de Baixo(Alto Alentejo, 
concelho de Arraiolos), -Souto de Cima, Souto do 
Meio e Souto de Baixo (Beira Litoral, concelho de 
Leiria) , - etc; , 

c) -  Escalos Cimeiros, Escalos do Meio e Esca- 
los Fundeiros (Be.íra Litoral, concelho de Pedrogão 
Grande), - Monte Cirneiro, Monte do Meio e Monte 
Fundeiro (Beira Baixa, concelho de Sertã),-Reb 
vas Cimeiras, Relvas do Meio e `Relvas Fundeifas 
(Beira Litoral, concelho de Alvaiázere), -etc. 
. d)- Calçada, Calçada de Cima e Calçada de 
Baixo~ .(Minho, concelho de Guimarães), ¬Lagar- 
tezTa, Lagarteira de Cima e Lagarteira de Baixo 
(Beira Litoral, concelho de AnciãO), -Portela, .Por~ 
tela de Cima e Portela de Baixo (Beira Litoral, 
concelho da Feira),- . e t c .  
. e)-Baltar de CiMa, Baltar de Baixo e Baltar, 
do Cabril (Beira Alta, concelho de Castro Daire),-. - Monchique, Monchique de Cima e Monchique de. 

I . 

. ( l )  Para exemplificar, servirão-nos apenas de lugares 
próximos no mesmo concelho, de preferência, ou em conce- 
lhos vxzmhos, oque mteressa aocaso em vista. ' 
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Baixo (Algarve, concelho de Monchique-);-- Alter 
do Chão e Alter Pedroso (Alto Alenteio, concelho de 
Alter do Chão),- Borba da Morztarzha e Borba 
de Godim (respectivamente, Minh.o, concelho de Ce-' 
lorico de Basto, e Douro Litoral, concelho de Fel- 
gueiras ) ; - Pampilhosa da Serra e Pampilhosa do 
Botão ( Beira Baixa,- sede de concelho , . Beira Lito-â 
ral, concelho de Mealhada,respectivamente),-Sab 
gueto da Lomba e Salgueiro da Ribeira (Beira 
Litoral, concelho deFígueiró dos. Vinhos); -Sendim 
da Serra e Sendim da Ribeira (Trás-os-Montes e 
Alto Douro, concelhos de Alfândegada Fé e de Mo- 
gadouro,respectivamente), -etc. . . . 

J 

,3_0 caso: 

Veja-se adiante, quando anotarmos os topónimos 
correspondentes, mas 'referidos em especial as águas, 
porque à sua toponímia pertencem. 

4.° caso: 

a)-a duas referências:-Monforte da~Beíra 
(Beira Baixa) e Monforte do Alentejo (Alto Alen- 
tejo ), - Pombeiro do .Minho (Minho) e. Pombeiro 
da Beira (Beira Litoral);- Valença do Minho (Minho) 
e .Valença da Beira (Beira Alta);- Viana do Minho, 

do Castelo (Mínho)e Viana do 

(Beira Baixa) opõem-se Monsanto, na. Beira Alta 
Torres Novas ), embora estes. topónimos nãodesigâ 

em correntemente a . Provincia. a» que .pentencemz 1: semelhante o que. se ,dá. com - Faro,::sem Mais nada, a Capital do Algarve, e. Faro.do Alentejo 

antiga Zurara (Douro Litoral, concelho de Vila de 
de Mangualde ),- Vieíra.(Belra Litoral, concelho de 

Os topónimos apresentam oposição de provín- 
cias, em. que as povoações estão situadas, ou de 
subi-regiões delas: . 

actualmente Viana 
Alentejo (Alto Alentejo ), etc. A Monsanto .da Beira 

(concelho de Vouzela)-e no Ribatejo (concelho de 

(Baixo Alentejo, concelho de Cuba);-Azurara, 

Conde) e Amarara da Beira (Beira Alta, «concelho 



Leiria) e Vieira do Múzho (Minho, concelho do 
nome),--etc., seriam, a completar e esclarecer 
topónimos, .Faro d . 

. 

Vieira da. Beira, como Monsanto. do Ribatejo. 

b ) - a  três e quatro referências : -Paredes, 
no Douro Litoral (sede de concelho), Paredes de 
Coura, subi-região, do Minho(sede de concelho) e 
Paredes da. Beira, em Trás-os-Montese Alto Douro 
(anteriormente na' Beira Alta, concelho de S.. João 
da Pesqueira). -Aguiar do Alentejo(Alto Alenteio, 
concelho de Viana do Alenteio .), -Aguiar da Beira 
(Beira Alta, concelho de' Trancoso ),-Aguiar [do 
Minho] (Minho, concelho de Barcelos) e Aguiar 
de Sousa, [do Douro] (Douro Litoral, , concelho "de 
Paredes ). › 

. 

~c)-oposição de Província com região não pro- 
vincial ou sub~região'- Celorico da Beira (Beira 
Alta) G Celorico de Basto, na sob-região de «Terras 
de Basto›, distribuída pelo Minho e por Trás~os- 
-Montes; com os concelhos de Cabeceiras de Basto 
(Minho ), Celorico de Basto (Minho) e.. Mondim 
de Basto (Trás-os-Montes e 
dim da Beira ( Douro Litoral, anteriormente Beira 
Alta, concelho de Armamar) e Mondim `de Basto, 
atrás zreíerido (Trás›os-Montes eAlto Douro),-etc. 

1 Lugares, que se opõem pela sua 
ou pelas» dimensões relativas: 

›- 5. o.  caso.. . 

Revnsn. ma ^OV1MARÃES 

seu 
os 

o Algarve, Azulara dO Douro, 
× l 

.| 

› 

Alto Douro ); -- Mon- 

\ 

¡ 

â 

. .importância 

à. 

! 

"*'¡Ê'.z 

a 'Le 

a) - na mesma .região : - Marinha Grande(Es- 
tremadura, sede de concelho) e Marinha Pequena 
(no concelho de Marinha Grande);-.Rojão Grande e 
Rojao Pequeno (Beira Alta, concelho de Santa Comba 
Dão);- RegzzengO Grande e Regaengo Pequeao.( Es- 
tremadura, concelho .de Lourinhã ),-etc. 

b) - em províncias diferentes:-. Pedrogão 
Grande .( Beira Litoral, -sede de 'concelhlo).e Eedró- 

62. 
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gão Pequeno (Beira Baixa, concelho de Sertã ), 
ambas as povoações, porém na ‹Grande Beira» ou 
das ‹Beiras›.-Montemor, is toé «Monte Maior›:. 
(Douro 5 Litoral, concelho' . de Lousada,-Estremadura, 
concelho de Loures;-Algarve, concelho de Olhão); 
--Montemór-o-Velho ( Beira Litoral, Sede .de con- 
celho) e Morztemór-o-Novo (Alto Alentejo, sede de 
concelho ), - etc. * 

diminutivo 

e)-Surge também -nos topónlmos deste tipo 
o determinativo, que, 'nuns será de grandeza, e, em 
outros, de situação- medo, de mediano(lat. medes-' 
nas ), o que está entre dois lugares ou ao meio das 
dimensões deles, ou' Seia entre o maior e o menor. 
-Medo flexionou em género e em número deu 
-mel, -medos ( e  talvez-meóes) . e--meãs. - 
Há Vila Meao (ao meio ou mediana)e Wla. Med. 
-Medo (Minho, concelho de Esposende;-Beira 
Alta, concelho de Castro Daire,-etc.),--Campo Medo 
(Douro Litoral, concelho de Paços de Ferreira);-- Wla 
Meço (Minho, concelho ̀ de Viana do"Castelo,-Trás- 
-os-Montes e Alto Douro,concelllo de Bragança), 
-Vila Meao de Cima e Vila Meáq de Baixo (Minho, 
concelho ~de'Amares); - Vila Mel (Minho, concelhos 
de Barcelos, Guimarães, Ponte da Barca eVila Nova 
de Cerveira,-DouroLitoral, concelhos de Amarante, 
Castelo de Paiva, Cinfães, Lousada, Penafiel, Porto 
(Campanha), Santo Tirso e Vila Nova de Gaia; 
-Trás-os-Montes e Alto Douro, concelhos de Ta- 
buaço, Tarouca e Vila Real, -Beira Alta, concelhos 
de Castro Daire, Morta ua, Santa Comba Dão 
e Viseu ); -- Vila Meá da .Sgerra (Beira Alta, concelho 
de Mortágua),- Meãs ( Beira z..Baixa, concelho'.de 
Pampilhosa da Serra;-Beira Litoral, concelhos de 
Miranda' do Corvo e Montemór-o-Vel'ho);- Meas 
de Cima e Meas de. Baixo (Beira Litoral, concelho 
de Montemór-o-Velho),-etc. z 

. 
* 

o)--Outra .forma de exprimir a diferenciação 
por importância ou.por área é 8 sufixação: sufixo 

para umas, aumentativo para outras povoa- 
ções hum-ónímas. Vê-Io-emos, quando nos referir- 
mos aos casos paralelos na toponímia idas águas. 

A Tovonímv. 1)›.s Áeuâs 

I. 
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I 

›6.° caso; 
. 

I 

. Os lugares opõem-se 'pela antiguidade, qualquer 
que seja o motivo histórico ou populacional, que lhes 
tenha dado a diferenciação: » 

a)- aposição de novo~nova, velho-velha:-Alber- 
gana-a-Velha (Beira Litoral, sede de concelho) e 
Albergaria-a‹Nova (no concelho da anterior); Con- 
deixa-a-Velha (Beira Litoral, concelho de Condeixa- 
-a-Nova e Condezlxa-a-Nova (Beira Litoral, sede ̀ de 
concelho);-1danha›a-Velha (Beira Baixa, concelho 
de Idanha-a-Nova), e Idanha-a-Novo (Beira Baixa, 
sede de concelho);-Morztemor-o- Velho (Beira Li- 
toral, sede de concelho) e Montemor-o-Novo (Alto 
Alentejo, sede de concelho);- Proença-a-Velha 
(Beira Baixa, concelho de Idanha-a-Nova) e Proença- 
-a-Nova. (Beira Baixa, sede de concelho),--Ribeiro 
Velho e Ribeiro Novo, (Minho, ambos, no concelho 
de Guimarães);-Aldeia Velha e Aldeia Nova (dois 
a dois: 'Beira Alta, concelho de Gouveia, Penalva do 
Castelo e Trancoso,-Baixo Alentejo, concelho de 
Beja;-Algarve, concelho de Aljezur),-etc. Notem¬ - .se as numerosas Vilas Velhas ̀ e Vilas Novas. 

bl.-aposição de novo-vedro (do lat. ‹vetei ›) 
e vedrosvedras;-841/zos Vedros, ‹ Alhos Ve.lhos › 
(Estremadura, concelho do Barreiro), - Eira Ver 

. 

dra (Douro Litoral, concelho de Felgueiras) e Eira 
Nova(Douro Litoral, concelho de Amarante, vizi- 
nho),-Eíra' Vedra (Minho, concelhos de~Amares, 
Barcelos, Braga, Fafe,‹Ponte do Lima, Vieira, Vila 
Nova .de Famalicão, Vila Verde,--«Douro Lito.ral, con- 
celho. de Lousada ,--etc.)-Torres Vedras (Estre- 
madura, sede .de concelho) e Torres Novas (Riba- 
tejo, sede de concelho),-Vila Vedra (Estremadura, 
concelho de Sobral de Monte Agraço);-etc. 
‹ Alguns topónimos diferenciam-se coml.o~ determi- 
nativo de velho ou novo em um deles,'conservan- 
do-se o .outro sem determinaçãodecronologia,zmas 
entendendo-se que uma das povoações élmais nova 
ou mais velha. 1 . , 

-. , 
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Situação relativa: no .mar ou do mar e em. tenra: -La raro do. Mar e Lamaíro, da Serra (Beira Lito- ral, concelho de Vagos); - Marírzha das Ondas e Marinha de 8011w (Beira Litoral, .concelho de Fl- 
gueira da Foz ); -Salir do Porto e Sá/r dos. Matos (Beira Litoral, concelho de Vagos);-notem-se Ancora 

Ázz Ã Baila (Minho, concelho de Caminha);- -em *Lisboa a oposição ribei- rinha de Alcântara-Mare Alcântara Terra;_e, ainda , os nomes oficiais. das Províncias do Douro Litoral e Beira Litoral, também conhecida, não oíícialmente, 
por ‹Beira-Mar), em oposíçãoa Douro e Beira inte- riores (Alto Douro, Beira Alta e Beira Baixa); _ .etc. 

ou Praia de Âncora e Âncora de 

Encontram-se topónimos afins «de três, quatro, 

Soutelo de Aguiar, Vila~.Pouca de Aguiar. (Trás- 
-os-Montes e Alto Douro, todos do concelho de Vila 
Pouca de.Aguiar); --Coentral da Cruz, Coeutral das 
Barreiras, Coentral do Fojo e Coentral Grande (Beira 
Litoral, concelho de Pedrógão Grande); _Comeíra (Estremadura, concelhos de Caldas da Rainha. e.Porto 
de Mós ), Corzzeíra da Cruz ( ld. concelho de Cal- 
das da Rainha), Comeíra de S. Clemente (ld., id.), 
Comeira de Cima (Ribatejo, d 
antes da formação -da nova província do Ribatejo, 
concelho de Santarém) e'Conzeiras de Baixo (Es- 

concelho. de Caldas da Rainha). e 

Outras diferenciações poderiam apontar-se, bas- 
tam as que aí ficam indicadas Mais, que apareçam 
na .toponímia das águas, poderão aplicarfàse e acres¬ certar-se, por paralelismo, a estas. 

« . ê 

Observam-se idênticas diferenciações toponími- cas nas povoações relacionadas com as águas, isto 
a topomWa das águas ( I  ). ê, com 

tremedura, 

cinco e mais lugares vízinhos:-.Bomes de Aguiar,. 

-I. °, caso 

lã 
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( * )  Come andeflomente, ‹seI:vi||1b-nsba* ápenawdoa exemà de prova, e, espedalmmite, dos mais narafitfififlfiiflflë 
4 â ~é 
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__2_o caso: I 

. a)-Nomes iguais, referidos a rios diferentes, 
dentro da mesma Provincia ou em Províncias dife- 
rentes:- Geras do Lima (Minho, concelho de Viana 
do Castelo) e Geraz do Minho (Minho, concelho de 
Póvoa de Lanhoso; aqui ‹Minho› reporta-seà Pro- 
vincia, Cujo nome lhe provém do rio, e não directa- 
mente ao rio),.- Moimenta de Maceira Dão (Beira 
Alta, concelho de Mangualde: Rio Dão) e Moimenta 
do Douro V( Beira Litoral, concelho de Cinfães • 
na anterior organização administrativa, .pertencia à 
Provincia do. Douro, e desta circunstância tomou 
o nome do rio, que designou essa Provincia); *- Oliveira do Douro (Douro Litoral, concelho -de 
Vila Nova de Gaia) e Oliveira do Mondego ( Beira 
Litoral, concelho de Penacova), +-Refoios de Lima 
(Minho, concelho de Ponte do Lima) e Refoios de 
Riba de Ave (Douro Litoral, concelho de Santo Tirso; 
advirta-se que o território, que forma a parte da 
Provincia do Douro Litoral ao Norte do .rio Douro, 
.pefienda à antiga Província histórico-etnográfica de 
‹Entre Douro e Minho›, isto é de rio a rio, Minho 
ao Norte, Douro ao Sul),-háainda Reíoios de 
Basto, na sob-região minho-trasmontana de Basto, 
Sem referência aqui, porém, a um rio;-Santa Cruz 
do LUna (Minho, concelho de Ponte do Lima) e 
Santa Cruz do Douro (Douro Litoral, concelho de 
Baião; Douro-Provincia, indirectamente Douro-rio); 
-Trofa do Minho (Minho, concelho de Vila Nova 

de Famalicão, Minho-Provfncia ) e Trofa do Douro 
(Beira Lltoral, concelho de' Águeda, anteriormente 
na Provincia do Douro );- Valongo (Douro Litoral, 
sede de concelho) e Valongo do Vouga (Beira 
Litoral, concelho de Águeda ); - Penela (Beira»Lito- 
ral e poderia ter sido ‹Penela~ doDouro›, quando 
era desta Provincia,sede de concelho) e Penela da 
Beira (Beira Alta, concelho de Penedono),-etc. 

b)--Oposição de topónimos em relação a uma 
ribeira:-Aldeia da Ponte (Beira Alta, concelho de 
Sabugal) e Aldeia da Ribeira (Id., id.);-Avelásdo 
Caminho (Beira Litoral, concelho de Anadia)»e Ave 

L 

i 
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lãs da Ribeira (Beira Alta, concelho da Guarda); 

Ois da Ribeira (Beira Litoral, concelho de Águeda, 
vizinha daquele),--Sendim da Serra (T‹rás-os-Mon- 
tes e Alto Douro, concelho de Mogadouro) eSen- 
dim da Ribeira (Id., concelho de. Alfandega da Fé); =- Loivos do Monte e Loivos da Ribeira (Douro Li- 
toral, concelho de Baião), etc.-Referência ao rio: 
-Vda Cortezda Serra (Beira Alta, concelho de 
Gouveia) e V21a Cortes do Mondego (ld., concelho 
da Guarda). 

-Sóis do Bairro (Beira Litoral concelho de Anadia) 
e 

-3.° caso .- 
Nomes referidos a localização nas mesmas águas: z 

-Outeiro _/azäo, a juzante de Chaves, sobre o Rio . 
Tâmega (Trás-os-Monteste Alto Douro, concelho de. » 

Chaves); -Pereira juzäo (Beira Litoral, Concelho 
de Ovar), -Vila _/uzâ (Beira Alta, concelho de Ton- 
dela,-Trás-os-Montes e Alto Douro, concelho de Me- 
são Frio); --_/zgzão (Douro Litoral, concelho de Lou- sada),-etc. . E denotar, neste caso, o facto de o. 
rio Rafa, nado no Alto Alentejo, atravessar o Riba- tejo, com o potamónimo de Sorrazkz, isto é, Sub- Sob o Rafa, quer dizer abaixo dele. O topónimo é, porém, localmente explicado assim: Sor+ Razh =Sorraúl (a junção das duas ribeiras originou o nome do rio por elas formado). Compare-se com a 
popular de Alcobaça=rio Alcôa + Baça, 

etimologia 

-4.° caso: .. 

z .f Cima e de Barbra, 
Meio- 1d 'B 

mera, CiMeiros, Cimeiras; Fandeiro, Fundeira, Fun- 
Ribeira de Cima- e 

ral, -- 
~Be1ra Litoral, 'concelho de Oliveira de Azeméis ; 
beira de Cima, Hbezra do- Mezb e Ribeira .de Baixo 

Topónimos com referência 3 altitudes diferencia- 
das neles : - designadas por _ de - de Cima, do e de Baixo;-_ Cimeiro, Cí- 

deíros, Fundearas; - estes 'com-do Mezb, ou sem ele. 
Ribeira de Baixo (Minho, concelho «de Vila Nova de Famalicão;_Douro Luto. 

concelhos de Marco de Canaveses e Paredes ; 

~Estremadura, concelho de Porto de Mós),_Ri- 

ui 

u 

i 
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(Beira Litoral, concelho de Oliveira de Azeméis); 
-Ribeiro de Cima e Ribeiro de Baixo (Douro Lito- 
ral, concelhos de Amarante e Penafiel); -Lagoas de . Cima -e Lagoas de Barro (Douro Litoral, concelho 
de Lousada);-Lagoas do Soeiro de Cima e Lagoas 
do Soeiro de Baixo (Baixo Alenteio, concelho de 
Almodóvar);-Paúl de Cima~e Paul de Baixo (Baixo 
Alentejo, concelho de Alcácer do Sal);-Ribeira Ci- 
meira e Ribeira Fundeira (Douro Litoral, concelho 
de Lousada) ; -Lago¬a Cimeira e Lagoa Fzmdeira 
(Beira Baixa, concelho.de Sertã),-etc.. .. 

Entra no grupo Lagoa Alta (Beira Litoral, con- 
celho de Cantanhede). . . 

No 5.° ‹caso geral› foi incluída a diferenciação 
feita com -. meço; aparece-nos também na aplicação 
à toponímia das águas, em Rio Medo (Beira.Lito1;al, 
concelho da Feira). 

I 

« --5.°.ca.so: 

: 

2 
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a)-Exprlmese' a temperatura das águas °- às 
Caldas de Chaves (Aquae Calídae dos Romanos : 
‹ Águas Quentes ›)` opõem-se no mesmo concelho 
(Trás-os-Montes. e Alto Douro, concelho de Cha- 
ves) Agias Fràzs (seriam, por sua vez, em relação 
àquelas, ‹Aquae` Frigidae›),.¬- Caldas .( Minho, con- 
celhos de Amares, Barcelos, Ponte da Barca e.-Vila 
Verde ; - Douro Litoral, concelhos de Baião, Resende 
e Santo Tirso ,-Trás-os-Montes e Alto Douro, con- 
celhos de Chaves, Mesão Frio e Régua;+ Beira 
Alta, concelho de Oliveira do Hospital, etc.);- Cal- 
das da Felgaeíra (Beira Alta, concelho de Nelas) ; - .Caldas da Raín/za (Estremadura, sede de conce- 
lho),-Caldas das Taipas (Minho, concelho de 
Guimarães), - Caldas. de Aregos ( Douro Litoral, 
concelho de Resende);-Caldasde S. Jorge (Beira 
Litoral, concelho da Feíra);- Caldas de Vizela (Mi- 
nho. concelho de Guimarães);-etc. ;- Galdelas (Minho , 
concelhos de Amares, Guimarães e Vila. Verde, - Bei- 
ra Litoral, concelho de Leiria, etc.), -Caldín/zas 
( Douro Litoral, concelho de Baião);-etc. ; -Fonte 
Fria (Minho, concelhos de Barcelos e Vila Verde ; 

Trás-os-Montes e Alto Douro, concelho de Mur- 

1 v . 

I 
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Eça;-Beira Alta, concelho de Fornos de Algodres ; -Beira Baixa, concelho de Sertã,_etc.) e Fonte Quente (Minho, concelhos de Guimarães e Ponte do Lima,--Beiraz Litoral, concelho ' da da* 
Foz,-Estremadura, concelho de Alcobaça,_ etc.), 

aTrás-os-Montes e Alto* Douro, concelho . de Bra- gança) e Rzbs Frios (Beira Litoral, concelho .de Coimbra),-Rzb Caldo ( Minho, concelho de Ter- ras do Bouro) ;- Ribeira Quente-(Açores, S. Miguel, concelho da Povoação),-etc. . 
b) - Conjugação da . _ 

da situação relativa de povoações :_Aguas Frias 
Cima,Aguas Frias do Meço eAguas' Frias de Baixo (Algarve, concelho de Loulé ) ; _  Caldeses de Cima e Caldeses de Baço (Minho, concelho da Póvoa .de Lanhoso), - etc. 

. 

Figueira 
- Rzb Frz0 (Minho, concelho de Arcos de Valdevez ;. 

temperatura das águas e 
de 

- 6.° caso : 

ivo ou para o 
os do .s graus. , 

. 

a) - com 
. 
os sufixos de diminuição elo-ela, elos- -elas, zelo~zela, el/zo-el/za, ellzos-ellzas, .eel/2o-zel/za, velhos-zel/zas, etc. . v 

Santo Tirso;_1`rás-os- 

e passagens em terra); 
tela (Minho, concelhos Fafe, Guimarães, Ponte do 
Cinfães .Felgueiras e Santo Tirso,_etc.), e Fontelas 

-os-Montes- e Alto Douro, concelhos .de 

Alguns dos topónimos flexionam para o diminu- 
aumentativo e simultâneamente para 

- elo-e-elos, etc.-Forztelo (Minho, concelhos de Barcelos, Monção, Ponte do Lima, Vila Nova de Fa- 
malicão e Vila' Verde,* etc.,-Douro Litoral conce- lhos de Amarante, Baião e 
-MonteSe Alto Douro,.concelho de Armamar, - -etc.) e Fontelos (Minho, concelho de Vila Verde);_Por 
tele com Portelinha e Portelínhos `(a discriminar entre varadouros fluviais _Porto- zelo (Minho, Concelho de Viana do Castelo); _ Fon- . de 
Lima e Valença,¬Douro Litoral, concelhos deArouca, 
(Minho, concelhos- de Fafe e Vieira; _Douro Litoral concelhos de Amarante e Castelo de Paiva;_Trás- 

Mondim de 
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I 

Basto' e Régua;-Beira Litoral, concelho de Sever 
do Vouga, - Estremadura, concelhos de Loures e 
Lourinhã), - Fontelas de Cima~ e Fontelas de Baixo 
(Douro Litoral, concelho de Marco de Canaveses), 
-Rebela (Douro LitOral, concelho de Penafiel,-Beira 
Litoral, concelhos de Aveiro, Penacova e Sever do 
Vouga , -etc.) e Ribelas (Trás-os-Montes , e Alto Douro , 
concelho de Armamar),-Varziela (Minho, concelhos 
de Arcos de Valdevez, Barcelos, Caminha, Fafe, Gui- 
marães,Melgaco, Ponte do Lima, Vila.Nova.de Fa- 
malicão e Vila Verde; - Douro Litoral; concelhos de 
Amarante, Arouca, Felgueiras, Penafiel, Santo Tirso 
e Vila do Conde, - Beira Litoral, concelhos de Águeda , 
Cantanhede e Sever do Vouga ,- etc.) e Varzielas 
(Minho, concelhos de Arcos de Valdevez, Braga, Gui- 
marães,Póvoa de Lanhoso e Vieira , -Douro Litoral, 
concelhos de Castelo de Paiva e Paredes.,-Beira 
Alta, concelho de Tábua e Tondela , -etc.) ,-etc. - elhO-elha, etc. ,-Rielho (Minho, concelho de Fafe) , 
-Pontelha (Minho, concelhos de .Viana do'Castelo 
e Vieira), -Pontelhos (Minho, concelho de Barce- 
los),-etc. . . 

.b) -O sufixo-ela, aposto a nomes dos rios, 
deu os diminutivos correspondentes: 

. -Da forma latina do Vouga-Vacua e .Vauca 
veio o potamónimo Vaucella, isto é, o Vauca menor 
ou pequeno,-Vaucella deu em língua portuguesa 
Vouzela, transmitido à povoação por ele banhada 
(Beira Alta, concelho do mesmo nome), - semelhan- 
temente de Ames, o Ave,formou-se Avicella, -Avi- 
zela e. por queda .do-a inicial, Vizela, que também 
se transmitiu a topónimo regional, distribuido pelos 
concelho de Guimarães, principalmente (Minho), e de 
Felgueiras, confinante (Douro Litoral),--ocurso su- 
perior do rio Tua (Trás-os-Montes e Alto Douro) tem 
o potamónimo de Taela, o Tua menor ou Tua pe- 
queno, o qual não influiu na toponimia regional. 

e)-com os sufixos anho-inha, inhos-inl2as:- Cal- 
dMhas (Douro Litoral, concelho de Baião), -Fanti- 
nho (Douro Litoral, concelho de Paredes) ; - Fontinha 
(Beira Alta, concelho de Mortágua; --Beira Litoral, 
concelhos de Águeda, Cantanhede e Oliveira de Aze- 

I 
I 
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do Herolsmo,l~ -etc.),- -Ríbeirüzhas (Minho, conce- 

móis ,-etc.)šrFoMíMas (Minho, concelho de Arcos 
de Valdevez;-Açores, Terceira, concelho de Praia da 
Vitória), -Fontainhas (Minho,. concelhos de Bar- 
celos, Braga, Celorico de Basto,e Ponte do Lima, 
-Douro Litoral, concelhos de Castelo de.Paiva e 
Lousada, -Trás-os-Montes e Alto Douro, concelho 
da Régua; - Beira Alta, Concelhos de Lamego e 
Santa Comba Dãog- Beira Litoral, concelho de Sertã , - Beira Litoral, concelhos de Coimbra, Leiria, Lousã, 
Oliveira de Azeméis, Ovar, - Estremadura, con.ce-. 
lhos de Mafra e Porto de Mós; - Ribatejo, concelho 
de Vila Nova de Ourém, -Baixo Alentejo, concelho 
de Santiago do Cacém,-etc.),-Pocinha (Minho, 
concelho de Monção),-Pocúzhas (Douro Litoral, con- 
celho de Lousada);- -Pocínho (Minho, concelho de 
Amares,-Douro Litoral, concelho de Lousada,-Beira 
Litoral, concelho de Oliveira de Azeméls;_etc.);_ 
Pontinha (Minho, concelho de Braga;-Douro Litoral, 
concelho de Cinfães,-Estremadura (Lisboa),-Pontl- 
nhas (Minho,lconcelho de Fafe),- -Pontezúzha (Douro 
Litoral, concelho de Resende),-Pontezínhas (Mi- 
nho, concelho de Braga) , - Ribeirúzho (Minho, conce- 
lhos de Braga, Celorico desBasto, Guimarães, Pare- 
des de Coura e Ponte da Barca,-Douro Litoral,- 
concelho de Felgueiras ; - Beira Litoral, concelhos de 
Anadia, Figueiró dos Vinhos e Penela;-Alto Alen- 
teio, concelho de Avis ;-etc.)-- Ribeírilzho da Serra 
(Beira Litoral, concelho de Penela); _Ribeirinho 
(Minho, concelhos de Guimarães e Póvoa de La- 
nhoso,-Trás-os-Montes e Alto Douro, concelhos de 
Mirandela, Murça, Vila Flor e Vila Pouca de Aguiar; 
-Douro Litoral, concelhos de Cinfães, Felgueiras e Paços de Ferreira,-Açores: Faial, concelho de Horta, ~S. Miguel, concelho da Ribeira Grande,_Pico, concelho das Lages,-Terceira, concelho de Angra 
iho de Fafe),-etc. . » 

Se, pelo seu significado, ‹ribeiro› e ‹ribeira› (I)  
uma são já diminutivos de ‹rio›, também ‹regato›. é 

(1 › Vasconcelos, De Terra em Terra, 
Na ordem decrescente: rio-ribeira-ribeiro. Leite de 

Lisboa, vol. I I. 1927, pág..58. 
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corrente. pequena (de ‹~rêgo›); como ‹ribeirinho› e 
‹ribeirinha› são diminutivos -de diminutivos, ou dimi- 
nutivos em segundo grau, igualmente'‹regato› formou 
o seu:--Regatínho (Minho, concelho de Barcelos , 
-Douro Litoral, concelho -de Marco de Canave- 
ses,-Beira Litoral, concelhos de Feira e Oliveira do 
Bairro,-Alto Alentejo, concelho de Portalegre),-etc. 

Outro diminutivo de ‹rio›, também na toponfmia 
das águas, é iormadocom o suiixo-aeho:-R¡a- 
clzos (Ribatejo, concelho de -Torres Novas ). 

_ d)- com os sufixos de aumento' - do -oa : 
--Fontão (Minho, concelhos de Amares, Arcos de 
Valdevez, Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto, 
Monçãoe Ponte do Lima;- Douro Litoral, concelhos 
de Felgueiras, Paços de Ferreira e. Santo Tirso , 
-Trás-os-Montes e Alto Douro, concelhos de Régua 
e Santa Marta de Penaguião;-Beira Litoral, con- 
celhos de Albergaria-a-Velha, Pedrógão Grande e 
Vagos,-Beira Alta, concelhos de S. Pedro do Sul, 
Seia, Tábua, Vasos), etc. e- Fontáo Cimeiro e Fon- 
tão Fundaro ( eira Litoral, concelho de Figueiró 
dos Vinhos);-Fontao Côvo (Minho, concelho de 
Arcos de Valdevez ), etc. - Lagoa e Lagoas (varia- 
dos topónimos, espalhados) admitem, na opinião do 
Dr. Leite de Vasconcelos, existência de dragão », a 
que ‹ lagoa › serviria de feminino (I); -- Olhão, 
‹~grande olho de água› (Algarve, sede de concelho ) 
e Olheíráo, de ‹oIheiro›, que também deu topónimo 
(Beira Alta, concelho .de Oliveira de Frades);--Po- 
ceíráo (Beira Litoral, concelho de Leiria);-Porr 
tilhäo, de ‹ponte-pontelhão-pontilhão› (Minho, con- 
celho de Arcos de Valdevez);.- Rzbeirão ( Minho. 
concelho . de Vila Nova de Famalicão);-[Valão] 
Valoes (Minho, concelho de Vila Verde) e Valeírão 
[de . ‹  veleiro› com ‹valera ›, topónimo], (Beira 
Litoral, concelho de Pombal );etc.-Aparentemente 
o topónimo Sadio é o aumentativo de Sado, em 
Santa Margarida de Sadio, S. Mamede de Sadio 
e S. Romão de Sadio, ou simplesmente Sadao, 

! 

ô 

o l  

(1) I. Xavier Fernandes, Topón¡mos'e Gena'Iícos, voII. I, 
Porto,l941, pág. 468.- ~ . .. 

1 
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todas estas 'povoações no Baixo Alentejo, mas~ em 
concelhos diferentes (respectivamente :* Ferreira do 
Alentejo, Grândola e Alcácer do Sal ); deve-se, no . 
entanto, notar que ‹Sádão› foro nome antigodo rio,‹ 
a que chamamos hoje Sado; já foi chamada a aten- 
ção para este facto no volume .I de Topórzimos e 
Gentflícos, do Dr. I.'Xavier Fernandes (Y). 

Outras "expressões toponímicas de aumento deter- 
minam lugares; umas ficaram atrás apresentadas, 
como:-Fonte Grada (Estremadura, concelho de 
Torres Vedras ),-Mexilhoeira Grande (Algarve, con- 
celho de Portimão, em contraste com Mexilhoeirín/za, 
concelho de Lagoa),-Rzbeira Grande (Açores, S.Mi-¬ 
guel, sede de concelho) e 'Ribeira Maior (Beira 
Litoral, concelho de Lousã );-Rio Maior(Ribatejo, 
sede de concelho);-Porto Metro ( equivalente a 
Porto Meão, mediano, do meio, em posição ou gran- 
deza°-Beira Litoral, concelho de Montemór-o-Velho), 
Porto Meço (Beira Litoral, «concelho de Vieira ), 
Rzo Meço (Beira Litoral, concell1o da Feira),etc. 

Encontram-se, com o mesmo significado aumen- 
tativo:-Fonte Longa (Trás~os›Montes e Alto Douro, 
concelho de Carrazeda de Ansiães e Vila Nova de 
Fozcoa,- Minho, concelho de‹zVila Nova de Fama- 
licão,-Beira Litoral, concelho de Poiares, etc. ); 
-Porto Longo (Beira Litoral, concelho de Leiria ), 

-Riba Longa ou ‹Ribalo~nga› (Trás-os»Montes e Alto. 
Douro, concelho de Carrazeda de. Ansiães ),_Rio ` 
Longo (Minho, concelho de Vieira );-Vale Longo 
(Beira Alta, concelho de Sabugal ;-Beira Litoral, . 
concelho de Leiria, -Ribatejo, concelho de Vila Nova . 
de Ourém) e Valongo, forma apocopada de ‹Vale Longo» (Douro Litoral, sede de concelho, e conce- lho de Felgueiras,-Trás-os-Montes e Alto Douro, 
-Beira Alta, concelhos de Meda e Tábua;_Beira 
de Águeda e .Pedrógão Grande;-Ribatejo, concelho de Vila Nova de Ourém,-Alto Alentejo, conce- 

concelhos de Mirandela e S. João da Pesqueira ; 
Baixa, concelho"deSertã,-Beira Litoral, concelhos 

(*). I. na «`nbeira 
X. Fernandes, Id. pág. 324. Ficam as povoações do Sadio »,- onde o Sado não e,já navegável.. 
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I 

¡ lhos de Avis, Fronteira e Redondo,-etc.);-com o dimi- 
nutivo Valonguzhho (Beira Litoral, concelho de Águeda); - Valongueíras, flexão popular de Valongueiras (Trás~ 
-os-Montes e Alto Douro, concelho de Vila Real ). 

I 
I 

w 
Quisemos limitar-nos à prova da toponímia rela- 

cionada com as águas correntes (rios, ribeiros e 
ribeiras, regatos, regos, regueiras, etc.), não corren- 
tes (lagos e lagoas, paris, poços, etc.), nascentes 
(fontes, minas, olhos, etc.); acrescentámos as relações 
com obras' e actividades ligadas, mais ou menos 
directamente, à água (azenhas, moinhos, barcos e 
barcas, pontes, etc.) e até com a natureza das ter- 
ras banhadas e percorridas pelos rios, grandes ou 
pequenos (vales, veigas, várzeas, e semelhantes ). 
Um estudo mais minucioso excluiria alguns dos topó- 
nimos, cuja existência não depende directamente das 
águas naturais mas de corrente artificial (‹levadas » 
ou condutas para moinhos, por exemplo ). Outros 
apareceriam, agora não incluídos ou a que não foi 
dado realce devido(albufeiras, alvercas, arroios, aze- 
nhas, pegos, presas e represas, etc. ). Por prova, 
como se pretendia, cremos suficiente a riqueza do 
que iá aqui tica apontado (I). 

Eu de lá e tu de cá. 
Mete-se o rio ao meio; 
Tem lá mão da tua banda, 
Que eu da minha não ateio. ( 2 )  

(Do «folclore das águas ao ). 

( I )  Enganos há, que os numerosos topónimos, por con- 
fusão deles ou perturbação das fontes de consulta ou indica- 
ções, se explicam. Um mapa actualizado corrigirá os erros. 
O que se desejou, porém, foi fazer prova, e é abundante. 

(2)  Santo Tirso: C. Pires de Lima. Revista Lu- 
sitana, vol. XXI, pág. 77 179). 
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