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PREFÁCIO
Re8ido~ há duas' dúzias de a 08j no conoe ho de Cascais. Em obediência .à força irresistível do Destino~ aqui ap6rtei~ aqui 'me fixei; aqui
envelheci e~ já agora~ aqui . morrerei" se circunstâncias fortuitas~ que
aliás não anseio~ cruelmente me não .forr;â'rem atfilhar novos e ínvi08
camirJ,hos. Vinte e quatro anos ininterrupt s ccmstituem~ necessàriamente~
período bastante para criar' e cimentcir.afeçtos; não 'só concernentes às
pessoas~ senão~ também~ às coisas. '. Desse afecto~ natural~ espontân:eo~
n(lsOeu o dever~ p(J,ra mim imperioso,- de 'juntar 'o pouquinho que passo
dar ' ao muito que é· mister realizar~ para que os actos comemorativos
do 6;° ce.ntenáriodo concelho de Casca" ~ . que e te ano se celebra~ 'séjam~
86"não brilhantes - que a tanto se opõem., infelizmente~ as circunstâncias
do .momento..:.-~ ao ' menos denunC'ia~iva8 )OO I amor e carinho de · que é
credor este velho e acolhedor burgo estremenho que~ através de oito' sé~
culos de História~deu as mais inequívocas provas de acrisolado pàtriotismo. Aceitei~ pois~ deboamente~ a difícil tarefa que honrosa e confiadamente me foi cometida~ bemconsciente~ embora~ do ' peso que ela
representá para as .limitadas forças de que meé dado dispor.
Apaixonado~ de :OO muito~pela ·topon0mâ8tica do meu PaÍ8~ reuni
pacientemente~ nos últimos quinze anos~alguns milhares de verbetes
respeitantes à origem etimológica de povoações~ rios~ acidentes geQgráficos~ etc.~ de todas as regiões da Metrópole e Ilhas Adjacentes. De alguns
de8ses verbetes extraí já elementos para a redacção de várias notas
toponímicas~ às quais o jornal A Nossa Terra, .propugnador indefectível

00 progresso da Costa 00 Sol, gentilmente deu guarida e das quais hoje,
em grande parte, me sirvo para a organização 00 presente opúsculo.
À ignorância medieva 00 nosso povo se deve a defOrmação que tornou
quase irreconhecível grande parte do nosso onomástico original. Nomeio
de tamanho obscurantismo, pouca luz conseguiram projecta'" no camipo
da Toponímia, 08 poucos astros de primeira grandeza que, diga-se a verdade, muita luz derramaram noutros s.ect ores. Lentamente, inconscientemente, os habitantes da cada região foram operanOO a transformação
morfológica OOS vocábulos primitivos, de tal sorte que os etimólogos dificilmente encontram fontes legítimas em que se apoiem e pouco conseguem descobrir em investigações locais.
Fiz o que pude no sentido de corresponder à confiança que a Ex.'''''
Câmara em mim depositou: acrescentei novas versões, alterei, eliminei,
esforcei-me, em suma, por apresentar obra, se não isenta de 'imperfeições
- coisa rara em Toponímia -, ao menos indiscutivelmente honesta.
Permito-me relembrar neste momento o que já é cediço à força de
repetido: a toponimia de um país reflecte a história, desse país. Oom
efeito, no Norte de Port
l,b
variadíssimos topónimos de origem
germânica, em geral nomes, de ant 'go8 p08sessores de «villas», ao passo
é natural, 08 de origem arábica. Uns e
que, no Sul, prevalecem,
e outros denunciam, se. be.m,que,,!e sempre com a necessária evit.Mncia,
a época da fundação da$ poooações a. que 68ses nomes respeitam, N.o"C(mc~lho de Cascais, a par de a'tgitns de explicação evidente, há top6nimos
resultantes da ocupação muÇulmana,' 'outr08, de origem botânica; outros,
tirados da fauna da re i - e outros, ainda, segundo suponho)' prove·
nientes da fixação de colonos' estrangeiros. Tratarei, em primeiro lugar,
do étimo de Cascais e,' a ' segui,', 'p01' ordem alfabética, 00 das demais
localidades 00 concelho.
Como se verá no decurso da obrazinha, escudei-me, sempre que pude,
na doutrina dos etimólogos mais conceituados. Não se estranhe, tpdavia,
que nela se notem alguns deslizes, vista a falta de preparação filológica
do seu autor, aliada, por fatalidade, à complexidade dos problemas da
Toponímia, muitos , deles impenetràvelmente obscuros ou traiçoeiramente
il14WTÍOS. Espero que, ao menos para os pecados veniais, me não sejam
negadas as necessárias indulgênoias.

Galiza do Estoril, 1963.

CAS'CAIS
~ evidente que o topónimo Cascais deriva de casca, como lavais de
lava, trigais de trigo, etc. Mas - perguntarão com natural curiosidade-,

de que espécie de casca? Acaso haveria no sitio onde surgiu a povoação
e, ou ao menos explicasse
tão grande quantidade de cascas qu~ in?-Pu
de maneira aceitável, tal denominaçãG?
Entendo que os dois depoimentos·,.que: segue se opõem à admissão
de qualquer outra hipótese. Vejamos 6 que, sobre o étimo de Cafreais,
escreveram dois autores de reno e; ' Rafael Bluteau e Leite de Vasconcelos.
O primeiro dá-nos, na pág. 20 ' do S'up me to ao seu Vocabulário,
a seguinte informação;
«A vila de ,Gaseais principiou haverá duzentos anos, pouco
mais ou menos 1. Os primeiros que a habitaram foram uns
pescadores de redes, os quais para as lançarem ao mar, primeiro as mascaravam com folhas de aroeira, que se punham
alguns dias de molho em umas tinas, ou talhas grandes, aonde
se metiam as redes. Foi-se povoando a vila cada vez mais, e
assim também as tinas, ou talhas, a que estes homens cliama-

1

Aliãs, 363, istO' é, de 1364, até 1727, ano da publicaçãO', do

8~plem'ento,
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vam casqueiros, e ainda hoje têm o mesmo nome de casqueiros.
Daí parece vem o nome de Cascais, porque perguntavam uns
aos outros: Encascastes já, corrupto vocábulo dos Cascais. »

A estes preciosos informes acrescentarei que, ao depois, talvez porque as aroeiras começaram a rarear" utilizavam, para o mesmo fim,
cascas de pinheiro manso e, o que ere.ainda melhor, por serem mais taninosas, cascas de salgueiro.
O encasque das redes era feito nas margens da ribeira das Vinhas,
próximo do Poço Velho. Além das tinas e talhas a que Bluteau alude,
havia no local uma laje côncava de grandes' dimensões, de que também
se serviam para a infusão das cascas.
Segue-se a opinião de Leite de Vasconcelos, extraída de págs. 416-417
do III volume dos Opúsculos:
«A palavra «Cascais» tem todo o aspecto de ser o plural
de cascal. E
.e é
cal? A morfologia diz que é um amontoado de c cas.
. casca tem várias acepções: de árvore,
em primeir lugar, metafôricamente (entre outras): concha e
pedaço do tegUin.,ento e · um crustáceo. Vid. exemplos das
Lusíadas, VI, 17-18, e nas Lendas da
últimas acepções
India, de G. Correiá, li, 714.
Pois que ' as ais " . à à beira-mar, nada mais possível
que a um m n ão de c chas e detritos calcáreos de crustáceos se ch8imasse casca j havendo muitos, seriam outros tantos cascais. For . ação análoga é ostral, que ouvi no Ribatejo.
Não se me objecte que existam outros sítios ou lugares
chamados Cascais, que não ficam na costa. Efectivamente no
Dicionário Postal de Silva Lopes e na Corografia de Baptista
vem Cascais três vezes: nos concelhos de Famalicão (Joane) ,
de Santarém (Casével) e de Oliveira de Azeméis (Palmar).
Porém o Cascais de Famalicão designa um lugar de dois fogos
desabitados; o de Santarém vem até notado por «Casal do
Cascais», e o de Palmar designa-se igualmente, na linguagem
familiar, segUndo me informam, por «lugar dos Cascais»: nos
dois casos é evidentemente Cascais apelido de primitivos proprietários, naturais da vila de Cascais, ou que ai residam.

'nos '

li
Resta, portanto, só um caso: o Cascais de Joane, acerca do
qual não posso dizer mais nada, porque ninguém em Famalicão me sabe dar notícia dele».
Por qual das versões expostas devemos decidir-nos?
Se a opinião de Bluteau foi colhida entre a gente do povo, é a esta
que eu dou o meu voto, embora me pese muito não alinhar, desta feita,
com o mestre dos mestres.
Segundo um documento publicado no VI vol., pág. 257, do Arquivo
Histórico Português, Cascais contava, em 1527, «112 vizinhos no corpo
da vila, dos quais são 11 esc~tdeiros e 5 clérigos e 26 viúvas, e o mais
é povo». Cascais e seu termo tinham então, ao todo, 482 vizinhos.
População em 1758:
Freguesia da Assunção, 1.709 'habitantes 1; freguesia da Ressurreição, 883 2.
População actual: da vila, 10 861 habitantes; do concelho, 59617.

A BÓ B'AD
A palavra abóbada significava «fonte coberta», «fonte arcada»,
fonte de abóveda s, coisa rara, noutros ,~empos, principalmente nos meios
rurais. Depois, a mesma palavra servia para designar também a própria
povoação onde uma fonte coberta se ons , u a. E ta a razão por que se
chamam Abóbada, pelo menos, 9 sítios e povoações, nos concelhos de
Almodôvar, Tondela, Santiga de Cácêni, shp~, :Jr:vora, Beja, Elvas e
Santarém.
Há também Aboadela (Lamego), antigamente Abavedela, e Bobadela, nos concelhos de Oliveira do Hospital, Boticas, Chaves e Loures,
ambos com significação de pequena abóbada.
Abóbada com Trajouce tinham, em 1527, onze fogos. Em 1758, só
a Abóbada, 22. Em 1960, 546.

Compreendia os lugares de Charneca, Areia e Torre.
, Compreendia os lugares de Cobre, Birre, Aldeia de Juso, Ribeira da Figueira e

1

Quinta do Estoril.
• Grande Enciclopédi a Por tuguesa e B r asileira, s. v.

12

ABUCHARDA
Abueharada, do concelho de Cascais - a única povoação do País
assim denominada, julgo eu - , não é, positivamente, das localidades
mais bafejadas pela sorte. Posto que velha de séculos e plantada à beira
da estrada, quase se mantém estadonária, ao passo que outras povoações
suas vizinhas progridem a olhos vistos. Até no nome, a Abucharda (oi
pouco feliz: uns escrevem-no com o, outros com u,alguns grafam-no
com eh e muitos com x! O falecido arqueólogo Félix Pereira, que lá presidiu a escavações com a mesma avidez com que, anos antes, alguns
moradores do lugar ,haviam revolvido a terr,a em bus'c a de um hipotético
tesouro escondido, chamou-lhe Abuxarda, ou Abujarda 4 ,' Abuxarda escreveram também Silva Lopes 5 e o Dr. Pedro Augusto Ferreira o e com a
mesma grafia se vê a inda na edi ão do Anuário Comercial que possuo
(1950).
Por outro lado, lê-se aboxarda, com o, no Livro de Lançamento das
Décim,as da Fregue' da eS8.urreição de Cascais, exl.stente na biblioteca
do Tribunal de Cont s, e So s Viterbo, num artigo publicado no voI. VI,
pág. 60, do Arquivo istórieo Portu uês, escreveu Abucharda, com ue eh.
Em presença de tlU' di er id ' e de grafias, será fácil indica:r a
melhor? Suponho q e mm:'
Abucharda é, c mÜ' .acima .. digo, povoação muito antiga, isto é, do
tempo em que havia; no nosso País, o apelido B'l.whardo. O Arquivo Histórico Pm·tuguês (v 1. X , ág. ·58 insere o «Inventário das Contas da
Casa. de D. Dinis», cópia de um manuscrito da Torre do TombO' (gaveta
13, maço 9, n.O33), docimienfo ~m que figura um tal Fernando iohannis
boehardo, e João Bonança cita, na pág. 550 da Enciclopédia de Aplicações Usuais, o frade Samuel Buehardo, autor da Geografia Sacra.
Buehardo é, tam'bém, o nome de uma povoação da província de Córdova,
na Argentina 1 .
Crivel é, pois, que o feferido apelido, na forma feminina, tivess'e
dado nome à povoação, tal como a'conteceu a outras terras portuguesas,

• O Arque6logo Portugués, XXI, 207.
• Dicionário Postal (1893).
• Tentativ a Etimo16gi co-Toponímica, ln, 158.
• V. Espasa, s. v.
\
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v.g. Douro8ma. Com () andar dos, tempos, o artigo que necessàriamente
se antepunha ao nome próprio soldou-se a este e dele, ficou fazendo
parte integrante. Abucharda seria, portanto, primitivamente, a Bucharda,
como Atabueiraera a Tabueira, Afeiteira, a Feiteira, etc. Também o a
pode ser simples prostético, tal como o de' alanterna, alembrar, atambor
(forma antiga de tambor), etc ..
Em qualquer dos casos, julgo que fica suficientemente demonstrada
a proveniência do nome Abucharda e conseguintemente a sua legítima
grafia - aquela, afinal, que Viterbo usou e a mesma que está insculpio.a
em azulejos na esquina de uma casa modesta, à entrada da aldeia.
Em 1758, Abucharda, contava 14 fogos, com 27 homens e 17 mulheres.
Em 1960, 362 habitantes.

AL A

IA

Apenas na 7'entativa Etimológico-Toponímica, voI. III, pág. 428, do
Abade de Mirigaia, encontrei ligeira refer.ência a 'e ste lugar, situado a
pequena distância da praia da Azaruj~nha , em S. João do Estoril. Copio
textualmente:
«Alapraia por AI-Ia-Praia (pleonasmo), pois la é
que aI e Prai'a. »
.

O'

mesmo

Parece-me certa; esta explicaç- o, po' qu, o Livro do Lançamento
das Décimas da Freguesia da Res8'urreiçãQ 4~ Oascais - fregues,i a, a que
aquela povoação pertencia ao- tempo (1762) -, se lê, 'a par de Alapraya,
Lapraya, creio que a forma primitiva.
Em 1758, Alapraia tinha apen8S1 10 fogos, com 16 homens e 11
mulheres. Em 1960, 653 habitantes.

ALCABIDECHE
Povoação muito antiga, decerto anterior à Nacionalidade. Os topomais conceituados crêem que Alcabideche, do concelho de Cascais, e Alcabideque, do concelho de Condeixa-a-Nova, têm afinidades
comuns. Alcabideque' significa «fonte de' água», «arca de água», manannimist~
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cial que abastecia a extinta cidade lusitano-romana de Oonímbriga, nas
proximidades de Condeixa 1. Suponho, depois da leitura de quanto se me
deparou acerca dos citados parónimos, que a estimologia de Alcabideche
está também 'e m água. Diz Pinho Leal no Portugal Antigo e Moderno:
«Tem duas grandes fontes (entre outras), a que se atribuem virtudes medicinais: a da vUa é muito diurética e cura
a dor de pedra; e a de Fartapão cura a diarreia.»
David Lopes, que foi arabista dos mais distintos, escreveu Si respeito
de Alcabideche, na pág. 60 de Os Ãrabes na História de Herculano:
«Não sabemos explicar que q árabe passasse a eh = e.
N a freguesia de Condeixa-a-Velha, concelho de Condeixa-a-Nova, há uma povoação Aleabideque, que é evidentemente
o mesmo no e s m a teraff o. »
Alc8ibideche tinha, em 1527, treze vizinhos; em 1758, noventa e três
homens' e noventa e du mu eres. • m 1960, 1 428 habitantes. População
da freguesia, 12 725 ha 'tantes"

·AL,CúI T ÃO
])este topónimo ocuparam-se, em tempos já distantes, pelo menos,
dois etimólogos - Pinho Le " e . dro de Azevedo. O primeiro emitiu
no Portugal Antigo e Moderno a seguinte opinião, muito concisa, mas
pouco ou nada convincente: . . j I
«Do árabe Alcoton, algodão».

,

O segundo opina deste modo n' A Tradição, ano III, n. o 6, de 1901:
«O nome Aleoulom provinha talvez do nome de algum
mouro (AI-Coutom) ».
Era Pedro de Azevedo, sem dúvida, um honesto investigador que,
por virtude das suas funções oficiais, tinha possibilidades de que outros

1

Dr. Joaquim da Silveira, Revista Lusitana, n .· 24.
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não dispunham, mas faltavam-lhe, no caso presente, documentos abonat6rios, e por ísso não foi além de uma proposta: dlllbitativa.
O que parece suficientemente avériguado é que a antiga grafia do
lugar era Alcoutão e não Alcoitão, como agora se diz e escreve. Assim
se encontra no voI. VI do Arquivo Histórico Português, e Silva Lopes,
no seu Dicionário Postal, regista as duas formas. Alcoutão e Alcoitão,
dando, no entanto, preferência à primeira. Este caso, porém, não tem
nenhuma importância, uma vez que o ditongo ou alterna com oi em
variw<Ussimas palavras portuguesas. Diz-se ouro e oiro, touro e toiro,
noute e noite, mouro e moiro, couto e coito, etc ..
Expostas as O'piniões de que tenho conhecimento, segue o meu modesto parecer:
Creio que Alcoitão ou Alcoutão, é palavra híbrida, formada dO' AI
arábicO' e do português Coitão, grande coito ou couto. Couto, do latim
cautus, era, como se sabe, uma «terra CD , ta , privilegiada». Ainda agora
há mui,t as terras, coutadas ou defesas. Há mais de duzentas povoações
que tiraram o nome de couto e seus derivados - coutada, couteiro, coutinho, etc.. Ora, se os ,c outos pe uanoS :...- floutinhos - , deram nome a
várias localidades, quase todas min,hot,a s, po sinal, que 8idmira que de
um couto g'I1ande proviesse Coutão 'I ' ,
Mas - perguntarão - teriam aquelà:s terras, constituído, em tempos
antigos, um couto de grande extensão?
Por 'ora, não possO' afirmá-lo n p lr pnr>'H
nte.
ais <1 e 9 f gos. Em 1758, contava
42, com 60 homens e 61 mulheres. Em 1960, 641 habitantes.
Em 1527, Alcoitão não tinha

A LCORVIM
Em resposta a uma consulta ,a cerca da gr8ifia de Alquerubim, concelho de Albergaria-a-Velha, ('S'creveu Cândido de Figueiredo, na pág. 224
do I voI. de Falar e Escrever (2. a edição) :
«Provàvelmente a aludida palavra (Alquerubim) é de
origem arábica, mas não a vejo satisfatoriamente explicada
nos nossos anbistas. O que eu s'ei é que em documentos do
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século XI Is e -e screveu Alquorovim, cuja e-v olução deu Alcorovim;
que evolucionou ainda para Alcorobim.
Daqui procedeu naturalmente a contracção fonética Alc'robim = Alcrobim, donde saiu outra corruptela - Alquerubirr,,>
que é hoje a forma corrente oficial.»
ProsseguindO' nas minhas investigações, tive O' prazer de encontrar no Arquivo do Distrito de AveirO' um artigO' dO' Dr; Joaquim da- Silveira
sO'bre O' étimO' de Alquerubim, «antigamente Alcorauime Alcaroubim».
Segundo este metre de Toponímia, o étimO' nãO' deriva propriamente do
nome da cidade, mas do árabe al-caravvi, alusivo ao indivíduO' de Cairuão, o cairuanense. E acrescenta que Alcorvim, dO' concelho de Cascais,
deve ter a mesma O'rigem. Mais, informa o Dr. JO'aquim da Silveira que,
já em 1314 (portanto há 650 anos), numa carta régia de D. Dinis, se
chamava a esta povoa ão lcoruim, o mesmo, afinal, que Alcorvim, pois
antIgamente o u tinha também O' valor de v.
.
Mas será realment cert~ que as duas povoações foram fundadas
por indivíduos oriundos da . Tu ísia ? Não me repugna acreditá-lo, averiguado, como está, à face de do UIl1entos hist6ricos irrefutáveis, que muitas das nossas terras foràm .( unda as pO'r gentes de outros países. Bas~
tará citar: Azambuja, Gt~Íldoia, Lourinhã, Saooia, Sesimbra, TO'ledo, Vila
Verde dos Francos, etc., e.t~ .. · .
O País carecia de gente, e os' nossos primeiros reis tudo faziam para
atrair cO'lonO'sestra:ngeir , ;3.
proporciO'navam vida desafO'gada.
Assim se explica , o apareçimento
entre nós, de indivíduos das ' mais'
.. ,I
..
variadas procedências, inclusive da raça negra, de: que há ainda fortes
vestígios nO' concelho de Alcácer do Sal, nomeadamente na fr'e guesia de
S. RO'mãO' do Sado.
Podia ficar por aqui, que ficava em muito boa companhia; quero
todavia registar ma:is a seguinte versão, que se me ~eparou 1:10 -a rtigo
Alcabideche, do Apêndice da Grande Enciclopédia ' Portuguesa é Brasileira. Nesse artigo se diz que Alcorvim (Cascais) é diminutivo de- Alc01'VO,
do Norte, muito remoto. Corvim = cu1'vim, de «curvo» > corvo.
Nada mais pude averiguar a respeito de Alcorvim, povoação que,
em 1758, tinha apenas 8 homens e 11 mulheres. Em 1960, Alcorvim de
Baixo e Alcorvim de Cima, 29 habitantes.

ALDEIA DR lUSO
Vê-se com frequência erradamenté escrito, isto é, 'com z, o ' nome
deste lugar. Ora, de JU80 quer dizer «de baixo», ao contrário de «de SliSO»,
«de cima». Aldeia de Juso é, pois, o mesmo que Aldeia de BClfÜl;O ou Aldeia
Fundeira, como dantes se dizia.
Juso veio do latim 'deo8um, como ensina Leite de 'Vasconcelos nos
Texto8 Arcaicos, pág. 179.
Igualmente dev'e m escrever...;se com 8, em vez de z: Casal Jus'iio
(Viseu), Jusão (Lousada) e Portela de Jusão (Arcos de Valdevez).
Em 1527, Aldeiw de JUBO, com a Charneca, tinham 8 vizinhos. Em
1758, Aldeia de Juso tinha 4 e a Charneca 11. Em 1960, só Aldeia de
Juso, 65 habitantes.

ALMUINHAS VELHAS
Disseminadas pelo País, há cerca de' 30 lu ares com o nome Almu1nha(s). A palavra é nitidamente ára.}:>e ~ sign° 'ca pequena propriedade,
horta murada. É o mesmo que almainha, do ár 00, al-munia.
Pinho Leal afirma que almuinha não,',veio do árabe e que, pelo contrário, é vocábulo autênticament e portuguêS. Eu, porém, sigo o conceituado al"abista e meu velho amigo, Dr.'JOsé Pedro Machado. ,
Há Almuinha Velha no concelho de Abrantes e Almuinha Velha de
BClfÜl;O no de Mértola.
Almuinhas Velhas cõ casaes dn,rredor tinham, em 1527, 19 fogos.
Em 1960, 86 habitantes.

ALTO DOS GAlOS
Assim se chamava já o local onde hoje assenta {) progressivo casal
do Alto dos , GaÍ08, a dois passos dá Galiza. Ao ,primeiro ' aspecto, pode
parece que aquele nome proveio, com'O alguns outros - Gaio, Gaios e os
derivados Gaeira, Gamo e GaÍ08a - , da ,a ve gaio, muito conhecida em
todo o Pais. Como, porém, nunca vi gaios no concelho de Cascais - talvez
porque, por estes sitios, não abundam os milharais e as hortas, onde tais
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aves ordinàriamente procuram alimento -, sou levado a crer que o restritivo dos Gaios alude a apelido de indivíduos seus antigos possessores,
apelido de que ainda há fortes vestígios em determinadas regiões.

ALVIOE
A etimologia de Alvide é obscura. O falecido arqueólogo Dr. Félix •
Alves Pereira, que naquele velho lugar observou ruínas da época lusitano-romana (Archeólogo Português, XXIII, p. 51) e, ao mesmo tempo, se
empenhou no descobrimento do étimo do vocábulo, alvitrou que proviria
de Alvitus, nome germânico, mas logo se convenceu de que não trilhava
o melhor caminho. Julgo que só pode chegar-se a resultados s:a tisfatórios,
quando se estudarem convenientemente outros topónimos da região com
a mesma terminação em ide: Alf erragide, Ca;paride, Oarnaxide, Carnide,
Colaride, etc .. Talaíde deve sig ifi ar «atalaia pequena».
Não obstante, sempre dir ei que Alvide foi , noutros tempos, apelido
de ,homem. No Arquivo i8tórico ortuguês, encontrei esta notícia, que
não pode deixar dú idas:
«Brás de' AI, i e, desembargador do Paço, comprou a
ira uma.i casas em Oata-Que-Farás, po'r um conto
Isabel C
cinquenta mil re'a is:. Padrão de 15 de Janeiro de
duzentos
1557».
Vejamos agora a p 'ni o pendida no artigo Alcabideche do Apêndice da Grande Enciclopédia Pontuguesa e Brasileira:
«o elemento formativo arábico al 'a gregou-se a um vocábulo romance: AI-Vide = A Vide, a vinh,a.»
Depois das versões supra, seja-me permitido que exponha o seguinte
raci:ocinio:
De Alvito, nome de 15 'povoações, proveio o genitivo Alvite 1 , pelo
qual se designam nada menos de 13 lugares. Na formação do Português,

I

Leite de Vasconcelos, Opúsculos, vol. m, pâg. 328.
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o t medial latino abrandou em d, como pode ver-se nos' seguintes exemplos
extraídos da Orestomatia Arcaica, de José Joaquim Nunes: acetu, azedo,mutescere, emudecer; legitimu, lídimo~' cogitare, cuidar, etc ..
«Aquelas palavras - acrescenta o citàdo filólogo - em
que, contra a regra, o t intervocálico permanece, como fatigar,
quieto, capítulo, etc., foram introduzidas na Lingua, quando
a lei já não predominav,a, ou melhor são eruditas', como mostram as formas populares correspondentes, fadigar (arc.) ,
quedo, cabido.»
Não me paTece estranho, em face dos exemplos citados, o abrandamento do t em d, no CiasO sujeito, podendo portanto inferir-se da. aplicação da I1egra o aparecimento de Alvide, única povoação portuguesa
assim denominada.
Em 1527, Alvide cam casaes darre
c t vam 9 fogos; em 1758,
19, com 33 homens e 22 mulheres.

AMO REI-R
, A
Não há qualquer dificuldade no déséobri~,e to do étimo deste topónimo, sem dúvida de origem botânica.'. Com "o n ome de Amoreira há
inúmeras povoações.
O lugar da Amoreira tinha apenas"i9 ogos, em 1758 - 35 homens
t
e 36 mulheres. Em 1960, 2293 ha·

AREIA
A etimologia deste topónimo ressalta claramente do próprio nome.
Apesar de muito antiga, a Areia é povoação modestíssima. Em 1527, contava apenas 9 vizinhos e, em 1758, vinte.
Para comprovar a sua antiguidade bastará citar o seguinte passo
do Esboço Arqueológico do Ooncelho de Oascais, de Afonso do Paço e
Fausto J. A. de Figueiredo:
«Da permanência dos Romanos ( ... ) ficaram sinais evidentes na Areia, etc.»
População actual, 170 habitantes.
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ARNEIRO
Topónimo de fácil explicação. Arneiro é contracção de areneiro,
terreno arenoso. O diminutivo Arneirós, do concelho de Lamego e, como
é óbvio, os outros diminutivos regulares Arneirinhos (7 lugares), assim
como o aumentativo Arneirão (Sines e Odemira), têm a mesma origem.
Com o nome de Arneiro há, que eu saiba, 88 povoações.
O casal do Arneiro tinha, em 1758, 14 fogoS. Em 1960, 84 habitantes.

ASSE nAS TRtS (Rua)
Asse era a vigésima parte de determinada área de terreno a que se
dava o nome de jeira ou ·ces e. C rrespondia, pouco mais ou menos, a
uma cauTela, medida agrária, antiga, de 100 braças de comprimento por
10 de largura. Era, pois, um pedaço de terra, um talhão, como agora
se diz.
Certamente porq e o (),Ssé de qu me estou ocupando era propriedade
de três senhoras - ponrent1 8J três irmãs - ', o povo deu àquele sítio o
liame de Asse das Três. QU'~lqu pessoa medianamente observadora deve
ter notado este facto deveràS . curioso: em regra, quando, nos nomes de
sitios e lugares, fi
UD1 numeral cardinal referido a ,pessoas, esses
nomes não se pronunciam cOmpletamente: deixa-se o seu complemento à
inteligência da pesso ' a q em e fala; pelo contrário, proferem-s'e os
nomes completos nos casos
restantes.
",
.
1
\_
Exemplifiquemos :
Diz-se Casais para Três (Santarém), Casal dos Trinta (Guarda),
Monte dos Sete (Portalegre), Dique dos Vinte (Ribatejo), Asse das Três
(Cascais) ,etc.; mas diz-se Monte das Três Azinheiras (Campo Maior),
Quinta dos Três Barroquinhos (Almeida), Casal dos Três Figos (Algezur),
Quinta dos Três Lagares (Vila Real), Monte dos Três Malhões (Odemira), etc ..
Asse das Três era, suponho, um sítio já assim ch8Jmado antes de ali
ser construída a primeira h8Jbitação. Cita-se o Asse das Três como se
cita o Poço Velho, o Oastelo, etc., pequenas regiões que formam a vila e
que, por sua vez, se dividem em largos, avenidas, TUas, becos, travessas, etc ••
\
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Casos semelhantes se observam em todas as localidades que atingiram certo desenvolvimento.
Desapareceram do falar comum, há séculos já, estes dois vocábulos
da mesma família - asse e bicesse, curiosissim.as fonnas arcaicàs que
a Toponfmia felizmente conserva, a primeira, que eU saiba, apenas na
esquina de uma modestíssima artéria da vila de Cascais, a segunda, a dar
nome a uma povoação do mesmo concelho, pertencent~ à freguesia de
Alcabideche.

ATIBÁ

o nome deste insignificante casal, fundado há pouco mais de umá
dúzia de anos, fOI tirado do pequeno curso de água que o banha - o
ribeiro de Atibá. Lembro-me de que sé relacione com o provincianismo
beirão atibar, «enfraquecer», porq anto · Atibá é uma fraca corrente, em
cujo leito apenas corre, na estação calmosa, uni fio de água, proveniente
da fonte pública do lugar.
População em 1960, 144 habitantes.

AZARU J INHA
Assim se den~minava a pequena, mas acolhedora pr,a ia de S. João do
Estoril. A razão do nome deve-se, s
v'd ao f.acto de haver contribuído substancialmente para a sua construção o Sr. Conde da Azarujinha,
proprietário de um palácio sobranceiro à ineJina praia.
Azarujinha é diminutivo de azaruja, «pequena herdade». ~ nome
importado do Alentejo, onde há a povoação da Azarujinha, no concelho
de ~vora.

BAFOREIRA
Baloreira, com 0, e não Batureira, com u, como muita gente erradamente eScreve, é topónimo situado dentro do lugar e freguesia da Parede
e nome de um casal. do .!!oncelho de Oleiros.
O étimo de BatOTeira é o latim biteraria, «figueira brava».
Creio que o nome comum batoteira' caiu em deSuso em todo o Pais.
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BICESSE
A grafia antiga do vocábulo, que, por o ser, muita gente desconhece,
era Bicessi, .com i n,a última silab8J. Assim se vê nos Apontamentos para
a História da Vila e Concelho de Cascais, de Borges Barruncho (1873), e
no Livro de Lançamentos das Décimas da [I'reguesia da Ressurreição de
Oaseais (1762), existente no Arquivo do Tribunal de Contas. A grafia
actual, Bicesse, é o aportuguesamento daquela, em harmonia coma evolução da Língua.
Durante muito tempo, procurei, em vão, em livros e documentos
portugueses, qualquer referência ao topónimo Bicesse. Recorri depois aos
espanhóis sem, contudo, ser mais feliz. Decidi, por isso, transpor os Pirenéus e, no Orand Larousse, topei o seguinte, que, se não satisfaz completamente, me deu alento para ulteriores investigações:

«Bicessis. Monnaie romaine qui valait 2 décussis, ou 20 as.»
Em Português: Moeda romana que valia duas dezenas, ou
vinte asses. .
S8Jbido que as era a moeda fund le ntai dos Romanos e que bicessis
vaUa 20 asses, a única viá àÇonsel:hável era o Latim, onde naturalmente
poderia encontrar inf muições. coroplement8JTes. Nos dicionários resumidos, nada vi; mas n utro' (Latim-Português, de S8Jntos Saraiva) deparou-se-me a definição que segue:

«Bícessis -:-.as, {48 i~ . Unidade que servi,a de termo de
comparação para as moedas, pesos e medidas de Roma, dividida em doze partes ou onças. Como moeda pesou originalmente
uma libra ou doze onças de cobre, do valor de 320 réisaproximadamente, indo sempre em diminuição de peso até que em
563 de Roma a lei Papírica reduziu o as a meia onça, v:alendo
então pouco mais ou menos 20 réis da nossa m'Oeda.

Fig. Pequeno valor, coisa de pequeno v-alor.
-Jeira. Pé (medida)>>.

:m

evidente que nem tudo o que aí fica serve para a solução do problema. Que fiz, então? Desprezei a moeda (acto heróico que, só por si,
merece uma condecoração .. . ) e aproveitei o resto: pequeno valor, jeira.
Bicesse significa, pois, quanto 'a mim e em face do exposto, ou simplesmente jeira ou 20 jeiras,. Em qualquer dos casos, certa superfície de
terra arável.
Em 1527, Bicesse cOm a Douroana, tinham 11 fogOs; em 1758, só
Bicesse, contava 30 fogos com 50 homens e 38 mulheres. Em 1960, 719
habitantes.

BIRRE

o P.· Carvalho 1 chamou este lugar Birra, não, ce1rtamente, por birra,
mas por lhe parecer que 'a doptaria a melhor forma. No Livro dos Lançamentos das Décimas da Freguesia da Ressurreição de Cascais (ano
de 1762) - manuscrito precioso existente na biblioteca do Tribunal de
Contas' e cuja consulta me permito aconselhar aos que se interessam por
velharias do 'concelho, se o não conhece ,ã,inda -, figura a povoação
dividida em duas partes e com gràfia diferente das citadas: Birri de
Bwixo e Birri de Cima, grafia que deve atri ir.se a ignorância do indivíduo. encwrregado de escriturar o referido,livro.
O étimo de Birre deve ser o nome, comum ,birre, desconhecido em
, grande parte do País, mas muito vulgar ainda no concelho de Cascais
~ no Algarve, pelo menos. :m o mesm qu barrasco ou varrasco.
l!: de supor que o nome do lugar pr9vieE/se ,do facto de ali ter havido,
noutros tempos, certo porco de cobrição muito procurado 1 .
O caso de Birre assemelha-se ao de Granhão, lugar da freguesia
de Paço Vedro de Magalhães, concelho de Ponte da Barca. Granhão é
forma popular de garanhão, «cavalo para padreação:., animal que ali
existiu, em tempos idos 2.
Birre tinha 5 fogos em 1527 e 19 em 1758. Em 1960, 233 habitantes.

1
1

Corogra/ia Portugueaa.
Vide o artigo Cobre.

• Infonnação da Sr.- prof.'

(l~

Magalhães, D. La.udellna Graça da Mata.
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BISCAI A
·Este topónimo não é privativo desta regIao: encontra-se também
nos' concelhos de Cinfães, Évora e Montemor-o,.Novo. Há ainda Herdade
dai ·BiscainM, Herdade do Biscainho e Foros do Biscainho, reSpectiva'mente, nos concelhos de Alcácer do Sal e Coruche, nos quais, como se vê,
figuram os nomes étnicos doS' naturais de· Biscaia, província: de Espanha.
É, pois, Biscaia, segUndo suponho, povoação fundada pOr gente 'Oriunda
do palÍs vizinho, como Galego8, Galiza, Oastela, 06rdova, Navarra, etc ..
Biscaia tinha 5 vizinhos, em 1527 e 9, com 12 homens e 3 mulheres,
em 1758. Em 1960, 50 habitantes.

B S NO

o étimo de determinados topónimos é, às vezes, difícil de descobrir,
por terem caído em d suso ·os nomes comuns de que os mesmos topónimos provêm. Está neste ~o - de Busano, a dois passos da Parede.
Se no lugar do B s~o'. se não I briga já uma amostra, sequer, de
busano - «pedra de constnlção" melhante ao mármore, dos terrenos
cretáceos médios» -, ' todavia: certo que, segundo averiguei, tal pedra
ali abundou em tempos id()s~
CAD AVE I~ A

( R i b e ira da)

Pequeno curso de água, que banha o Vale de Santa Rita e desagua
no oceano, no sitio da Poça. A palavra cadáveira significa terreno de
'cádavas: Leite de Vasconcelos ensina, nos Estudos de ·Filologia Mirande8a, que cádavo, em Galego, quer dizer «palo de tojo chamuscado».
Era uso corrente, noutros tempos, - uso não completamente extinto
ainda. - fazer qUeimadas em terrenos destinados a searas.
Era aos paus chamuscados, que ficavam em pé, depois das queimas,
que na Galiza, e provàvelmente em certas regiões do nosso Pais, se dava
o nome de CMavos. Entre nós, era mais vulgar chamar às qüeimadas,
tltOha8, termo que ficou esteriotipa~o no velho rifão- Quem vai à ueM,
8ai mascarrado, equivalente destoutro:, - Quem anda à ch'lJll)a, molha-se.

2,5
De cádavo provieram, além de outros; 08 top6nimos Oadaval, Oadavais, Oadavosa e ainda Oávado, nome de um rio nortenho, 'Outrora chamado Oádavo, em hannoniacom o étimo.
Em certos dias de Inverno, quamdo as ondas do oceano se quebrav:am
com fragor contra a 'embocadura da Gadaveira, costuma.va dizer o povo
da vizinhança:
«Quando o mar bate na Oadaveira, chOOe, mesmo que
Deus não queira».

CABRA FIGA
Semelhantemente ao que se deu com outros animais, nomeadamente
o asno, o cavalo, a mula, a ovelha, a cabra. ' s us derivados - cabrão,
cabreira, cabreiro, cabrela, cabril, cabris, cabrinha, crubrita, cabrito,
cabrões, cabrum etc. -, deram nome a; mais de 130 povoações.
Oabra Figa, do concelho de
cais, provém, a meu ver, de cabra
ruim, desprezível, uma; vez que a pal/l-vra figa ,e mpregava - e não sei
se emprega ainda -, com 'aquele signi-ficad COIn;ü pode ver-se nos bons
dicionârios.
'
Não vindo directamente de cabra: ,reles, ordinária, parece..m.e licito
,de antigo Pl'Oprietârio
supor que estamos em presença d
do local acima referido.
I

P AI

no

VENTO

Por este nome se designa um modesto casal da freguesia de Alcabideche, de cujas, bandas sopra, em determinadas épocas do ano, vento
muito forte e desabrido.
Deste facto, diz-se, nasceu o nome do lugarejo 1.
População em 1960, 170 habitantes.

, Informação do Ex.mo Sr. Dr. Travaços Valdês.

•
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CAP'ARIDE
Povoação conquistada aos. Mouros no século , XII ou no século XIII 1.
A sua fundação é, porém, muito anteTior à Nacionalidade, porquanto
foram ali descobertas duas sepulturas lusitano-romanas, agora guardadas no Museu Etnológico de Lisboa 2 .
O étimo de Caparide - é «o Latim cappar arÍB ou cappari ou capparis~ is, «alcaparr3J 8 ou alcaparreira: planta hortense», segundo o Abade
de Miragaia, Tentativa~ voI. III, pág. 233 -, ' comum, a vários topónimos da Península. Em Portugal, citam-se, com a mesma origemetimológica, Oapareira, nos concelhos de Fafe, Constância e Estremoz;
Oapareir08~ Oaparosa~ Oaparica~ Oaparim e Oaparita; em Espanha, Capareda~ na província de Oviedo; Oaparinha, na província de Lugo, e Oapara,
antiga cidade no caminho de Saragoça a Mérida 4 .
, Na '3Jldeia de Cap r ide, Ri eira de Caparide e seus casais havia, em
1527, 26 vizinhos; em 1758, 25. População em 1960, 555 habitantes.

CA:

o

CA V ELOS

'e

étimo desta ridente pr6gr ' iva freguesia está em cárcava~ ou
cárcova~ palavra desusada; que significa - f08so~ porta falsa, caminho
encoberto. Já antes o havia dito ,Pi o Leal, que nem sempre errou nas
etimologias propostas para várias terras do País, nó seu Portugal Antigo
e Jfoàerno.
'
Aos pequenos foss s ou cárcavas dava-se, noutros tempos, o nome
de carcavelos. Diminutivos morfologicamente semelhantes vemo-Ios em
Bobadela ( = Abobadela~ pequena abóbada), Ohouselas, Ootelo, Fontela,
Filhadela (de Filhada, tomadia de terras), Mesquitela e nluitas' outras
povoações portugueS'a s. A existência de carcavelos no lugar onde hoje
tem assento a povoação do mesmo nome, ou suas proximidades, 'a figura-se-me de fácil explicação.

1
2

Rui de Azevedo, H i st61'Ía da Expa,nsão Portuguesa no Mundo, voI. I .
Arche6logo Portuguê8, vol. 30, págs. 210 e 55.

B Do árabe al-qabara.
• Vide Enciclopédia E8pasa.
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Na praia chamada de Samhas erguia-se o antigo forte da Junqueira;
no qual, há 54 anos, se instalou um sanatório para rapazes. A costa, ali,
era defendida por rochedos inacessíveis e pelo referido forte, erecto na
areia, em volta do qual se teriam cavado, como era mister, várias cárcavas, ou cárcovas. Representantes dos fossos M8im chamados encontram-se em Carcavão, Carcaveira, Carcavelha, Cárcova de Baixo, Cárcova de Cima e em n'l;a;is' de 40 povoações denominadas Carcavelos.
Outra hipótese, que talvez não seja de todo despidenda: ~ crível
que, por extensão, se desse; outrora, o nome de caroav~l08 a quaisquer
depressões resultantes da extracção de minérios ou pedras de construção.
Tais depressões não faltavam no sítio ondeagom vemos Carcavelos deste
concelho, pois é sabido que ali se exploraram pedreiras de excelente mármore branco. (Vide Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira).
Quero, todavia, chamar a atenção dos leitores para a seguinte passagem do artigo Resende da citada obr a :

.

«Carcavelos ou Cacavelos foi, como o prova a epigrafia
de Cárquere, possessor omano (ou romanizado) .»
Lia-se nessa lápida:
«Flava Carcavellus F (Üia) ~ , . »~'

e,

Será, pois, prudente admitir a ipoese
riginàriamente, o topónimo Carcavelos provir do nome pe s a a q e a cima se alude.
Em 1527, Carcavelos contava sõm nte 4 ·zinhos. -Em 1960, 2658
habitantes. População da freguesia, 4-970 Habitantes.

CASSAN ITO
Numa pequena volta pela parte alta do concelho, muito da minha
predilecção, visitei um diaJ o Cassanito, nos' subúrbios de Trajouce, luga:r
formado por meia dúzia de habitações pobres e agora reduzido a um só
fogo! Situado à beira da estrada e cercado de boas terras de semeadura,
não compreendo a razão da decadência deste modestíssimo povoado, que
-parece condenado a extinguir-se. Quanto a mim; Cassanito é simples aportuguesamento do espanhol
'casanito,diminutivo de casa e nome de um monte (casal) ; da freguesià
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de ' S. Mançtis, concelho de .€vora. Com o 'mesmo sufixo -ito, temos os
liomes geográficos Casalito, Casito, Cabanita, Perdiganito e outros.

CHAINHOS

o étimo deste topónimo é o mesmo de Matos Cheirinhos, de que falo
na altura pr6pria.
'O'luBn1ws tinha apenas dois fogos·, em 1758.

CHARNECA
~ evidente que certos nomes do lugar, como Charneca, Costa, Monte,
Nave, Berra, Vale, Várzea, etc., correspondem a nomes geográficos que
todos conhecemos. Está também patente aos olhos de todos que cada
um t:lestes top6nimos ocupa apenas uma: parte, e às vezes bem pequena,
da zona que o nome comum ~gna. Destarte, o topónimo Charneca, de
Cascais, não vai além ~e um' pequeno lugar, situado entre Murches e a
praia do Guincho e integr o, ortanto, numa vasta charneca, que
abl'lange os lugares d Torrç~ Birre, ' Cobre, Areia, Aldeia de Juso, Murches, Alcorvim, Zambujeiro, Janes~ Arneiro, Malveira e outros, ou seja
toda a parte ocidental do .çoncell1o, limitada pelo oceano.
A parte restante, nomeadamente a parte oriental, posto que não
seja rica nem mimosa,
ui u tas férteis e aprazíveis e, nos sítios
mais altos, extensas t e ~. d e semeadura.
Toda a vasta charneca de Cascais, cara'c terizada por terrenos pobres,
pode considerar-se rica no campo arqueológico - riqueza que, 'aliás, nos
é patenteada por todo o concelho.

A aldeia da Charneca com a de Juso totalizavam, em 1527, oito
vizinhos. A Charneca, SÓ, em 1758, onze. Em 1960, 189 habitantes.

COBRE
De onde teria provindo o nome desta pequena localidade? O que imediatamente aeode ao nosso espirito é o metal do mesmo nome. Teria,
'acaso, sido explorada ali alguma mina de cobre, em eras remotas? Teria,
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ao menos, aparecido lá pirite cúprica em quantidade que justifique aquela
designação? Parece que não.
Borges Barruncho, nos seus Apontamentos para a História da Vila
e Concelho de Cascais (1873), fala sOmente em .minas de carvão de pedra
e pirites de ferro, com mistura de prata em pequena quantidade e numa
mina de ouro na Atrosela, mina que foi explorada em 1517 e abandonada
três anos depois. E mais não diz Borges Barruncho acerca de minas no
concelho.
Acudiu-me depois à mente o nome de um tributário do Guadiana, o
rio CobresJ de cujo étimo tratou proficientemente o Dr. Joaquim da Silveira no n.O 16 da Revista Lusitana. Ali provou o insígne filólogo, de maneira incontestável, que, no século XIII, segundo Carta de doação. de
Mértola aos Spathários (1239), se chamava ao Cobres «rio das cobras»
- rivulo de ColubrÍBJ onde «é transparente o ablativo plural do latim
vulgar colubra.»
Lembrei-me, a seguir, de que, nas Memórias ParoquiaisJ insertas' no
V volume, pág. 30, do Archeólogo Português, há esta curiosa informação
do pároco de Lagares da Beira, c ncen~o de~Olíveira do Hospital:
«Esta terra está entre dois r ' , um chamado CobraI, porque antigàmente junto dele andliva,:'uma cobra mui grandíssima
que matava os homens .. . ».
Posso ainda citar diversos topónimos relacionados com cobra, como
Casal das Cobras (Setúbal), Cabreira ( ar o de Canaveses), Cobrosa,
(Vila Verde), Monte da Cobra (Beja), .Qui la d Cobras (:mvora), Campo
de Víboras (Vimioso), Herdade da Víbora (Monforte), Víbora (Leiria), etc.
Não obstante, faltava-me uma razão suficientemente forte que me
permitisse incluir o Cobre de Cascais no número dos topónimos cujo étimo
é o réptil cobra. Que fa·zer, em casos tais? Aguardar com confiança, não
desanimar. Às vezes, quando menos se espera! ...
Até que um dia, um amigo, a quem expus as minhas dúvidas e dificuldades, me contou o seguinte, que leu ou ouviu algures:
Os locais onde hoje vemos as aldeias de Cobre e Birre foram, em
tempos antigos, utilizados na exploração do gado suíno. Um deles era
reservado às porcas «cobertas», fecundadas, e teria recebido o nome de
Cobre, relacionado com cobrição. No outro viviam os machos, entre os
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quais o destinado a reprodução, isto é, o birre~ nome pelo qual se designa
ainda hoje, em Cascais e seu termo, o porco de cobrição, nome que também lhe é dado no Algarve e porventura noutras regiões do Pais. :m o
chamado, noutras provín!!ias, barraco~ varrão e varrasco.
Cobre deve, pois, relacionar-se com padreação ou cobrição.

o Cobre tinha quatro vizinhos em 1527 e 14 em 1758. Em 1960, 443
habitantes.
/
DOUROANA

:m

assim - Douroana - que deve escrever-se o nome do antigo e '
improgressivo casal da freguesia de Alcabideehe, geralmente conhecido
por Adruana~ nome q e se vê já n Carta dos Arredores de Lisboa. Há
também as variantes Doroana~ e Daroana~ fàcilmente explicáveisl•
Como acima digo, a forma legítima é Douroana~ registSida por Silva
Lopes no seu Dicionário Postal ,(1893), por ser o composto resultante da
ligação da preposição de .cori? o ubs a tivo próprio Ouroana~ nome pessoal
da Idade Média 1. Por igual. p oce o ,se formar8Jffi outros nomes geográficos, como, porexemplo: 'Adanam (:;r: A de Anaia), Vila Franca de Xira;
Dalda (=De Alda), Sines'; Donalda, (=Dona Alda), Portimão; Quinta
Dabade (=Quinta do Abad"d, Oliveira. do Hospital; Delvira ( = De' Elvira),
Oleiros, etc.
No Arquivo Histórico P
guê (1527), vê-se Douroana, e as inquirições de 1258 citam um «casale de Aroana Michaelis», no concelho de
Cinfães. (Vide Joaquim da Silveira, Revista LU8itana~ 33 e 35). Também,
segundo informa o Dr. Pedro Augusto Ferreira (III voI. da Tentativa) ;
há, no concelho de Lamego, um sítio chamado Ouroanas.
Com o nome do casal da freguesia de Alcabideche, Douroana~ há um
lugar no concelho de Santiago de Cacém e um monte no de Ourique.
Douroana, juntamente com Bicesse, tinham, em 1527, 11 vizinhos.
Eb 1758, só a Douroana, 17, com 35 homens e 28 mulheres. Em 1960,
37 habitantes.

1

Ainda hoje há vestígios do apelido Douroana, no concelho de Cascais.
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ESTORIL
Que eu saiba, 3ité hoje, apenas dois etimólogos se aventuraram a
falar da origem etimológica deste simpático nome geográfico: o abade de
Miragaia e Cândido de Figueiredo. Vou trasladar para aqui os p8ireceres
de ambos, começando por Miragaia. Diz ele na pág. 36 da sua Tentativa
Etimológico-Toponímica, nI voI. :
«Vale de Açor e Vale de Açores, que tomaram o nome de
açores, como Açor, Açoreira, Açoreiras, Açores, Estora, Estorão, Estore, Estoril e Esturãos por esturões, o mesmo que asturões povoações nossas, porque açor vem do latim astur. uris,
que na Espanha deu Astúrias, região muito alpestre, e Astorga, antigamente Astírica, Astórica e Astúrica, a capitil das
'
Astúrias, região que abunda em açores.
Estoril é o mesmo que esturaI por astural - açoreiral,
pois entre nós as desinências el, il e al confundiram-se e substituíram-se.»

n

Cândido de Figueiredo, por sua vez,
voI. de O Que Se não Deve Dizer:

pina no capítulo XLVII do

«Sebastioa, que provàvelmente está gozando os seus rendimentos no Estoril, deseja saber a origem deste nome.
Bons desejos se ente
, a: o ' ve Sebastioa. Metade, pelo
menos, do nosso onomástico t9pog 'áfico é de origem desconhecida. Está neste caso, creio eu, o Estoril; mas quem não tem
mais que fazer, como Sebastioa, pode matutar no caso, e imaginar qualquer coisa, como origem do Estoril.
Eu, se não tivesse mais que fazer, punha-me a figurar
hipóteses, assim:
- :m possível que os antigos considerassem a nossa enseada
azul 'como um pequeno estuário. Ora um estuário pequeno seria
um estuarinho que, pela lei do menor esforço, passaria para
estourinho ou estorinho. A evolução de estorinho para estorim
seria fácil, e há exemplos análogos; e de estorim para Estoril,
não seria difícil.»
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No n.O160 de A Nossa Terra, publicou o meu prezado amigo Sr. Manuel Lourenço mais uma valiosa achega para a História de Cascais e do
seu Concelho, trabalho em que o seu autor revela excepcionais qualidades
de investigador perseverante e consciencioso. Nado e criado no Estoril,
não quis' o Sr. Manuel Lourenço deixar de aludir ao étimo da sua terra.
Calculo com que mágoa ele se viu obrigado a escrever:
«Não existe em Portugal qualquer localidade cujo nome se
aproxime do de Estoril. A única que vagamente se lhe assemelha
é Estói, no Alg~rve, não sendo crível qualquer ligação ou derivado toponímico daquela, pelo que se afigura extremamente
difícil encontrar ou supor donde deriva a designação Estoril. »
Assim parece, com efeito; mas dificuldade extrema não significa
impossibilidade absoluta, e portanto não desanimemos. «A perseverança
tudo alcança». Quando ma' nã se , pode abrir-se caminho a investigações futuras.
Entre os muitos
o
ugueses terminados em il, figuram
os seguintes, que cito ao acas :- A gcmi l, Gamil, Guemil, Tresmil, Samil,
Astromil, Amil, Bermil; Ouril, Santpmil, Montargil, Estori l, etc. - uns
genitivos medievais, outrós' de o~igem germânica.
Quer no vocabulário comum, que no onomástico geográfico, figuram
vários nomes formados de um 'subst t ivo ou adjectivo com o prefixo il.
Entre os comuns, temos, por exemplo: f ebril (de febre), estudantil (de
estudante) , varonil ( e v ar ão , c rril (de carro), e entre os próprios:
Cabanil (de cabana) , 1 al tadil (de malhada), Barril (de barro), Carril
(de carro - 28 lugares) , ']1ourit (de t ouro), Brasil (de bra8a), etc. :m evidente que a esta lista pode e deve acrescentar-se Estoril, se este nome
foi , como creio, formado do substantivo próprio Estora - nome de uma
cidade portuguesa há muito extinta -, com o mesmo sufixo il. O ponto
estará em provar que tal cidade existiu entre nós. Pois existiu. O papa
Inocêncio III no-lo diz pela pena de frei Joaquim de Santa Rosa de Viterbo.
Abra o leitor o Elucidário deste venerável antiquário e lá verá no seu
verbete Alcazarel:
«Alcazarel. O mesmo que Alcacer. Em huma Epist. de
m, entre os Concilios de Hesp. T. m, p. 424, se lê: ln
Portugal, in Civitate qure dicitur, Estora, duos alcazarel, vetus

Innoc.
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& novum, cum omni hrecreditate regia, ({; alÜ8 pertinentÜ8, Oas-

tellum de Goluce, cum pertinentus suis. Se alguem suspeitar,
que estes Alcazareis erão Alcaçarias, ou Alquarias, não contenderemos. Porém adivinhar agora, que Castello fosse o de Goluce,
e que Cidade a de Estóra, nos principios do Seculo XII; não he
cousa, que possa escapar á boa critica. Eu me persuado, que o
Castello era o de Oaruche, e a Cidade a de ~stoj, que sendo
ruinas, e v·estigios da antiga, e célebre Ossónoba, no Reino do
Algarve, ainda tinha nome de Cidade por este tempo, quando
os insignificantes Castellos, e os mesmos Conselhos assim se
intitulavão.»
(Como fàcilmente pode ser verificado, respeitei escrupulosamente a
ortografia e pontuação do Autor).
Suponhamos, por momentos, que, como supõe Viterbo, Estora era a
actual povoação de Estói, no concelh de aro. Poderia, por acaso, o
nome de uma localidade tão distante de nós influir no baptismo do Estoril? Porque não? Lisboinha 1 dimin ·tivo de Lisboa, fica no concelho
de Figueiró dos Vinhos; Alcobacinha, . pro en·ente de Alcobaça, no de
Santarém; Ooimbrões, derivado de Ooimb a, no d Leiria; etc., etc.
Não se esqueça o que acima ensina V·te h : insignificantes castelo..~
tinham, noutros tempos, o título
cidade. Além disso, talvez não seja
temeridade supor que a orla do oceano, em' contacto com os dois topónimos, Estói e Estoril apresentasse u '0 ' a . '~on mia semelhante. A explicação que Pinho Leal dá de Estó· no Portugal Antigo e Moderno, se
v·s à f· ológico, considero-a, no ennão logra convencer-me no ponto
tanto, digna de ponderação para o f m· m ·Si ·a ; Se Pinho Leal ignorava,
como suponho, a proveniência etimológica de Estói 2 - nome de origem
germânica - é certo que conheda suficientemente a costa algarvia, como
se depreende da seguinte transcrição:

«Estói - De Esteio ou Estuário, por esteio, (esteiro) que
dava ingresso às marés, até quase à povoação.»
Será ingenuidade acreditar que as marés subissem também, em eras
remotas, até junto dos banhos ou casal do Estoril' Julgo que não.
Dois lugares: Lfsbob/'ha de Além e Lisboinha de B. José.
• V. Revista LU8itana, n.O 6, artigo de Pedro de Azevedo.
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. Seja, porém~ como for, a minha hip6tese ai fica - clara, despretenSiosa e, gramaticalmente, certa. Tão certa ela seja julgada Pelos entendidos, no campo da História.

ESTORIL
No n." 165 deste jomal, publicou o Sr~ Professor Diogo Correia, meu
muito estimado amigo, um interessante artigo subordinado 'ao título em
epígrafe, de uma série, em boa hora iniciada, sobre a etimologia de várias
povoações do concelho de Cascais.
Como todos os antecedentes, li com muita aJtenção este último artigo,
mas com especial ansiedade, e, ao concluir a leitura, fiquei convencido de
que aquele senhor encontrará o étimo de Estoril, pelo que fiz, desde logo,
os para confirmar 8J sua supos1ição
tenção de lhe trazer aI ns te tem
de que uma parte do vale do Estoril teria: sido banhada: pelas águas do
mar, em tempos recua:dos, o que lhe da:ria uma certa semelhança topográfica e panorâmica com a povoa ã de Est6i, a antiga Oss6noba, ou Estora,
e que desta semelhança (Estora) derivaria Estoril.
Mas, ponderando o. a&sun , o radical Estora, apresentado pelo
Sr. Professor Diogo 'Correia, lân~óu, por analogia fonética, as minhas
vistas noutro sentido: pa.ra Estorga.
E fiquei possuído de 'g rande entusiasmo. Vejamos porquê:
OaTra8cal, Tojal, Zam p,jeiro, Azambujeira e Zambujal são, sem
sombra de dúvida, deriva:dos de carrasco, tojo e zambujo, conio de estorga
poderia derivar Estorgil, e, por I corruptela ou, adoçamento da língua,
Estoril.
Vejamos, agora, uma mais íntima ligação entre o substantivo e o
toponímico e a razão do meu entusiasmo! .
Quem conheceu o Estoril de há mais de quarenta anos deve recordar·
-se de que por entre os pinhais florescia abundantemen~ ~urze) de que
ainda hoje se vêem algumas largas manchas, nos locais não atingidos pela
urbanização."
. . .
Estorga é . Q mesmo que urze, usando-se o primeiro e mais antigo
vocábulo em muitas regiões do País, onde o segundo é menos aplicado.
Da abundância da estorga poderia,1 muito provàvelmente, declinar
estàrgal, ou estorgil, como empregando o radical urze se poderia declinar
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ur~eiral, ou urzeijil, tal como de tamargueira, ou tamaN, derivou Tamariz.,
o aprazível local do Estoril moderno de todos conhecido.
O meu prezado amigo Sr. ProfeSsor Diogo Correia deu-me a deixa,
apresentando o substantivo .próprio Estora, como étimo de Estoril; portanto, se a referida deixa nos lança em melhor caminho, e se o consciente
e infatigável investigador aceita a minha versão, o mérito alcançado com
a soluçã<? de tão interessante problema não pode deixa~ de lhe pertencer,
pelo menos na maior parte, pois sem a sua bem fundamentada hipótese,
que eu não repudio, mas apenas ponho em confronto, não teria surgido
a minha.

Casal do Estoril, 25 de Março de 1958.»
(a) Manuel Acácio Pereira Lourenço

ESTORIL
Como os leitores destas notas: d~certo e peravam já, volto hoje a
tratar do étimo do Estoril. Quando outras razõ . s o não aconselhassem,
impunha-mo um dever de gratidão para com o meu prezado amigo Sr. Manuel Lourenço, que, ao aludir ao sforço por mi despendido em prol da
toponímia do concelhO' de Cascais, generosa e ·esp ntâneamente me atribui
méritos que realmente não possuo. A par deste factO', há a registar a cativante delicadeza de me dar prévi . con e i e t do seu artigo, cuja publicação cO'locava na dependência . .o _meu , ~< cpncordo». Com pessoas de
tamanha probidade e isençao pode, à vO'ntade, falar-se e discutir-se. No
·caso presente, não se discute; fala-se; ou, se acharem preferível, discute-se
amigàvelmente.
Discutamos, pois.
Supõe aquele ilustre estorilense e meu bom amigo que o nome Estoril
proveio do apelativo estorga J o mesmo que urze, e aduz, em favor da sua
tese, os seguintes argumentos, a que irei sucessivamente adicionando
breves comentários, para ·mais fácil inteligência do assunto:
1.0 Carrascal, Tojal, Z8Jmbujeiro e Zambujal são, sem sombra de dúvida, derivados de carrasco, tojo e zambujo, como de estorga poderia derivar Estorgil, e "por con:t1ptela, ou adoçamento da língua, · Es~ril.
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Não serei eu quem conteste tal derivação, fàcilmente explicável, como
adiante se verá.
2. o Quem conheceu o Estoril de há mais de quarenta anos, deve recordar-se que, por entre os pinhais, florescia abundantemente a urze.
Há mais de um século, espreguiçavam~ nas vertentes dos montes
do Estoril extensos vinhedos, produtores do vinho de qualidade superior 1.
Mortas as videiras pela terrível filoxera, não tardou que os mesmos campos fossem invadidos por sementes dos matos maninhos da região, não
sendo, portanto, de estranhar que, entre as várias espécies espalhadas
pelo vento, predominasse a urze" torga ou estorga, uma vez que, ainda
agora, essa planta ali abunda.

.

3. o Estorga é o mesmo que urze, usando-se o primeiro e mais antigo
vocábulo em muitas regiões do pals; onde o segundo é menos conhecido.
Com efeito, urze, torga e estgrga são, como acima digo, termos sinónimos. Não sei, porem, qual d 1 t v , outrora, mais vida na região; sei
apenas que torga C!.eu nome a um.a dúzia de povoações e urze a mais de
trinta. O vocábulo est rga não e vislumbra na nossa toponímia, a não
ser que venha a provar..se· ser .elé <> étimo de Estoril. Dêmos tempo ao
tempo.

*
O meu principal o jectivo,1 aq~ escrever o último artigo acerca do
Estoril, era demonstrar que este topónimo podia provir de Estora, extinta cidade portuguesa. Fácil me foi fazê-lo, porquanto tal derivação
está de perfeito acordo com as regras morfológicas de todos conhecidas.
Quanto ao mais... Quanto ao mais, era míster proceder sem desânimo a
novas investigações, mai3 vastas e minumiosas, adiando, embora, o estudo
de outros problemas, não menos instantes e complexos. E isso fiz, com
mais coragem que esperança.
Logo no inicio desta nova tarefa, me pareceu que talvez não fosse
despicienda, ao contrário do que havia suposto, a opinião do abade de

1

Borges Barruncho, Apontamento8 para a História de Oaacais.
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Miragaia. Perfilho-a agora, depois de haver consultado várias obras, nacionais e estrangeiras. Segundo essa opinião, Estoril nasceu de açor, ave,
«porque açor veio do latim astur, uris, que na Espanha deu Astúrias~.
Deu Astúrias e, convém registar, deu Astorga, uma das antigas capitais
da vasta região asturiana, na qual, por sinal, perdeu a vida, em 1114, o
conde D. Henrique, pai do nosso primeiro rei. Astorga chamou-se primitivamente Astúrica, nome tirado do rio Asturis, afluente do Douro, hoje
Esla. Portanto:
'

Asturis = Astúrica = Astorga
Mas nós não precisamos escalar os abruptos rochedos da velha Astúrias - contra os quais tantos e tantos exércitos aguerridos se desperdaçaram ingloriamente -. para explicar a derivação proposta por Miragaia. Açor é, sem dúvida nenhuma, o espanhol antigo azor, que, na mesma
língua, deu astur, astor e também a turina, qu no açor. Tudo isto vem
claramente exposto no Dicionário Espanhol-Português de Canto e Castro
.
e Mascarenhas Valdês e decerto noutros dicionários e enciclopédias.
Julgo que não será ingenuidade acreditar que de astor, ave, proviesse
Astor, lugar da província de Barcelot:lá, e Estor, p voação da Guatemala 1;
Estora, nome de um rio da Colúmbia e e um golfo da; Pérsia, e ainda
(porque não?) a nossa cidade do meSmo ·nome, de que nos fala Viterbo.
O abrandam~tno do a em e é ate's tado por vários' exemplos. Tenho
aqui, à mão, um, que me serve às mil ,maravilhas : Há, nos concelhos de
Fafe, Ponte de Lima e Valpaços, os topónimos Estorãos 2 e também uma
serra minhota, ramificação da serra d Arga.
A Grande Enciclopédia Portugue~a e prq ileira regista Asturãos e
Esturãos; Pinho Le'al, apenas Asturãos, e Silva Lopes, Estorã08.
Quanto a mim, a evolução podia ter sido esta:

_

_

_ f Astorãos = Estorãos
1Astoril = Estoril

Azor - astur - astor -

Como se vê, ponho de parte Estor e Estora, que podem ter origem
diversa.
1 Vid. Enciclopédia <Espasa».
• Leite de Vasconcelos escreveu, na pág. 290 do

em hannonla com o étimo, A8turiano8.

m

voI. dos Opú8culo8, E8turiJe8,
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Sendo assirn, Estoril teria vindo directamente de astor (açor), com
abranda.mento do a em e, fenómeno frequente na Língua..
As duas opiniões foram ll!presentadas lealmente, sem habilidades nem
subterfúgios. Cada um dos proponentes trouxe para o campo da discussão
o melhor que pôde obter, sem pensar em triunfos ou recompensas de
qualquer natureza. Se nenhuma das opiniões expostas for digna de aceita~âo, comielnos em que outrt>s aparecerão, se não com maior desejo de
acertar, porventura portadores de argumentos de maior valia.
«Bem-vindo seja quem vier por bem».
Estoril (Quinta do) tinha um fogo 81penas, em 1758. Segundo o cura,
p.e António Inácio da Costa, sabe-se que havia ali «umas caldas, onde

pelo Verão vão muntos tomar banhos, e experimentam melhoras por
serem as agoas munto especiais principalmente para queixas do figado.»
População em 1960, 3 248 habitantes. PO,p ulação da freguesia, 11193
habita.htéS.

FA L AGU EIRA

o vocábulo comum fd;lag'Ú~irâ quer dizer fagueira, «meiga, acariciadora» 1.
Na noss'a ilha de S. Jorge, chamam fagweiro ao «espírito que fala
de dentro de um corpo h
o» 2.
Gonçalves Viana oc pou.-se 40 I ermo fagueiro no volume I das ApostUas, mas nenhum dos significados que lhe atribui se aproveita para o
fim em vista. A meu ver, Falagueira (fagueira) deve significar, aqui, o
mesmo que signific3) em Turquel, concelho de Alcobaça - «terra' leve,
solta, mais ou menos pulvurulenta» 3. '
Sendo assim, como creio, foi a natureza do terreno que transmitiu o
nome à ,povoação. O mesmo se deu com Arneiro, Barreiro, Lamas, Lameiras, Lodeiro e vários outros topónimos.
1

Cândido de Figueiredo, Dicionário.

• lt1etn.
• Idem.
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GALIZA
Tenho para mim que todas 'a s povoações' portuguesas denominadas
Galiza (Cascais, Santiago de Oacém, Mafra, e Resende), são irmãs dlj.

grande região espanhola que tem o mesmo nome. Mais: vou até ao ponto
de acredi't ar que não há ninguém, que saiba uma migalha de Toponímia,
com opinião diferente da minha.
ln sabido que várias das nossas povoações devem os seus nomes aos
colonos estrangeíros que as fundaram e lhes deram., quase sempre, os
nomes das suas terras. Para exemplo, citarei as seguintes:
Biscaia (Cascais Cinfães, lnvora, Montemor-o-Novo e Palmela);
Arábia (F,a ro e Alcácer do Sal) ; França (Bragança); Meca (Alenquer);
Pa'IJid (Mora); Tolosa (Nisa) ;Toledo (Angra do Heroísmo, Famalicão
e Lourinhã); Sabóia (Odemira); Leão (Marvão);' Bretanha (Ponta Deigruda) ; Roma (Funchal, Fafe, Guimarães e Barcelos.); Gibraltar (Torres
Vedras) ; Navarra (Braga e Castro Ve ); landres (Pombal); etc., etc.
Semelhantemente, nós, quando colonizámos o Brasil, para lá levámos
ã t ' co, tais ,como: Santarém,
muitos nomes de povoações deste lado o
óbidos, Portalegre, Guimarães, A lenquer, A marante, etc ..
Interessante seria averiguar como aparece algures, na Holanda, uma
"
aldeia chamada Portugal.
Na própria Metrópole, a desloc'ação, com carácter definitivo, de
indivíduos de uma para outra região, deienninou a multiplicidade de
bastantes topánimos, entre os quais Covilhã 9 povoações), 2vora (3),
Malpica (5), Famalicüo (7), Viseu ,( 4 ) , Mirag,a'ia (6),etc ..
,
Caso curioso é o que diz respeito a Vila oim (Elvas), povOação «fundada no século XIII por D. João de Aboim~ descendente de uma família
do Minho, onde ~avia o lugar de Aboim».
Em 1758 tinha 34 fogos com 55 homens e 49 mulheres. Em 1960,
1514 habitantes.

GUINCHO
Nome proveniente da ave chamadaJguincho, também conhecida por
águia-pesqueira, nada tendo, portanto, com «,a parelho para levantar
pesos». ,
Junto à costa, há outros topánimos alusivos à mesma, avé, como
Pedra do GuineM, rochedo na enseada de Sesimbra; baía, do Guincho, em
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Cabo Verde; um baixio e um ilhéu, na Madeira; ponta do Guincho, em
S. Vicente (Algarve); lagO'a do Guincho, perto de GrândO'la. Há ainda a
serra do G-uincho, a que Joaquim da Silveira faz referência na pago 208
dO' n.O24 da Revista Lusitana.
População em 1960, 24 habitantes.

J ANES
Janes (do latim [oannes) é forma antiga de João. Além de Janes do
concelho de Cascais - também conhecido por Janes da Malveira, cO'mo
se pO'de ver no Dicionário Postal de Silva Lopes-, há Oane, -Eanes, Enes
e ainda os compostos Brancanes, Clareanes, Esteveanes, Gonçaleanes
Preanes, etc ..
Combinações curiosas, já cO'm a f O'rma actual, João, sãO', entre outtas,
Jambô (João Bom), Jandurão (JoãO' Durão) e, segundo o abade de Mirag8Jia, Jamur (JO'ão Amor), tO'pónimo que imediatamente recorda o
EstádiO' Nacional.
O casal de J anes tll1lia 11 fogos em 1758, habitados por 28 homens
ha itántes.
e 18 mulheres. Em 1960, f:;40
.
~.

LI

RAM IE NTO

Esta localidade d e 5 n e à Senhora do LivramentO', que ali
se venera há muitO's an . _"
I
O lugar do Livramento, que se manteve estacionáriO' durante muito
tempo, cO'meça agora a mostrar evidentes sinais de progresso.
Em 1758 era constituído por iO fogos cO'm 22 homens e 1S mulheres.

Em 1960, 436 habitantes.

LOBEIRA
Não se assustem. os leitO'res tímidos, se lhes disserem. que o étimo
deste lugarejo proveio de lobo. Assim foi, com efeito. Lobos, raposas,
ursos, zebras, javalis e outros animais bravios deram nome a muitas
I

\

.centenas .d,e :pov~ões.S6 4e ·· lobo nos·· vier:am ~ais de 9()' .topQ~i.m.95'!
Mas não se assustem; repito. Hoje em .dia, só nas serras e campos próximoS aparece aquela fera temível. . Noutros tempos, porém, não era
assim. Abra o leitor a História de Herculano, p. 183, tomo 6.° (8.& edição),
e lá verá:
«Tanto nestes lugares de excepção, como fora deles, casais,
vilares, granjas, terras lavradias, vinhas, ~outos de castanheiros, templozinhos rurais e os outros vestígios da vida civil
nos aparecem recortados nas brenhas selváticas" onde habitam
o urso, o jaNali, o veado, e a caç8i de toda a espécie, indício de
um país a;inda bárbaro e pouco povoado».
Daqui se infere que as povoaçõ'es cujo n'Ome proveio de lobo são,
em geral, muito antigas, se bem que de muito reduzida ·população. Lobeira já em documentos de 1220 nos aparece como nome geográfico e
apelido de homem; Lobagueira, também como ap lido, em 12~8, e Loba
Farta, nome geográfico, no mesmo ano.
cas c
o Lobo Morto.
No concelho de Rio Maior há

MAL V E·jRA .
Malveira - também conhecida por Malveira da Berra, por virtude
da pequena distância a que fica da Serrà de Si~tra -, é top6nimo de origem botânica, pois signifiéa ·campo !Il . e r em as conhecidas plantas
medicinais chamadas malvas. Com nomes ' derivados, de malva há mais
de'urna 'dezena de póVoaÇões~ .,.
I

I

.

..

. A Malveirru tinha apenas 8 fogos em 1527. Em 1758, Malvei:ra de
Baixo. e Malveira de Riba contavam 37, com 70 homens e 44 mulheres.
Ma:lveh:'8: da Serra tinha, em 1960, 457 habitantes.

MANIQUE
, ...Al~In de . ~ Ql1inta. d~. freguesia de Arroios (Lisboa) - Quinta
do "Màn'ique - , há Manique~ no concelho da Lousã, ManÜJue de ' Baúro,
no concelho de Cascais, Manique de Oima, no de Sintra e Manique do

42

no

concelho da .Azambuja. Esta última poV~ãochamava:.s~
dantes 8. Pedro iJn, Arrifana e mudou o nome em ·1791, por ter sido dada
em senhor-iba Diogo, Inácio de Pina Manique, célebre intendente da PóIÍcia, noielnado de D. Maria I.
.
Reportando-me especificadamente a Manique de Baixo, posso informar que, num documento de 19 de Setembro. de 1527 (Arquivo Histórico
Português, voI. VI, pág. 257), se lê Manyque ' é Portas de Manyque 1 .
A Manyque dá Forstemann as seguintes formas: Mannic, Menni c e
Manniko 2.

lnt87idtmte,

«A notícia mais antiga que 'conhecemos da povoação deste
nome (Cascais) - diz David Lopes' ~, é de 15-2-1527. Não
sabemos se é contemporâneo dos nomes germânicos em igo e
. em iz .. . :..
Por sua vez, Pinho Leal POTt'ugal Antigo e Moderno) propõe dubitativamente a derivação do francês maniquete, mas parece fora de dúvida
de que 'e stamos em pres~ça e' um ome genuinamente germânico.
Manique e PortaS dê anique tinham, em 1527, 22 vizinhos. Em
1758, 31 com 152 ho e~ ,1 13 mul!ier~. População de' Manique, em 1960,
617 habitantes.

e

MAT

RO M ÃO

Originàriamente, 'devia t ér s ido Mato doRomã~, 'a ludindo ' ao nome
ou apelido de um seu antigo posa'essor. A eliminação da pI1eposição, em
cá.soà sénieihántes, 'é fenómeno frequénte na linguagem popular. ,Podia
citaI' centenas, paranãó dizer nÍilhares, ,de exemplos, masossegtiinté-S
bastrurão: Mato Oavaleiro (Mato do Cavaleiro), concelho de Torres Novas;
Mato Miranda (Mato de Miranda) , Santarém; Mato Soldado (Mato do
Soldado) , Arruda dos Vinhos.
.
. .. .
Noutros lemp.os; Mániqt,ie de Baixo e Portas de :Maniques eram dois lugares
dttItlntos.
.
,
.
, . David Lopes; OS..Ár abes nas Obras de HercuZan o, .
1
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MATOS CHEIRINHOS
. Topónimo assaz curioso. A significação que imediatamente, nos
ocorre é a de matos de cheiro agradlivel, mas o certo é que, aqui, cheirinhos nenhum!ll re1aç?-o tem com o sentido do olfacto. Cheirinhos estã
por chaneirinhos = chãozinhos.
Para mais completa elucidação, pode o leitor coIlSultar um artigo
do falecido filólogo Adolfo Coelho, inserto no n.O 46 da revista: Serões.
«A série Chão (do lato planum) - diz o falecido mestre
- compreende as formas Chãozinho, Ohãos, Ohões, Ohãzinha,
Ckada, Achada, Ohainça, Ohaiça, Ohaicinha, Chainha, Chainho,
Oheinho, Ohaim, Oheira (Ohaeira, Ohaneira), Oheirinho, Oheio,
Ohelos, Onela, CheIas, Chechelinho, Oheleir08, Ohedas».
Leite de Vasconcelos 1 confirma a opi 'ão do seu colega, esclarecendo que Ohainho vem do latim planinu.
População' em 1960, 113 habitanteá~

MO N T E L.EíT-E
Em companhia de uma senh
he do Bonjardim, que
habitualmente passava a estação calmos 'll'!lI Costa do Sol, veio um dia
um seu tio, de apelido Leite, homem
- 'til -,
teres e haveres. Veio,
observou, gostou e logo decidiu adq i 'r nagl pr oximidades do Estoril um
.t racto de ter~eno onde pudesse edificar uma maDSÓO acolhedora. Comprou um pinhal na Funcheira, derrubou as árvores" arroteou a terra,
. construíu a habitação, numa palavra, transformou o pinhal em quinta
aprazível, murou-a e baptizou-a com o nome de tJuinta do Monte Leite.
1!:, agora, a conhecida Quinta de Santa Maria.
Assim nasceu o Monte Leite, durante muitos anos luga.r modesto,
mas já, hoje, em franco progresso.
(Informação do Sr. Manuel dos Santos Querido, operário r:eformado
da Câmara de Cascais).

- _ " Opúsculos,· III, pág. 19.

MURCHES
No Livro de Lançamentos das Décimas da Freguesia da Ressurreição

de CasOOlis (1762), lê-se Murxas, grafia devida, sem dúvida, à ignorância
d~ pessoa encarregada da escrituração respectiva.

Murches, com eh, escreveram autores mais ilustrados, nomeadamente Borges Barruncho.
, Não há no País outra povoação com este nome, o qual, suponho eu;
se, filia na esterilid'a de do terreno, onde, mercê de circunstâncias várias,
a vegetação se não desenvolvia convenientemente, parecendo murchar.
Leite de Vasconcelos refere-se a investigações 'a rqueológicas feitas
em Murches, nos seguintes termos:
«Há lá muitas sepulturas que fazem parte de um antigo
cemitério da época dos Visigodos. As sepulturas foram abertas
:, na piçarra, e eram cobertas de lajes. Cortes que modernamente
se fizeram na rocha dei:!taram à mostra muitas, que se vê'em
cheias de terra soUa, $ co as ossadas 'a apodrecer.»
Em 1758 havia e

Mure
População em 1960, 413 ·l}~~it

36 h omens e 30 mulheres, em 19 fogos.
tas.

T AL
Se bem contarmos, n
uma centena de povoaçÕ€:s.-co

ar

s na toponímia portuguesa mais de
mome de murta e seus' derivados: Murteira, Murtinheira, Murtosa, Murta, Murtas, Murtal, Murtais, etc.,etc ..
Naquele número deverá também incluir-se Murtede, do concelho de Cootànhede, «que vem de murteti, locativo ou genitivo de murtetum murtal»
e ainda, embora, à primeira vista, possa parecer estranho, Mértola, de
I

Myrtilis, Myrtila.
A grafiai Mortal, com o, em vez de Murtal, do concelho de Cascais,
usada por alguns, mas de que, felizmente, restam fracos vestígios, não
podia subsistir, por lhe fa:ltar base científica. O nome da florescente povoação nada tem com morte; o sítio em que ela se fundou já era murtal, campo
em que medrava a murta, também conhecida por buxo-anão. Foi, pois,
do nome comum que nas'ceu o nome próprio. Exemplos semelhantes apontam-se 'a os milhares. Se o leitor quiser dar-se ao incómodo de abrir o
\
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DiCionário Postal de Silva Lopes, adminístrádordos Correios e Telégrafos nos fins do último século, lá; verá os top6nimos a que atrás faço
referência todos grafados com u. Assente-se, éonseguintemente, de uma
vez para sempre, na escrita Murtal, campo de murtas - aldeia das
murtas, como lhe chamou, e com toda a razão, Belo Redondo -, e não
campo 8anto ou campo de martos.
O lugar do Murtal tinha, em 1758, 86 fogos. EIlÍ· 1960, 1599 habitantes.

OITAVOS
Topónimo dos concelhos de Cascais e Vila de Rei e, no singular,
Oitavo, dos de Beja, Góis e Lousada. Designava, noutros tempos, certo
foro, a oitava parte. Mais usual, princi_ a m nte fi Centro e Sul do País,
era o 8e8mo, a sexta Pl:i.rte. 1!: por isso que 8e8mo e Q seu derivado 8esmaria
deram nome a setenta ou mais lugares.

OUTEIR O 'PJ}..

EL·

Assim se chama uma elevação a," -càyaleiro de Cascais, de onde se
desfruta um vasto 'e admirável pano~, ' eminência que será um dia
- que oxalá não venha longe - aproveitada para: ponto de turismo da
,
região.
Por que razão se denomina da ela aquele morro, que altivamente
se ergue como sentinela protectora da vila ?' J>tlécisamente porque servia
de aJtalaia, em ocasião de perigo iminente; porque ali se velava pela segurança dos moradores de Cascais e seu termo.
Para fins idênticos se utilizavam outros sítios em cujo nome figura
o vocábulo Vela, v. g. Alto da Vela, Santa Cruz, Torres Vedras e Fraga
da Vela, freguesia de Reboredo, Vinhais.

PAREDE
ln erro grave, que eu próprio tenho perpetrado, afirmar que a Parede
é uma povoação' ·recente. Com efeito, a -Arqueologia prova exuberantemente que, a par da nova Parede, que suplanta ·muitas das' nossas vilas
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e até algumas cidades, existiu a Parede velha, situada na parte alta,
provàvelmente no sítio agora denominado Alto da Parede.
Na opinião de especialistas autorizados, as paredes que deram nome
às povoações suas homónimas eram castelos arruinados, atalais desmanteladas e, muitas vezes, simples cabeços murados. Foi provàvelmente de
uma dessas velhas construções, embora, não castrejas, que adveio o nome
da Parede, do concelho de Cascais. Não ' me parece que, com verdade, se
lhe possa atribuir outra origem.
Há mais de uma centena de povoações denominadas Parede(s), 9,
Paredinha(s) e 2 Paredão. Lembrarei, por fim, que há um lugar chamado
Parede Nova, no concelho de Arcos de Valdevez e dois com o nome de
Paredes Velhas, nos de Azambuja e Vouzela.
Em 1527, a aldeia de Rana com os casais da Parede e Rabelva,
tinham somente 13 fogos ; em 1758, ó a Parede, 52. População da Parede,
em 1960, 6 954 habitantes. Da freguesia, 9 054 habitantes.

P AU G

RDO

Povoação insignificante "da freguesia de Alcabideche. Diz-se que o
seu nome proveio de um p.inheiro (lorpulentO', que ali existiu em tempos
distantes.
Félix Alves Pereir dá-no, a no-t' cia de haver sido encontrada nesta
localidade uma campa ,romana , com a seguinte inscrição:
MARCO CLODIO ALVITO
filho de Maria Clódio, da , tribo Cláudia, com 25 anos
de idade, está aqui sepultado

E mais não pude averiguar acerca do Pau Gordo, velha e improgressiva aldeia do concelho de Cascais.
Em 1758, Pau Gordo tinha 6 fogos, com 11 homens' e 11 mulheres.
Em 1960, 147 habitantes.
\

47

POLIMA
Pare.ce-me que há neste topónimo alusão a um nome ou apelido pessoal, pois, próximo de Polima, ján()l concelho de Oeira:s, há, como se sabe,
a povoação de Caspolima. Or~, cas era, no português arcaico, o mesmo
que casa e, junto a certos nomes, formou topónimos como Casfreires
( = Casa dos Freires), Cascorreia8 (=Casa dos Correias" ao todo uns
catorze, segundo averiguou o abade de Miragaia (Tentativa, III, pág. 247) .
Caspolima pode, pois, ser contracção de Casa do Polima, sendo Polima,
portanto, nome ou apelido de pessoa. Se não houver verdade, há, certa~
mente, lógica.
Nem nos nossos dicionarios e enciclopédias, nem em obras]congéneres
estrangeiras encontrei a mais ténue alusão ao vocábulo polima.
Lembro-m~, todavia, de que este topónimo seja representante da
forma popular polímnia, género de plantas da família das compostas ou
de Polimna, feminino de Polimno, a ro ' ni o r gistado no «Vocabulário
da Academia das Ciências» (de 1940).
a de todo insensata.
Mera suspeita, que aliás se me ão
Em 1758, a Polimacontava 24 fogos.

m 1960, 163 habitantes.

QUE NENA
.Não s.e me deparou nunca em henhtrm glossário da Língua, nem
tão-pouco em livros de Toponímia, . vocá u10 uenena. Sei, porém, que há
a vila de Canena na província de Jaép (Espaphl1t e que Canena é, também,
apelido de um jornalista português. Sei aind8i que há o provincianismo
canena, adjectivo com a significaçãO' de sC»nítica (Dicionário de Marais,
10.a 00.). Ora, se sO'mítica é a pesSoa' sO'vina, avarenta, que não dá nada.
por analogia pode cO'nsiderar-se somítica - «canena» - a terra estéril,
que nada dá. E os ·. terrenos da Quenena sãO' camposcharnequenhos, de
nenhum valor, exceptuadas as pequenas leiras das marge.p.s da ribeira ...
será, acaso, Quenena corrupção de Canena, como se me afigura? Não
tenho elementos,para dar uma resposta perempt6ria. Deixo o caso à inteligênci8J dos leItores. ·
Quenena: tinha, em 1758, 21 fogos, e a Ribeira de Quenena, 8. Em 1960,
Quenena contava 57 habitantes.
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'RANA
. O próprio nome dapovoàção basta para atestar 'a sua antiguidade.
Rana é o português antigo rana, o mesmo que rã (do Latim rana) .
. , Não me custa acreditar que Rana fosse fundada,como outras terras
do concelho, por espanhóis, porquà.nto há um lugar com o mesmo nome
no município de Nava, província de Oviedo, e nada vejo na região de
que pudesse provir tal denominação. Convirá; porém, lembrar que temos
Vale da Rã (Vila do Bispol) , Vale de Rãs (Abrantes; Elvas, Loulé, Serpa
e' Vila Franca de Xira) e CasaZ das Rãs (Alcobaça).
Na pág. 204 do III volume dos Opúscu.Z08, de Leite de Vasconcelos, lê-se:
«Gom'rã, latim rana, se ligam: Reira e Reir08, (. .. ) ReZas
(de ranellas), no distrito do Porto: Rãzinha, sítio do concelho
de Avis.»
A sede da; freguesia está em • Domingos, nome do orago S. Domingos (de Gusmão). Segundo
a notícia publicada em . «A N 08sa
Terra» de 8 de Junho dei963, há, na esma freguesia, um novo lugar a
g-(!-nto ntónio de Rana.
que pusera:m o nome
.

:",

Em 1527, Rana, c mos casais da Parede e da Rebelva, contavam
13. fogos; -em 1758,' só 'a ' Parede, 52. População 'de Rana, em ,1960,"1 049
habitantes. Da freguesi de S., D mi os de Rana, 8 323 habitantes. ' . -

REB IE LVA
-Queeú sàiba, nunca nenhum dos nossos' filólogos se ocupou da ori'~
gero et4no~6gica da RebéZva. Fá:-Io :a gora o modesto autor deste opúSculo,
cI":ente de que alguma coisa poderá resultal", de proveitoeo;de umj1 dâs
duru:; "hiPóteses ' seguintes: ,. ,. ,
'
,
- ' ,'
";,
"

'- ' :'l:&~' cOmo se s8Jb'e, ~ntes' d~ adopção d~ ~terM,

mitrlio

ikiiiiJi,~,

e até muito depois, usava-se no País um sistema de pesos e medidas:-quê
variav:a muito de região para região e até de concelho para concelho.
Tanto para liquidos como para secos, havia, entre outras medidas, o
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alqueire, o eântar.o, a quarta, etc. No século XIV, por exemplo, corria no
Porto uma medida chamada quarta nova e, aparecida pouco depois, uma
outra, de capacidade um pouco inferior, conhecida ·pelos nomes que a
seguir reproduzo com a ortografia da épooa: rabalha, rabhalva, rrabalva
e rabehabra 1.
Já se está a ver que aqueles que vendiam, ou tinha de pagar certos
foros, se serviam da quarta rabalva, ao passo que os outros, os que compravam, ou recebiam foros, optavam pela quarta nov~, um tanto maior.
Foi para se evitarem questões resultantes da diferença de capacidade
das duas quartas citadas que, em documentos daquele tempo, aparece
expressamente designada a medida a utilizar na satisfação de determinados compromissos. Assim:
Huum moyo de vinho, feito por quarta nova d/ante a
rabalha. - Seis quartas de vinho, feitas per quarta nova do
Porto d'ante a rrabalva. - Do vinho dade estivadamente hu'/,(,m
sesteiro e vinho... e sser pela quarta do Porto, que ora anda
dereyta rabhalva. - DCYU8 puçais_fie vinho feitos per quarta
dereita do Porto, d'ante a toabe bra. (Doe. de Bostelo, do
séc. XIV).
Teve, pois, largo uso no Norte uma medida, chamada rabalva, vocábulo morfologicamente bem próximo ~de rebelva, mais próximo que de
Ramalde, nome de uma freguesia do Porto, donde a rabalda proveio.
Como fica provado pelo extract s ra, a rabalva usava-se principalmente para o vinho, não sendo, p rtantq, dr~ estranhar que o seu uso
se estendesse a outras regiões vinhateiras do País, nomeadamente a Carcavelos, outrora cercada de vinhas afamadas', como as das quintas de
Rana, Junqueiro, Alagoa, Cartaxeira e Lameiro, esta última ligada à
Rebelva.
Em vista do que fica exposto, não me repugna crer que o étimo de
Rebelva seja a antiga medida nortenha rabalva.
Não são poucas as povoações portuguesas com nomes de vasilhas e
medidas antigas. Eis algumas: Cuba, Fanga, Légua, Moia, Pipa (25
lugares), Pipo (3 lugares), Pucarinho, Tulha, etc ..

1

Viterbo, Elucicldrio,

8.

v.
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2.a - Ninguém ignora que muitos nomes geográficos provieram de
aves. Há aves em todos os pontos do globo: nos vales, nas florestas, nas
mais altas montanhas, na beira-mar e até nos desertos. Entre as aves
de rapina aquáticas figuram o gwincho e a rabalva ou águia-pesqueira.
O guincho deu nome a sítios vários do Continente e llhas, entre os quais
a conhecida praia do mesmo nome. Que admira,pois, que a rabalva desse
nome à Rebelva, situada à beira do Oceano?
É por esta hipótese que eu me inclino com mais confiança.
Em 1758, a Rebelva (ant. Rabelva), tinha 34 fogos. Em 1960, 318
habitantes.

Segundo o Abade de M' aga ' a
Tentativa Etimológico - Toponímica,
volume III, pág. 351-, Safardão significa «sáfaro, inculto, agreste,
bravo, estéril».
Se a origem dO' pónimo nãO' '
a;ntes, numa alcunha relacionada
com «safardana», deve estar certa a opinião dO' citadO' etimólogo.

E STORIL
Disse-me, há anos, um engenheiro amigo, nadO' e criado na Costa do
Sol, que o nome S. João n ce d facto de o primeiro prédio ali construido ter sido dado por concluído
num dia de S. João (24 de Junho).
,
I
Podia ser assim, mas eu julgo que a verdadeira razão de tal chamadouro
é outra, por sinal bem diferente, como adiante. se verá~ Numa breve
divagação histórica. lembrarei que, após a restauração da independência
naciO'nal, se levantaram, entre Lisboa -e Cascais, várias fortalezas,
algumas delas com nomes de santos: - O' forte de S. Vicente, em Belém,' - o da N.a Sr. a do Vale, hoje demolido, mandado construir por
D. Afonso VI, em 1660; O' de S" Bruno (Caxias), construídO' em 1641,
por D. JoãO' IV; o da Geribita, ou de N~a Sr. a de Porto SalvO'; o fortim
de S. Pedro, em Paço de Arcos-; a torre de S. João das Maias; a torre de
S. Lourenço (Bojio), começada em 1578; a torre de S. Juliiio (DU Gião)
da Ba;rra cDmeçada em 1578 e concluída no reinadO' de D. Henrique, e,
já próximo de Cas'cais, o forte de S. João da Oadaveira e q de S~.o António
e,
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Este último, o de St.c' António, deveu o seu nome ao velho
convento -ali evistente, e o de S. João ao facto de já assim se chamar o
sitio à beira-mar, onde a fortaleza se ergueu 1. Oadaveira é, como se sabe,
o nome da ribeira que ali desagua, agora subterrânea naquele lugar,
na Poça.
Ninguém, decerto, estranhará que por ali andasse a farejar. em
busca de elementos etnográficos e arqueológicos, o sábio Dr. Leite de
Vasconcelos, o qual, em 1930, copiou a seguinte inscrição existente no
forte:
d,Q E8toril.

«Jesus, Maria. O mui alto e poderoso rei Don João IIII dto
Portugal, nosso Senhor, mandou fareI" esta fortificação, sendo
governador das armas desta praça Don Antonio Luiz de Menezes, e se comesou em 5 de Abril de 1642; acabouse na era
de 1643.»
A povoação de S. João apareceu depo" e, como é natural, tomou o
nome do sítio onde se fundou: 8. João .da Cadav Ora.
População em 1960, 1 812

habita.nte~.

S. PEDRO D O ES

ORIL

,

O insignificante cas'al denominado Azenhas de Oai-Agua, registado
no Dicionário Postal de silv-a Lopes;· (1891) lextinguiu-se há muitos anos.
Ficou apenas a aldeia de Oai-Agua, crismada depois de 8. Pedro do E8toril, lugar aprazível e florescente da Costa do Sol.
No Museu do Conde de Castro Guimarães, em Cascais, há provas
evidentes de que toda a região de S. Pedro do Estoril foi habitada por
povos antigos, há milhares de anos.
Cai-Ãgua tinhá apenas 2 fogos, em 1758. População de S. Pedro do
Estoril, em 1960, 1421 habitantes.

1

Leite de Vasconcelos, Etnografia, II voI.
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SASSOEIROS
Também conhecido, noutros tempos por Sassueiros da Barra.
Transcrevo da Revista Lusitana, n.O 24, pág. 223, nota 3, o que, sobre
Sassoeiros, escreveu o Dr. Joaquim da Silveira:
«Temos ainda: S. Soeiro na freguesia do Torrão (Alcácer
do Sal) apesar de a Igreja 'não ter canonizado varão algum
deste nome; - e na freguesia de Rana (Cascais) cita, Dicionário Oorográfico de F. A. de Matos; Lisboa, 1889, pág. 812,
uma povoação de S. Soei1'Os. Este úiltimo topónimo é, porém,
em outros autores modernos escrito com mais correcção Sassoeiros, Sassueir08; no p.e Oarvalho, obro cito t, III, 50. Sessueyros;,' e no censo de 1527 Qeçoeiros (Arch. Hiat. Port., VI,
257). Assim São Soeiros e naturalmente S. Soeiro são casos
de etimolog' a po ui ar, nada tendo na verdade esses nomes com
são (santo) nem verosimilmente com Soeiro.»
op.inião do citado mestre, decerto um
Nada tenho a 8Icresceritar
dos mais conceituado ,se n~ o o ais conceituado, dos etimólogos portugueses do momento actual.
j

Em 1527, Sassoeiros, ju~t.amente com o Arneiro, tinham 9 vizinhos,
e em 1758, só Sassoeirosr .43 fo~os. . Em 1960, Sassoeiros contava 1278
habitantes.

, T,ALAfDE
Suponho que este nome proveio de um hipotético apelativo talaíde,
diminutivo de talam, o mesmo que atalaia.
Talam, por Atalaia, figura como apelido, e nos registos do Museu
Etnológico, respectivos à Senhora da Atalaia, vê-se Senhora da Talaia.
No distrito de Viseu há uma quinta chamada da Talaia, e na Espanha há
várias povoações com o nome de Atalaia 2 .
Em 1758, Tala!de tinha 24 fogos. Em 1960, 314 habitantes.

, Ocrografia Portuguesa.
• Leite de Vasconcelos, Opúsculos, voI.

m, págs. 129·130.

53

TIRES
Outrora Tyras, segundo um d<X!umento de 1527, de que dei cenheci"
mento aes leiteres no n. O 176 d'A Nossa Terra.
Barruncho escreveu Tiris, decerto influenciado pela pronúncia popular da épeca, e o abade de Miragaia - o único etimólogo, julgo eu,
que de Tires tratou -, tímida e resumidamente compara este nome a .. .
Pires! Pouco disse sobre o assunto, e nada perderia, .se nada dissesse .. .
Por falta de informações fidedignas, ürais' ou eScritas, nada posse
asseverar; cüntudo, bem cünvencidü esteu de que O' étimo do. referido
tepónimü se encüntra no documento supra, isto é, em Tyras. Será assim?
Toda a região de Tires, aliás pouco. extensa, é reservada à cultura
de cereais, melhor dizendo., à culturaJ do trigo. :m por isso que os terrenos
que cercam a poveaçãO' - assim como. üutres campos circunvizinhos-,
estãO' quase totalmente desprüvidos de arvüredü, que, a existir, não. só
empobreceria a terra, come dificu ari a avra e a gradagem.. Primeiro
que tudo, o. pãozinho abençeadü ... '
Tratando-se, como se trata, de
a
a região, é natural que
cada um dos moradüres do. lugar se esfqrças e per adquirir uma leira,
uma courela - uma tira -, donde pude
dese tranhar o grãO' bendito
que ao. depois havia de transfürmar-se na base a sua alimentaçãO'. Das
tiras-em que o sitio foi dividido. p oveió;'se n'ão tou em erro., e neme da
localidade.
.
Entendo que não devo menosprezar curiesas investigações posteriores, pois bem pode ter acontecido. . ue, p~ e a via, hO'uvesse descoberto.
a verdadeira origem do tO'pónimo. Quer-me p~~cer agüra que O' nome da
lücalidade nos veio de terras estranhas. Veu dar a razão da minha suspeita:
Não há, no vesso vücabuláriü comum, a palavra tires, da qual o
neme geográfico. pudesse previr, cerno não há no. onomásticO' português
o. nüme Tires, além de que designa o nesse lugar do cencelho de Cascais.
Será, peis, lícito super que tal nome nos veio de fera. Dende? Naturalmente, da vizinha Espanha, como muitos outros. Ora vejamos:
O insigne filólogo e histeriador R. Menéndez Pidal, nas suas Origenes
deZ Espafíol, tomo VIII, pág. 306, 4. a edição, fornece-nos esta preciosa
informação:
cTyres - Valentia. Cidade espanhola, com estes dois no
mes: O' primeirO', Tyris, indigena; o 'segunde, Valentia, romano.»
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'J'iris ou Tyris era também o nome de um rio da geografia antiga,
como pode ver-se na Enciclopédia lbero-Americana (Espanha), v. Valência, pág. 580.
TirÍ8 ou Tires se chama ainda uma região, aliás pouco importante,
do Sara espanhol (vide E8pasa).
Como se vê, são nada menos de três as formas registadas em obras
espanholas: Tyris, TirÍ8 e Tires, todaS elas concordes com as que se
encontram entre nós: Tyras no VI volume, pág. 257, do Arquivo HÍ8tórico
Português, TirÍ8 nos Apontamentos de Borges Barruncho e Tires, a forma
actual.
Parece-me, pois, que nada se opõe a que incluamos a nossa Tires no
número das povoações portuguesas nascidas da colonização de povos
estranhos. A outros, porém, que nanja a mim, compete resolver em última instânca.
Tyras tinha, em 1527, O fo
1 887 habitantes.

• Em 1758, 76. Em 1960, .Tires tinha

T OR R E D.A G U ILHA

o topónimo Torre da Guilha, mais conhecido por Torre da Aguilha,
pertence, como se sabe,' à fr ues' e S. Domingos de Rana. Até agora,
apenas num dos mapas.. ~postqs JHl Junta de Turismo de Cascais (Estoril) encontrei Guilhaj nos demais, e até no Dicionário Postal de Silva
Lopes, editado em 1893, sõmente tenho visto Aguilha, com a Prostéticoi
tal como em alanterna, alembrar, avoar, etc ..
O nome próprio Guilha é o legítimo representamte do nome comum
guilha, há muito posto fora da circulação, mas ainda registado nos glossários da Língua. Significa - colheita abundante de cereaÍ8. No caso
presente, terreno próprio para a cultura do trigo, terreno senl.elhante
àqueles que, noutras regiões do País, chamam barros, por neles predo. minar o barro ou argila.
Tinha apenas dois fogos, em 1758.
\
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TRAJOUCE
Barruncho es'creveu Trajousse, com dois ss, tal como se vê no 4.°
volume, pág. 149, do Arquivo Histórico Português. Não sei qual das duas
formas, Trajouce e Trajousse, é a legítima, porquanto não pude averiguar
a proveniência do vocábulo. S'ei apenas que o lugar é muito antigo, pois
já existia nos primeiros tempos da monarquia. Nessa época, viveu em
Portugal um grande senhor, de terras de N6brega, no ·Alto Minho, o qual
adquiriu em. todo o País, e até na Espanhw, bens que costituiram uma
riqueza incalculável, entre os quais Targousse, no termo de Sintra .
.m possível que haja quaisquer afinidades' com o parónimo Trijoute,
sitio do termo de Benavente, mas não pude averiguar nada que o ateste.
Trajouce e a Abóbada tinham, em 1527, 11 vizinhos, e, em 1758, só
Trajouce, 29 fogos. Em 1960, Trajouce tinha 488 habitantes.

ULMAIS
Do latim ulmus nasceram os vocáb ás portugueses ulmo, ulmeiro,
olmo e olmeiro, todos designativos de .uma árvore de grande porte, abundante em todo o Pais.
.
.'
.
De olmo mais o sufixo - edo formou-se o c ectivo olmedo, como de
folha se formou folhedo; de silva, silvedo; de,7,aje, lajedo; de bruxa, bru.xedo, além de muitos outros, que depois passaram a top6nimos: - Oarvalhedo (de carvalho), Louredo ( e lo ,o) , eia:edo (de ameixa), etc ..
Outro sufixo, igualmente indicativo dr ap-lomeração, abundância., e
ainda mais usado que aquele, é - al, que se encontra em choupal, faval,
olival, 80bral, etc. e nomeadamente nos nomes geogrâficos Amial, Oarregal, Ervedal, Funchal, Machial e muitos outros. Em vez do sufixo -al,
usou-se noutros tempos -ar, que ficou esteriotipado nos nomes próprios
Avelar (= Avelal), Bacelar (= BacelaI), Oebolar (= Cebolal), Malvar
(= Malval), M armelar (= Marmelal), etc ..
Ulmais, do concelho de Cascais, designa também um colectivo-,
terreno onde abundam, ou 'abundaram, os ulmos. Equivale a Urmal, da
freguesia de Montelavar, concelho de Sintra, nome proveniente de uma
forma populaa- antiga, urmo, o mesmo que urmeiro.
Como se pode ver no Onomástico Medieval Português, de A. Cortesão,
já num documento de 1350 aparece o nome geográfico Ulmar.
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VALE DE SANTA RITA
Crê-se, em geral, mas erradamente, que o antigo Vale da Cadaveira,
hoje Vale de Santa Rita, tirou o nome actual de um hagiológio ou tratado
de santos.
Donde proveio, então, o restritivo de Santa Rita, do topónimo em
causa? Do nome do dono de uma quinta que ali existiu, próximo da Poça
e, portanto, junto da foz da Cadaveira. Chamava-se ele Guilherme Santa
Rita. Activo e empreendedor, Santa Rita plantou, na margem esquerda
da ribeira e par3.lelamente ao Monte Leite, uma boa vinha, que ao depois
desapareceu totalmente, destruída pela filoxera. Ainda agora se vêem
no mesmo local vestígios de construções urbanas próprias de propriedades
rústicas de certa importância.
Desapareceu do número dos vivos o dono da quinta, mas o seu nome
ficou perpetuado no do vaI em ue sua vinha, que ele tanto estimara,
se criou, prosperou e morreu - o Vale de Santa Ritq.
NOTA em Caparide.

Quinta de Santa -Rita se chamava dantes a actual Quinta dos Pesos,

.

·U J AL
Este nome provei . sem dúvida/ do colectivo zambujal, mata de zambujeiros. O zambujeiro é, ~omo se sabe, uma espécie de oliveira brava.
Em 1527. tinha 6 fogos~ e, em 1758, 27. População em 1960. 830
habitantes.
I
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