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RESUMO 

O presente traballo ten por obxecto o estudo toponímico das 352 aldeas nas que se dividen 
as 55 parroquias que conforman o termo municipal de Lugo, ademais doutros 59 lugares que se 
corresponden con barrios, portas, prazas, rúas, etc., que, aínda que non figuran no nomenclátor 
da Xunta de Galicia, si constan nos mapas urbanos do concello ou na documentación antiga. 

Para o seu estudo partimos das diferentes ocorrencias medievais que atopamos nos diversos 
documentos catedralicios. Dende aí, intentamos explicar a orixe de cada topónimo, para o que 
nos valemos de estudos anteriores e tamén da comparación con formas ou raíces semellantes 
noutras linguas, tanto romances coma prerromanas. Así mesmo, na medida do posible, 
procuramos achegar unha probable motivación semántica de cada topónimo. Da súa análise, 
observamos que a maioría do nomenclátor actual xa estaba fixado na época medieval. 
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RESUMEN 

El presente trabajo tiene por objeto el estudio toponímico de las 352 aldeas en las que se 
dividen las 55 parroquias que conforman el término municipal de Lugo, además de otros 59 
lugares que se corresponden con barrios, puertas, plazas, calles, etc., que, aunque no figuran en 
el nomenclátor de la Xunta de Galicia, sí constan en los mapas urbanos del ayuntamiento o en la 
documentación antigua. 

Para su estudio partimos de diferentes formas medievales que encontramos en los diversos 
documentos catedralicios. Desde ahí, intentamos explicar el origen de cada topónimo, para lo 
cual nos ayudamos de estudios anteriores y también de la comparación con formas o raíces 
semejantes en otras lenguas, tanto romances como prerromanas. Así mismo, en la medida de lo 
posible, procuramos aportar una probable motivación semántica de cada topónimo. A partir de 
su análisis, comprobamos que la mayoría del nomenclátor actual ya se había fijado en la época 
medieval. 

PALABRAS CLAVE 

toponimia, ayuntamiento de Lugo, agrotoponimia, antrotoponimia, etnotoponimia, 
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zootoponimia 

ABSTRACT 

In this thesis we provide an exhaustive toponimic study of the 352 small villages into which 
the 55 parishes in the municipality of Lugo are divided, together with another 59 



neighbourhoods, gates, squares, streets, etc. which, even though not yet included in the Xunta 
de Galicia catalogue of place names, are mentioned in council urban maps or in old documents. 

The study starts with medieval references found in several cathedral documents. Then the 
origin of each place name is traced taking into account former research as well as comparison 
with similar forms or roots in other languages, both Romance and Indoeuropean. Furthermore, 
we try to provide a probable semantic motivation for each place name whenever possible. We 
may thus infer from this analysis that most present-day names were already fixed in Medieval 
times. 

KEYWORDS 

toponymy, place names, council of Lugo, anthrotopopnymy, ethnotoponymy, fitotoponymy, 
hagiotoponymy, hodotoponymy, hydrotoponymy, microtoponymy, orotoponymy, 
sociotoponymy,  zootoponymy. 
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vulg. vulgar 
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1. LIMIAR

1.1.  MARCO XERAL : A TOPONIMIA DENTRO DOS ESTUDOS ONOMÁSTICOS  

O estudo dos topónimos ou nomes de lugar constitúe un dos ámbitos máis 
investigados non só dentro da lingüística galega, senón da románica en xeral. Mais o 
labor de explicar a toponimia é delicado e moitas veces nada doado, sobre todo cando 
diversos estudos nos amosan que os distintos pobos que habitaron a nosa terra 
modificaban as formas toponímicas para facelas máis intelixibles na súa lingua. Isto 
sucedería xa cos propios romanos, segundo ten demostrado o gran filólogo alemán 
Untermann, polo que é posible que Lucus sexa a latinización do deus celta Lugh ou de 
Lugus, relacionado este coa gens dos Lougei, e que logo lle chamaron Lucus Augusti en 
honra dese emperador. O mesmo sucedeu cos árabes, que mudaron, coma tal, Egabrum 
en Qabra, na actualidade Cabra, un municipio da provincia de Córdoba. E os galegos 
medievais tamén intentaban traducir ao latín nos textos oficiais,  chegando a escribir, 
por exemplo, lava mentula, pois lava colla, debíalles parecer un nome indecoroso1. 

A pesar disto, consideramos que o método máis fiable para comprender os 
topónimos actuais é tratar de explicar a súa orixe a partir dos documentos medievais. 
Este era xa o traballo levado a cabo polo P. Sarmiento alá polo séc. XVIII, de tal 
maneira que unha boa parte das súas achegas etimolóxicas manteñen a súa validez na 
actualidade, aínda que o seu Onomástico apenas tivo transcendencia na súa época.  

Terán que pasar case dous séculos para volver atoparnos con estudos referidos á 
nosa onomástica, grazas sobre todo ao labor iniciado polo alemán  J. M. Piel xa desde 
mediados do séc. XX, algún dos seus traballos en colaboración con D. Kremer, 
fundamentalmente para coñecer os antropónimos e os nomes de lugar de ascendencia 
gótica e visigótica. En Portugal, anos antes, Leite de Vasconcellos publicara a súa 
Antroponimia portuguesa e a serie de Opúsculos. Xorden, así mesmo, no noso país 
unha serie de investigadores e investigadoras dedicados a esta temática: antroponimia 
medieval (Elixio Rivas e Boullón Agrelo), alcumes (Tato Plaza), dicionarios de nomes 
de persoas (dirixido por Ferro Ruibal) e estudos toponímicos en xeral (Abelardo 
Moralejo, Antón Palacio, Antón Santamarina, Carlos Búa, Edelmiro Bascuas, Gonzalo 
Navaza, J. J. Moralejo, Xulia Marqués... son algúns deles, sen esquecernos doutros máis 
novos como Martínez Lema, ou de obras máis divulgativas como as de Cabeza Quiles. 

1  Vid. outro exemplo semellante en Martínez Lema, Paulo (2008): “Togis/Spinis/Tribulis: mecanismos de 
latinizacion de toponimia romance no tombo de Toxos Outos”, en E. Corral / L. Fontoira / E.  Moscoso (eds.): A mi 
dizen quantos amigos ey. Homenaxe ao profesor Xose Luis Couceiro. Santiago de Compostela: Universidade, 527-
536. 
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E nos estudos da toponimia luguesa debe ocupar un lugar importante Nicandro Ares, 
que desde hai moitos anos leva investigando a orixe dos nomes de lugar da maioría dos 
concellos que forman parte da diocese lucense. 

Actualmente contamos con instrumentos que nos facilitan o acceso a esas fontes 
antigas. Nas últimas décadas transcribíronse moitas coleccións diplomáticas dos 
distintos mosteiros galegos que subsistiron na época medieval, así como diferentes 
tombos catedralicios. E unha boa parte dese corpus medieval pode consultarse en 
soporte dixital grazas ao CODOLGA (Corpus Documentale Latinum Gallaecie), creado 
no Centro Ramón Piñeiro, ao ITGM (Inventario Toponímico da Galicia Medieval) do 
Instituto da Lingua Galega e ao TMILG (Tesouro Medieval Informatizado da Lingua 
Galega), desenvolvido tamén pola sección de Gramática Histórica do Instituto da 
Lingua Galega.  

1.2. O MARCO XEOGRÁFICO -LINGÜÍSTICO DO CONCELLO LUCENSE  

O concello de Lugo está situado no Centro-Leste da Comunidade Autónoma de 
Galicia. Limita ao N cos concellos de Outeiro de Rei e Castro de Rei; ao L co de 
Castroverde; ao SL co do Corgo; ao S co de Guntín e ao O co de Friol.  

O seu relevo, de formas suaves e con escasas diferenzas de altitude, coincide cunha 
das depresións orixinadas como consecuencia da deformación da penechaira galega. O 
punto máis alto é o  Monte de Meda, no límite con Guntín, con 783 m, mentres que o 
curso do río Miño sitúase arredor dos 400 m. Este río, que atravesa o termo municipal 
de NO a SL, divide o municipio en dúas partes de extensións semellantes, 
caracterizadas ámbalas dúas por unha continuada ascensión cara unhas aliñacións 
montañosas que flutúan entre os 500-750 m de altitude e nas que se dá unha gran 
variedade litolóxica. Na zona SO, o río Miño recibe como principais afluentes o Narla, 
o Mera e o Vilamoure; na zona NL o afluente máis importante é o Fervedoira.

Nas beiras do río predominan as veigas, mentres que no resto do concello abundan 
as terras pardas e escuras, moi areosas e permeables, aínda que cun alto contido en 
materia orgánica, o que dificulta a erosión. Con todo, as abondosas pendentes e a 
proliferación de terreos pedregosos complican os labores agrícolas en boa parte do 
territorio.  

Xunto á paisaxe agraria, dominada polas praderías e pasteiros, destaca unha 
vexetación arbórea autóctona con abundantes masas de carballos e castiñeiros. Nos 
terreos incultos medran as xestas, os toxos e as uces, en tanto que nas beiras dos ríos e 
regatos crecen os amieiros e os salgueiros. Nas últimas décadas tamén se realizaron 
abundantes repoboacións forestais, nomeadamente de piñeiros.  

O termo municipal ten unha extensión de 332 km2 e conta cunha poboación de 
98962 habitantes2, dos que 52799 son mulleres. A nivel parroquial está dividido en 55 
freguesías, que se poden observar no seguinte mapa (Fonte: concello de Lugo): 

2 Os datos correspóndense co padrón municipal referido ao 06/11/2013. 



Toponimia do concello de Lugo 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

Estas 55 freguesías contan con 352 aldeas, repartidas do seguinte xeito3: 

                                                 

3 Nomenclátor de Galicia. Lugo 
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Adai (Santa María Madanela) 

Adai 

Cancelas, As 

Ferreiros 

Porto Meilán 

Vilamaior 

Vilar 

Bacurín (San Miguel) 

Bacurín 

Carricova 

Corredoiras, As 

Mourentaos 

Portafontao 

Vigo 

Bascuas (Santa María) 

Brea, A 

Cabo, O 

Estrada, A 

Laxe, A 

Bazar (San Remixio) 

Bazar 

Casanova 

Paderne 

Regueiro 

Tuíxe 

Benade (Santo Estevo) 

Airexe, A 

Benade 

Fontenova, A 

Gundín 

Laxe, A 

Mouriz 

Puga, A 

Bocamaos (San Xillao) 

Bocamaos 

San Xillao 

Vilar de Bocamaos, O 

Vilardón 

Bóveda (Santa María) 

Abeledo 

Barbaín 

Bóveda 

Buratai 

Carqueixo, O 

Castro de Bóveda, O 

Coeo 

Farxocos 

Luxilde 

Malle 

Xesús de Nazaret 

Burgo, O (San Vicente) 

Burgo, O 

Canedo de Abaixo, O 

Carrigueiros 

Garaloces 

Penas 

Poutomillos 

Calde (San Pedro) 

Andrade 

Corral de Abaixo, O 

Corral de Arriba, O 

Currelos 

Papoi 

Pena, A 

Penelas 
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Santa Eufemia 

Camoira (Santo Estevo) 

Aez 

Camoira 

Maira 

Carballido (San Martiño) 

Carballido 

Casas da Viña, As 

Fazai 

Manzoi 

Regas, As 

Santa Locaia 

Vilar Queimado 

Coeo (San Vicente) 

Coeo 

Corvelle 

Estrada, A 

Marce 

Ponte do Vao 

Quintela 

Coeses (Santa María Madanela) 

Barreiras, As 

Ceza 

Fontemaior 

Pollido 

Pombal, O 

Portanova 

Trasfontao 

Ventosiños 

Vilalvite 

Cuíña (Santalla) 

Cabo de Vila 

Cuíña 

Cumbraos 

Ribeira 

Santalla 

Vilamiñao 

Vilar, O 

Esperante (Santalla) 

Airexe, A 

Carballido 

Esperante 

Papoi de Abaixo 

Torrón 

Travesa, A 

Gondar (Santa María) 

Gondar 

Labio (San Pedro) 

Airexe, A 

Couto, O 

Labio 

Prateiro 

Seixo, O 

Vilachá 

Vilariño 

Vilarvente 

Lamas (Santalla) 

Caínzo, O 

Casilla, A 

Lamas 

Portela, A 

Teicelle 

Xestal, O 

Lugo 
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Lugo 

Mazoi (Santalla) 

Barcia 

Cacabelos 

Cerracín 

Mazoi 

Meilán (Santiago) 

Barreira (A) 

Castro 

Chaos 

Devesa, A 

Distriz 

Guntín 

Meilán 

Milleirós 

Pacios 

Rubiana, A 

Tolda de Milleirós, A 

Vaqueira, A 

Vilar 

Monte de Meda (Santa María 
Madanela) 

Cabanas 

Monte de Meda 

Muxa (Santa María) 

Airexe, A 

Carballoso 

Monte Sartego 

Muxa de Arriba 

Palloza, A 

Piñeiro 

Quintián 

Ombreiro (San Martiño) 

Airexe (A) 

Amedín 

Bandelo 

Carballo, O 

Cristimil 

Cucurela, A 

Lagoas, As 

Ponte, A 

Regueiro, O 

Riazón 

Trasnarla 

Orbazai (San Miguel) 

Cabalo, O 

Cal de Peón 

Illas, As 

Malladoira, A 

Mera, A 

Orbazai 

Penarrubia 

Taboelle 

Torre, A 

Xuxaos 

Outeiro das Camoiras, O (San 
Salvador) 

Ceide 

Outeiro, O 

Torre de Aez, A 

Vilaverde 

Pedreda (San Vicente) 

Abuín 

Albarello 

Astrar 

Chavián 
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Cima de Vila 

Laxe, A 

Outeiro 

Pedreda 

Torre, A 

Pías (San Vicente) 

Campos, Os 

Ceao, O 

Corral de Abaixo, O 

Corral de Arriba, O 

Cortiña 

Cruceiro 

Curutelo 

Fafián 

Mazoi 

Porto de Lugo, O 

San Vicente de Pías 

Piúgos (Santiago) 

Casas Novas, As 

Cima de Vila 

Congos, Os 

Pena da Mula, A 

Piúgos de Pena 

Rego do Espiño, O 

Santoíño 

Tabernas, As 

Toiriz 

Poutomillos (San Martiño) 

Carballo, O 

Recimil 

Uceira, A 

Vilar 

Prógalo (Santiago) 

Airexe, A 

Cabreira 

Golmar 

Lameiro, O 

Tras do Castro 

Vila, A 

Recimil (San Lourenzo) 

Recimil 

Vilar de Cucos 

Ribas de Miño (San Mamede) 

Alongar 

Castrillón, O 

Ribadelo 

Ribas de Miño 

San Mamede 

Vilachá 

Romeán (San Pedro) 

Gude 

Outeiro 

Saboleiro 

Tellado, O 

Rubiás (San Xillao) 

Aldea de Abaixo, A 

Dornas, As 

Vila, A 

Viladónega 

Saa (Santiago) 

Barreiro 

Castro Alfonsín 

Cuíña 

Faxilde 



CARLOS VÁZQUEZ GARCÍA 

28 

Galegos 

Outeiro 

Raña, A 

Saa 

Vilamoure 

San Mamede dos Anxos (San 
Mamede) 

Barxa 

Cardoso 

Nadela 

San Mamede 

Viador 

San Martiño de Piñeiro (San 
Martiño) 

Coelleira, A 

Miñao 

Piñeiro 

San Pedro de Mera (San Pedro) 

Chousa, A 

Crecente 

Hospital, O 

Remesar 

San Pedro de Abaixo 

San Pedro de Arriba 

San Román (Santa Cristina) 

Allariz 

Illar de Amigo 

San Román 

Tedín 

Val, O 

San Salvador de Muxa (San 
Salvador) 

Campiña, A 

Muxa de Abaixo 

Portela, A 

Regas, As 

Zarra 

San Xoán de Pena (San Xoán) 

Airexe, A 

Albares 

Baradas, As 

Castro 

Lavandeira, A 

Nadela 

Pena, A 

Seoane 

San Xoán do Alto (San Xoán) 

Abelairas 

Cavadas, As 

Costa, A 

Seoane 

Vilaestévez 

Xesta, A 

San Xoán do Campo (San Xoán) 

Abol 

Argonde 

Belesar 

Birbigueira 

Cambra, A 

Lamaboa 

Pacios 

Piqueira, A 

Seoane 

Silva, A 

Santa Comba (San Pedro) 

Burneiros 
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Cabanas 

Carrás 

Casilla, A 

Estrada, A 

Gándara, A 

Pacios 

Pedrafita 

Santa Comba 

Santa Engracia 

Teigueselle 

Vilamarce 

Vilar 

Santa María de Alta (Santa María) 

Alta 

Locai 

Marcoi 

Matelo 

Riobó 

Vilariño 

Santa Marta de Fixós (Santa Marta) 

Fixós 

Portoganoi 

Reboredo 

Santa Marta 

Santalla de Bóveda de Mera 
(Santalla) 

Bóveda de Mera 

Cabanas 

Valín 

Vilanova 

Vilar 

Santo André de Castro (Santo André) 

Agro do Santo, O 

Anguieiro 

Camiño do Santo 

Camiño do Vilar 

Castro 

Conturiz 

Cuco, O 

Fontao 

San Amaro 

Soñar (San Pedro) 

Campa da Barra, A 

Campiñas, As 

Carballal, O 

Fonte do Mouro, A 

Peiteiros 

Reboredo 

Soñar 

Soñariño 

Torre, A 

Teixeiro (Santa María) 

Arxemil 

Cotillón, O 

Dornas, As 

Ratoeiro, O 

Reximil 

Roade 

Rozas 

Segade 

Silgueiros, Os 

Teixeiro 

Tirimol (San Xoán) 

Bagueixos 
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Brea, A 

Cardelle 

Grisín 

Padín 

Pedrouzón 

Ramil 

Seivane 

Torible (Santa Mariña) 

Torible 

Veral, O (San Vicente) 

Astariz 

Carballido 

Penairada 

Real, O 

Rebordaos 

Santo Matías, O 

Veral, O 

Vilachá de Mera (San Xillao) 

Albazoi 

Asemonde 

Facoi 

Gramela, A 

Pena, A 

Vigo 

A nivel eclesiástico, estas 55 parroquias encádranse en tres arciprestados: Lugo, 
Coutos de Lugo (esquerda) e Coutos de Lugo (dereita). 

Ademais das entidades de poboación sinaladas máis arriba e que son as que 
constan no NG, analizamos outros 59 lugares, algúns deles hoxe desaparecidos ou que 
mudaron de nome, tal e como se explica cando se fai a análise de cada un,  aínda que a 
maioría se conservan na actualidade. A razón da súa elección vén motivada pola 
presenza de diferente documentación medieval que nos indica a súa existencia; noutros 
casos, a pesar de que non teñamos testemuñas escritas, aparecen asociados a topónimos 
que constan no nomenclátor ou figuran como barrios da capital nos mapas do concello. 
Nesta relación temos distintos barrios urbanos ou  dos arredores (Acea de Olga, Agro do 
Cotarelo, Albeiros, Bosende, Casás, Castelo, O Castiñeiro, Catasol, A Chanca, A 
Cheda, Cómaros, Fingoi, Friás, Garaballa, Garabolos, Magoi, Marcelle, Montirón, 
Paradai, Recatelo, Romai, As Saamasas, San Fiz, San Lázaro, Tolda de Castela, A Viña 
e Xián); lugares hoxe desaparecidos (Burgo Novo, O Carballal, Soilán e Valoira),  que 
cambiaron de nome (Cortiñas de San Romao, San Vicente de Muros, Santa Eolalia de 
Mera) ou que pasaron a ser rúas (Camiño de Pipín, Camiño Real, Carril das Estantigas, 
A Madanela e Regueiro dos Hortos); mosteiros e igrexas (San Domingo, San Francisco 
e San Marcos); portas da muralla (Castelo, do Poxigo, Miñá e Toledana); prazas (do 
Campo); ríos (Miño); rúas que se conservan na actualidade (da Cruz, da Tinería, dos 
Clérigos, Falcón, Ferreiros, Miñá, e Nova) ou desaparecidas (da Carnizaría, da 
Coitelaría, da Triparía, Ferraría e Travesa) e unha torre da que non nos quedan 
vestixios (Milmanda). 

A nivel lingüístico, o concello de Lugo, xunto coa meirande parte da provincia, 
está encadrado no denominado bloque central, que ten como trazos morfolóxicos máis 
salientables os seguintes: terminación masc. -ao para o suf. lat. -ĀNU, plural en -s para 
os nomes rematados en -n e terminación -iño nos diminutivos. 
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1.3. METODOLOXÍA
4 

Para o estudo toponímico partimos dun corpus no que constan todas as 
ocorrencias que logramos obter de cada un dos topónimos na documentación medieval, 
fundamentalmente da catedralicia, xunto con outra que aparece espallada en coleccións 
diplomáticas e tombos de mosteiros, non só da comarca, senón doutros puntos de 
Galicia e mesmo foráneos. A partir de aí, intentamos buscar a orixe de cada nome de 
lugar, para o que nos valemos de estudos anteriores e tamén da comparación con formas 
ou raíces semellantes noutras linguas, sexan romances, sexan prerromanas. Así mesmo, 
na medida do posible, procuramos achegar unha factible motivación semántica de cada 
topónimo. 

 

1.3.1. Fontes escritas medievais 

 A inmensa maioría das ocorrencias escritas referidas a lugares do concello de 
Lugo e da diocese lucense atopámolas na documentación catedralicia. Unha boa parte 
desta documentación foi transcrita por diferentes investigadores e investigadoras, entre 
os que destacan os seguintes: 

• No séc. XVIII, o crego agostiño e historiador español, Manuel Risco, publicou a 
súa monumental España Sagrada, onde recolleu, nos tomos XL e XLI, diversos 
diplomas da provincia lucense. 

• O clérigo de orixe santanderina Ventura Cañizares del Rey compilou,  xa no séc. 
XX, unha ampla selección de documentos en catro volumes inéditos. O primeiro 
deles foi publicado en 2012 nunha edición a cargo de Manuel Rodríguez 
Sánchez e Óscar González Murado, ambos os dous tamén cregos e 
investigadores. Así mesmo. considérase a Cañizares como autor do nomenclátor 
da diocese, publicado postumamente en Lucensia (Vid. NcltrMedieval). 

• O que foi arquiveiro capitular de Lugo desde 1923 ata 1966, Antonio García 
Conde, publicou os chamados “documentos Odoarianos” e mesmo un inventario 
de bens da mesa dos cóengos ( Vid. DocGConde e DocOdoarianos). 

• Na década dos 70 do século pasado, o  crego investigador e onomasiólogo, 
Nicandro Ares, tamén estudou algúns diplomas históricos. 

                                                 

4 Para aspectos relacionados con este tema vid. os seguintes estudos: para unha visión xeral dos estudos toponímicos 
realizados en España e que nos foi moi útil para os referentes a Galicia (Gordón Peral, (coord), 2010); para estudos 
metodolóxicos relacionados cos apelidos detoponímicos galegos (Boullón, 2012); para consideracións teóricas 
(García Arias, 1995); para o coñecemento da metodoloxía en toponimia e normalización lingüística (Bassa i Martín / 
Casellas Vives / Planisi Gili (coords.), 2006); para coñecer obxectivos e métodos no estudo da toponimia (Molina 
Díaz, 2008; Morala, 1994; Terrado Pablo, 1999) e para inventarios de nomes de lugar e unha introdución 
metodolóxica dos mesmos (Amigó, 1989). Se desexamos traballos máis específicos relacionados con métodos en 
estudos de toponimia catalá (Querol, 1992), de toponimia local en Euskadi (Gorrotxategi Nieto, 2008 )e de 
investigación toponímica en fontes aragonesas (Frago Gracia, 1990). 
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• Cara a finais do século XX  e na primeira década deste, será a profesora da USC
María José Portela Silva quen transcriba a documentación catedralicia dos
séculos XIV e XV.

Noutros tombos e/ou coleccións documentais de mosteiros non moi afastados da
capitalidade provincial tamén se atopan distintas referencias a nomes de lugar do 
concello lucense. Entre eles destacamos os de  Ferreira de Pallares, Samos, Sobrado dos 
Monxes e Vilar de Donas. 

1.3.2. Fontes escritas modernas 

A partir do séc. XVI os textos adoitan estar escritos maioritariamente en 
castelán, polo que os diferentes topónimos non son alleos a esta castelanización. Nas 
actas consistoriais do XVI, de Fernández Suárez, atopámonos con formas como Bonje, 
Çima de Villa, Puerta Nueva, Puerta de San Pedro, Villaboa (un termo do composto en 
castelán e o outro en galego); con todo,  aínda se observan formas galegas  como O 
Rego, A Brea, A Lagoa, Santalla, etc.  

Outra fonte importante será o Catastro del Marqués de la Ensenada, realizado a 
mediados do séc. XVIII por orde de D. Zenón de Somodevilla, marqués de la Ensenada 
e ministro de Facenda, quen fai un reconto dos bens privados e comúns, tanto de laicos 
como de eclesiásticos, das diferentes parroquias do concello de Lugo. Podemos 
dispoñer dalgúns deses datos a través da páxina web do Ministerio de Educación, 
Cultura e Deporte (http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/).  

 Así mesmo,  no Diccionario  de Madoz aparecen recollidos, a maioría das veces 
tamén castelanizados, unha boa parte dos topónimos actuais do concello e outros xa 
desaparecidos (vid. Lugo). 

Por último, para a escrita actual dos topónimos seguiuse a relación publicada 
pola Xunta no seu Nomenclátor de Galicia. 

1.3.3. Cartografía 

• Mapa de parroquias da provincia de Lugo. Xunta de Galicia: Consellería de
Presidencia / Consellería de Educación.

• Mapa Topográfico Nacional 1: 25.000: 72 IV, 73 III, 97 I , 97 II e 98 I.
• Callejero aéreo de Lugo. El progreso de Lugo, 2002.
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1.4. A ANÁLISE DOS NOMES DE LUGAR  

1.4.1. A presentación e o estudo dos topónimos 

Realízase de maneira individual. Os topónimos agrúpanse por campos 
semánticos. Dentro destes, no caso de que haxa varias entradas cunha mesma unidade 
léxica, facémolo por temas léxicos e, finalmente, por formas. No caso de topónimos 
compostos non soldados, procurouse citalos dobremente nos campos semánticos que 
remiten os seus lexemas. Inclúese un índice que remite ao campo, ao tema e á páxina.  

Primeiramente efectúase a localización da forma toponímica atendendo á 
división parroquial e eclesiástica. A continuación, relaciónanse outros lugares da 
xeografía galega que teñen formas homónimas. 

Logo, explícase cada nome de lugar desde unha perspectiva etimolóxica, 
morfolóxica e semántica. Así mesmo, no caso de que haxa estudos anteriores sobre o 
topónimo, expóñense e, nalgúns casos analízanse, as diferentes opinións ao respecto.  

Ao final, se dispoñemos de ocorrencias medievais escritas,  incorpóranse estas 
ordenadas cronoloxicamente en orde ascendente. Nelas, indícanse o ano, o lugar onde se 
atopa o documento e a páxina.  Nalgúns casos, tamén se insiren restos documentais 
portugueses que axuden a clarificar a forma toponímica. 

Nalgunhas ocasións, coa finalidade de poder comprobar mellor a proliferación 
dalgún topónimo ou observar as diferentes variantes xeográficas dalgún deles, 
valémonos da inserción de mapas incorporados desde o Proxecto Toponímico de 
Galicia (PTG). 

 

1.4.2. A clasificación do corpus toponímico 

A pesar da complexidade e heteroxeneidade do corpus toponímico analizado,  
establecemos, desde unha perspectiva semántica, unha clasificación en dez capítulos; 
deste xeito, favorécese a ordenación do traballo e a lectura do mesmo. Con todo, é 
necesario advertir que algún topónimo podería entrar en máis dunha epígrafe. A 
disposición deses capítulos obedece á pretensión de seguir unha posible orde 
cronolóxica.  

 

CAPÍTULOS TEMÁTICA 

HIDROTOPONIMIA As augas 

Construcións relacionadas coas augas 

OROTOPONIMIA Constitución do terreo. 

Formas do terreo: cores do chan, costas e 
pendentes,  covas, depresións, elevacións, 
rochedos e pedras, zonas chás... 
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AGROTOPONIMIA Demarcacións 

Derregos e terreos pechados 

Disposición dos terreos  

Faenas agrícolas 

Prados e pasteiros 

Sistemas de cultivo: as rozas 

Terreos de labradío 

Terreos incultos 

FITOTOPONIMIA Árbores froiteiras 

Cultivos agrícolas 

Flora silvestre 

Outras árbores e arbustos 

ZOOTOPONIMIA Os animais 

ANTROTOPONIMIA Antropónimos prelatinos 

Antropónimos latinos 

Antropónimos xermánicos 

Antropónimos árabes 

Alcumes 

Oficios 

ETNOTOPONIMIA Etnias 

HAXIOTOPONIMIA Apelativos referidos á igrexa 

Edificios e institucións relixiosas 

Haxiotopónimos propiamente ditos 

ODOTOPONIMIA Camiños e vías 

Pasos: portas e portos 

Pontes 

Rúas 

SOCIOTOPONIMIA A vivenda humana e os núcleos de poboación 

Construcións prehistóricas e antigas 

Espazos da casa e da aldea 

Outros espazos e edificacións 
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2. ANÁLISE SEMÁNTICA

DA TOPONIMIA 

2.1. HIDROTOPONIMIA 

HID01. Burneiros 

Aldea da parroquia de Santa Comba. Descoñecemos a existencia de formas 
homonímicas no resto do territorio galego, agás unha freguesía do concello de Cabana 
de Bergantiños (A Coruña) denominada Borneiro e que cremos teñen a mesma orixe. 

Desde os primeiros dicionarios galegos do séc. XX dáselle o nome de borneiro 
ao “gran moído coa borneira” (DD, s. v. borneiro), unha pedra negra coa que se facían 
as moas para os muíños fariñeiros. Así mesmo, en castelán temos o adx. bornero / 
bornera para o que Corominas (DCECH, s. v. bornero) se limita a indicar unha orixe 
escura. 

Fronte a estes significados, que non achegan unha etimoloxía practicamente dita, 
será Martínez Lema (2009: 203-205) quen faga un profundo estudo do topónimo, 
establecendo a súa orixe nunha moi probable relación coa raíz hidronímica indoeuropea 
*bher- ‘bulir, ferver’, ‘inchar, upar’, comparable co irlandés moderno tobar ‘fonte,
manancial’, e analizada por Pokorny (IEW 132-133). A partir deste radical, na súa 
opinión, pode explicarse o tema *born-, con presenza no español Bornos (Cádiz), nos 
italianos Bornate e Bornasco, ou nos ríos franceses La Borne, La Bourne, Le Bornain, 
que, seguindo a Dauzat, remiten a unha raíz *borna ‘fonte, manancial’. Tampouco 
descarta a base *bhereu ‘bulir con vehemencia, ferver’. 

O rexistro máis antigo que atopamos do noso topónimo na documentación 
catedralicia é Bornarios, en 1101, unha variante xa latinizada, que se formaría a partir 
do radical *borna e o sufixo latino -ARĬUS, co significado de ‘lugar con profusión de 
mananciais ou abundante auga’ (está a carón do río Miño e mesmo hai unha insua co 
mesmo nome). A vacilación da vogal pretónica borneiro / burneiro viría motivada pola 
inflexión do ditongo tónico sobre a dita vogal.  

Bornarios: a. 1101 NcltrMedieval 143, a. 1127 NcltrMedieval 143. 

Borneyros: a. 1379 DCLugo14 966, a. 1382 DCLugo14 1031, a. 1385 DCLugo14 
1044. 
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HID02. cal 

Cal é un topónimo frecuente en Galicia. Máis de 30 lugares constan no NG con 
este nome, ben presentando esta forma, ben acompañada dun apelativo e/ou 
antropónimo. A súa procedencia está no lat. CĂNĀLE ‘en forma de cana, canle, camiño 
estreito’, derivado de canna ‘cana’ (DELL), tal e como podemos observar en 1227 na 
documentación do mosteiro de Ferreira de Pallares, on de se citan os lugares de Vilar 
Aldar e Canal (CDFerreira 347), a actual aldea da Cal, na freguesía de Ferreira de 
Pallares, unha ocorrencia que tamén en 1227 figura xa como Caal (CDFerreira 347). 

 Nalgúns casos, Cabeza Quiles (2000: 91) establece a súa orixe no lat. callis 
‘senda, rúa’, por alusión a antigas vías ou rúas nun lugar poboado. Namentres, Frutos 
Fernández (2007: 80) pensa no preindoeuropeo *cal ‘pedra’, aínda que a continuación 
aclara que a “significación toponímica en Galicia non acostuma ser esta”. 

Os diferentes dicionarios recollen maioritariamente dúas acepcións: “canal para 
conducir agua” (DiGC, DG) e “surco que el arado abre en la tierra” (DRAG); mais, 
referido a unha fraga, é a canela “que se forma en la parte baja de dos montes y que está 
poblada por robledales, arbustos y malezas” (DEGC, DiGaCas). Mentres, Aníbal Otero 
(VPiquín) considera que pertencen á mesma raíz os verbos canlear, “abrir canales en 
una finca las corrientes del agua, especialmente las que se forman cuando llueve 
torrencialmente” e descanlar, “hacer canales para desaguar un pozo o depósito de 
agua”. 

HID02.1. Cal de Peón 

Aldea da parroquia de Orbazai. 

Se nos atemos ao significado recollido anteriormente de ‘camiño estreito’, peón 
pode derivar do lat. pedōne ‘o que vai a pé’, e así o parece indicar o lugar de Peón, no 
Bierzo leonés, un topónimo indicativo do paso a pé para cruzar un estreito vao nunha 
ruta que transcurría a carón do Sil5.  

Pero no caso que nos ocupa, Peón semella ser con bastante seguridade un 
antropónimo, posiblemente o propietario desa construción para conducir auga (s. v. 
Peón ANL34.). 

HID03. fonte 

Topónimo moi abondoso en Galicia. 

Procede da forma lat. FONTE ‘auga, fonte, manancial’ (DELL), xeralmente a que 
mana de xeito natural da terra. Ibáñez Fernández no seu dicionario de 1950 (DGReG-C, 

5 Mañanes, Tomás (1981): El Bierzo prerromano y romano. León: Centro de Estudios e Investigación San Isidoro. 
(CSIC), p. 223 e 337. 
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s. v.) establece unha diferenza entre aquelas que teñen un cano ou dous: “fuente de un 
caño: picho; fuente pública con varios caños: chafarís”, distinción que se mantén nos 
dicionarios actuais (DRAG). 

 

HID03.1. Fontao   

Aldea da freguesía de Santo André de Castro.  

Ten a súa orixe en FONTĀNU, un adxectivo derivado do lat. FONTE (< FONS). 
Leite de Vasconcellos (Opúsculos II 369-370) estuda os dous descendentes de fons que 
pasaron ás linguas románicas, fontanus e fontana, e aclara que os lugares portugueses 
denominados fontão, fontéllo e fontaínho proceden de fontanus; mentres que fontelas, 
fontanaes e fontaínhas fano de fontana. Tamén Moralejo Laso (1977: 86-98) fai un 
pormenorizado estudo dos derivados de fons na toponimia galega e trae os lugares de 
Fontao (na zona oriental) e Fontán (na occidental), así como os seus compostos, do lat. 
fontano; en tanto que Fontá, Fontela, Fontenla e Fontelo virían do lat. fontela.  

Con todo,  Fontanus tamén foi un cognome latino (Kajanto 308). 

 

 

 

Distribución xeográfica das variantes Fontán / 
Fontao / Fontela(s) na toponimia maior de 
Galicia (PTG):  

▪ Fontán 

▪ Fontao 

▪ Fontela(s)  

 
 
 

 

Fontao: a. 1228 NcltrMedieval 153, a. 1254 NcltrMedieval 153, a. 1285 NcltrMedieval 
153, a. 1464 NcltrMedieval 153; a. 1334 DCLugo14 328, a. 1379 DCLugo14 966, a. 
1382 DCLugo14 1031. Affonso Peres de Fontao: a. 1339 DCLugo14 393. Ares de 
Fontaao: a. 1454 DCLugo15 244. 

 

HID03.1.1. Trasfontao  

Aldea da parroquia de Coeses que presenta outras formas homónimas nos 
concellos de Arzúa, O Corgo, Melide e Silleda, mentres que a variante xeográfica 
Transfontán témola no concello pontevedrés de Covelo. 
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Procede das formas latinas TRANS FONTANU e debe facer referencia a un 
manancial de auga ou a un antigo lugar no contorno chamado Fontao, lugar que hoxe en 
día non se conserva na toponimia maior da zona.  

Trasfontao: a. 1357 DCLugo14 695, a. 1381 DCLugo14 1017. 

HID03.2. Fonte do Mouro, A 

Aldea da parroquia de Soñar. Temos outa homónima no concello de Abadín. 

A tradición popular galega atribúelle aos mouros, de pel escura, a construción 
dos castros; namentres que as mouras, de cabelo loiro, eran feiticeiras. Considerábanse 
seres que vivían no subsolo, en covas ou en túneles, e dedicábanse a extraer ouro. Non 
teñen relación cos mouros que, procedentes de África, se instalaron no Al Andalus.  

Robert Omnés (1999: 250) establece unha mesma orixe para o galego mouro, 
bret. maro, galés marw e irl. morô, identificable coa raíz indoeuropea *mr- (mor), que 
algúns asimilan coa forma latina mortuus ‘mortos’, para explicar que se trataría dunha 
raza desaparecida. Rivas Quintas (1982: 86) parte dunha raíz preindoeuropea *mor-r 
‘roca, monte’, teoría así mesmo defendida por Galmés (2000: 187) para Penedos 
mouros, que considera unha tautoloxía pois “maur significa piedra”, aínda que nesta 
secuencia podería equivaler a  ‘escuros’. Tamén García Martínez (1994: 47) pensa 
nunha raíz hidro-oronímica *mor para diferentes lugares da provincia leonesa que 
presentan o vocábulo mouro. 

Noutros contextos (Casal de Mouro, Vilar de Mouros...) semella tratarse dun 
posesor, pois temos o cognome latino Maurus (Kajanto 206; Solin e Salomies 361; 
OPNH 225; Boullón, 1999: 309).  

HID03.3. Fontemaior 

Aldea da parroquia de Coeses. Temos outra homónima no concello coruñés de 
Culleredo. Mantendo a forma separada dos seus compoñentes,  dá nome a lugares dos 
termos municipais de Frades, Punxín e Sober. 

O segundo elemento debe ser o adxectivo lat. MĀJŌRE ‘máis grande’ (DELL), 
concertando co substantivo fonte, para referirse a aquela do contorno que posuía un 
maior caudal de auga, tal e como podemos deducir da documentación medieval da 
Catedral compostelá, onde achamos en 1141 unha Fontem Maiorem (DocMGalicia1 94-
95). A principios do séc. XI, en 1002, xa lemos Fonte Maior nos pergameos de 
Celanova (TCelanova 546-547).  

Así e todo, Maior tamén foi un cognome latino (Kajanto 294) formado a partir 
de maior, comparativo de magnus, que se converteu nun dos nomes femininos máis 
frecuentes en Galicia a partir do séc. XII (Boullón, 1999: 292). Desta maneira, tamén 
puido ser a propietaria desa fonte, tal e como observamos xa en textos de 947, onde por 
un lado figuran “ipsis fontibus pernominatos Fontemayor” e por outro a “fonte de Beila 
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Nunnez” (Llorente, 1807: 324), aínda que neste caso o antropónimo estea precedido de 
preposición. 

[Fonte Mayor]: Maria Peres de Fonte Mayor: a. 1388 DCLugo14 1058. 

 

HID03.4. Fontenova, A  

Lugar da freguesía de Benade, un topónimo que se repite nos concellos de 
Cabanas, Cambre, Cotobade, Fene, Pontedeume e Sada, neste caso con separación de 
ámbolos dous elementos. 

O segundo termo é o adxectivo latino NŎVA , co mesmo significado que no 
galego actual e que nos indica a existencia dun manancial máis recente en relación con 
outro ou outros da zona máis antigos. 

Fontenova: a. 1347 DCLugo14 551. Rodrigo de Fontenova: a. 1382 DCLugo14 1021. 

 

HID04. Gramela, A  

Lugar da parroquia de Vilachá de Mera que conta cunha homónima na freguesía 
de Santa María de Brañas, no concello de Toques, e outra na de Visma, no termo 
municipal da Coruña.  

Nunha primeira aproximación ao topónimo poderiamos relacionalo co apelativo 
grama (lat. gramina < grāmen ‘herba’ (DELL), mais a súa localización a carón do río 
Mera acércanos á proposta de Bascuas (2002: 318) de consideralo como unha formación 
hidronímica romance baseada no tema prerromano *GRĀMA-, do indoeur *GW

ER- 
‘tragar’, seguido do sufixo diminutivo -ĔLLA . Unha fonte Gramal achámola nun 
documento pontevedrés datado cara 916 (CODOLGA, s. v. Gramal). Así mesmo, 
Gramal e Gramale son dous topónimos medievais portugueses en 1258 (OMP 162). 

 

HID05. Illar de Amigo  

Aldea da parroquia de San Román. 

Estamos diante dun topónimo composto. O primeiro elemento, único na 
toponimia maior de Galicia, parece tratarse dun derivado de illó, un ‘lugar onde abrolla 
a auga, nun terreo’ e tamén, por extensión, “terreo moi húmido” (DRAG), posiblemente 
formado a partir dun radical *Vil- > Il -, da raíz hidronímica paleoeuropea *wel- ‘facer 
xirar’ (Bascuas, 2002: 116, 142), a través dun tema *ilia- / *ili-, acompañado do sufixo 
lat. -ĀRE > -ar, variante do colectivo -ĀLE > -al, sobre todo cando nos vocábulos existe 
unha consoante líquida anterior (Ferreiro, 1997: 163). E a identificación do noso 
topónimo cun lugar no que nace abundante auga é evidente.  
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Outros investigadores pensan nun diminutivo de ŏcŭlus ‘ollo’ (DCECH, s. v. 
ojo). Tamén Machado (DELP, s. v. olho) trae ilhó, por *olhó, *olhol, do lat. *oculiolu, 
diminutivo de oculu.  

O segundo elemento é o cognome latino Amicus (Kajanto, 1982: 305), baseado 
nunha relación de amizade e compañeirismo, que permanece actualmente como apelido, 
e que ten as súas maiores ocorrencias no concello lugués de Cervantes6. 

HID06. Illas, As 

Aldea da parroquia de Orbazai. 

Do lat. INSŬLA ‘illa’ (DELL), da que tamén sairía insua, un lugar que se 
relaciona coa existencia de pequenas illas no cauce do río Miño. A maioría dos 
dicionarios recollen ambos termos como sinónimos, aínda que no DRAG a voz illa  
defínese como “porción de terra rodeada de auga por todas partes”, namentres que para 
insua reserva a acepción de “pequena illa no curso dun río”. Aníbal Otero (1967: 172) 
dálle a insua, como exclusivo da zona de Muimenta e Cospeito, o significado de “prado 
pequeño, en medio de un río o en sus orillas”. 

Corominas establece dúas bases diferentes a partir de formas latinas: unha para 
ilha <*iscla e outra para isla <*is(u)la (DCECH, s. v. isla). Meyer-Lübke (REW 4475) 
presupón o lat. insŭla para o fr. île, prov. iscla, cat. illa, ital. isola, esp. isla, port. insoa, 
gal. insua, port. actual ilha. Para a voz illa, Rivas Quintas (1982: 126) propón esta 
posible evolución a partir dunha hipotética forma diminutiva do lat. vulgar *i(n)sucula 
> *isucla > iscla > *icla > illa. 

No noso territorio a variante que se usa maioritariamente é Insua, con preto de 
cincuenta aldeas, que se reparten maioritariamente nas provincias da Coruña, Lugo e, en 
menor medida, en Pontevedra; mentres, en Ourense non temos este topónimo. 
Unicamente tres lugares levan o nome de A Illa. 

Distribución xeográfica das variantes insua 
/ illa na toponimia maior de Galicia (PTG): 

▪ Insua/ Insuas 

▪ A Illa 

▪ As Illas 

6 Cartografía dos apelidos de Galicia (ilg.usc.es). 
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HID07. lagoa 

Os vocábulos lago e lagoa son moi frecuentes na toponimia galaico-portuguesa, 
posto que representan máis de 120 lugares soamente na xeografía de Galicia. A lagoa 
defínese como “unha extensión de auga máis pequena ca o lago e de menor 
profundidade” (DRAG). É unha voz derivada do lat. LACUS ‘lago’, ‘pucharca’, 
‘estanque’ (DELL). Piel (1947a: 27), despois de analizar diferentes documentos, chega 
á conclusión de que o port. lagoa, en oposición ao esp. laguna, “non se filia no clássico 
LACŪNA, mas em LACŌNA”. Tamén Corominas-Pascual aducen un cambio de sufixo 
suxerido pola idea de que era aumentativo de lago (DCECH, s. v. lago). 

Pola súa parte, para Carneiro Rey (apud Marqués Valea, 2004: 150) o termo 
lacos e os seus derivados acostuman estar asociados a mámoas, indicando terreos que 
poden estar con auga todo o ano. Isto sucedería en penichairas con abundancia de 
construcións funerarias megalíticas, de tal maneira que se por calquera motivo algún 
túmulo non se continuou facendo, xurdirían con posterioridade estas lagoas no seu 
lugar. 

 

HID07.1. Lagoas, As 

Aldea da parroquia de Ombreiro.  

Representa o plural de lagoa e o seu significado pon de manifesto a presenza de 
antigas pozas de auga nas súas inmediacións. 

Lagonam: a. 897 NcltrMedieval 158. 

Lagona: a. 1027 NcltrMedieval 158. 

Laguna: a. 1078 NcltrMedieval 158. 

 

HID08. Lavandeira, A  

Aldea da parroquia de san Xoán de Pena.  

No nomenclátor de Galicia recóllense 40 lugares que conteñen a forma 
Lavandeira. Vén do lat. medieval LAVANDĀRIA , unha ocorrencia que se documenta no 
Tombo de Samos en 982 (TSamos 105), que Piel (1947a: 321) considera como un nome 
inspirado na acción de lavar, en tanto que Navaza (2007: 120) defíneo como un 
“hidrónimo que adoita designar lugares onde un curso de auga desborda doadamente do 
seu cauce e anega as inmediacións”, para indicar que a súa orixe “probablemente garda 
relación co verbo de orixe latina lavar, co substantivo prerromano nava ou con ambos”. 
Mentres, para Rivas Quintas (1989: 43) denomínase labandeira aquel “rigueiro que 
seca de vran”. 

No caso do topónimo que nos ocupa, a súa situación preto dun regato 
confirmaría a súa relación co verbo lat. lavāre ‘lavar’.  
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Tamén se lle chama lavandeira á “muller que ten por oficio lavar roupa” e a un 
“paxaro da familia dos motacílidos, do que existen diversas especies, de cor gris ou 
verdosa polo lombo e branca ou amarela polo ventre, cunha cola longa que abanea con 
elegancia ao andar, voo lixeiramente ondulado e que vive en lugares húmidos” 
(DRAG).  

Lavandeira: a. 1228 NcltrMedieval 159. 

Lavandeyla, casale: a. 1230 NcltrMedieval 159. 

Labandeyra: a. 1454 DCLugo15 244. 

HID09. Maira 

Aldea da parroquia de Camoira que representa un topónimo único en toda a 
xeografía galega. 

A súa localización preto dun regato parece levarnos de xeito indefectible a unha 
orixe hidronímica e que esteamos diante dunha metátese de *MARIA, pertencente á raíz 
indoeuropea *mar- /mor- ‘auga’, relacionada así mesmo co hidrónimo Mera (vid.), moi 
presente na mesma área xeográfica, e tamén co nome de lugar Meira. Du Cange (s. v.) 
recolle as formas Maerie, Mairia, Maire e Meria. 

HID10. Mera, A 

Aldea da parroquia de Orbazai. Outras homónimas témolas nos concellos 
coruñeses de Oleiros e Ortigueira, no lucense de Navia de Suarna e nos pontevedreses 
de Covelo e Silleda.  

O topónimo Mira e a súa variante Mera foron estudados por Rosa Pedrero 
(1996: 362-365). Procede do prerromano *MIR- / *MER- ‘auga’. Na súa opinión, a 
identificación do elemento Mira cun hidrónimo parte de varios feitos. Primeiramente, a 
existencia de diferentes ríos Mira na Península e de diversas localidades con este nome 
que se atopan á beira dun río; en segundo lugar, o mantemento dun gran número de 
derivados que conteñen algúns dos sufixos característicos da hidronimia paleoeuropea7. 
Así, constata que hai un río Mira en Zas (A Coruña) cunha localidade Mira á súa beira; 
outro no Baixo Alentexo portugués, co lugar de Odemira na súa marxe, cerca do cal se 
sitúa unha das Mirobrigas antigas. A isto, engade unha serie de localidades ribeiregas 
que levan o nome Mira: Mira (Coristanco, A Coruña), Mira (Cenlle, Ourense), Mira do 
Río (Coles, Ourense), Mira (Valença do Miño, Portugal), etc. 

A todos estes habería que engadir os hidrónimos e topónimos que presentan a 
variante Mera, como resultado do paso de l-i-l >  l-e-l ante o /-r-/, aínda que estas 
formas, no seu parecer,  formulan algúns problemas, pois os hidrónimos e topónimos 
Mera admitirían diferentes explicacións segundo a zona nas que estean localizados: en 

7 V. Krabe, H. (1964): Unsere tiltesten Fiussnamen. Wiesbaden, cit. en  Pedrero,  362. 
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Galicia e Portugal sería verosímil que procedan de *Mira;  no resto da península, as 
formas Mera, aínda que poderían derivar de *Mira, tamén poderían proceder de *maria 
> maira > mera. 

 

 

 

 

As variantes xeográficas Mera / Mira / 
Maira na toponimia maior de Galicia 
(PTG): 

▪  Mera 

▪  Mira 

▪  Maira 

 

 

 

 

Así mesmo, Garvens propón a raíz *mer- ‘auga’ para os topónimos Mier, Miera, 
Mera8. Cunha raíz hidrónimica tamén o vincula Bascuas (2002: 123). 

Mera, Villa : a. 964 Cañizares I 117,  a. 1073 Cañizares II 369, a. 1120 Cañizares I 243, 
s. d. Cañizares II 454, s. d., ca. 1133,  Cañizares II 519. 

Mera: a. 1319 DCLugo14 206. Aras Vaasques de Mera: a. 1378 DCLugo14 929. 
Fernan Ferrnandes de Mera: a. 1354 DCLugo14 678, a. 1362 DCLugo14 738. Fernan 
Garçia de Mera: a. 1368 DCLugo14 791. Fernando Garçia de Mera: a. 1386 DCLugo14 
1049. Pero de Mera: a. 1351 DCLugo14 649. Vaasco Ferrnandes de Mera: a. 1349 
DCLugo14 601, a. 1350 DCLugo14 619, a. 1351 DCLugo14 655, a. 1355 DCLugo14 
687. Vaasco Peres de Mera: a. [13..] DCLugo14 48.  Vaasco Rodrigues de Mera: a. 
[13..] DCLugo14 48. 

 

HID11. Miño, Río 

Para Villar (2000: 435) o río Miño contou con catro designacións distintas: 
Minius, Minia, Baetes e Baenis, aínda que sería coñecido apenas pola primeira, o que, 
na súa opinión, constituiría o testemuño dunha europeización temperá.  

J. J. Moralejo (2007: 257-278) fai un pormenorizado estudo deste río. Despois 
de analizar as diferentes fontes escritas, realiza unha ampla enumeración das 
etimoloxías propostas ata o de agora. Así, recolle a teoría de Holder de que non se trata 
dun termo indoeuropeo, senón ibérico, o que puido favorecer a súa identificación co lat. 

                                                 

8 Apud Rivas Quintas (1982: 131). 
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minium ‘minio’ e asociar o seu nome con este material xa desde Plinio. Mais esta 
identificación non resulta demasiado fiable para este hidrónimo,  pois non consta en 
ningún texto escrito que as súas augas tivesen nalgún tempo unha cor vermella. Esta 
proposta é seguida por Ernout-Meillet, Corominas, Lapesa e Tovar.   

Para Shulten (apud Moralejo, 2007: 275) Sil e Miño poden ser derivados de 
antropónimos latinos de orixe etrusca, como Minius e Minia, unha procedencia 
recuperada por Monteagudo (1999: 287), aínda que semella estarmos diante dunha 
teoría escasamente aceptada. 

E. Rivas (1982: 77) defende a súa etimoloxía no céltico *min- ‘monte’, unha 
xénese apuntada antes por Stokes (apud Holder II 595), a forma mĭni-io, do céltico 
me/on-iyo ‘montaña’, que tamén conta con poucos apoios.  

A ascendencia de maior aceptación segue sendo a achega de Krahe (apud 
Moralejo 2007: 277) de que Minius e a súa variante tardía Mineus remiten ao termo 
hidronímico indoeuropeo *mei- ‘camiñar, ir’ (IEW 710.3), relacionado con *mein-, 
*min, raíz de notable produtividade, polo que o Minius sería un hidrónimo primario que
significaría  ‘a auga’, ‘a corrente’, ‘o río’. 

Mineo: a. 569 CDCañizares 20, a. 745 CDCañizares 28, a. 757 CDCañizares 41, a. 856 
CDCañizares 66, a. 897 CDCañizares 73, a. 916 CDCañizares 97, a. 953 CDCañizares 
119, a. 985 CDCañizares 154, a. 996 CDCañizares 174, a. 998 CDCañizares 182, a. 
1078 CDCañizares 243. 

Minei : a. 757 CDCañizares 41-42, a. 897 CDCañizares 73. 

Minno : a. 1311 DCLugo14 146, a. 1313 DCLugo14 163, a. 1336 DCLugo14 361, a. 
1348 DCLugo14 562, a. 1348 DCLugo14 563, a. 1349 DCLugo14 601. 

Mino, agoa do: a. 1421 DCLugo15 121, a. 1459 DCLugo15 276. 

Mino, rio : a. 1459 DCLugo15 278. 

HI D11.1. Miñao  

Aldea da parroquia de San Martín de Piñeiro. Vid. ANL26. 

HID12. Olga, Acea de 

Aínda que Olga puidese parecer o nome da posuidora da acea, o certo é que 
tanto o galego olga coma o cast. huelga son palabras antigas que designan unha pradeira 
xunto a un río. O termo foi estudado por Xulia Marqués (2004: 171-172), quen recolle 
as achegas dos diferentes investigadores anteriores: para Corominas (DCECH, s. v. 
holgar) o cast. huelga é un descendente do celtibérico *ŏlga, indoe. *polkāe, en tanto 
que Bascuas (2002: 111) parte dunha raíz hidronímica *or- a través dunha forma *orga. 
No caso lucense, non desbota a posibilidade de que se trate dunha equivalencia co lat. 
alga e ulva, pois a olga “es una especie de alga o argazo” e hai unha variante ouga “alga 
del río” (Bascuas, 2002: 300). Así mesmo, Moralejo (2007: 334) pensa que quizais o 
nome de lugar A Olga (A Pastoriza) podería compararse co galolatino olca, francés 
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ouche, cast. huelga, e co tamén topónimo cast. Las Huelgas, talvez procedentes dun 
indoe. *polka ‘campo de labranza, horta’.  

No Diccionario de Eladio Rodríguez equivale a “porción de tierra de 
sembradura”. En port. é unha pequena terra de cultivo e tamén planicie entre outeiros 
(DLP).  

Para Acea, vid. SOC01. 

 

HID13. Ombreiro  

Parroquia situada a carón do río Miño, na zona setentrional do concello, 
limítrofe co termo municipal de Outeiro de Rei. O seu padroeiro é san Martiño. 
Eclesiasticamente pertence ao arciprestado dos Coutos de Lugo (dereita)9. 
Correspóndese cunha forma única na toponimia maior de Galicia. 

Bascuas (2002: 236) parte dunha suposta forma *Umer-ārium > *Um’r-ārium > 
Ombreiro, con epéntese de -b- como Hombres, da base hidronímica indoeuropea *Um-, 
emparentada coa raíz indoeuropea *Wegw- ‘húmedo’. Na súa opinión, estariamos ante 
unha formación romance, o que implicaría un uso apelativo do tema ata a romanización. 
A súa situación preto do río Miño podería corroborar esta tese. 

Pero as ocorrencias medievais que coñecemos lévannos a unha forma Umbrario 
no ano 1199 (Cañizares III 669). E aínda que podemos estar diante dun estadio que se 
corresponde cunha evolución romance normal da proposta precedente, tamén podemos 
pensar nunha base latina Umbrariu, testemuñada en Du Cange e en Niermeyer (GMIL, 
LLMFA, s. v.), derivada de umbra ‘sombra’ (DELL), aludindo, tal vez, a un lugar 
sombrío pola súa situación entre dúas medias ladeiras.  

Umbrario, ponti de: a. 1199 Cañizares III 669.  

Onbrario, ponti de: a. 1262 Cañizares III 849. 

Onbreyro: a. 1349 DCLugo14 601. Aldara Peres d’Onbreyro: a. 1385 DCLugo14 
1042. Moor Afonso d’Onbreyro: a. 1337 DCLugo14 901. Tareyia Vaasques 
d'Onbreyro: a. 1349 DCLugo14 601, a. 1353 DCLugo14 674. Vaasco Peres de 
Onbreyro: a. 1333 DCLugo14 305. Vaasco Peres d'Onbreyro: a. 1349 DCLugo14 601. 

San Martino d’Umbrero: a. 1479 DCLugo15 470. 

 

HID14. rego 

Xa desde o dicionario de Francisco Javier Rodríguez de 1863  o termo rego 
vense utilizando con dúas acepcións básicas en todos os posteriores: por un lado, o de 
fenda que se fai na terra ao labrar co arado; por outro, curso de auga pouco abundante 

                                                 

9 O arciprestado dos Coutos divídese en dereita e esquerda, seguindo o curso do río Miño 
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(DD, s. v. rego). A estas, engadiriamos a de “canle que distribúe a auga polos prados” 
(GDXL).  

Na súa acepción de curso de auga, a maioría dos autores parten dunha base 
céltica ou simplemente prerromana. Así, Corominas (DCECH, s. v. regar) cre que o 
galego rego e o ast. riegu son de orixe prerromana, tal vez do íbero-vasco *recu, que en 
Galicia e Asturias se cruzou co célt. rica ‘suco’, do que procederían o cat. e oc. rega, así 
como o fr. raie. Bascuas (2002: 149) fala dun tema orixinario *rĕk-, baseado na raíz 
indoeuropea *ER- ‘moverse’. Rohlfs supón ao prerromano recu, galo rica como orixe do 
provenzal rec / rega, fr. raie, e isto mesmo estima Hubschmid (1960b: 145).  

No sentido de suco, Carlos Búa (2007b: 33) considera que “o substantivo galego 
rego, -a está seguramente emparentado co galo *rica ‘rego’ (cat., prov. rega, fr. ant. 
roie, fr. raie) con interferencia semántica do lat. rigãre”. Esta forma gala *rica, na súa 
opinión, remontaría a unha protoforma celta *(p)rikā. Mais en gal. e ast. confundiríanse 
fonética e semanticamente ambos os dous valores, río e suco, polo que resulta dubidoso 
establecer a liña que os delimita (Bascuas: 2001: 368).  

Pola contra, Meyer-Lübke (1911: 7312) trae do lat. rĭgāre o cat., esp. e port. 
regar, así como o cat. rec /rega, esp. riego e port. rego, unha procedencia tamén 
defendida por Piel (1947a: 319). 

Du Cange (GMIL, s. v.)  recolle as formas recus, reccus e rechus co significado 
de ‘río, canle’, a forma riga “sulcus terræ, ager sulcatus”, así como ricaria en lugar de 
riparia (s. v.). 

Como topónimos, as formas Rego e Rega dan nome a máis de 50 entidades de 
poboación no territorio galego, a maioría delas nas provincias de Lugo e A Coruña, sen 
ter en conta os derivados e os compostos. 

As formas Rego(s) / Rega(s) na toponimia 
maior de Galicia (PTG): 

■ Rego 

■ Rega 

HI D14.1. Recatelo 

Actual barrio lugués situado entre a Rolda da Muralla e o parque Rosalía de 
Castro. 
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É un derivado de regato, de *recu + o sufixo -ato ‘lugar’, un sufixo de orixe 
escura e que presupón -tt-,  acompañado do sufixo diminutivo -elo (< lat. -ĔLLUS), e que 
tería que ver cun lugar polo que discorría un pequeno rego. As formas medievais 
aparecen coa oclusiva xa sonorizada, mentres que a denominación popular actual 
mudou esta forma pola xorda, talvez influenciada polo substantivo recanto, en alusión a 
un ‘sitio apartado’, pois en Madoz (s. v.) o barrio de Recatelo e Magdalena (sic) figura 
como un dos exteriores da muralla.   

A documentación medieval tamén nos indica que nese lugar houbo unha igrexa 
dedicada ao culto de Santa María Magdalena, unha igrexa que segundo Risco (ES XLI 
25) foi fundada polo tesoureiro e cóengo de Lugo, don Miguel, en 1193. Mencionada 
aínda en 1816,  non temos constancia de cando puido ser suprimida. 

Regatelo,  ecclesiam illam de: a. 1155 Cañizares II 550. 

Regatelo, Sª. Mª. Magdalena: a. 1170 NcltrMedieval 172. 

Rigatelo: a. 1262 Cañizares III 849. 

 

HID14.2. Regas, As 

Nome dunha aldea da parroquia de Carballido e doutra de San Salvador de 
Muxa. 

É un derivado de rego que alude á abundancia de canles ou regos de auga. 
Constantino García tamén recolle a acepción de “terreno pantanoso” (Glosario, s. v. 
rega), en tanto que para Aníbal Otero (VPiquín, s. v. rega) unha rega é a “angostura 
formada por la unión de las faldas de dos montañas, que suele ser cauce de un arroyo o 
rego. Valle de un rego”.  

 

HID14.3. Rego do Espiño, O 

Aldea da parroquia de Piúgos. 

 Espiño é unha voz moi frecuente na toponimia de Galicia, en tanto que  a 
variante Espín dá nome a dous lugares dos concellos de Ribadeo e Trabada. Procede do 
lat. SPĪNU (DELL), un “arbusto espiñoso bravo, do que hai distintas variedades, con 
froitos que poden ser comestibles ou non” (DRAG). Nalgúns casos pode ter valor 
colectivo, como sinala Navaza (2006: 245).  

 

HID14.4. Regueiro  

Aldea da parroquia de Bazar. 

Topónimo moi frecuente en Galicia, xunto co feminino Regueira, do que se 
diferencia porque esta adoita secar no verán. É un derivado de rego, do prerromano 
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RĔKU + sufixo latino -ĀRĬU, a partir dunha forma recario, testemuñada en 1264, onde 
figura F. Iohannis de Recario (CDOseira 869-870). Xa sonorizado, Regario,  atopámolo 
cara 1160 noutro documento da catedral lucense transcrito por García Conde 
(DocGConde 307-320).  Designa un “curso de auga pouco abundante, menor ca o río e 
maior ca o regato” (DRAG). 

As variantes Regueiro / Regueira na toponimia 
maior de Galicia (PTG): 

▪  Regueiro 

▪  Regueira 

HID14.5. Regueiro, O 

Aldea da parroquia de Ombreiro. 

[Rigueyro]: Christobo do Rigueyro: a. 1552 AcLugo16 460. 

HID14.6. Regueiro dos Hortos 

Nome dunha vía que se conserva da época medieval, pola que discorría o 
Camiño Primitivo a Compostela partindo da Porta Miñá ou do Carme e que enlazaba 
coa Calzada Romana preto do barrio da Ponte. Nunha casa deste lugar, naceu san 
Froilán.  

Hortos é a forma plural de horto, lat. HŎRTU ‘propiedade cerrada, xardín’ 
(DELL), que designa un “terreo de pouca extensión onde se cultivan fundamentalmente 
verduras, legumes e hortalizas, e tamén, nalgúns casos, árbores froiteiras” (DRAG). 
Estas fincas foron propiedade da Catedral de Lugo ata o séc. XVIII. 

Regueiro d’os Hortos: a. 1203 NcltrMedieval 172. 

Rigueyro dos ortos: a. 1341 DCLugo14 457. 

Rego dos Ortos: a. 1378 DCLugo14 926. 
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HID15. río  

A voz río designa un “curso natural e permanente de auga doce, que flúe por un 
leito e que desemboca no mar, nun lago ou noutro río” (DRAG). Procede do lat. RĪVUS, 
lat. vulgar RIUS,  ‘regueiro’, ‘canle’, que se mantivo na maioría das linguas romances, 
agás nalgunhas falas gasconas (DCECH, s. v. río), e que na Península substituíu 
enteiramente a flumen e a fluvius, debido a un proceso de selección lexical producido xa 
na época romana (Piel 1947a: 328).  

 

HID15.1. Real, O  

Aldea da parroquia do Veral. 

Piel (1947a: 328-329) trae as formas Real / Rial do lat. RĪVUS ou RĪUS e o sufixo 
-ALIS, que daría no lat. tardío o adx. RĪVALIS  ‘relativo ao río’. Pensado (Catálogo 94) 
tamén supón que Real / Rial son hidrónimos. E no caso do noso topónimo a orixe debe 
ser esa, xa que o lugar atópase a carón do rego das Covas.  

Noutras situacións, pode relacionarse co lat. regāle ‘real’, referido ás terras do 
monarca, pois en lat.,  ademais do adx. rīvalis, de rīvus, había tamén un adx. regālis, de 
rex ‘rei’, polo que resulta doada a confusión etimolóxica e difícil de distinguir se se trata 
dunha ou outra orixe (Bascuas, 2002: 155).  

Rial: séc. XII Cañizares II 456.  

[O Rial]: Joan do Rial: a. 1555 AcLugo16 666. 

 

HID15.2. Riazón  

Aldea da parroquia de Ombreiro. 

Este nome de lugar aparece representado noutros cinco concellos galegos, tres 
deles na provincia de Lugo (Carballedo, Chantada e Outeiro de Rei) e dous na da 
Coruña (Carnota e Santiso); a forma Riazó témola nos municipios de Dozón (P) e 
Vilalba (L), mentres que Riazoas é unha aldea do concello de Brión (C).  

 Topónimo derivado de río, que para Bascuas (2002: 152-153), a partir da 
análise das ocorrencias medievais  Riazolo, en 946 (TSobrado 101)  e Riazoo, en 1176 
(TSobrado 111-112) e 1180 (TSobrado 115), procede dunha forma de diminutivo 
*Riuaceŏlum, ou quizás *Riuatiŏlum, do lat. riuus ‘río’. Nesta mesma liña, Rosario 
Álvarez (2007: 54-58), que lle dedicou un amplo estudo ás formas Riazó ~ Riazón, 
considera necesaria unha base *Riatiolu.  A cuestión radicaría en saber se “-ón precede 
a -ó ou ben -ó precede a -ón”, mais a “distribución diatópica actual suxire que a forma 
primitiva foi -ó e que a nasal foi incrementada con posterioridade”. O paso de -ó a -ón 
explicaríase, na súa opinión, por analoxía con outras formas (cf. feixó > feixón), ou ben 
polo desenvolvemento dunha nasal despois de sílaba tónica final que se deu nalgunhas 
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áreas de Galicia.  Pensado  (OELG 285) tamén cre que o -n é analóxico e froito da 
confusión coa evolución do grupo -one > -ón > -ó.     

HID15.3. Riobó 

Aldea da freguesía de Santa María Alta pola que discorre o rego de Marcoi. 

Son numerosos os casos nos que a voz río vai acompañada dun adxectivo para 
se referir a calidades específicas do propio curso de auga (cf. Riomao, Rioseco, Riotinto, 
Riotorto). No caso de Riobó, presente como topónimo nos concellos de Cabana de 
Bergantiños (C), Cenlle (O), Rodeiro (P), Silleda (P), Valdoviño (C) e Vilar de Barrio 
(O), ademais do que estamos a estudar, o segundo elemento é o adxectivo lat. BŎNU 
‘bo’, ‘rico’, que debe aludir ás propiedades beneficiosas que as súas augas producían 
entre os antigos poboadores e nas súas terras. Con todo, tamén existiron os cognomes 
latinos Bonus e Malus (Kajanto 274 e 266, respectivamente), e así temos un Cidi Bono a 
mediados do séc. X nos diplomas de Celanova (TCelanova 616-618). 

Unha orixe semellante é a de Ribón, nos municipios lucenses da Fonsagrada e 
Navia de Suarna, así como a de Ribó, en Antas de Ulla (L) e Taboadela (O); e moi 
probablemente a de Reibó dos concellos coruñeses de Negreira, Rois e Santiago de 
Compostela, ademais de Reibón en Moaña (P). 

[Ryoboo]: Vasco de Ryoboo: a. 1472 DCLugo15 384. 

HID16. riba 

Do lat. RĪPA ‘ribeira’, ‘beira’ (DELL), a voz riba era un antigo subst. feminino 
que designaba a “ribeira, orilla, margen de un río” (DGC) e que no galego actual só 
funciona como unha locución adverbial precedida de preposición. Na toponimia, ben na 
súa forma singular, ben en plural, ou mesmo como derivado, dá nome a máis de 100 
entidades de poboación no territorio galego, amais doutras 40 en terras portuguesas 
(Piel 1947a: 337). En moitos casos, aparece modificada polo nome dun río. 

HID16.1. Ribadelo 

Aldea da parroquia de Ribas de Miño, é a forma diminutiva de Ribada, un termo 
este que se define como un “terreo moi pendente, case vertical, que serve de límite a 
camiños, leiras etc.”, e tamén “terreo pendente á beira dun río” (DRAG), seguido do 
sufixo diminutivo do lat. vulgar -ĔLLU. O vocábulo Ribada deriva de Riba, acompañado 
do sufixo latino -ĀTA, que lle achega unha noción semántica de colectividade ou de 
cualidade, a partir dunha forma RĪPĀTA, unha ocorrencia que lemos en 1237 en 
documentos da Catedral de Ourense (DCOurense 154-155). 

O seu significado, xa que logo, corresponderíase cun pequeno terreo moi 
pendente á beira do río Miño. 
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Ribadello: a. 1326 DCLugo14 244. Fernando Domingues de Ribadello: a. 1326 
DCLugo14 244. 

 

HID16.2. Ribas de Miño  

Nome dunha parroquia, así como dunha aldea da mesma, situada na parte sur do 
municipio, limítrofe co concello do Corgo, de quen o separa o río Miño. O seu patrón é 
san Mamede. Eclesiasticamente pertence ao arciprestado dos Coutos de Lugo (dereita).  

Outras freguesías homónimas témolas nos concellos do Páramo (L) e Arbo (P). 
Nos tres casos sitúanse nas beiras do río Miño. É un dos frecuentes topónimos que vai 
modificado polo nome dun río (cf. Riba de Neira, Ribadavia, Ribadulla, Ribadiso, 
Ribas de Sil, etc.). 

Ribas é o plural de Riba (vid.). Para Miño, vid. HID11. 

Sancto Mamete de Ripa Minei: a. 1048 Cañizares II 382 = a. 1048 NcltrMedieval 173. 

Sant Mamede de Riba de Minno: a. 1312 DCLugo14 157. 

Sam Mamede de Riba de Mino: a. 1326 DCLugo14 244. 

 

HID16.3. Ribeira  

Aldea da parroquia de Cuíña que está situada nas marxes do río Miño. 

Topónimo moi abundante no territorio galego, con 33 lugares que levan este 
nome soamente na provincia de Lugo, procede do lat. vulgar RĪPĀRĬA, de RĪPA e o sufixo 
lat. -ARĬA, que nun principio designou as marxes xunto a un río para, posteriormente, ser 
aplicado ao propio río (Piel 1947a: 338). É unha palabra que se conserva nunha boa 
parte dos idiomas romances (esp. e cat. ribera, fr. rivière, port. ribeira) que hoxe en 
galego ten a acepción de  “franxa de terra que está ao lado dun río, dun lago ou do mar” 
(DRAG).   

[Ribeyras] Frey Lopo das Ribeyras: a. 1386 DCLugo14 1047, a. 1386 DCLugo14 
1050. 

[A Ribeira]: Alvaro da Ribeyra: a. 1552 AcLugo16 463. 

 

HID17. tolda 

A pesar de que o DRAG non recolle a voz tolda, esta aparece nos diferentes 
dicionarios galegos do séc. XX con dúas acepcións: por un lado, “dependencia do 
muíño onde se atopa o rodicio”; por outro, “alcázar dunha embarcación” (GDXL, DD). 
En portugués ten un significado semellante a esta derradeira acepción:  a “coberta do 
navio” e tamén a “parte do convés entre o mastro grande e o tombadilho ou, quando este 
não existe, entre o mastro grande e a popa” (DLP).  
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A nivel toponímico dá nome a unha ducia de lugares, todos na metade oriental 
de Galicia, a maioría deles na provincia de Lugo. Non atopamos ningunha referencia na 
documentación medieval, aínda que si figura en Madoz (s. v. Muja, San Pedro Félix 
de), polo que parece un nome de lugar de recente creación. 

Bascuas (2005a: 74.8.2) relaciona o topónimo Tolda  co apelativo toldo ou tolda, 
que para el ten o significado de  “cubierta de lona, emparrado, primera cubierta de una 
embarcación”, ou tamén  con tolda  “estolda del molino, parte baja del molino en la que 
cae el agua del banzado y gira el rodicio”, aínda que na súa opinión serían palabras con 
cadansúa  etimoloxía. 

Para a primeira,  Corominas (DCECH, s. v. toldo) parte dunha forma xermánica 
afín ao hol. medio telt ‘tienda’, a través do ant. fr. tialt, taud  ‘tolda de barco’. A 
segunda, para Bascuas, “es inseparable de estolda, que significa lo mismo”, un 
sinónimo que aparece como tal no dicionario de Franco Grande e que dá nome a unha 
ponte na parroquia de Santa Marta de Meilán (A Pontenova), e que Corominas 
(DCECH, s. v. tullido, n. 2) trae posiblemente de *extolĭta, participio do verbo lat. 
extōllĕre ‘levantar’, e tería o sentido de “corrientes (de agua) quitadas o elevadas”, unha 
etimoloxía discutida por Bascuas (2005a: 74.8.2), a quen lle parece máis axeitado 
considerar tolda  “como la forma nominal básica y estolda como un derivado con el 
prefijo ex-”. Así, “partiendo de la misma base hidronímica que el gall. tol ‘presa de agua 
para regar’, tole ‘surco de distribución de riego’, tola ‘conducto para derivar el agua’ o 
el cat. toll ‘cadozo’, se puede reconstruir como forma originaria *tŭlēta, de donde 
*tóleda > *tọlda, con /ọ/ cerrada que se abriría en tǫlda posiblemente por influjo de

tǫldo” (Bascuas 2005a: 74.8.3). E como topónimo, aínda que considera que se pode 
relacionar coa tolda do muíño, parécelle máis adecuada a hipotética idea de “charco o 
conducto de agua”, pois a maioría destes topónimos áchanse  á beira de regatos; a outra 
posibilidade é relacionalo con tolda ‘emparrado’. Desta maneira, é probable que sexa 
nuns casos “un charco y en otros un emparrado”.  

Por último, cómpre indicar que tamén temos a raíz preindoeuropea tul- / tol- 
‘prominencia’, cun sentido oronímico e que dá lugar a numerosos topónimos españois 
como Tol (Asturias), Tola (Zamora), Tolosa e, talvez, Toledo.  

HID17.1. Tolda de Castela, A 

Lugar periférico da cidade, na súa parte leste, situado nas proximidades do río 
Rato, o que parece outorgarlle un sentido hidronímico a este topónimo. O modificador 
Castela debe facer referencia á súa situación na beira da estrada que conducía a Castela 
e que serviría para diferencialo do lugar do mesmo nome da parroquia de Meilán.  

HID17.2. Tolda de Milleirós, A 

Aldea da parroquia de Meilán, na beira da estrada da Coruña. Neste caso, a 
ausencia dalgunha corrente fluvial nas súas inmediacións aconsella non relacionalo cun 
hidrónimo, senón coa idea de ‘emparrado’. Para Milleirós , s. v. FIT11.  
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HID18. Trasnarla 

Aldea da parroquia de Ombreiro. Mentres, Narla é o nome dun afluente do Miño 
que desemboca nesa freguesía e tamén o dunha parroquia de Friol pola que discorre ese 
río.   

As referencias históricas á comarca e /ou terra de Narla son constantes xa desde 
o ano 569, cando se realiza a demarcación da diocese de Lugo. Un deses condados, o 
décimo, recibía o nome de Nallare (CDCañizares 20), unha ocorrencia que se repite en 
747 (CDCañizares 34). A forma simplificada, Nalare, rexístrase a partir de 978 
(CDCañizares 149). 

J. J. Moralejo (2009: 55) pensa que pode tratarse dun topónimo baseado na raíz 
hidronímica preindoeuropea *ner- / *nar- ‘cavidade, depresión’ da que nos dá conta 
Pokorny (IEW 766) e que este relaciona con varios ríos bálticos, unha raíz tamén 
recollida por Simonet (1888: 395), baixo as entradas Nar ou Ner,  como o nome que se 
lle dá en España á auga. Mais a existencia da forma medieval Nallare vista máis arriba 
debe levarnos a unha variante Nal(l)- seguida do sufixo -ăra, un sufixo presente noutros 
ríos como o Azúmara (cf. Bascuas 2002: 107.2) ou o Tambre < Tam- ara (cf. Bascuas. 
2002: 203). 

A orixe, pois, estaría nunha forma *NALLĂRA, unha procedencia que se pode 
relacionar co nome do río asturiano Nalón. De Nálara, a partir dunha metátese da 
vibrante, unha vez producida a síncope de postónica, teriamos o topónimo actual: 
Nálara > Nalra > Narla. 

O primeiro elemento é a preposición latina trans ‘do outro lado de’. 

 

2.2. OROTOPONIMIA 

ORO01. Albares   

Aldea da parroquia de San Xoán de Pena. Outro lugar homónimo achámolo no 
concello do Valadouro. 

Para explicar a súa orixe ofrécense diversas solucións. Así, mentres uns 
investigadores se decantan porque ese nome ten que ver con campos brancos, do lat. 
albus ‘branco’, e relacionado, por tanto, co actual albar ‘terra branca, de cor clara’, 
outros pensan nun fitotopónimo formado a partir de pōpŭlus alba, aínda que Navaza 
(2006: 44) non ve clara esta identificación. En tanto, Rivas Quintas (1982: 25) inclúeo 
dentro dos que proceden do indoeuropeo *alb- ‘altura’. E, efectivamente, o Albares de 
Guadalaxara está situado nun alto, mais o Albares de la Ribera (León) estao na ribeira 
dun río. Mentres, Du Cange recolle no seu Glossarium a forma medieval albare co 
significado de ‘estacada, cerca, foso, canle’ (s. v.).  
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Así pois, podería ser un derivado de albo < lat. ALBUM , co significado de 
‘ tirando a branco’, e que pasou a designar especificamente un tipo de terra ‘lixeira e de 
mala calidade’, en contraposición á terra compacta e escura. Por outro lado, habería que 
ter en conta a raíz prerromana *ALB -/*ALP - ‘monte’ moi presente en toda a toponimia 
europea e que xerou a voz do latín medieval albare ‘terraplén’. Tampouco podemos 
desbotar a posibilidade de que se trate dun nome de oficio, formado a partir do lat. 
albāris ‘feito en xeso, estuco’ (DELL, s. v. albus). 

Alvares: a. 1119 NcltrMedieval 140, a. 1119 Cañizares II 491, a. 1306 DCLugo14 81, 
a. 1379 DCLugo14 966. Vasco d’Alvares: a. 1437 DCLugo15 187.

Albares: a. 1228 NcltrMedieval 139. 

Alvarez10: a. 1382 DCLugo14 1031. 

ORO02. Alta 

Lugar da parroquia de Santa María de Alta (vid. HAX04.18.). 

Estamos diante dunha (terra) ALTA, do lat. altus ‘alto, elevado’, desde a que 
sería posible contemplar unha boa parte do territorio sureste do concello, e que iría 
precedido, formando parte do nome da parroquia, da advocación mariana do lugar. A 
existencia da aldea A Alta, no concello coruñés de Trazo, e a presenza das igrexas de S. 
Eolalia Alta e S. Maria Alta no suposto testamento do bispo Odoario (ES 40 359), 
levaríanos claramente cara esta orixe.  

Alta, Sª. Mª. Ecclia. in Mera: a. 897 NcltrMedieval 140; a.1220 NcltrMedieval 140; 
a.1289 NcltrMedieval 140.

ORO03. Barcia  /  Barxa 

ORO03.1. Barcia 

Aldea da parroquia de Mazoi. Arredor de 30 lugares galegos teñen este nome, a 
maioría deles nas provincias da Coruña e Pontevedra. 

Johannes Hubschmid (1953: 11-18) estudou a orixe deste vocábulo. Comeza 
analizando as diversas teorías propostas ata entón: para Corominas (DCECH, s. v. 
varga) procedería dunha base *vargĭna, seguramente prerromana; para Piel (1947b: 
174-176) trátase da voz prerromana *barcena, varcena; segundo M. Pidal tamén sería 
unha voz prerromana, aragonés barza ‘zarza’, mentres que para H. Janner estariamos 
diante do lat. (locu) virgine ‘terreo fecundo’ (apud Hubschmid 1953: 11-18). Logo 
expón a súa teoría, segundo a cal o galego barcia, o portugués várzea e o castelán 
bárcena derivan da forma ibero-vasca *bark-ina ‘veiga’, con paso do grupo -RK- a -RG-. 

10 Debe tratarse dunha propagación analóxica dos patronímicos en -ez. 
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A forma Barcena rexístraa xa Floriano Cumbreño en 864 no mosteiro rioxano de San 
Millán (CODOLGA, s. v. barcena). 

A Comisión de Toponimia da Xunta de Galicia adoptou a forma Barcia como 
topónimo, mais nos dicionarios normativizados aparece unicamente como varcia “terreo 
chan e fértil situado nas marxes dun río, que é frecuentemente anegado por este” 
(DRAG). Tampouco se recolle a voz barcia no VOLGa. En portugués é várzea 
“planície, terreno plano em vale extenso e cultivado”, mentres que o dicionario da RAE 
recolle bárcena, “quizá de la voz prerromana *bargĭna, der. de *barga, campo 
inundado” (s. v.). 

Varcena: a. 1009 NcltrMedieval 181; a. 1034 Cañizares II 365; ca. 1133 Cañizares II 
519. 

Barcena: a. 1107 Cañizares II 467 = a. 1107 NcltrMedieval 142, a. 1112 NcltrMedieval 
142. 

Uarcena: a. 1120 Cañizares I 243; a. 1122 NcltrMedieval 180. 

Varzena: ca. 1133 Cañizares II 519. 

Varcea : a. 1266 NcltrMedieval 181. 

Varsia: a. 1364 DCLugo14 748. 

 

ORO03.2. Barxa 

Aldea da parroquia de San Mamede dos Anxos, un topónimo que se repite 
arredor de 20 veces no territorio galego,  a metade delas na provincia de Lugo. 

Trátase dunha variante fonética de barcia, polo que a orixe é a mesma: esta 
forma predomina nas provincias occidentais, mentres que barxa faino nas de Lugo, 
Ourense e sur de Pontevedra. 

 

 

 

 

 

Distribución xeográfica das variantes fonéticas 
Barcia/ Barxa (PTG): 

▪ Barcia 

▪ Barxa 
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O Dicionario de Eladio Rodríguez definía unha barxa como “faja de tierras que 
un río cubre en sus avenidas a uno y otro lado de su cauce, y que se usan con carácter 
comunal” (DEGC, s. v. barxa). 

[Varçea]: Aras Affonso de Varçea: a. 1333 DCLugo14 312. Pedro Peres de de Varçea: 
a. 1333 DCLugo14 311, a. 1334 DCLugo14 332.

ORO04. barro 

A maioría dos investigadores coinciden en defender unha orixe prelatina para 
este vocábulo, aínda que non se poñen de acordo á hora de identificar a filiación 
lingüística. Para Corominas barro é palabra prerromana propia do español e portugués, 
co equivalente en aragonés bardo, languedoc bard, ‘lodo, terra arxilosa’, e estima que o 
radical barr- é máis céltico que ibero (DCECH, s. v. barro). García de Diego (DEEH, s. 
v. barro) tamén sinala para o apelativo barro unha procedencia prerromana, céltica ou
ibérica. 

ORO04.1. Barreira, A 

Aldea da parroquia de Meilán, topónimo que se repite preto de 40 veces no 
territorio galego. 

É un derivado de barro seguido do sufixo latino -ĀRĬA ‘propio de’, ‘relativo a’, a 
través dunha forma BARRĀRĬA, co significado de ‘lugar de onde se extrae o barro’ ou 
‘ lugar abundante en barro’. 

Rivas Quintas, en Frampas III, recolle ademais a acepción propia de Folgoso de 
Courel de “alpendre, cobertizo para hierba y paja” (DD, s. v. barreira). En portugués 
tamén posúe o significado de “lugar escarpado na marxe dun río e onde non hai mato” 
(DPLP, s. v. barreira). 

[Barreira] Garçia da Barreira: a. 1551 AcLugo16 416. 

Distribución xeográfica das formas Barreira / 
Barreiras, Barreiro / Barreiros (PTG):  

▪ Barreira / Barreiras 

▪ Barreiro / Barreiros 
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ORO04.2. Barreiras, As 

Lugar da parroquia de Coeses. É a forma plural de Barreira. 

 

ORO04.3. Barreiro  

Lugar da parroquia de Saa, un topónimo moi abondoso, como se observa no 
mapa precedente,  que dá nome a preto de 90 entidades de poboación da xeografía 
galega. 

Formouse a partir de barro e o sufixo masculino -ĀRĬU ‘propio de’, ‘relativo a’, 
mediante a base BARRĀRĬU, forma que lemos en 910 na Colección diplomática de 
Galicia Histórica, onde consta o agro de Barrario (DD, s. v. barreiro).  

A maioría dos lexicógrafos recollen este vocábulo cunha acepción sinónima á de 
barreira (DRAG), pero tamén adquire o de profesional dun oficio, para designar a 
“persoa que traballa co barro” (DXL) ou a de “albañil, el que hace los morteros, mezcla 
el hormigón y prepara la argamasa y demás materiales de su oficio”( DEGC, s. v. 
barreiro).  

Ademais, en Portugal dáselle este nome a unha lagoa pequena, mentres que no 
Brasil é un “terreno salitrado e húmido, bom para pastos” (DPLP, s. v. barreiro). 

Barreyros: a. 1333 DCLugo14 310, a. 1334 DCLugo14 324. 

Barreyro: a. 1456 DCLugo15 259. Fernan Eanes de Barreyro: a. 1316 DCLugo14 191. 

 

ORO05. Cambra, A  

Aldea da parroquia de san Xoán do Campo, un topónimo que se repite nos 
concellos de Mondariz e Ribeira. 

Corominas (1972: 103, n. 34) refire unha base CALAMBR ĬGA para o portugués 
Cambra, pois no séc. XI aínda era Calambria. O segundo elemento sería o celta briga 
‘monte fortificado, castro’. Esta teoría xa fora suxerida por Joaquim da Silveira (1914: 
122), quen ademais recolle diferentes formas do topónimo en documentos de Portugal 
dos séc. XI-XIII: Calambria, Caambria, Caambra, Caumbria e Kalumbriae. Non 
obstante, estas ocorrencias lusitanas testificadas por Cortesão sérvenlle a Moralejo 
Álvarez (2010: 476) para establecer unha orixe indoeuropea para o vocábulo Cambra, a 
partir dun primeiro elemento Cala- ‘duro, forte’ e un segundo -mbria, -mbriga formado 
a partir da raíz *m(b)ŗg ‘límite, marca’.  

No territorio galego temos un Martinus de Calambra en 1190 (TSobrado 381), 
moi probablemente o actual Cambre coruñés. 
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ORO06. Catasol 

Barrio de Lugo. Outras formas semellantes témolas nos concellos de Carballedo, 
Melide, Narón e Oleiros. 

Debe ter a mesma raíz que o topónimo Catasós do concello pontevedrés de 
Lalín, amplamente documentado en Oseira. Moralejo Laso (1977: 337) propón a súa 
orixe a partir de *capta-sole, un composto cuxo primeiro elemento é o verbo captare 
‘ver, mirar, observar’, e que tería o significado de ‘mirar o sol’, que semella responder á 
súa situación orientada cara ao mediodía, e así o parecen confirmar as ocorrencias 
Catasol, do ano 1135 (DocMGalicia2 52-54) e Catasolis en 1250 (CDOseira 591-592).  

ORO07. Chanca, A 

Barrio situado na zona norte, nas proximidades da estación do ferrocarril. Nas 
beiras do río que o atravesa había en 1832 tres fábricas de curtidos (Madoz, s. v. Lugo). 
Outros topónimos idénticos atópanse nos concellos de Chantada e Sarria; a forma plural 
dá nome a un lugar do termo municipal de Fene, na provincia da Coruña. 

 Corominas e García de Diego relacionan chanca con zanca (DCECH; DEEH). 
Pola súa parte, Rivas Quintas (1982: 269) parte do lat. planca ‘táboa grande’, 
modificación do lat. pop. *palanca. O seu significado estaría próximo ao de ‘madeiro 
para pasar dun lado ao outro’, ou tamén ao de ‘precipicio’, postulado este por L. F. 
Flutre11. 

Alonso Estravís define o termo chanca como “a parte máis baixa e funda dunha 
encanada ou valgada” (Estravís, s. v. chanca), acepción que non se recolle no DRAG.  

Chanca, A: a. 1229 NcltrMedieval 149; a. 1337 DCLugo14 375. 

Ponte da Chanca: a. 1346 DCLugo14 540. 

Chanca, río da: a. 1419 DCLugo15 104. 

Chanca, agoa da: a. 1420 DCLugo15 108. 

ORO08. Chaos  

Lugar da freguesía de Meilán. 

Trátase dun topónimo moi abondoso en Galicia, ben na súa forma en singular, 
ben en plural; ademais, pode ir precedido ou non de artigo e/ou seguido dun sintagma 
preposicional.  

Etimoloxicamente vén do adx. lat. PLĀNOS (lat. <PLĀNU), logo substantivado 
(DELL), facendo referencia á súa situación nun lugar chan, con palatalización do grupo 

11 Flutre, L. F. (1957): Recherches sur les éléments pré-gaulois dans la toponymie de la Lozère. París: Edit. Les 
Belles Lettres. 
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inicial PL-, e que presenta dúas realizacións na xeografía galega segundo o bloque ao 
que pertence: Chan/s, maioritariamente no occidental, agás nalgunhas zonas do leste de 
Lugo (As Nogais, Cervantes e Pedrafita do Cebreiro) ; Chao/s, no central e oriental.  

 

 

 

As variantes xeográficas Chao/s e Chan/s na 
toponimia maior de Galicia (PTG): 

▪ Chao/s 

▪ Chan/s 

 

 

 

 

Piel (1947c: 156) considera que a forma masculina ou feminina do adx. está 
determinada polo xénero do nome común elidido ao que se refire: (tĕrra) plāna ou 
(lŏcus) plānus. 

 

ORO09. Cima de Vila  

Aldea das parroquias de Pedreda e Piúgos. 

Este topónimo que representa máis de 100 lugares que se reparten por toda a 
nosa xeografía, é un nome transparente, que ten a súa orixe no préstamo grego 
latinizado CȳMA  ‘parte superior das plantas ou das árbores’ (DELL), ‘gromo ou talo 
novo da coia e doutras plantas’ (NDLEE) e UĪLLA  ‘casa de campo, granxa’ (DELL). 
Cima, a nivel topográfico, significa “parte más alta” (Frampas 1988, s. v. cima), polo 
que estamos a falar da parte máis elevada dunha vila medieval; parece lóxico, por tanto, 
que no contorno houbera outra zona máis prominente.  

Casale de cima: séc. XII Cañizares II 456. 

Cima de Villa, in Villar (Bóveda): s. d. NcltrMedieval 147. Alfonso Fernandes de Cima 
de Villa: a. 1381 DCLugo14 1011. 

[Çima de Villa]: Afonso Fernandes de Çima de Villa: a. 1382 DCLugo14 1021. 

Çima de Vila: a. 1421 DCLugo15 119. 

 

ORO10. Costa, A 

Aldea da freguesía de San Xoán do Alto, unha forma que se repite en máis de 
100 lugares na xeografía galega. 
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É unha voz de significado transparente, lat. COSTA ‘costela, costado’ (DELL), 
que serve para designar a ‘ladeira dunha montaña’ ou un ‘terreo levantado’ (DCECH, s. 
v. cuesta). Trátase da aplicación figurada ou metafórica dunha parte do corpo á
orografía, pois a nivel topográfico refírese a un “terreo en pendente” (DRAG), un 
vocábulo moi común na nosa toponimia e que representa unha semellanza gráfica na 
maioría dos idiomas románicos: esp. costa / cuesta, port., it., cat. costa, fr. côte.  

Na nosa diplomática achamos a costa mons Paramo en 960 (TSamos 340-341), 
forma que se repite en 961 (TSamos 341-342) e 967 (TSamos 227-228).  

ORO11. coto 

A voz coto procede de *COTTU, un apelativo de orixe descoñecida que se define 
como un “monte de pouca altura e de forma cónica” (DRAG). A maioría dos 
investigadores supoñen para coto unha procedencia prelatina, aínda que non se poñan de 
acordo na súa antigüidade. Menéndez Pidal (1968b: 273-274) considera que as formas 
toponímicas Coto, Cotarro e Cotarelo proceden do adxectivo céltico *cotto e do seu 
derivado *cóttaro. Corominas dubida entre unha etimoloxía tamén prerromana ou de 
raíz expresiva (DCECH, s. v. cueto). Hubschmid (1960a: 40) fala dunha filiación 
hispano-caucásica e Elixio Rivas (1982: 60-61) retrotrae este vocábulo a unha base 
preindoeuropea *K-T, da que sairían as variantes *COT-T / *CAT-T ‘rocha’.  

ORO11.1. Cotarelo, Agro do 

Lugar da zona da Chanca. Cotarelo  é un diminutivo de coto. 

A partir dos testemuños documentais do mosteiro de Samos referidos a lugares 
da comarca de Sarria, onde lemos en 1009 Cotarellum (TSamos 172) e Cotarello 
(TSamos 182), podemos establecer a súa orixe nun derivado diminutivo *COTTARELLU, 
a partir de *cott-ar(o)-ellu. Menéndez Pidal (1968a: 228) pensa que o sufixo -ăro, 
empregado fundamentalmente en nomes xeográficos e de persoas, é tamén de orixe 
indoeuropea, cun valor posesivo abundancial, e que se estende polas linguas 
mediterráneas, “desde Asia Menor hasta España”. 

ORO11.2. Cotillón, O 

Aldea da parroquia de Teixeiro. 

O DRAG define a voz cotillón (s. v. cotellón) como “terrón duro que levanta o 
arado”, unha acepción tamén compartida por Constantino García (Glosario, s. v.) e que 
ten como sinónimos cadabullo, cadolo, cadullo, cardo, coucillón, coudullo (DRAG). 

Pola súa parte, Aníbal Otero (1971 HE24; DdD, s. v. cotillón ) identifica este 
vocábulo con ‘lomba, outeiro’ e derívao do lat. “cautes o cotes”. E a orixe do topónimo 
que nos ocupa debe estar nesta liña, aínda que a base sexa distinta. Efectivamente, se 
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comparamos este nome de lugar con outros que presentan unha terminación semellante 
(cf. Castrillón, SOC10. ), parece que podemos estar diante dunha forma latinizada 
*COTTELIONE, talvez a partir dun radical celta *cott-  Estariamos, xa que logo, falando 
dun pico ou curuto dun monte máis extenso do habitual. En 1292 lemos montes de 
Cotillón nunha sentenza da documentación do mosteiro de Ferreira de Pantón (TMILG, 
s. v. cotillón), o que confirmaría esta ascendencia. 

 

ORO12. Cucurela, A  

Lugar da parroquia de Ombreiro e do que non atopamos semellanzas na 
toponimia maior de Galicia.  

A presenza dun determinado núcleo de palabras similares no vasco (kukurro), no 
cat. (cucurulla), no gascón (cuqueron, cucuror), sardo (cucurru) e port. (cocuruto) 
fannos pensar nun estrato lingüístico común prerromano. Todas elas teñen relación con 
‘cabeza, cima, outeiro’, polo que a súa orixe debe estar na raíz celta cucc- ‘monte, 
altura’, proposta por Dauzat, a partir dunha forma *CUCCURELLA, talvez de cucc- + -ur- 
‘auga’, moi frecuente en ibérico, + o suf. diminutivo -ĔLLA , polo que podería referirse a 
un pequeno outeiro no que había algún manancial ou poza.  

Cucuro tamén foi nome de home (Négre, 1990: 253) e Cucurella un cognome 
(Trias Ferri, 2008: 566).  

 

ORO13. Cuíña  

Lugar e parroquia situada na marxe dereita do río Miño, baixo a advocación de 
Santalla, e que eclesiasticamente se encadra no arciprestado dos Coutos (dereita). 
Tamén se corresponde cunha aldea da freguesía de Saa. Arredor de 20 lugares máis da 
xeografía galega teñen esta forma toponímica. 

 Se nos atemos á documentación catedralicia dos séc. X e XI a súa xénese debe 
estar no lat. medieval COLLĪNA (NDLEE, GMIL, s. v.), a través dunha variante COLINA, 
atestada nos nosos textos altomedievais, un vocábulo derivado do lat. collis ‘cerro, 
outeiro, cuíña’. Igualmente, Meyer-Lübke (1917: 2049) trae do lat. collina o ital. 
collina, o fr. colline, prov., cat., e esp. colina. É moi probable que esta voz se puidese 
confundir, con posterioridade á simplificación da xeminada, co lat. cŭlīna ‘cociña’, 
aínda que está claro que o seu significado ten que ver cun lugar elevado. 

Esta posible confusión serviulle a Leite de Vasconcelos (1931: 273) para fixar a 
súa procedencia na voz latina culina, unha opinión compartida por Machado (DELP, s. 
v. cuinha) e por Ares Vázquez (1998: 319), para quen ten a acepción de “cociña, fogar 
portátil, [fig.], mesa, sitio dos banquetes funerarios, tumba dos pobres, latrina”, ou 
“tamén pode tratarse do posuidor latino Culinus / Culina, atestado por Kajanto”.  

Unha orixe totalmente distinta é a que ofrece Corominas (DCECH, 1980 s. v.), 
quen se inclina por un alicerce prerromano *kauno > con ‘penedo á flor da auga’, forma 
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moi semellante coa voz gala acaunon. Tamén Elixio Rivas (1982: 53-55) establece unha 
base *kunniu, derivada da raíz preindoeuropea *con- / *cun- ‘rocha’, da que sairían as 
formas portuguesas e galegas cunho ‘rocha de río’, cuña /cunha e cuíña ‘outeiro’, unha 
proposta que segue Cabeza Quiles (2009: 233). Estas tres teorías non poden defenderse 
para o noso topónimo pola existencia da forma colina nos documentos medievais, como 
se dixo máis arriba. 

Colina: a. 995 NcltrMedieval 148, a. 1071 NcltrMedieval 148, a. 1073 NcltrMedieval 
148. 

Colina, villa: a. 1088 NcltrMedieval 148; a. 1088 Cañizares II 417; a. 1105 
NcltrMedieval 148. 

Cuiña: a. 1166 NcltrMedieval 149. 

Coyna: a. 1301 DCLugo14 55. 

Coynas: a. 1339 DCLugo14 400. 

En Portugal atopamos Culina en 911 (OMP 98) e Cuina en 1083 (OMP 98). 

ORO14. Curutelo 

Aldea da parroquia de Pías. Outras formas homónimas pertencen aos concellos 
de Cerdido e Melide; mentres, a feminina Curutela dá nome a unha entidade de 
poboación de Outeiro de Rei. 

Estamos diante dun diminutivo de curuto “parte máis elevada dun monte ou de 
calquera cousa que teña máis ou menos forma de cono” (DRAG, s. v. curucho), un 
étimo escuro para Machado (DELP, s. v. coruto), e que cremos que se pode interpretar a 
partir dunha forma latinizada *CURUTELLU (curutello, s. d. TSobrado 81), con toda 
probabilidade baseada na raíz prerromana *KOR- ‘rocha, monte, altura’ (Dauzat, 1971: 
80 e ss.; Bascuas, 2002: 322), seguido do sufixo -ut-, de orixe incerta, e posiblemente 
coa idea de mala calidade, e o suf. diminutivo lat. -ĕllu ( < -ĔLLUS).  

No portugués actual temos coruta, coruto, cocuruto co significado de ‘punto 
máis alto’ (DLP), moi relacionados co pico da Curota na Serra da Barbanza; mais no 
portugués do séc. XIII tamén aparece o topónimo Curutelo (OMP 99) e no séc. XV os 
alcumes ou apelidos Curutela e Curutello (OMP 99). 

Nos documentos galegos achamos Curutu en 1165 (TSobrado 520-522) e 
Curutelo en 1177 (CODOLGA, s. v.). 

ORO15. Dornas, As 

Lugar das parroquias de Rubiás e Teixeiro, un topónimo que se repite nos 
concellos de Bergondo e Ourol. Na súa forma singular dá nome a diferentes aldeas dos 
termos municipais de Cervantes, Cotobade, As Nogais, Ortigueira e Rianxo. 

A etimoloxía deste termo é escura. Meyer-Lübke (1917: 213) emparenta o 
galego dorna co prov. dorn, en tanto que García de Diego (DEEH)  cre que duerno é o 
resultado do cruce dos termos clásicos urna ‘cazo’ e dolium ‘vasilla grande para o viño 
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e o aceite’. Esta hipótese é rexeitada por Corominas (s. v. duerno), que deriva o 
vocábulo do céltico durno, unha procedencia aceptada pola RAE no seu dicionario: 
“quizá del celta *dŭrno-, cierta medida de capacidad; cf. galés dwrn, puño, y bretón 
duorn, mano”. Gerhard Rohlfs (1985: 29) dálle a acepción de ‘foxo profundo nos ríos’, 
polo que, se realizamos unha translación semántica do topónimo e o referimos ao 
relevo, podemos pensar que está relacionado cunha ‘cavidade no terreo’.  

Totalmente diferente é a proposta de Bascuas (2002: 52) que trae o apelativo 
galego dorna da raíz indoeuropea dheu- ‘fluír’. 

A primeira referencia escrita na nosa documentación medieval achámola nun 
pergameo de 1072 referido á cidade de Santiago de Compostela12, onde consta a villa de 
Dorna. En Portugal temos Dornas en 1258 (OMP 105) e Dornelas tamén en 1258 
(OMP 106). 

 

ORO16. Fixós  

Aldea da parroquia de Santa Marta de Fixós, que presenta formas homónimas 
nos concellos de Abegondo, Chantada e Culleredo. 

Se nos atemos aos testemuños escritos que constan nos documentos catedralicios 
do séc. XIV, semella estarmos diante dun derivado do baixo lat. FOGIUS, lat. fovĕa 
‘ foxo, trampa para cazar animais’, de fŏdo ou fŏdĭo ‘cavar, buscar’ (DELL; Simonet, 
1888: 231), quizás seguido do sufixo aumentativo latino -ŌNE, a través dunha forma 
*FOGIONES,  con posterior disimilación de vogal debido á acción da palatal resultante do 
grupo -GJ-, que xa se constata a mediados do séc. XVI. Esta forma plural sería a propia 
do bloque central e o nome de lugar tería que ver coa existencia de grandes foxos para 
capturar lobos. Rivas Quintas (1982: 224) tamén establece para o topónimo Fixón unha 
procedencia semellante, aínda que ma súa opinión o sufixo sería o diminutivo -ŎLUS 

Mentres, Ares Vázquez (2001: 80) pensa nun diminutivo do persoal Fisius, 
bastante problemático pola terminación.  O que si parece máis probable é que o Fixoi de 
Abegondo sexa un derivado antroponímico, pois temos  un Bernardus Fixonus en 1336 
na documentación austríaca13.  

[Fogoos]: Domingo Martines de Fogoos: a. 1314 DCLugo 14 169. 

Foioos, Santa Marta de: a. 1333 DCLugo 14 310. 

[Fixos]: Pedro Lopez de Fixos: a. 1555 AcLugo16 609. 

 

                                                 

12 López Alsina, F. (1988): La ciudad de Santiago de Compostela en la Alta Edad Media. Santiago de Compostela. 
(CODOLGA, s. v. dorna). 

13 H. Böhlaus Nachf (1877): Fontes rerum Austriacarum: Diplomataria et acta. Vol. 40. Österreichische Akademie 
der Wissenschaften,  342. 
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ORO17. gándara 

Topónimo moi frecuente que representa preto de 80 lugares no noso territorio. A 
partir do dicionario de Francisco Javier Rodríguez (DiGC), todos os posteriores recollen 
a acepción de gándara como “maleza, monte bajo, inculto y llano”. O de Eladio 
Rodríguez (DEGC) engade, ademais, a de “páramo, terreno extenso, generalmente llano 
y casi estéril, pues sólo produce tojos raquíticos”. O DRAG defínea como “terreo baixo, 
areento, húmido e improdutivo, onde só medra a maleza”.  

No portugués actual a gândara é “un terreno despovoado mas coberto de plantas 
agrestes; charneca. Terreno arenoso pouco produtivo ou estéril”, e os seus dicionarios 
indican que ten “origem pré-romana, pelo lat. ibér. gandèra-, «id.», pelo cast. gândara, 
‘charneca; gândara’» (DLP, s.v.). Pola súa parte, o diccionario de Bluteau (s. v.) reflicte 
que no Mondego “são as praias que deixa descobertas, quando vai mui sangrado, ou en 
geral terra areienta e esteril que mal da tojaes”. 

Calquera que sexa o seu significado, parece tratarse dunha voz pertencente a un 
substrato lingüístico unitario que se estendería dende os Alpes ata Galicia. Menéndez 
Pidal (1968b: 88-89), que segue a Bertoldi, deriva gándara da base preindoeuropea 
ganda ‘pedregal’, traída por un pobo afín ao ligur, quizais os ambrones influídos polos 
ilirios, quen, entrando polos Pirineos chegaron a Galicia. Para Moralejo Laso (1977: 29) 
é unha “llanura inculta”, equivalente ao ast. granda, “rasa abierta, terreno pedregoso”, 
de igual raíz que a voz lombarda alpina ganda ‘ladeira pedregosa’, unha equivalencia 
defendida anteriormente por Hubschmid (1960a: 63), quen tamén a relaciona co alemán 
gand e coa retorromana gonda. Mentres, Rostaing (1950: 52) coida que ten a súa orixe 
na raíz *gan- / *kan- ‘cima, cresta’.  

ORO17.1. Gándara, A 

Lugar da parroquia de Santa Comba.  
Gandara: a. 1027 NcltrMedieval 155; a. 1078 ES 420. 

ORO17.2. Gándaras, As 

Barrio de Lugo situado na zona norte da cidade. 

É o plural de gándara. A voz gándaras aparece como topónimo en 1339 na 
Colección Diplomática de Galicia Histórica, de López Ferreiro (TMILG, s. v. 
gándaras). Da súa forma singular hai documentación desde o séc. IX. 

ORO18. Garaloces  

Aldea da freguesía do Burgo. 
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É o único topónimo que atopamos con esta forma no Nomenclátor de Galicia. 
Bascuas (2002: 323) cre posible, aínda que con moitas reservas, que tanto Garaloces 
como Garabolos poidan ter relación coa raíz indoeuropea hidronímica *G

W
ER- ‘tragar’, 

mais parece difícil esta asociación ao non existir ningunha corrente fluvial nos seus 
arredores e situarse nunha media ladeira.  

Si semella tratarse dun vocábulo composto, pois temos un Valdeloces na 
Rioxa14. Pola súa situación orográfica, o primeiro elemento debe ser o prerromano 
GARA ‘cima, cume, costa’, presente no éuscaro (Bergara ‘a costa do río’). O segundo, 
resulta máis difícil de averiguar, aínda que é posible que se trate dun posesor15, quizás 
emparentado xa co prerromano Allucius (Albertos 1966: 18), nome dun príncipe 
celtibero da Península Ibérica (Blázquez, 1977: 386). Menos probable parece 
relacionalo co lat. lux, lūcis ‘luz, claridade’.  

Galaroses: a. 1295 CDFerreira 782. 

 

ORO19. Labio  

Aldea e parroquia situada na zona nordeste do concello, baixo a advocación 
relixiosa de san Pedro. Eclesiasticamente pertence ao arciprestado de Lugo. 

Na documentación catedralicia que vai dende o séc. VI ata o XII o topónimo 
aparece sempre asociado a un monte, o Montem Lapium, para, posteriormente, dar nome 
a unha entidade de poboación. A súa orixe moi probablemente estea no apelativo 
indoeuropeo LAPI- ‘roca’ (C. Búa, 1999: 312), un radical que tamén aparece no 
substantivo latino lapis ‘pedra’. Amais, tanto en galego coma en castelán e portugués 
temos a palabra lapa (procedente do precelta <*lappa ‘pedra’) para designar unha gran 
lousa ou unha rocha en forma de cova. Así pois, na súa orixe o seu significado sería o 
de ‘monte pedroso’ ou ‘monte rochoso’. 

Un diploma da catedral lucense de 1032 (ES XL 410-412) dinos que nese monte 
había un castelo propiedade da igrexa lucense protexido por unha gornición vascoa que 
cometía moitas humillacións entre a poboación, polo que foi expulsada do lugar polo 
conde Rodrigo Romáez, conde que anteriormente se enfrontara ao poder real. Cando o 
rei Vermudo III visita Lugo, ordénalle ao bispo que no lugar que ocupaba o castelo 
constrúa unha capela na pena chamada Lapio, de tal xeito que aquela sexa sempre 
propiedade da sé lucense. 

Montem lapium: a. 572 Cañizares I 4. 

Lappio monte: a. 747 NcltrMedieval 158. 

Mons lapio: a. 1016 Cañizares I 196. 

Alpe vocitato Lapio: a. 1032 ES XL 412.  

                                                 

14 González Blanco, A. (1987): Diccionario de toponimia actual de La Rioja. Murcia: Universidad de Murcia / 
Instituto de Estudios Riojanos, 574.  

15 Aloces era un lugar da parroquia de Deiro en Vilanova de Arousa, segundo recolle Madoz (s. v.). 
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Labio S. Pedro ecclia: a. 1105 NcltrMedieval 157. 

Lapideus mons: a. 1130 NcltrMedieval 158. 

Labio monte: a. 1178 NcltrMedieval 157. 

Sancto Petro de Labio: s. d. Cañizares II 454, a. 1222 Cañizares III 715. 

Labio, S. Pedro: a. 1222 NcltrMedieval 157. 

Lavio, S. Pedro, ecclia: s. d. NcltrMedieval 159. 

ORO20. lama 

Corominas (DCECH, s. v. lama) cre que se trata dun vocábulo de orixe latina, a 
pesar de que considera que LAMA  ‘lodo’ é unha voz rara empregada por literatos 
procedentes de terras ilíricas. 

Pola súa parte, Menéndez Pidal (1968b: 100-102) pensa que a voz lama, que 
ocuparía o triángulo noroeste da Península sinalado por unha hipotenusa que vai dende 
a ría do Teixo ata incluír Biscaia e Áraba, sería de orixe prelatina. Despois de analizar a 
súa extensión en dialectos da Italia meridional, no sur de Francia e no Báltico, chega á 
conclusión de que non pode pertencer ao substrato ibérico, senón ao ambro-lígur-ilirio. 
Mentres, para Piel (1947a: 312), aínda que considera que é unha palabra rara en latín, 
puido ser traída polos colonos rurais romanos, e non polos lígures. Hubsmich (ELH I 
135) presupón un antigo *lamma ‘lama, bulleiro’ e considera que puido ser traída polos 
galos. 

Namentres, para Carrasco Serrano (2008: 351) é un vocábulo hispánico que 
podemos ver no topónimo Lama dos vetóns e que parece estar moi asociado coa lingua 
portuguesa, de tal maneira que na Lusitania había un lugar chamado Lamaecum, hoxe 
Lamego. Na súa opinión, poderiamos poñer lama en relación co protocéltico *plām-a > 
* lām-a, con perda de p- inicial, e estaría relacionado co irlándes lám, polo que sería un
nome céltico. 

O seu significado é o de “masa branda que se forma ao mesturarse terra, area, 
follas etc., con auga” e ten como sinónimos barro, bulleiro, lodo e trollo (DRAG). 

Como elemento constituínte de diferentes entidades de poboación dá nome a 
preto de 200 lugares repartidos pola nosa xeografía, sen ter en conta os derivados e 
diminutivos. 

ORO20.1. Lamaboa 

Aldea da parroquia de san Xoán do Campo. Temos outros lugares coa mesma 
denominación nos concellos de Gomesende e Xove. 

É un topónimo composto do subst. lama, un tema moi común na formación de 
nomes de lugar en Galicia, e o adxect. lat. BONA ‘boa’, para aludir a un terreo húmido e 
produtivo. Este lugar debía opoñerse a outro Lamamala da mesma parroquia, tal e como 
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constatamos nun documento de principios do séc. XIII: “In filigresia Sancti Johannis de 
Campo, loco qui dicitur Lamamala” (a. 1204 Cañizares III 689).  

[Lamaboa]: Afonso Eanes de Lamaboa: a. 1334 DCLugo14 324. 

 

ORO20.2. Lamas  

Lugar e freguesía situada na zona sur do concello, limítrofe coa de Gomelle, esta 
xa no termo municipal de Guntín, baixo a advocación de Santalla. Eclesiasticamente 
pertence ao arciprestado dos Coutos (dereita). Estamos diante dunha forma toponímica 
abondosa que dá nome a uns 90 lugares galegos. 

É a forma plural de lama. 
Lamas: a. 1088 Cañizares II 417 = a. 1088 NcltrMedieval 158; a. 1304 DCLugo14 71, 
a. 1311 DCLugo14 138. Fernan Pelaes de Lama: a. 1334 DCLugo14 332. Fernan 
Rodrigues de Lamas: a. 1388 DCLugo14 1058. Lourenço Eanes de Lamas: a. 1336 
DCLugo14 346, a. 1377 DCLugo14 918. Lourenço Yanes de Lamas: a. 1346 
DCLugo14 528, a. 1356 DCLugo14 690, a. 1374 DCLugo14 868. Miguell Peres de 
Lamas: a. 1306 DCLugo14 80. Monin Peláez de Lamas: a. 1311 DCLugo14 138. 

 

ORO20.3. Lameiro, O  

Aldea da parroquia de Prógalo. 

É un derivado abundancial masculino de lama a través do sufixo latino -ĀRĬU. 
Un lameiro é, xa que logo, “un lugar con moita lama” (DRAG), aínda que tamén pode 
designar un “prado con rega onde medra a herba todo o ano” (DRAG). Nestes sentidos é 
sinónimo de lameira, mais pode referirse, así mesmo, a aquela “tierra de cultivo en que 
hay humedad constante” (DEGC).  

As concorrencias que conteñen a forma lameiro/s mantéñense 9 veces na 
Coruña, 7 en Lugo, 3 en Ourense e 12 en Pontevedra; mentres que con lameira/s 
rexistramos 13 lugares na Coruña, 7 en Pontevedra e cadanseu nas provincias de Lugo e 
Ourense. 

 

ORO21. Laxe, A  

Aldea das parroquias de Bascuas, Benade e Pedreda.  

É un topónimo moi frecuente en Galicia. No nomenclátor aparece dando nome a 
preto de 100 lugares repartidos por todo o territorio galego, aínda que con 
preponderancia nas provincias de Lugo e Pontevedra. Outros 30  presentan a forma 
Laxa(s), concentrados no suroeste da provincia de Lugo, no noroeste de Ourense e na 
franxa leste de Pontevedra. 
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As variantes Laxa(s) / Laxe(s) na toponimia 
maior de Galicia (PTG): 

▪ Laxa(s) 

▪ Laxe(s) 

Corominas (DCECH, s. v. laja) propón para o port. laja un hispano-latino 
LAGĔNA, termo de probable orixe céltica, pois na toponimia a súa presenza é exclusiva 
do occidente peninsular, de onde o cast. laja “piedra lisa, plana, poco gruesa” e tamén 
“piedra pizarrosa”. A forma Laxe é consecuencia do esvaecemento final -a > -e.  

A “illa Lagena” era un dos límites do antigo condado de Pallares alá polo séc. VI 
(ES  XL 347).  

Os dicionarios galegos actuais rexistran ese dobre significado. Por un lado, 
“pena de grandes dimensións e de superficie lisa, que aflora nun terreo sen sobresaír 
del” (DRAG); por outro, “pedra que se presenta en follas planas e de pouco grosor” 
(DXL).  

ORO22. monte 

O seu étimo é o lat. MONTE ‘monte, montaña’ (DELL), que probablemente tivo ŏ 
breve (DCECH, s. v. monte).  En canto ao seu significado, hoxe en día ten o xeral de 
“montaña” (DRAG), a pesar de que pode ofrecer acepcións distintas como a de “tierra 
inculta cubierta de árboles, arbustos o matas” (DEGC) ou a de “esquilme, broza que 
crece espontánea al dejar de labrar un terreno”, que recolle Rivas Quintas en terras 
ourensás e na lucense de Taboada (Frampas III). Unha acepción semellante é a que 
posuía en castelán antigo, pois significou “arbolado o matorral de un terreno inculto” 
(DCECH, s. v. ) e no Cide aplicouse a un bosque de árbores, uso que Corominas aínda 
constata na época de Nebrija.  

ORO22.1. Monte de Meda 

Parroquia situada na parte sur do concello, limítrofe co termo municipal de 
Guntín, baixo a advocación relixiosa de santa María Madanela. Eclesiasticamente 
pertence ao arciprestado dos Coutos de Lugo (dereita). 
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Na súa orixe, o Monte de Meda era unha montaña que facía de límite entre o 
condado de Pallares e o couto do bispo de Lugo, tal e como consta en documentos 
catedralicios do séc. VI nos que se cita o Montem de Meta (CDCañizares 24). Na 
actualidade pasou a designar tres entidades de poboación que se sitúan nas súas abas e 
que se identifican polo seu padroeiro: dúas na ladeira sur que pertencen ao concello de 
Guntín (San Martiño e San Cibrao de Monte de Meda) e a que estamos estudando, na 
zona norte. Pola súa parte, o monte é coñecido hoxe en día vulgarmente como O Picato. 

A procedencia de Meta está no lat. MĒTA ‘obxecto de forma cónica’ (DELL). 
Ademais da acepción de  “morea grande de monllos de cereal colocados ordenadamente 
ao redor dun pau, que se fai no lugar onde despois se van mallar, polo xeral na eira” 
(DRAG), tamén ten o valor de ‘enterramento funerario prehistórico’, polo que sería 
sinónimo de madoña, madorra, medela e modoña (GDXL), de tal xeito que 
orixinariamente o monte tería no seu cume unha mámoa. 

montem de Meta: a. 572 Cañizares I 4. 

monte de Meda: a. 984 Cañizares II 307. 

monte Meta: a. 1017 Cañizares I 200. 

Sancte Marie Magdalene: a. 1308 DCLugo14 98. 

En Portugal temos Monte Meda en 1059 (OMP 216). 
 

ORO22.2. Monte Sartego  

Aldea da parroquia de Muxa. Outros lugares que levan o nome Sartego témolos 
nos concellos de Cerceda, Cedeira, Fene e Neda. O plural Sartegos é unha aldea do 
concello coruñés de Trazo. 

Un sartego é un “sepulcro de pedra” que ten como sinónimo o vocábulo 
sarcófago (DRAG). A súa orixe ofrece dificultades. Corominas (DCECH, s. v. 
sarteneja) insinúa que “podría haberse tomado del francés antiguo sarcueu” ou mesmo 
que o termo galego puido evolucionar de xeito espontáneo a partir de sarcophago > 
*sarco(v)ego > *sarcuego “disimilado en *sarkégo que pudo pasar entonces a sartégo 
por influjo de sartén o por disimilación k- g > t- g”. Mais debemos dicir que o vocábulo 
sartén non foi usado tradicionalmente en galego. 

E aínda que Ernout-Meillet (DELL, s. v.) constata as variantes sartophagus e 
sartofagus, para Pensado (OELG 493) a etimoloxía “sigue siendo oscura y la complican 
aún más los tops. Sartéguas y Sartédegos”, pois como el pensa, partindo de sartofagus, 
e admitindo o paso de -f- > -v- nun suposto *sartóvagos, “resulta raro el paso -ó- > -é- 
para llegar al Sartévagos que ofrece la mención más antigua que conocemos, un doc. de 
Moraime de 1095” (DocMoraime 621), referido con toda probabilidade ao Sartegos de 
Trazo. Aceptada esta proposta, a posible evolución, na súa opinión, proseguiría como 
*Sartéuegos > *Sartéugos > Sartéguos > Sartegos, forma que lemos en 1380 
(DocMoraime 639).  
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Na zona do Valadouro E. Rivas (Frampas II) constata a súa utilización como 
adx. co significado de “pedregoso, mal para el cultivo”. 

ORO22.3. Montirón 

Barrio periférico situado na zona leste da capitalidade municipal e que 
representa unha forma única na toponimia galega.  Na primavera de 1809 estivo 
acampado neste lugar o exército francés ata a súa retirada de Galicia. 

A pesar de que Corominas (OnoCat V 423) ve no céltico montari, e en particular 
na súa variante montjaro, a posible explicación etimolóxica do Montiró catalán, 
pensamos que o noso topónimo Montirón é un nome composto onde conflúen o lat. 
MONTE ‘monte, montaña’  e, quizabes, o xentilicio latino ERONĬŬS (Solin e Salomies 74), 
a partir da forma de xenitivo ERONĪ(Ī),  que sería o seu propietario, o que explicaría 
ademais a variante Monterón. Menos probable parece o tamén xentilicio lat. TIRONĬŬS 
(Solin e Salomies 187).  

Montiron : a. 1551 AcLugo16 440. 

ORO23. Outeiro 

Aldea das parroquias de Pedreda, de Romeán e de Saa. 

Constitúe un topónimo  moi frecuente en Galicia, xa que máis de 500 lugares 
levan como compoñente este apelativo oronímico (http://sli.uvigo.es/toponimia). O seu 
significado ten que ver cunha “pequena elevación de terreo illada e de pouca extensión” 
(DRAG). 

O apelativo outeiro como compoñente 
oronímico na toponimia maior de Galicia 
(PTG). 
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Ten a súa orixe no lat. ALTAR ĬU ‘altar’ (DELL) ou tamén pode tratarse dun 
derivado do lat. ALTU  ‘alto’ (DELL) + suf. -eiro < -ĀRĬU, a través da forma do lat. 
vulgar do NO *ALTARIU .  

Para Menéndez Pidal (1972: 412) o substantivo lat. altariu é propio do lat. 
occidental hispánico e estendíase polo territorio que conformaba o antigo reino leonés 
no séc. X, incluída Castela. 

Autario : a. 1038 Cañizares II 368, a. 1088 Cañizares II 417. 

[Outeiro]: Fernan Affonso d'Outeiro: a. 1334 DCLugo14 330. 

[Outeyro]: Fernando Çego d'Outeyro: a. 1343 DCLugo14 487. Martin Ruibal 
d'Outeyro: a. 1350 DCLugo14 619. 

 

ORO23.1. Outeiro, O  

 Lugar da parroquia de Outeiro das Camoiras. 

Autario : a. 1038 NcltrMedieval 142. 

Auteyro: a. 1088 NcltrMedieval 142. 

[O Outeiro]: Rodrigo do Outeiro: a. 1555 AcLugo16 613. 

 

ORO23.2. Outeiro das Camoiras 

 Parroquia  situada na zona occidental do termo municipal  e limítrofe co 
concello de Friol, baixo a advocación relixiosa de san Salvador. Eclesiasticamente 
pertence á demarcación dos Coutos de Lugo (esquerda). Para Camoiras, vid. ANP09. 

Sant Salvador (advocación relixiosa): a. 1344 DCLugo14 495. 

San Salvador de Camoyra: a. 1350 DCLugo14 611. 

 

ORO24. pedra 

A voz pedra e os seus derivados forman parte de preto de 150 topónimos 
repartidos por todo o territorio galego, ben de forma individual, ben precedida de 
determinante e / ou acompañada dun adxectivo ou dun complemento preposicional. 

Procede do lat. PĔTRA ‘rocha, pedra’ (DELL), un préstamo do grego. É un 
vocábulo común á maioría das linguas romances: cast. piedra, port. e cat. pedra, fr. 
pierre, it. pietra, rom. piatră.  A forma pedra figura arredor de 936 nos diplomas do 
mosteiro coruñés de Caaveiro (CODOLGA, s. v.).  

 



CARLOS VÁZQUEZ GARCÍA 

72 

ORO24.1. Pedrafita 

Aldea da parroquia de Santa Comba. 

Ademais da aldea que nos ocupa, este nome de lugar aparece representado unha 
ducia de veces na toponimia galega, maioritariamente na provincia de Lugo, con oito 
lugares, seguido da da Coruña e Pontevedra con dous cada unha delas. En Ourense non 
constatamos ningunha aldea con este nome. 

O segundo elemento é o lat. FICTA ‘cravada, fixada’ (DCECH, s. v. hito), polo 
que orixinalmente designaba unha pedra chantada no terreo para marcar un límite ou 
lindeiro entre demarcacións, que ben podía ser un menhir, un miliario ou un simple 
marco. En port. e en cat. temos a forma Perafita, en cast. Piedrahita, en fr. Pierrefitte e 
en it. Pietrafitta. 

Petra fita: a. 1133 NcltrMedieval 168; s. d. Cañizares II 454. 

ORO24.2. Pedreda 

Lugar e parroquia baixo a advocación relixiosa de san Vicente, arciprestado de 
Lugo, limítrofe coa capitalidade municipal pola súa parte norte. Outra aldea con igual 
nome pertence ao concello de Padrón. 

A abundante documentación medieval do topónimo lévanos de xeito claro a un 
abundancial de pedra a partir dunha base PĔTRETA (< lat. PĔTRA + sufixo colectivo 
-ĒTA), un sufixo que engade a noción de ‘lugar onde abunda algo’ (Ferreiro, 1997: 129), 
neste caso pedras. 

S. Vicentii ecclia in Petreta: a. 1038 NcltrMedieval 185. 

Valle Petreta: a. 1042 Cañizares II 26. 

Petreta: a. 1104 Cañizares II 460 = a. 1104 NcltrMedieval 169, a. 1222 NcltrMedieval 
169. 

S. Vincentii de Petreta: a. 1222 Cañizares III 715. 

Pedreda, S. Vicente: a. 1274 NcltrMedieval 168, a. 1332 NcltrMedieval 168, a. 1336 
NcltrMedieval  168. 

Sam Viçenço de Pedreda: a. 1310 DCLugo14 136. 

San Viçenço de Pedreda: a. 1310 DCLugo14 136, a. 1333 DCLugo14 312, a. 1334 
DCLugo14 329, a. 1334 DCLugo14 330, a. 1334 DCLugo14 330, a. 1336 DCLugo14 
362, a. 1337 DCLugo14 378,  a. 1350 DCLugo14 630. 

Sant Viçenço de Pedreda: a. 1333 DCLugo14 311, a. 1333 DCLugo14 313, a. 1334 
DCLugo14 316, a. 1334 DCLugo14 317, a. 1334 DCLugo14 318, a. 1334 DCLugo14 
319, a. 1334 DCLugo14 320, a. 1334 DCLugo14 322, a. 1334 DCLugo14 323, a. 1334 
DCLugo14 326, a. 1336 DCLugo14 362.  

Pedreda: a. 1334 DCLugo14 315, a. 1334 DCLugo14 326, a. 1337 DCLugo14 378. 
Migeel Ferrnandes de Pedreda: a. 1334 DCLugo14 330. Pedro Eanes de Pedreda: a. 
1334 DCLugo14 329. 

Santo Viçenço de Pedreda: a. 1334 DCLugo14 315. 
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ORO24.3. Pedrouzón 

Aldea da parroquia de Tirimol, forma única na toponimia maior de Galicia.  

 É un derivado de pedra, cos sufixos latinos -UCEU-, de matiz claramente 
desprezativo, e -ŌNE, cun ton despectivo, pois en ocasións o tamaño grande constitúe un 
trazo negativo (Ferreiro, 2007: 192). Aludiría a un sitio con proliferación de pedras 
grandes e, por tanto, pouco apto para o cultivo. 

 O lugar de Petruzo de Vaascones, na actual parroquia de Bascuas, constituía o 
límite do condado de Chamoso en 572 (CDCañizares 23). En Portugal, villa Petrauzus 
en 1013 (OMP 267). 

 

ORO25. pena  

A pesar de que se trata dunha voz moi común e constatada xa na documentación 
galega desde o séc. VIII (CODOLGA, s. v. pena), o certo é que a súa etimoloxía foi 
obxecto de discusión por parte dos diferentes investigadores. Coido que foi Meyer-
Lübke (1911: 6514) quen primeiro propuxo a base latina PĬNNA como orixe do prov. 
pena, esp. peña e cat. penya. Corominas (DCECH, s. v. peña) fala, igualmente, dun 
étimo latino para a palabra española peña, do lat. PĬNNA, ‘amea’, e tamén ‘pluma’, e 
compara as rochas dun monte con penedos coas ameas dunha fortaleza, para afirmar que 
“en gallego-portugués antiguo la forma más castiza fue pena (...) hoy todavía usual en el 
común penedo, peñasco, peñascal [...] y difundida en toda la toponimia del país”. Con 
todo, cando se refire a Peñaranda de Duero acode ao galo pennos ‘cabeza, parte máis 
alta’ (1972: 85).  Seguen a proposta latina Nicandro Ares  (2001: 77) e  Navaza (2007: 
60).  

Non obstante, outros estudosos consideran que é un vocábulo de ascendencia 
celta, unha proposta xa formulada por F. Diez no séc. XIX (1853: 312), quen establecía 
para o it. penna, esp. peña e port. penha o céltico pen-. Deste xeito, Dauzat e Rostaing 
(1963: 34, 232) propoñen o célt. pen-, lígur penna ‘altura’ para diferentes topónimos 
franceses,  mentres que M. Alvar parte do precéltico ou preíbero pinn- ‘cresta, roca’ 
para certos topónimos aragoneses e italianos. Tamén para Rivas Quintas (1982: 96-98) 
o étimo é anterior, do céltico penn- / pinn- ‘rocha, outeiro’, que posteriormente 
evolucionaría a ‘cume’.  

En calquera caso, parece factible que a palabra latina estea emparentada co 
céltico pennus, pinnus ‘agudo, en punta’, un significado que xa se observa en S. Isidoro 
(apud Rivas Quintas, 1982: 97), polo que non resulta doado establecer unha única base 
para todos estes topónimos. Ademais, tamén existiu o cognome latino Pinna (Kajanto 
332).  
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ORO25.1. Pena, A 

Aldea das parroquias de Calde, San Xoán de Pena e Vilachá de Mera. Máis de 
100 lugares galegos teñen esta forma toponímica, ben acompañados de artigo, ben sen 
el.  

A Pena: a. 1315 DCLugo14 177. 

ORO25.2. Pena da Mula, A 

Lugar da parroquia de Piúgos. 

 Debe tratarse dun topónimo de creación contemporánea, posto que non aparece 
no DGU (s. v. Piugos) nin en Madoz (s. v.). Constatamos a existencia dun monte coa 
mesma denominación na parroquia da Mariña, no concello de Ferrol.  

 En principio, parece  ter relación co animal do mesmo nome. A pesar de que non 
dispoñemos de testemuños históricos referidos a este lugar, si os temos do termo 
municipal murciano de Mula. González Fernández (1986: 36) recolle de documentos do 
séc. XV un “locus de Albudeite in termino Mullae” e outro “locus populae Faxardi cum 
castro de Alcalá, prope Mullam”. Despois de analizar as diferentes propostas 
etimolóxicas (árabe, grega, latina) por parte de diversos investigadores, chega á 
conclusión de que procede do adx. latino mulleus, mullea, mulleum ‘de cor vermella ou 
purpúrea’ (DELL). Mais na nosa secuencia non é un adxectivo, senón un substantivo, 
polo que, en principio, non valería para o topónimo lucense. Menos probable é que se 
trate dun alcume, debido á forma do sintagma. 

ORO25.3. Penairada 

Aldea da parroquia do Veral, un topónimo maior único na xeografía galega. 

O segundo elemento do composto vén da forma latina ĀREATA, de ārea ‘área 
dunha granxa, espazo libre de construción’ (DELL)  + suf. latino -ATA, que daría como 
resultado en galego as voces airada / eirada “cada unha das capas de cereal que se 
estenden na eira para trillala” (DRAG), e que aludiría, no caso do topónimo, a unha gran 
pena onde se realizaban antigamente os labores da malla de cereais.

ORO25.4. Penarrubia 

Aldea da parroquia de Orbazai, unha forma toponímica que se repite nos 
concellos de Baralla e Curtis. 

O segundo termo debe ser o adx. latino RŪBĔA ‘vermella’, de rŭbĕo (DELL), 
moi posiblemente relacionado coa cor dalgún penedo dos arredores. En 804 temos 
Pennam rubiam (ES XXVI 442) en documentos castelás e en Portugal o castro de 
Penna Rubea no séc. XIII (OMP 262). 
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ORO25.5. Penas 

 Lugar da parroquia do Burgo.  

 É a forma plural de pena. 

 

ORO25.6. Penelas  

 Aldea  da parroquia de Calde. Arredor de 50 entidades de poboación galegas 
levan este nome, ben en plural, ben na súa forma singular. 

 Trátase dun derivado de pena e mais o sufixo diminutivo latino en plural -ĔLLAS. 
Unha penela é unha “rocha pequena a rentes do chan” e tamén unha “pequena elevación 
do terreo” (DRAG).  Un sinónimo é penelo. Temos un lugar chamado Penellas en 747 
na comarca do Deza como límite da villa Veremudi (CDCañizares 33). En Portugal, 
Penellas en 922 e Penelas en 1258 (OMP 262). 

 

ORO26. Puga, A 

Aldea da parroquia de Benade. 

Hai outra homónima no concello ourensán de Toén, aínda que na parroquia de 
Pradeda, no concello lucense do Carballedo, temos un Barrio da Puga.  

En galego existe  o subst. puga co significado de “calquera obxecto dunha 
materia ríxida, delgado e aguzado” (DRAG).  Corominas (DCECH, s. v. púa) pensa 
nunha base *puga,  quizás unha voz itálica ou indoeuropea precéltica, emparentada con 
pŭngĕre ‘punzar’ e pūgĭo ‘puñal’, aínda que resulta raro que non se perda o -G- na nosa 
lingua, polo que  Méndez Ferrín (2007: 369) cre máis aceptable unha raíz indoeuropea 
*puca. Despois de se referir a dous orónimos como Coto de Puga, en Toén (O), e 
Castro da Puga, en Coristanco (C),  suxire a posibilidade de que puideron ser chamados 
así “pola súa forma aguda para despois daren lugar a nomes de poboados [...] Ou tamén 
puido ser que o apelido proceda do alcuño dunha persoa de feituras alongadas e 
aguzadas”. 

Así e todo, o noso topónimo está enclavado nun lugar elevado, polo que tamén 
podería estar relacionado coa raíz indoeuropea p(h)u-k- ‘vento’, postulada por Pokorny 
(IEW III 847-848),  e facer alusión a un lugar exposto ao vento. 

Como topónimo aparece a partir de 918 na documentación de Celanova 
(TCelanova 685-686) xa como Puga, ocorrencia que se repite en todos os pergameos 
medievais posteriores. A forma pucam lémola en 1249 en San Pedro de Ramirás 
(CDRamirás 253-254). 

González de Puga foi alcalde ordinario de Lugo no séc. XVI (vid. AcLugo16 
793). 
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ORO27. Raña, A 

Aldea da parroquia de Saa. No territorio galego temos outros trece lugares 
homónimos e catro máis presentan a forma plural. 

 O dicionario galego-castelán de Carré Alvarellos (DGC) recolle para esta voz, 
entre outras, a acepción de “rápido desnivel o declive en el lecho de un río de fondo 
pedregoso” e “terreno alto y de monte pobre”, acepcións que non aparecen hoxe nos 
dicionarios galegos normativizados. Tamén Piel (1947a: 331-332), seguindo o 
dicionario de Figueiredo, indica que o termo ranha en Portugal, como apelativo, 
significa “declive no leito de um rio, rápido”. Pero o topónimo obxecto da nosa análise 
non se atopa á beira de ningunha corrente fluvial, polo que parece ter máis relación co 
segundo significado indicado por Carré. Este sentido é tamén o que lle dá Menéndez 
Pidal (1968b: 185) ao atribuírlle o valor de “sitio raído o arrasado por acción erosiva de 
las aguas o por un argayo”, en tanto que para Corominas (DCECH, s. v. arañar) 
significa "terreno cubierto con monte bajo", e considera que a súa etimoloxía é incerta.  

En calquera caso, semella ser un vocábulo de orixe prerromana, asociado moitas 
veces ao verbo rañar ‘raer’, así como ao apelativo monte, que presenta na nosa 
documentación unha base Ranea en 951 (TSobrado 52) e Monte de Rania en 835 
(TSobrado 51). 

[Rana]: Fernan Eanes de Rana: a. 1291 CDFerreira 757. 

[A Raña]: Alonso da Raña: a. 1551 AcLugo16 407, a. 1553 AcLugo16 508. 

ORO28. Rubiana, A 

Aldea da parroquia de Meilán, unha forma única no NG, e da que non temos 
constancia na documentación antiga.  

Estamos diante dun topónimo que presenta unha forma anómala na evolución 
fonética galega, coa conservación da nasal intervocálica, pois o normal é que a solución 
patrimonial moderna do sufixo lat. -ĀNA dese como resultado -á, med. -ãa (cf. Rubiá), 
polo que semella ser un termo introducido tardiamente. Con todo,  temos en Ourense 
actualmente un Rubiá que aparece escrito no séc. XVII varias veces como Rubiana16, 
unha escrita que se mantén no primeiro terzo do XIX (DGU VIII 351), aínda que é 
posible que se trate dun castelanismo.  

Para explicar a súa orixe, o que parece máis probable é que o topónimo estea 
relacionado co adx. latino RŪBĔUS ‘rubio’, ‘louro’ e que aluda á cor do terreo, ou ben 
que se refira á  unha terra con proliferación da rubiana, unha planta cunha raíz de  cor 
vermella que se utilizaba para tinguir. 

16 VV. AA. (1989): Pleitos de de Hidalguía que se conservan en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. 
Tomo XIV. Madrid: Hidalguía, 118-119. 
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ORO29. Rubiás  

Parroquia situada arredor da estrada que comunica Lugo con Vegadeo e que 
dista uns oito quilómetros da capitalidade municipal. Ten como padroeiro a san Xillao. 
A nivel eclesiástico pertence ao arciprestado dos Coutos de Lugo (esquerda). 

Na toponimia galega temos distintos Rubial, Rubián, Rubiais, Rubiáns e Rubiás 
e semella que non todos teñen a mesma orixe (vid. Navaza 2006: 481-483). Nuns casos, 
parecen corresponder a unha forma antroponímica e noutros a un orónimo, ou incluso a 
un fitónimo. E aínda nun mesmo topónimo como Rubiás (Rubiáns e Rubiais serían 
variantes dialectais), a xulgar polas diferentes ocorrencias medievais, habería dúas 
posibles etimoloxías diferentes, dependendo de se estamos diante dun vocábulo con 
sufixo latino -ĀNU ou -ĀLE. Así, lemos Rubianes entre 1001-1300 (TSobrado 139-140), 
Ruvianes en 1163 (CDOseira 51-52) e Fernandus Pelagii de Ruuianes en 1208 
(TSobrado 443-444); pero tamén figuran a uilla de Ruuiales en 942 (DCOurense 14-15) 
e a villa de Ruviales en 1067 (TCelanova 68).  

O noso topónimo consta como Sancti Juliani de Rubiales  xa en 897 (ES XL 
386), polo que resulta evidente que estamos ante un sufixo lat. -ĀLE. Este sufixo acostuma 
ter un valor locativo e tamén abundancial. O máis común é que se trate dun derivado 
romance do adx. latino RŬBĔUS ‘‘rubio’, ‘louro’, para expresar a coloración do terreo, o 
que indicaría a proliferación de diferentes lugares con abundancia de materiais 
ferruxinosos. Outra posibilidade, seguindo a Piel (1968: 187),  é que faga referencia a 
unhas terras onde se cultivaba a planta denominada Rubia Peregrina, usada para 
fabricar tinguiduras, ou ben que teña relación cunha clase de castaña chamada rubial, 
denominada castanaria ruvial en 1025 (TCelanova 514-515), a máis doce de todas, 
como sinala Aníbal Otero (VPiquín), e á que alude Navaza (2006: 480-481).  

 Sancti Iulani de Rubiales: a. 897 CDCañizares 73. 

Rubiales: a. 1222 Cañizares III 715 =  a. 1222 NcltrMedieval 174. 

Rubialis: a. 1239 NcltrMedieval 174. 

Rubiaes: a. 1260 NcltrMedieval 174. 

 

ORO30. Saboleiro 

Aldea da parroquia de Romeán. 

Atopámonos cunha forma única tanto na toponimia maior como na menor de 
Galicia. Non consta na documentación medieval nin figura en Madoz.  

Quizás se trate dun derivado de sábulo < lat. SABŬLU ‘area grosa’, ‘grava’ 
(DELL), e que como voz patrimonial galega evolucionou a xabre, a partir dunha forma 
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*sabulariu17 (< lat. -ĀRĬU), un sufixo que pode engadir un contido semántico locativo,
de oficio e mesmo colectivo, primeiro talvez con caída de postónica, o que posibilitaría 
a conservación da lateral, e posteriormente coa inserción dunha vogal de apoio para 
facilitar a pronuncia: sableiro > saboleiro.  Podería aludir, pois, a un lugar do que se 
extrae o xabre ou a un nome de profesión.  

En portugués temos a voz saboeiro para designar aquela persoa que vende xabón 
e, a nivel oral, parece ser que nalgúns lugares é unha variante de ceboleiro. Neste 
territorio figura como apelido en 167218. 

ORO31. Seixo, O 

Aldea da parroquia de Labio. 

Estamos ante un topónimo moi frecuente no territorio galego, pois máis de 60 
lugares levan como compoñente o nome deste primitivo apelativo, con maior incidencia 
na parte norte da provincia da Coruña e na norte e sur da de Lugo. Outros topónimos 
derivados son Seixalbo, Seixal, Seixas, Seixeda, Seixedo, Seixeiras, Seixidal, Seixido, 
Seixiños, Seixos, Seixoso e Xeixo. 

(O) Seixo na toponimia maior de Galicia (PTG). 

Seixo procede do lat. SAXU ‘pedra grande, rocha’ (DELL), un nome común que 
se tornou en propio. Designa unha “pedra dura de pequeno tamaño, que a erosión tornou 
lisa e arredondada” e tamén un “tipo de rocha xeralmente branca e moi dura” (DRAG), 
polo que a nivel toponímico está relacionado cun lugar no que prolifera este tipo de 
pedra ou rocha.  

As referencias máis antigas do apelativo localízanse en 950 na documentación 
de Celanova onde se le saxum magnum (TCelanova 141-144). Como topónimo temos 
un Saxum Album (hoxe Seixalbo) en Ourense en 1196 (DCOurense 22-23). 

17 Nos dicionarios de lingua castelá do XIX figura o adx. sabulario co significado de “que habita en la arena”. Vid. 
Marty Caballero, D. E. (1865): Diccionario de la Lengua Castellana. Vol. II. Madrid: Imprenta del Anuario, 707. 

18 Alvarez Pegas, E. (1692): Tractatus de obligationibus & actionibus. Lisboa: Antonio Leite Pereira, 574. 
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ORO32. Tellado, O  

Aldea da parroquia de Romeán. Outros dezanove lugares da xeografía galega 
coñécense por este nome, mais resulta estraño este topónimo nunha zona onde as 
cubertas das casas se realizan con lousas e non con tellas. 

O DRAG define a voz tellado como a “cuberta superior dunha casa, edificio ou 
outra construción, formada por unha estrutura de trabes en pendente, recuberta con 
tellas ou con outro material”. A súa orixe está no lat. TĒGŬLA  ‘tella’ e o sufixo -ĀTU, un 
sufixo que engade a noción de conxunto ou colectividade, polo que debeu ser un antigo 
lugar de fabricación ou amoreamento de tellas e non facer referencia a un edificio 
propiamente dito. Para Ares Vázquez (1998: 304) Tellado tamén “aludiría a un 
aedificium tegulatum ou a un terreo onde abundarían restos de antigas tegulas”. Na 
documentación da catedral de Ourense temos o casale de Tegulato en 1206 
(DCOurense 55-56). 

[O Tellado]: Iohan Ferrnandes do Tellado: a. 1334 DCLugo14 330. 

 

ORO33. Val, O 

Aldea da parroquia de San Román, un topónimo moi abundante no territorio 
galego, pois máis de 40 lugares reciben este nome de xeito individual e outros 30 levan 
ese apelativo na súa formación acompañado dun complemento preposicional. 

A voz val defínese como unha “depresión do terreo entre montañas pola que flúe 
ou fluíu un curso de auga” (DRAG). Procede do subs. fem. latino VALLE , de vallis ou 
valles ‘val’, un xénero que se conservou na maioría dos romances. O cambio que se 
produciu en cast., fr. e port. posiblemente se deba ao influxo do lat. mons (DCECH, s. v. 
valle).  

Mentres, Roberts e Bárbara Pastor (DEILE 191-192) falan xa dunha primitiva 
base indoeuropea wel- ‘volver, enrolar’, posiblemente a través dunha variante *wall-, 
lat. vallēs ‘val’,  ‘rodeado de outeiros’. 

 

  

 

 

O apelativo val como elemento constituínte de 
topónimos galegos (PTG). 
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A forma val aparece bastante pronto na documentación lucense, pois en 747, no 
suposto testamento do bispo Odoario, lemos o Ual de Bria (CDCañizares 34), nome que 
recibía o val onde hoxe está a cidade de Mondoñedo en documentos medievais. 

ORO33.1. Valoira 

Actualmente dá nome a un edificio da Avda. das Américas, aínda que grafado 
con -b-, mais na época medieval indicaba un pequeno núcleo de casas. Temos un lugar 
denominado O Valoiro no concello ourensán de Lobios. 

A pesar de que a maioría dos investigadores establecen a súa orixe no sintagma 
latino VALLE AUREA ‘val de ouro’, aludindo posiblemente a que se trata dun terreo rico e 
produtivo, como pensa Ares Vázquez (EsToGa 267-269), o segundo elemento do 
composto debe relacionarse coa raíz ibera UR- / OR-, do indoe. *er- ‘moverse, fluír’ (vid. 
Bascuas, 2002: 42.1 e seguintes), polo que estariamos diante dun ‘val da fonte’ ou ‘val 
de auga’, que concorda cunha das formas que achegamos máis abaixo.  

García Arias (2005: 212) tamén considera que o segundo compoñente dos nomes 
de lugar asturianos Vallouria e Villoria pode ter, entre outros, un referente hidronímico. 

Valouria: a. 1199 NcltrMedieval 181 

Valoyra, fonte de Santa Maria en: a. 1383 DCLugo14 1036. 

Valoyra, casal de: a. 1399 DCLugo14 1079. 

Valoyra, agra de: a. 1470 DCLugo15 354. 

2.3. AGROTOPONIMIA 

AGR01. agro 

A voz agro vén do lat. AGRU, clásico AGER ‘campo, dominio, territorio’, en 
oposición a urbe, e especialmente ‘terra cultivada’ (DELL, s. v. ager) e este do gr. 
άγρος ‘campo’ (NDLEE, s. v. ager). En Du Cange recóllese o significado de ager como 
‘terras, coa súa porción de campo, con certos límites e medidas precisas’ (GMIL, s. v. 
ager).  

A súa aparición na documentación galega constátase en 837 no testamento de 
dona Ximena Muñiz (Diplomática 200; CDCañizares 59). 

Os dicionarios galegos de Aguirre del Río (1858), Francisco Javier Rodríguez 
(1863) e Cuveiro (1876) definen este vocábulo como “conjunto de heredades labradías 
de diferentes dueños regularmente cerrado alrededor” e tamén “tojal cerrado sobre sí” 
(DdD, s. v. agro). Mentres, o da DRAG descríbeo como un “terreo de cultivo” e 
distingue entre agro e agra, sendo esta unha “grande extensión de terra de cultivo 
dividida en leiras ou agros que pertencen a distintos donos” (DRAG, s. v. agra).  
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Os topónimos Agra e Agro, así como os seus derivados e compostos, son 
frecuentes no territorio galego. 

 

 

 

 

As formas Agra e Agro na toponimia 
maior de Galicia (PTG)19: 

■ Agra 

■ Agro 

 

 

 

 

AGR01.1. Agro do Cotarelo 

Lugar urbano situado na zona da Chanca, entre a vía do ferrocarril e a estrada da 
Fonsagrada. Para Cotarelo, vid. ORO11.1. 

 

AGR01.2. Agro do Santo, O 

Aldea da parroquia de Santo André de Castro. Neste lugar identificouse non hai 
moito tempo un edificio de tipo prerrománico dedicado ao culto relixioso20.  

Santo foi un nome persoal que procede do cognome latino SANCTUS (Kajanto 
1982: 252; Solin e Salomies 1988: 396), baseado nas calidades morais e sociais do ser 
humano, e que Floriano Cumbreño xa documenta en 822 no mosteiro burgalés de Oña 
(Diplomática 156-158). Na nosa área temos un Sanctus presbiter en 936 (TCelanova 
61-62). Pero tamén pode ter unha motivación relixiosa, a partir do adxectivo latino 
sanctus ‘sagrado’, participio de sancĭo ‘facer sagrado ou inviolable’ (DELL).  García 
Martínez (1996: 82) recolle diferentes topónimos menores leoneses como Valdesanto, 
Laguna del Santo, Fuente del Santo, Hoyo Santo... e afirma que a maioría dos nomes de 
lugar que conteñen o adxectivo santo ou sacro deben aludir a unha santificación do 
antiquísimo culto ás augas, ás montañas e tamén aos campos.  

                                                 

19 Proxecto Toponimia de Galicia: http://sitgaideg.xunta.es/buscadoravanzado/ 

20 R. Lovelle, M. e Jorge L. Quiroga (2000): “El poblamiento rural en torno a Lugo en el período de la monarquía 
asturiana” en Cuaderno de estudios gallegos, vol. 47, fasc. 113,  p. 65. 
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AGR02. Baradas, As 

Aldea  da parroquia de San Xoán de Pena. 

Este nome de lugar é único en toda a xeografía galega. É moi probable que 
esteamos diante dun topónimo formado sobre o lat. VARA,  ‘vara’, incrementado co 
sufixo -ATA > -ada, indicando ‘conxunto’. 

Apenas posuimos documentación medieval referida a esta forma toponímica. As 
ocorrencias que achamos sobre a voz barata parecen referirse a un deverbal relacionado 
cun antigo baratar ‘entregar unha cousa a cambio doutra’, ou ben estarmos diante dun 
alcume (CODOLGA e TMILG, s. v. barata). En port. tamén dá nome a un insecto que 
en gal. se denomina cascuda.  Non obstante, si atopamos o substantivo varada nalgúns 
dicionarios (GDXLG, s. v.), onde aparece definido como “finca pequena, estreita e 
alongada”, un significado que non se recolle no DRAG, pero que se adecúa 
perfectamente a este nome de lugar. No noso topónimo aludiría a un conxunto de 
parcelas iguais procedentes dun terreo comunal que se reparten entre os veciños dunha 
freguesía -e que probablemente utilizarían a vara como medida de lonxitude para a súa 
división-, significado que recollen os dicionarios de Franco (1972) e o Apéndice ao de 
Eladio Rodríguez de 1961 (DdD, s. v. varada). Cremos que esta división se observa 
aínda perfectamente na actualidade na zona máis próxima á estrada de Sarria.  

Unha acepción semellante témola en Las Varadas, no concello asturiano de 
Teberga, que aluden a “finques estreches y allargaes” (García Arias, 1993: 134). 
Constantino García recolle o sentido que recibe na zona de Guntín como “finca 
pequeña” (Glosario, s. v.). 

Parece obvio que, se aceptamos esta orixe, o topónimo debería grafarse con V-. 

AGR03. campa 

Unha campa é un “lugar no monte onde medra a herba de maneira espontánea” 
(DRAG). No dicionario de E. Rodríguez aparece como sinónimo de ‘campo’, pero “en 
más amplia extensión, pues comprende los campos, las vegas y en general la campiña” 
(DEGC). Igualmente, na maioría dos léxicos ten o significado de “lousa plana de pedra 
con que se cobre unha sepultura” (DRAG). En port. equivale a “lugar onde se sepulta 
um cadáver”, polo que é sinónimo de sepulcro (DPLP). Es ast. ten varias acepcións: “un 
prado sin riego”, “campo llano con hierba corta y sin malezas, que hay en lo alto de una 
montaña”, “campo llano y alto”... (DGLA, s. v. campa). Procede de CAMPUS ‘campo, 
chaira’. 

AGR03.1. Campa da Barra, A 

Aldea  da parroquia de Soñar. 

Barra é unha palabra de orixe céltica, quizás derivada de bar- ‘rama, pau, 
estaca’, ou tamén ‘altura’, indoe. bhar- ‘sobresaír’, analizada por Pokorny (IEW I 108-
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109), que chegou ata nós posiblemente a través do lat. vulgar *barra “travessa; 
divisória” (DLP). Trátase dun vocábulo con diferentes significados tanto en galego 
coma en portugués e castelán. De todos eles, os que mellor acaen ao noso topónimo son 
o de “lugar alto” e  “cobertizo” (Frampas). 

 

AGR03.2. Campiña, A 

Aldea da parroquia de san Salvador de Muxa. 

Derivada da voz campo, unha campiña defínese como un “terreo cultivable, 
xeralmente de grande extensión e chan” (DRAG). É unha voz común á maioría dos 
idiomas romances: cast. campiña, cat. e val. campinya, port. campina, fr. campagne e it. 
campagna.  

 

AGR03.3. Campiñas, As  

Aldea da parroquia de Soñar. É o plural de Campiña. 

 

AGR04. campo 

Procede da voz lat. CAMPUS ‘campo, chaira, terreo amplo fóra do poboado’; 
tamén ‘terra cultivable, agro’. Segundo Coromimas, o sentido de ‘espazo de terra 
limitado que se labra’, correspondía en latín á palabra ager, polo que o emprego de 
campus con este significado resulta dunha innovación romance común a todas as 
linguas latinas (DCECH, s. v. campo). 

Trátase dunha voz polisémica, con outras acepcións, ademais das sinaladas 
anteriormente: “lugar situado xeralmente no centro dunha poboación, onde se celebran 
reunións, festas, feiras etc.” (DRAG); “prado, sitio cubierto de hierba, pradera” (DiGaC) 
ou “sitio elegido para salir a algún desafío” (DEGC).  

 

AGR04.1. Campo, Praza do 

Situada na parte máis antiga da cidade, moi próxima á Catedral, é hoxe en día un 
dos lugares máis emblemáticos e frecuentados da capital lucense. Os historiadores cren 
que nos seus arredores debeu estar o foro romano, o lugar onde se atopaba o macellum 
ou mercado e a sede das actuacións públicas. Con todo, as últimas escavacións no solar 
contiguo á casa consistorial parecen trasladalo cara a esta zona da actual praza Maior. 

Unha praza é un “espazo amplo e descuberto dentro dunha poboación, rodeado 
de edificios” (DRAG), pero no séc. XIV debía ser un espazo bastante amplo, 
mencionado xenericamente co nome de O Campo / O Canpo / O Campo de Lugo, e no 
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que tamén confluía unha rúa con ese nome. Mesmo habería un pequeno barrio tal e 
como se constata nun documento de 1330: vico de Campo.  Non obstante, a partir do 
XVI xa recibe  a denominación de Praza do Campo, que en Madoz era unha das rúas 
interiores da cidade na que había 20 casas. 

O substantivo praza vén do lat. vulg. platĕa ‘rúa ancha, praza’ (DELL). O 
dicionario de E. Rodríguez (DEGC, s. v. plaza) recolle para esta voz a seguinte 
acepción: “Llámase así en la Limia (Orense) a un trozo grande de terreno, o AGRA, que 
está dedicado a trigo, centeno, maíz o patatas”.  

Campo, Rua de: a. 1309 DCLugo14 115. 

Campo, O: a. 1312 DCLugo14 152, a. 1312 DCLugo14 161, a. 1327 DCLugo14 249, 
a. 1333 DCLugo14 307, a. 1337 DCLugo14 373, a. 1341 DCLugo14 457, a. 1342
DCLugo14 479, a. 1343 DCLugo14 486, a. 1349 DCLugo14 578, a. 1349 DCLugo14 
580, a. 1349 DCLugo14 592... Affonso do Campo: a. 1349 DCLugo14 593. Alfonso do 
Campo: a. 1341 DCLugo14 446. Don Iohan do Campo: a. 1316 180. Fernando Eanes do 
Campo: a. 1309 DCLugo14 105. Lopo Afonso do Campo: a. [13..] DCLugo14 48. Lopo 
Affonso do Campo: a. 1336 DCLugo14 346. Pedro Afoso do Campo: a. 1349 
DCLugo14 606. Pedro Domingues do Campo: a. 1301 DCLugo14 54. Pedro Eanes do 
Campo: a. 1327 DCLugo14 248. Pedro Fernandes do Campo: a. 1327 DCLugo14 249. 
Pedro Fernandez do Campo: a. 1310 DCLugo14 125, a. 1310 DCLugo14 130.  

[Campo, El]: Martin Yañes del Campo: a. 1312 DCLugo14 153. Velasco Peres del 
Campo: a. 1326 DCLugo14 239. 

Canpo, O: a. 1312 DCLugo14 161, a. 1316 DCLugo14 183, a. 1329 DCLugo14 271, a. 
1333 DCLugo14 307, a. 1336 DCLugo14 350... Affonso Fernandes, dito do Canpo: a. 
1340 DCLugo14 438. Fernan Eanes do Canpo: a. 1336 DCLugo14 350. Fernan 
Rodrigues do Canpo: a. 1336 DCLugo14 356. Iohan Fernandes do Canpo: a. 1340 
DCLugo14 436. Marina Franca do Canpo: a. 1349 DCLugo14 580. Pedro Ferrnandes 
do Canpo: a. 1330 DCLugo14 278. Vaasco Peres de Canpo: a. 1329 DCLugo14 271. 

Campo, Vico de : a. 1330 DCLugo14 280. 

Campo de Lugo, O: a. 1343 DCLugo14 484. 

Campo, Rua do: a. 1349 DCLugo14 580, a. 1351 DCLugo14 639, a. 1364 DCLugo14 
761, a. 1379 DCLugo14 948. 

Plaza del Canpo: a. 1545 AcLugo16 98. 

Plaça del Canpo: a. 1547 AcLugo16 197. 

AGR04.2. Campos, Os 

Aldea da parroquia de Pías. 

A súa orixe está na forma CAMPOS, plural de campus, e o seu significado 
relaciónase coa existencia de distintos espazos de terra que antigamente se labraban. 
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AGR05. cancela 

A voz cancela, “porta formada por táboas ou paus separados entre si e unidos 
aos traveseiros, que pecha o paso a unha propiedade” e tamén “porta formada por barras 
de metal, que adoita formar parte dun cerrado” (DRAG), é un substantivo moi común en 
galego, formado a partir do masc. cancelo <lat. tardío CANCĔLLU  ‘enreixado de 
madeira’ (DELL), ao que se opón para expresar un tamaño máis grande, xa que cancelo 
é “unha cancela pequena” (DRAG).  

Seguindo a Corominas (DCECH, s. v) a voz cancelo documéntase por primeira 
vez en castelán en 1490 e cancela en 1590. Mariño Paz (1999: 645-646) leva os 
rexistros galegos ao séc. XV e mesmo fala dun documento de 1328. Mais no Tombo de 
Lourenzá aparece o Souto da Cançela xa en 1266 (TMILG, s. v. cançela), mentres que 
en 1399 constatamos o lugar da cancela de Goente nun documento da Historia da 
Coruña (TMILG, s. v. cancela). A voz atópase xa en Sarmiento (Colección 273-277) e 
continúa nos dicionarios actuais. En port., ademais, ten a acepción de “dependência do 
curro onde estão os touros para ser lidados” (DLP). 

Como topónimos, as voces cancela e cancelo dan nome a diversas entidades de 
poboación sobre todo nas provincias da Coruña e Lugo. 

 

 

 

 

 

As variantes Cancela e Cancelo na toponimia 
maior de Galicia (PTG):  

■ Cancela  

■ Cancelo 

 

 

 

 

AGR05.1. Cancelas, As 

Lugar da parroquia de Adai. É a forma plural de cancela. 

 



CARLOS VÁZQUEZ GARCÍA 

86 

AGR06. Cavadas, As 

Aldea da freguesía de San Xoán do Alto, un topónimo que se  localiza tamén nos 
concellos de Abadín, Arbo, A Cañiza, Cerceda, Crecente, Mondariz, Outeiro de Rei, O 
Porriño, Vilardevós e Xermade.  Na súa forma simple,  dá nome a outra ducia de 
lugares repartidos polas provincias da Coruña, Lugo e Pontevedra. 

O topónimo cavadas procede do verbo lat. CAUĀRE ‘cavar’, derivado de cauus 
‘oco’ (DELL), a través dunha forma CAVATAS, un substantivo que se utiliza para 
designar aquel “terreo que se cavou, xeralmente para dedicalo a cultivo” (DRAG). O 
termo cavada constátase en 1278 (CDOseira 1074-75; TMILG). 

O xeólogo alemán G. Schulz (apud Riu / Bobes, 1964: 74-75), cara a mediados 
do séc. XIX,  daba conta dun método de cultivo que consiste nas “rozas o cavadas” que 
se usan nas abas moi pendentes do oeste de Asturias e parte de Galicia “cuya cubierta 
vegetal se cava, seca y quema una vez cada cierto número de años, sembrando y 
recogiendo una cosecha de trigo, a la que sirve de abono la ceniza de la vegetación 
quemada”.  

En Barxamaior do Cebreiro recibe este nome a terra “puesta nuevamente a 
labradío por medio de cavar terrois e, secos, queimalos en tolas pre logho sembrar pan”, 
mentres que no Bierzo occidental é o sistema chamado de “facer bouza” (Frampas 
2001; DdD, s. v. cavada).  

AGR07. Chousa, A 

Aldea da parroquia de San Pedro de Mera, un topónimo que se repite en máis de 
20 concellos galegos. Mentres, a variante masculina Chouso localízase en catro termos 
municipais e a diminutiva Chousela(s) noutros cinco máis. 

O seu étimo está na forma lat. (tĕrra) CLAUSA ‘cercada, pechada’, part. de claudo 
‘pechar’ (DELL). Desde o dicionario de Valladares de 1884 (DGa-Cas, s. v. chousa) 
repítese maioritariamente nos posteriores a acepción de “porción de monte, más o 
menos grande, cerrada y acotada”, así como a de “heredad o finca destinada a varios 
cultivos y en la que hay también árboles de diversas clases” (DEGC). O lexicógrafo 
portugués Morais defínea así: “cerrado, fazendinha, pomarzinho sôbre si com sua cêrca” 
(apud Vasconcellos, Opúsculos II 178). En portugués actual ten os significado de 
“pequena herdade rodeada de muro” (DLP), aínda que nalgunhas comarcas é substituída 
por tapada ou cerrado. 

A primeira vez que constatamos a voz coa forma actual é nun foro do mosteiro 
de San Pedro de Ramirás do ano 1253 (TMILG, s. v. chousa).  

AGR08. Cómaros 

Lugar situado na parte noroccidental da cidade, a carón da vía férrea e próximo á 
intersección da Rolda Norte e á rúa Duquesa de Lugo. Aínda que se trata dun nome de 
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lugar escaso na toponimia maior galega (Cómaros Altos, no concello de Foz) si é 
frecuente atopalo na microtoponimia dando nome a prados, arboredos, labradíos, terreos 
mixtos... (http://sitgaideg.xunta.es/, s. v. cómaro). 

Sarmiento (Catálogo 433) sinala como étimo o lat. CŬMŬLUS, que segundo Rivas 
Quintas (1982: 52) próbase co paralelo lat. tumulus, port. tômboro, tombro, tômoro. 
García de Diego (DEEH, s. v.) trae combro / cómaro ‘ribazo’ tamén de cumulus 
‘montón’. Ménéndez Pidal (1968b: 69) dálle a mesma orixe, a través da forma latina 
comaru, lat. cumulus, lat. vulg. comoru ‘montón’. Un parecer semellante é o de Meyer-
Lübke (1917: 2390), quen trae do lat. cumulus ‘montón’ o fr. comble, prov. comol, port. 
combro, comoro, unha apreciación coincidente cos dicionarios portugueses actuais 
(DLP, s. v. cômaro).  

Esta etimoloxía é rexeitada por Corominas (DCECH),  talvez porque é pouco 
frecuente en galego o rotacismo de lateral, pois o máis normal é a súa desaparición, e  
cre que cómaro é unha palabra de substrato emparentada con marcar, un verbo “de 
origen germánico, probablemente tomado del it. marcare [...], y éste seguramente del 
longob. *markan”.  

Tamén discutibles parecen as teorías de Hubschmid e de Dauzat, para quen 
procede do galo *komb-ber ou *komboros (apud Rivas, 1982: 53). 

O termo foi estudado amplamente a nivel semántico polo profesor Mariño Paz 
(1999: 647-648), quen recolle as dúas glosas de Olea nas que se describe o cómaro, de 
xeito inequívoco, como un muro (normalmente de pedra), namentres que outras fontes, 
entres as que cita a Sarmiento e ao DRAG, relaciónano cunha franxa de terreo sen 
cultivar que arrodea unha propiedade rural. Na súa opinión, a idea común a todas as 
definicións é a de linde, aínda que presente, ademais, a acepción de ‘pequena elevación 
do terreo’. 

A confirmación do vocábulo é bastante temperá na nosa documentación, posto 
que xa figura en 904 nos diplomas do mosteiro de Samos o lugar de Comaro (TSamos 
440). En portugués, constatámolo en 1258 (OMP 88). 

 

AGR09. Cortiña   

Aldea da parroquia de Pías, un topónimo que se repite no concello ourensán da 
Bola. Na súa forma plural, dá nome a outras 20 entidades de poboación repartidas pola 
xeografía galega. 

Crespo Pozo (NCVCG, s. v. cortiña) define a voz cortiña como “parte pequeña 
de terreno, dedicada a huerta, amurallada” e derívaa do lat. cohors, -tis ‘curral’, 
aclarando que se trata dun diminutivo de corte “porqueriza, corral”. O DCECH (s. v. 
corte) e García de Diego (DEEH, s. v. ‘cohors, cohortis’) tamén consideran o leonés 
cortina e o galego e portugués cortiña derivados romances de corte ‘curral’ <lat. vulgar 
corte, do lat. cohorte. A mesma orixe é a proposta por Rivas Quintas (1982: 266), lat. 
cohorte, lat. tardío corte ‘recinto, sitio cerrado’, a través da forma CORTINEA, un 
adxectivo lexicalizado que figura varias veces na documentación de Oseira do séc. XIII 
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(CODOLGA, s. v. cortinea). Para Coromines (OnoCat III 445) numerosos topónimos 
do dominio lingüístico catalán como Cortiella, Cortils, Cortina, Cortinada, Cortingles e 
Cortitxelles teñen esa mesma etimoloxía. 

Con todo, o seu significado foise facendo máis extensivo na maioría das linguas 
románicas, ata chegar a designar un dominio rural, un “terreo próximo á casa de 
labranza, xeralmente valado e de pequenas dimensións, dedicado fundamentalmente ao 
cultivo de cereais, hortalizas ou patacas” (DRAG).  

A partir do séc. X aparece a forma cortina na documentación galega de Sobrado 
e Celanova (CODOLGA, s. v. cortina). En Portugal constátanse os nomes xeográficos 
Cortina, Cortinas, Cortinaes e Cortinai en 1258 (OMP 93).  

AGR09.1. Cortiñas de San Romao 

Este era o nome que recibía a actual praza Maior alá polo séc. XIV. 

O topónimo ten que ver coa existencia dunha capela dedicada ao culto de san 
Román (Romao na área que nos ocupa) e que debía estar situada entre o actual Círculo 
das Artes e o colexio dos PP. Franciscanos. O haxiotopónimo procede do xentilicio 
latino ROMANUS ‘romano, relativo ou pertencente a Roma’ (Vid. HAX04.9.). Era un 
cognome étnico que tiña o valor político de ‘cidadán de Roma’, a capital do Imperio 
Romano (DNG).  

Santo avogoso do raio e das treboadas, o seu culto na Península Ibérica iniciouse 
a partir do séc. VII (DNG). 

As cortinas de sam Romao: a. 1322 DCLugo14 220, a. 1334 DCLugo14 328. 

[As cortinnnas de San Romao]: Rodrigo Arias das Cortinnas de San Romao: a. 1333 
DCLugo14 305. 

Curtinas de San Romao: a. 1377 DCLugo14 913. 

Cortinas de San Romao: a. 1383 DCLugo14 1035. 

AGR10. Couto, O 

Aldea da parroquia de Labio, un topónimo abondoso que representa preto de 90 
lugares en toda a xeografía galega.  

Santa Rosa de Viterbo (1799 I, s. v. couto) indícanos que antigamente o couto 
era un lugar, ou herdade ou porción de terreo demarcado pola autoridade do monarca, e 
tamén “se chamavan coutos os marcos, e padrões, ou pedrões que lhes serviam de 
balizas”. A partir de aquí pasou a designar, así mesmo, un “terreo ou conxunto de 
terreos delimitados e reservados para algunha actividade” (DRAG) e unha “finca cuyas 
tierras constituyen una superficie única, sin contener dentro del perímetro cerrado 
propiedad ajena” (DEGC). Aníbal Otero (VPiquín,) recolle outra acepción en Ribeira de 
Piquín: “terreno abierto común cuya explotación se emprende temporalmente por 
acuerdo entre los partícipes”. 
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A súa orixe témola no lat. CAUTU ‘defendido, asegurado’, part. pas. de CAVĔO 
‘ter coidado, precaver’ (DELL), polo que estariamos diante dun ‘lugar cercado como 
medida de precaución’.  

Nicandro Ares (2005b: 250) recolle diferentes variantes gráficas medievais 
testemuñadas por diversos investigadores como Pidal e Lapesa: coto, capto, cautho, 
cauto, choto, cocto, cogto, couto, kauto, koto, kotto, quocto e quoto. Mais convén 
indicar que algunhas delas parecen ter relación con coto, un topónimo prerromano que 
indica ‘elevación do terreo’ (s. v. O Cotillón), e non con couto, topónimo de orixe 
latina. 

Cautum: s. d., ca. 1133 Cañizares II 519. 

 

AGR11. Devesa, A 

Aldea da parroquia de Meilán, representa un topónimo que designa máis de 70 
lugares espallados por toda a xeografía galega, con menor presenza na provincia de 
Ourense. 

 

 

 

 

A Devesa na toponimia maior de Galicia 
(PTG). 

 

 

 

 

 

 

 

Procede do lat. DĒFĒNSA, part. pas. de DĒFĒNDO ‘defender, preservar’ (DELL, s. 
v. fendō). Menéndez Pidal (1972: 258) sinala que se trata dunha desas voces 
características do léxico latino do NO hispano, como outeiro, adro... Segundo 
Sarmiento (Colección 410) en principio foi *terra defensa, do participio defensus, verbo 
defendere ‘excluír de, protexer’. Para Nunes (1911: 66) aplícase este termo a unha 
‘propiedade cercada ou defendida por sebe ou por muro’  

O DCECH (s. v. debesa) dá como solucións do castelán defesa e debesa, oc. e 
cat. devesa; en Portugal coexisten defesa e devesa, mentres que en Galicia só hai 
constancia de devesa, un termo que se compila no dicionario de Eladio Rodríguez como 
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“dehesa, porción de tierra acotada y con arbolado, destinada generalmente a pasto de 
ganados” e tamén “terreno más o menos extenso dedicado a cultivo”. Pola súa parte, 
Rivas Quintas (Frampas 2001, s. v.) recolle a acepción de “finca con arbolado” na 
comarca luguesa do Incio. En catalán recibe esta denominación un ‘prado con boas 
herbas para pastar vacas, cabalos, ovellas’ (Griera: 1947, s. v. devesa).  

 A Devesa: a. 1336 DCLugo14 356. 

AGR12. Malladoira, A 

Aldea da parroquia de Orbazai que ten outra forma homónima no concello 
pontevedrés de  Vilagarcía de Arousa.  

As ocorrencias medievais das que dispoñemos tanto en galego como en 
portugués refírennos a súa relación cunha gran pedra na que se realizaría manualmente a 
malla dos cereais. Así, en 1216, na documentación do  mosteiro de San Clodio cítase 
unha petram malladoriam (DocSClodio 279) e en 1220 temos unha (petra) maladoira 
ou malhadoira nos pergameos portugueses (OMP 207). Tamén Gonzalo Navaza (2007: 
64) nos dá conta de que no Catálogo do Marqués de Ensenada aparece o Agro de Pedra
Malladoira na parroquia de Dimo (Catoira). 

Estamos, xa que logo, ante un derivado de mallo “instrumento agrícola usado 
para mallar, que consta de dúas pezas de pau, a mangueira e o pértego, unidas por unha 
correa, de modo que se agarra pola parte máis longa e se golpea coa outra” (DRAG), do 
lat. MALL ĔU ‘martelo’ (DELL), a través dunha forma MALLADORIA, como vimos máis 
arriba. 

AGR13. Rozas 

Aldea da parroquia de Teixeiro. Outros trece lugares galegos conservan este 
nome, nuns casos precedido dun artigo e noutros sen el. 

No DRAG o vocábulo  roza aplícase a un “monte que se cava ou ao que se lle 
queima a broza para cultivalo”, mais antigamente designaba a “corta de tojos, 
arbustillos y malezas” (DGa-Cas). 

É un derivado de rozar, lat. vulgar *RŬPTĬĀRE (DCECH, s. v. ‘rozar’), clás. 
RŬMPĔRE ‘romper’ (DELL), a través dunha forma *RŬPTĬĀS. Roberts e Pastor (DEILE 
145-146) parten do indoeuropeo reup- ‘arrebatar’, a través da variante con nasal 
*ru-m-p-, en lat. rumpō ‘romper’, lat. vulgar *rŭptĭāre, significando primeiramente
‘ roturar, arar un campo por primeira vez’, de aí que roza sexa ‘terra roturada’. 

A forma ruptas lese en 904 na documentación catedralicia de Santiago 
(Diplomática 286-288), mentres que Rozas era en 897 un dos límites da uilla de 
Bonenti, o actual Boente, no concello de Arzúa (CDCañizares 77), bastante afastado do 
noso topónimo.  

[Roças]: Afonso Peres de Roças: a. 1382 DCLugo14 1021. 
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AGR14. Torrón, O 

Aldea da parroquia de Esperante. Outros lugares homónimos témolos nos 
concellos do Carballiño, O Corgo, Pantón, Sada, Silleda, Taboada, Toén e Tomiño.  

Os diferentes dicionarios do século pasado recollen a voz torrón como unha 
variante de terrón “anaco de terra cuberto de herba” e tamén “masa de terra maciza” 
(DRAG), pero tamén como ‘terreno’ (DdD, s. v. torrón).  Sería, xa que logo, un 
derivado do lat. TĔRRA (DELL), con idéntico significado nas linguas romances, que a 
nivel toponímico podería facer referencia a unha terra ou terreo con abundantes terróns. 
Esta procedencia parece corroborarse coas testemuñas que atopamos na documentación 
de Oseira referidas ao lugar de Torrón no municipio lucense de Pantón, onde aparece 
reflectido como Teron ou Terron en 1157 (CDOseira 40). Esta mesma orixe é a que 
propón Bascuas (2005: 104.4). 

Ares Vázquez (1998: 312) tamén nos fala do antropónimo primitivo Turronius, 
do que nos dá conta Mª Lourdes Albertos (1966: 239), un radical que se correspondería 
co indoe. *teu- ‘incharse’, con ampliación de -r, *turos ‘forte’ (vid. IEW 1083). Con 
todo, aínda que foneticamente non cabería ningunha obxección, a existencia do 
apelativo e a non documentación antiga do topónimo21 parecen indicarnos máis ben a 
procedencia do léxico común.  

 

AGR15. Zarra  

Aldea da parroquia de San Salvador de Muxa, unha forma única na toponimia 
galega.  

Debemos estar diante dun nome de lugar moderno, xa que non posuímos 
documentación medieval ao respecto nin o achamos en Madoz, polo que tamén parece 
factible que teña a súa etimoloxía no léxico común. 

A voz zarra designa unha “porción de monte cerrada” e tamén a “construción 
con que se cerra un terreo” (DRAG). Procede do lat. SERĀRE ‘cerrar’ (DELL), con 
asimilación de -e- > -a-, quizás por influxo da vibrante,  e con evolución /s/ > /ŝ/ > /θ/. 
Menéndez Pidal (1968a: 198) explica que este fenómeno é debido á influencia das 
xentes do sur, o que suporía que nos chegou a través do castelán.  En cambio, non 
semella haber unha explicación suficiente para o paso de -r- a -rr -, a non ser por 
contaminación con serrāre ‘serrar’. 

En gal. existe o verbo zarrar, aínda que a RAG recomenda cerrar para todas as 
acepcións. Ese mesmo verbo tamén o temos en ast.  e como topónimos El Zarru, El 
Zarrucu, El Zarrín.... 

                                                 

21 Si aparece en Madoz (s. v. Esperante). 
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En tanto, Gómez Casañ (2003: 298) descarta a súa relación co vasco zaar ‘vello’ 
e formula unha hipotética orixe no hispano-árabe as-séra ‘serra’, aínda que é consciente 
da dificultade de explicar o cambio da sibilante inicial.   

2.4. FITOTOPONIMIA 

FIT01. abelá 

Vense aceptando por parte dos diferentes estudosos que o nome da abelá 
procede das formas latinas ABELLĀNA NŬCE, un derivado da vila italiana de Abella, na 
comarca da Campania, onde con toda probabilidade era un arbusto abundante (DCECH 
I 419). Mais na opinión de Aebischer (1948: 123) o nome de Abella parece significar 
‘mazá’ e estar emparentado cos nomes xermánicos desta froita: “que Nápoles y la 
Campania tuviesen ya en época muy antigua la reputación de ser un centro productor de 
manzanas es lo que prueba el mismo nombre de Avellino, Abella ‘la villa de las 
manzanas’, que ha conservado la denominación osca e indoeuropea de este fruto; esta 
Abella es la que Virgilio (Aen. 7 740) calificaba de melífera”. No seu estudo, Aebischer 
deduce que con anterioridade á introdución do cultismo mazá, o termo empregado de 
modo xeral na Península Ibérica era o de pōmum, o que non significa que o seu uso fora 
universal. Con todo, é posible que moitos dos topónimos cataláns que Aebischer supón 
como derivados de mattiana deban explicarse semanticamente como ‘arboredo de 
abeleiras’ máis que por ‘horto de maceiras’. 

FIT01.1. Abelairas 

Aldea da parroquia de San Xoán do Alto. 

É un topónimo abondoso no territorio galego que presenta diferentes solucións: 
A Abelaira, Abelairas ou As Abelairas (Alfoz, Carballedo, Foz, Friol, Lugo, Muras, 
Ourense, Pantón, Paradela, Pastoriza, Pobra do Brollón, Sober, Taboada e Vilalba); 
Abeleira, A Abeleira ou As Abeleiras (Boimorto, A Cañiza, Cerceda, A Estrada, 
Guitiriz, Lalín, A Laracha, Mazaricos, Mugardos, Oleiros, Ortigueira, Padrenda, 
Salvaterra do Miño, Santa Comba, Sobrado, Tordoia e Vilasantar) e Abrairas no 
concello lugués de Baleira. Isto amósanos que as formas Abelaira/s son propias das 
provincias de Lugo e Ourense e Abeleira/s das áreas occidentais.  

O seu étimo procede de *ABELLANĀR ĬAS, vocábulo formado a partir de 
ABELLĀNA + sufixo -ARIAS < lat. -ANARIAS > -AERIAS > -AIRAS, co significado de lugar 
onde medraban estas árbores. En 1001 temos a forma Avelanarias en Celanova 
(TCelanova 766-767) e Avelanaria en 1167 na documentación de Lourenzá (TLourenzá 
272). 
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Distribución xeográfica das variantes 
Abelaira / Abeleira s/ Abrairas (PTG):  

▪ Abelaira / Abelairas 

▪ Abeleira / Abeleiras  

▪ Abraira / Abrairas 

 

 

 

Os vocábulos avelãeira e aveleira eran parte do “locus amoenus” das cantigas 
de amigo medievais (DDGM, s. v. aveleira).  

No dicionario de Eladio Rodríguez (DEGC, s. v. abelaira) a voz abelaira 
aparece como sinónima de abeleira e abelaneiro, en tanto que Constantino García 
(Glosario, s. v. abelaira) considera que se trata dunha variante de abeleira e abelaíña. 

Leite de Vasconcellos (Opusculos II 374) dinos que do lat. abellana ou avellana 
proveñen directa ou indirectamente moitos nomes de terras portuguesas que por veces 
se converteron en apelidos. Así, cos sufixos -oso e -eda temos Avelanoso e Avelaneda 
que, como consecuencia dunha nasalización e síncope de vogal, transformáronse en 
Aveloso e Aveleda; destes nomes, por aférese do a, proveñen Veloso / Velosa e Veledo / 
Veleda.  

Avelaayras: a. 1309 DCLugo14 119. 

Avellayras: a. 1309 DCLugo14 120. 

Avelleyras: a. 1309 DCLugo14 119. 

Avelayras: a. 1313 DCLugo14 166. 

 

FIT01.2. Abeledo 

Lugar da parroquia de Bóveda.  

Este topónimo, xunto co seu respectivo colectivo feminino Abeleda, dan nome a 
máis de trinta entidades de poboación repartidas pola xeografía galega. 

O topónimo Abeledo está formado a partir de *ABELLAN ĒTU (ABELLĀNA + sufixo 
colectivo latino -ĒTU), co significado de “lugar poboado de abeleiras” (DRAG). Du 
Cange xa rexistra Avellanetum en 874 (GMIL s. v.), mentres que no territorio galego 
temos Avellaneta en 1095 (TCelanova 320-321) e Avelaneto en 1105 (TLourenzá 128-
129). Por outra parte, o Glosario de Constantino García de 1985 recolle abeledo como 
variante de abeleiral (CODOLGA, s. v. abeledo). En portugués actual, o sitio onde 
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medran as “aveleiras” recibe o nome de aveleiral ou avelanal, mais o seu onomástico 
medieval recolle as formas auelaneda / auelanedo en 1042 (OMP 37). 

Avelanedo: a. 1168 Cañizares I 255. 

Aveledo: a. 1349 DCLugo14 604 

FIT02. Caínzo, O 

Aldea da parroquia de Lamas. 

Ten a súa orixe nunha forma do lat. vulgar *CANĪCĬU, derivado da voz CANNA 
‘cana, canaveira’, e que deu en gal. caínzo / [canizo], en cast. cañizo, en port. caniço e 
cat. canyís (DCECH, s. v. caña). Como entidade de poboación, Caínzo é case exclusivo 
da provincia de Lugo (unha aldea no concello coruñés de Aranga), mentres que temos 
un lugar denominado Canizo / Canizos en cada unha das outras provincias e un Canizo 
de Mallado no concello pontevedrés de Nigrán. A voz caniço xa se constata en 1270 
(DDGM, s. v.). En galego ten varios significados, mais o común a todos eles é o de 
“estrutura rectangular con canas, varas ou vimbios entretecidos” (DRAG).  

A nivel toponímico considero que sería sinónimo de ‘hórreo’ e ‘sequeiro’. O seu 
nome reflectiría a existencia no lugar dunha antiga construción feita con canas e 
dedicada a secar os froitos do outono: castañas, noces, avelás... Outra posibilidade é que 
aludise a unha sebe para gardar ou protexer animais. 

FIT03. cana 

Do lat. CANNA ‘cana’, un préstamo do grego καννα (DELL), procede o 
substantivo galego cana, unha “planta da familia das gramíneas (Arundo donax), de 
entre tres e seis metros de altura, talo oco e flexible, follas anchas e ásperas e flores en 
panícula terminal de ata setenta centímetros” (DRAG, s. v. canaveira) e que ten como 
sinónimos canaveira, canavela e canivela.  

FIT03.1. Canedo de Abaixo, O 

Aldea da parroquia do Burgo. 

É un abundancial de cana, formado a partir de CANNA + suf. lat. -ĒTUM, co 
significado de ‘lugar abundante en canas’, ‘canaval’, cunha correspondencia moi 
semellante na maioría das linguas romances: cast cañedo, fr. cannaie e it. canneto. Este 
topónimo, que se repite máis dunha ducia de veces no territorio galego, aínda que cunha 
maior profusión na provincia da Coruña, presenta a variante Canido nos concellos de 
Malpica de Bergantiños, Nigrán, Porto do Son e Vigo.  

O dicionario de Madoz (s. v. Canedo) unicamente mencionaba o lugar xenérico 
de Canedo, mais a denominación actual supón que existiu outra aldea, que hoxe en día 
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non consta no nomenclátor, coa mesma denominación e situada nun nivel topográfico 
superior. Para Abaixo, vid. SOC04.1. 

A primeira vez que constatamos o topónimo no territorio galego coa forma 
actual é en 1167, na documentación do mosteiro de Santa María de Meira, onde figura 
un Pelagius Gundisaluiz de Canedo (CDMeira 32). Nos diplomas da catedral de 
Salamanca lemos Sanctum Pelagium de Canedo algúns anos antes, en 1136 
(DocSalamanca 93).  

 Sto. Georgio de Canedo22: a. 1244 Cañizares III 774. 

Canedo, heredad y montes del: a. 1546 AcLugo16 173. 

 

FIT04. carballo 

Carballo é unha voz exclusiva do noroeste peninsular que presenta as formas 
port. carvalho, ast. carbayo, leon. carvajo e gal. carballo. Corominas deriva carballo da 
voz prerromana CARBA (DCECH, s. v.), mentres que Meyer-Lübke (REW 1725 a) 
reconstrúe unha base *CARVALYO   e García de Diego un *CARBACULU ibérico 
diminutivo de *CARBA (DEEH, s. v.). Esta teoría é rexeitada por Pensado (OELG 200), 
pois pensa que as grafías galegas e portuguesas máis antigas non favorecen a base 
*CARBACULU “sino un *CARBALIO o *CARVALIO”. En efecto, na documentacio da 
catedral de Lugo temos, xa en 747, un Sancti Juliani de Carballio (ES 40 359), unha 
parroquia do concello de Friol. En 1095 lemos Carbalio nos diplomas referidos á cidade 
de Tui (DocTui 3-6). En Portugal achamos Carbalio furato en 985 (OMP 70), así como 
Carvalal e Carvalial en 1220 (OMP 72). 

Os dicionarios galegos, xa desde o de Valladares Núñez de 1884, recollen o 
apelativo carba como ‘carballo máis pequeno do normal, de folla miúda e de madeira 
de escasa calidade’, forma que tamén existe en leonés. 

 

FIT04.1. Carballal, O 

Lugar da parroquia de Soñar. Constitúe un topónimo moi frecuente en Galicia, 
pois preto de 100 lugares levan este nome (http://sli.uvigo.es/toponimia/toponimia.php). 

É un derivado de carballo + sufixo abundancial lat. -ALE ‘lugar poboado de 
carballos’. Ten como sinónimos carballeira,  fraga e touza.  

                                                 

22 Parece que se trataba dunha das igrexas que posuía en 1244 a Orde do Temple na provincia lucense, aínda que 
descoñezo a súa situación, pois a única parroquia  na actualidade co nome de Canedo atópase no concello da Pobra 
do Brollón, pero ten como padroeiro a san Miguel.  Coa advocación de san Xurxo temos na diocese de Lugo as 
freguesías de Augas Santas (Palas de Rei), San Xurxo de Asma (Chantada), Terrachá (Antas de Ulla) e Mourazos 
no concello coruñés de Santiso.  
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Franco Grande compila as expresións carballal cerqueiro ou carballal cerquiño 
para designar o conxunto de pólas de carballo que se empregan para circundar herdades 
(DiGaCas, s. v. carballal). 

Carvaliali: a. 1199 Cañizares III 669. 

Carvallal : a. 1341 DCLugo14 446. 

FIT04.2. Carballal, O 

Antigo lugar dentro de murallas situado entre a horta do mosteiro de san 
Francisco, a rúa Nova e a actual rúa de Amor Meilán, onde tamén había un pozo. 

Carvallal, O: a. 1369 DCLugo14 819, a. 1418 DCLugo15 94, a. 1425 DCLugo15 137. 

[Carvallar ]: Affonso Peres do Carvallar: a. 1378 DCLugo14 929. 

Carvallal, poço do: a. 1418 DCLugo15 94. 

Carballal : a. 1425 DCLugo15 137. 

FIT04.3. Carballido 

Carballido dá nome a un lugar e parroquia próxima a Lugo, na estrada que 
comunica coa Fonsagrada, e tamén a unha aldea da freguesía de Esperante e a outra do 
Veral.  

É un derivado de carballo. A maioría dos autores veñen aceptando que as 
formas en -edo / -ido  (cf. Carballedo / Carballido) son dúas variantes do lat. -ĒTUM,
producidas pola acción metafonética da vogal velar final, que provocaría o peche nun 
grao da vogal tónica media pechada. Mais Rosario Álvarez (2002: 87-101), despois de 
realizar un exhaustivo estudo deste fenómeno no territorio galego, chega á conclusión 
de que resulta difícil de explicar que se trate de variantes dun mesmo étimo e “más aún 
pretender hacerlo por la vía de la metafonía nominal, como un grado más dentro de la 
evolución de las vocales tónicas de grado medio”. Ela pensa que teñen unha orixe 
distinta e que -ido talvez fose un procedemento de creación de adxectivos, polo que 
Carballido  “no significaría ‘bosque de carballos’ (como Carballedo, Carballeda, 
Carballeira…), sino ‘que tiene carballos’ (como Carballoso / -osa, Carballizo / 
-iza…)”.  Na súa opinión, esta formación relacionaríase coa terminación dos participios 
en -ITUM e con adxectivos en -ido. 

Na toponimia maior galega, Carballedo é case exclusivo da provincia de Lugo, 
con once lugares, fronte a dous na Coruña e un en Ourense; mentres que Carballido dá 
nome a nove aldeas lucenses, a sete coruñesas e a tres pontevedresas.  
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As formas Carballedo / Carballido 
na toponimia maior de Galicia 
(PTG): 

▪ Carballedo 

▪ Carballido 

 
 

 

 

 

Carualieto: a. 998 Cañizares I 168. 

Carvaleto: a. 1088 Cañizares II 417. 

Carualido: séc. XII Cañizares II 56; a. 1252 NcltrMedieval 145. 

Carbalido: a. 1260 NcltrMedieval 145, a. 1261 NcltrMedieval 145. 

Carvalido de Peles: a. 1266 NcltrMedieval 145, a. 1267 NcltrMedieval 145. 

[Carvalido]: Fernan Martines de Carvalido: a. 1304 DCLugo14 67. 

Carvallido : a. 1307 DCLugo14 87. Affonsso Ferrnandez de Carvallido: a. 1304 
DCLugo14 71. Vasco Peres de Carvallido: a. 1378 DCLugo14 929. 

Sant Martino de Carvallido: a. 1357 DCLugo14 695. 

San Martino de Carvallido: a. 1379 DCLugo14 951. 

Quarualido, villa de: s. d. Cañizares II 454. 

En Portugal, temos Carualido en 1069 e Carvalido en 1258 (OMP 72-73). 

 

FIT04.4. Carballoso  

Aldea da parroquia de Muxa. 

Procede de carballo + o tamén sufixo abundancial lat. -ŌSU ‘lugar con 
proliferación de carballos’. Só constatamos a existencia de catro topónimos maiores con 
este nome en todo o territorio galego (ademais do que tratamos, un no concello de Friol, 
outro no de Meaño e un en  Valdoviño), fronte á presenza dunha ducia do feminino 
Carballosa.  

É unha voz escasamente documentada nos diplomas medievais. A única 
referencia que achamos como entidade de poboación é un Johan de Carballosa nun 
diploma de 1418 do mosteiro de Santo Estevo de Ribas de Sil (TMILG, s. v. 
carballosa), aínda que non se corresponde co noso topónimo. Si achamos varias 
mencións dun hidrónimo carualoso nos Tombos de Sobrado no séc. XIII (CODOLGA, 
s. v. carualoso) 
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FIT05. cardo 

O cardo defínese como unha “planta herbácea silvestre con follas e 
inflorescencias espiñentas da cal existen varias especies” (DRAG). Vén do lat. tardío 
CARDU, unha forma que ten a súa base no clás. carduus ‘cardo, alcachofa’ (DELL).  

FIT05.1. Cardoso 

Aldea da parroquia de San Mamede dos Anxos, unha forma única na toponimia 
maior de Galicia. Na súa variante fem. temos Cardosa en Vilalba; A Cardosa en 
Cedeira, Pontevedra e Valdoviño; e As Cardosas no concello coruñés de Laracha. 

É un derivado de cardo por medio do sufixo abundancial lat. -ŌSU e designaría 
un ‘lugar onde proliferaba algunha caste de cardos’. Logo tamén pasou a utilizarse 
como apelido e / ou alcume, e así, en 1007, lemos un Cardoso ts. nun documento do 
mosteiro ourensán de San Pedro de Rocas (CDRocas 133-135).  

[Cardoso]: Juan de Cardoso: a. 1463 CDFerreira 1256 

FIT06. carqueixa 

A carqueixa (Chamaespartium tridemtatum) é unha planta da familia das 
leguminosas con propiedades medicinais. Sarmiento (Catálogo 312) remonta ao latín 
carĭce para explicar a orixe da palabra: “creo que de carex, -icis, viene carqueyxa, 
carrasca y cayrúga. Carex, carequisa, carqueyxa”. Pola súa parte, Corominas 
(DCECH, s. v. carqueja) establece a súa procedencia no lat. colocasia, aínda que aclara 
que se trata dun vocábulo de orixe incerta.  

Mais penso que debemos partir dunha forma medieval CARCASIA, testemuño 
documentado na maioría das linguas europeas23, talvez unha palabra constituída a partir 
dun dobre lexema: a raíz preindoeuropea kar-, reduplicada karkar-, ‘rocha, planta dura’ 
(IEW 531) e o tamén radical indoeuropeo kas- ‘sombrío, cincento, pálido’ (IEW 533). 
Mentres, Cortés y Vázquez (2001: 39) parte da forma feminina CARCHĒSIA, 
testemuñada en diferentes glosarios latinos24. 

23 Atti de lla societá ligure di storia patria, vol. 17, 1985, Societá ligure di storia patria, p. 659. Isambert, M. (1856): 
Anekaota ou Histoire secrète de Justinien. París, p. 810. Didier Riant, P. E. ( 1888): Études sur l’histoire de l’église 
de Bethléem: S. Ambroise de Varazze. Imp. de l’Institut royal des sourds-muets, p. 145. En Portugal temos o 
sobrenome Carcasia en 1258 (OMP 70). Tamén aparece o burgum de Bervico Carcasia en Du Cange (GMIL, s. v. 
carcasium).  

24 Vid. A. Castro, RFE, V, p. 34. 
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FIT06.1. Carqueixo, O  

Lugar da parroquia de Bóveda, forma única na toponimia maior galega. A 
variante feminina  áchase nos concellos da Cañiza, Salvaterra de Miño e Sober; o 
abundancial O Carqueixal é unha aldea do concello de Lalín; en tanto que Carqueixeda 
é outra aldea do termo municipal de Samos. 

Designa un ‘lugar onde proliferan as carqueixas’. 

 

FIT07. castaña 

A voz castaña procede do lat. CASTANĔA que a tomou do grego kastáneia, un 
adxectivo substantivado formado a partir do sintagma nux castanea ‘castaña’ (DCECH, 
s. v. castaña). Algunhas referencias literarias sitúana xa en Grecia cara o séc. V a. C., 
aínda que non foi ata cinco séculos despois cando se estendeu por Francia e España. 
Trátase dun froito seco típico dos meses de outono e inverno que constituía a base 
nutritiva en Europa ata o séc. XVI, data na que a pataca e o millo se converteron en 
dous alimentos frecuentes.  

Para o nome da árbore atopamos basicamente dúas denominacións na Península 
Ibérica: por un lado, un primitivo castaño -en 1288 aparece un Martim dito Castaño 
(DDGM)-, voz que perdurou en español (castaño) e en portugués (castanho); e por 
outro, formas derivadas co sufixo -eiro < lat. -ARĬU, como é o caso do galego castiñeiro.  

Corominas (DCECH 916) relaciona as formas con i co italiano dialectal 
castegna e propón un étimo *CASTĬNĔA. Non obstante, Navaza (2006: 182) estima que 
castiñeiro é “unha forma de orixe romance e que o i átono é resultado dunha 
palatalización e pechamento polo contacto coa consoante palatal, como sucede con 
outras voces”. Este investigador (2006: 184) supón que para castiñeiro debemos partir 
“dunha variante *CASTANEARIU formada sobre CASTANĔA, se é que non se trata dunha 
formación romance castañeiro, derivada de castaña; desta forma castañeiro, provén o 
castiñeiro actual”. 

 

FIT07.1. Castiñeiro, O 

Este lugar, urbanizado nos últimos anos, alude á existencia dalgún castiñeiro 
resaltado nas súas inmediacións, onde tamén había unha fonte, utilizada ata non hai 
moito tempo, co mesmo nome. Dun manancial desta zona baixaban en séculos pasados, 
a través dun acueduto, as augas para abastecer as fontes situadas na praza Maior e na do 
Campo, así como o Hospital e os conventos (Madoz, s. v. Lugo). A antigüidade do lugar 
corrobórana varios documentos do séc. XIV: 

Castineyro, O: a. 1329 DCLugo14 271, a. 1336 DCLugo14 350, a. 1349 DCLugo14 
577, a. 1364 DCLugo14 760, a. 1380 DCLugo14 973, a. 1399 DCLugo14 1079. Pedro 
do Castineyro: a. 1341 DCLugo14 457. 

Castiñeyro: a. 1545 AcLugo16 78. 
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FIT08. Carrigueiros  

Aldea da parroquia do Burgo, un nome de lugar único na toponimia maior de 
Galicia. Si temos a praia de Carragueiros en Boiro, que parece ter unha orixe 
semellante.  

Leite de Vasconcellos (Opúsculos III 379) liga este nome ao lat. CAREX “cana de 
paul, ou herva semelhante a esparto”, a través dunha forma *caricariu. Desta maneira 
semellaría ser un sinónimo de carregal “terreno abundante en cárregas; generalmente 
pantanoso”, como o define Carré Alvarellos (DGCVCG). Esta orixe é defendida por 
Navaza (2006: 176), quen considera para carregal unha base *carric-ale, polo que, 
seguindo esta proposta, explicaríase perfectamente o topónimo a partir dunha forma 
*CARRIC-ARIOS < lat. -ĀRĬU. Mais a esta procedencia debemos poñerlle unha pequena 
obxección vista desde hoxe: estamos nun lugar máis ben seco e sen zonas húmidas, o 
que non significa que fose sempre así. 

Esta teoría é rexeitada por Machado (DOELP, s. v. carregado), para quen se 
trata dun vestixio “dun radical car(r)-, pré-romano (provavelmente celta) identificável 
coa ideia de pedra”. Tampouco sería moi verosímil hoxe en día identificalo cun terreo 
abundante en pedras, xa que non se constata a presenza visible de rochas. 

Outra posible etimoloxía podería estar no verbo do lat. vulg. carricāre, que se 
mantén no portugués actual como carregar, relacionado co lat. carrus ‘carro de catro 
rodas’ (DELL), emparentado co celta karro, a partir dunha forma *CARRICARIOS, talvez 
dunha base celta *karrika, documentada como carriqua en 1433 e carrica en 1489 
(Mira Tormo, 2006: 204) seguida do sufixo latino -ĀRĬUS, co significado de ‘relativo á 
vía dos carros’. Se temos en conta, ademais, que tanto por Carrigueiros como por 
Carrivova pasaba o Camiño Primitivo, a súa relación con carro parece, cando menos, 
verosímil. Con todo, tamén é probable que o sufixo tivese o valor de profesión ou oficio 
e que se referise, por conseguinte, a carreteiros de carros e mesmo que se tornase en 
alcume, tal e como constatamos no onomástico medieval portugués do séc. XV, onde 
figura o alcume Carregueiro (OMP 71). 

 

FIT09. Garaballa  /  Garabolos 

FIT09.1. Garaballa 

Lugar situado nas inmediacións da vía férrea Madrid-A Coruña. 

Corominas (DCECH) pensa que  o cast. garabato, ‘gancho retorcido’ e o port. 
garavato ‘pau cun gancho na punta para coller froita’ e garavêto ‘pedazo de leña 
miúda’ poden ser derivados do ast. e cántabro gárabu, gáraba ‘pauciño’, da mesma 
familia prerromana que CARBA ‘rama’, ‘matogueira’. Este gáraba foi recollido por 
García Lomas25, quen explica esa voz como “árgoma y especialmente la parte más 

                                                 

25 García Lomas, G. Adriano (1966): El lenguaje popular de la Cantabria montañesa. Santander: Aldus, s. v. 
*gáraba.  
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gruesa y leñosa de la misma” e tamén como “matorros espinosos para hacer lumbre”. 
En gal. o subst. árgoma defínese como unha “variedade de toxo de madeira moi dura, 
de máis altura do común e espiñas longas e moi fortes” (GDXL). A esa base, 
engadiríaselle quizás o sufixo -alia do lat. vulgar, talvez despectivo, que achega unha 
noción fundamentalmente colectiva e de cousas miúdas, para designar un lugar no que 
abundaría esta variedade de toxo.  

Ademais, Garavalia tamén foi un alcume que se documenta en textos 
lombardos26.  

En portugués, o termo garavalha mantense como un rexionalismo que designa a 
folla seca do piñeiro e tamén as labras da madeira (DLP).  

 

FIT09.2. Garabolos 

Barrio situado nunha pequena lomba ao final da Avenida da Coruña.  

Parece un topónimo cunha procedencia semellante ao anterior, e así o considera 
Navaza (2006: 291), e con toda probabilidade tamén da mesma orixe que garabullo e 
garabito “pau delgado e pequeno, que se usa sobre todo para prender lume” (DRAG). 
Neste caso, o sufixo talvez sexa un descendente do -ŎLUS diminutivo latino. 

Mentres, Rivas Quintas 1994: 49-50) establece para os topónimos galegos 
Garabás, Garabatos e Garabelos unha raíz prerromana kar-, da base *K-R ‘rocha, 
cousa de constitución dura, planta de monte áspera e dura’. Nesta raíz, segundo este 
investigador, terían, así mesmo, o seu fundamento o calabrés kárro ‘outeiro’, 
sonorizado no lombardo en garof ‘morea de pedras’.  

Outra posibilidade, atendendo á súa situación oronímica, é relacionalo co 
prerromano gara ‘alto, altura’, que tamén abunda no vasco. 

Garavolos: a. 1033 NcltrMedieval 155, a. 1133 NcltrMedieval 155; a. 1344 DCLugo14 
498, a. 1379 DCLugo14 963. 

Garauolos: a. 1120 Cañizares I 243. 

Garavollus: s. d., ca. 1133 Cañizares II 519; ca. 1160 DocGConde 308-315. 

Garabolos: a. 1171 NcltrMedieval 155. 

 

FIT10. Lugo  

A capitalidade municipal está situada nunha penechaira a carón do río Miño. Foi 
fundada arredor dos anos 14-13 a. de C., polo que se pode considerar como a cidade 
galega máis antiga. Capital do antigo convento xurídico lucense, formaba parte da 
provincia romana denominada Gallaecia, que abranguía o que hoxe sería Galicia, 

                                                 

26 Società storica lombarda (1921): Archivio storico lombardo. Vol. 2002, p. 166. 
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ademais de Asturias, León, Zamora e o norte de Portugal ata o río Douro. É sé episcopal 
dende a antigüidade ata hoxe, pois no ano 569 celebrouse aquí un suposto Concilio no 
que a diocese lucense foi dividida en once condados (ES XL 343-349; CDCañizares 17-
21). 

O nome actual procede do subst. latino LŪCUS ‘bosque sagrado’, ao que o cónsul 
Paulus Fabius Maximus, o seu fundador, lle engadiu o nome de Augūsti en honor do 
emperador e que posteriormente acabou desaparecendo do topónimo. Fernández Nieto 
(2010: 62) explica a distinción que existía entre lucus como “espacio consagrado en un 
bosque” e lucus como “bosque en si (elemento profano)”, aínda que tamén nos di que xa 
dende a antigüidade se confundiron ambas ideas. Deste xeito,  parece moi probable que 
nese espazo puidera existir con anterioridade un culto indíxena ao deus celta Lugh ou 
Lug, un teónimo que aparece presente en cidades como a actual Lyon (< galo Lugdunum 
‘cidade de Lug’), e que tamén estaría relacionado cos Lougeis asturianos que se citan 
nunha placa do ano 28 d. C.  que se atopou no lugar de Carbedo, no concello lucense de 
Folgoso do Courel, e que recolle Sastre Prats (2002: 160). 

Mentres, Francisco Villar (2000: 327-328) pensa que os diferentes Luca, 
Lucania, Lucena, Lucide, Lucos e Lucus que existen fóra da Península non poden ser 
latinismos, senón derivados da raíz indoeuropea *leuk- / luk- ‘claro, branco, luminoso’, 
unha raíz á que tamén se refire J. J. Moralejo (2007: 364), da que sairía unha posible 
base *loukos, “un bosco sagrado que os latinos chamaban lucus e nós conservamos no 
nome de Lugo”. Para os irlandeses Lug era considerado como o deus da luz e Lugus 
parece ser el “dios celta que César identifica con Mercurio” (Albertos 1952: 58). 

Luco: a. 569 Cañizares I 1 = a. 569 ES XL 341; a. 747 CDCañizares 31, a. 832 
CDCañizares 50, a. 910 CDCañizares 89, a. 923 CDCañizares 108, a. 989 CDCañizares 
157, a. 998 CDCañizares 187, a. 1032 CDCañizares 225... 

FIT11. Matelo 

Aldea da parroquia de Santa María de Alta. 

Topónimos semellantes témolos no concello coruñés de Vedra, no ourensán do 
Irixo e no pontevedrés de Tui; mentres, a forma feminina Matela/s só se dá en concellos 
lucenses: Baralla, Monforte de Lemos, Outeiro de Rei e Pantón. 

Tanto Matelo como Matela son diminutivos de mato/-a, un topónimo moi 
abondoso en Galicia, e que na opinión de Navaza (2006: 336) “ten na toponimia o 
significado de bosque”, ambos os dous probablemente cunha orixe prelatina, aínda que 
para Corominas procede do lat. tardío matta, unha palabra relacionada cunha forma 
púnica equivalente ao hebreo mittah ‘manta, cobertor’ (DCECH, s. v. mata). Para 
Hubschmid o tema orixínase na raíz preindoeuropea *MATTA, vasco mata ‘brote, 
revento’ e rexeita a relación co lat. matta ‘manta’ (ELH I 39). Tamén Dauzat e Rostaing 
parten da raíz prelatina *MATTA ‘selva’ para os topónimos franceses Les Mates e 
Matelles. 

Matelo: a. 1220 NcltrMedieval 161. Garcia Fernandez de Matelo: a. 1325 DCLugo14 
225. 



  Toponimia do concello de Lugo   

 

 

 

 

 

103 

Matello: a. 1306 DCLugo14 81, a. 1308 DCLugo14 101, a. 1332 DCLugo14 300, a. 
1333 DCLugo14 308. Domingo Peláez de Matello: a. 1308 DCLugo14 93. Domingo 
Peres de Matello: a. 1306 DCLugo14 81.  Garçia Fernandes de Matello: a.  1311 
DCLugo14 141. Pedro Martinez de Matello: a. 1309 DCLugo14 119. Pedro Nuno de 
Matello: a. 1309 DCLugo14 119. 

 

FIT12. Milleirós  

Aldea da parroquia de Meilán. Outros lugares con este nome témolos nos 
concellos lucenses de Carballedo, Monterroso e Pol, así como no coruñés de Boqueixón 
e no pontevedrés de Lalín. 

A pesar de que é posible que a nivel toponímico se confundan os derivados do 
fitónimo millo cos do numeral mil (< lat. mīlle), “en referencia ós miliarios das vías de 
comunicación romana”, como suxire Navaza (2006: 352), no caso lugués parece claro 
que estamos diante dun fitotopónimo. En efecto, a ocorrencia máis antiga, unha Villa 
Miliariolos en 974 (CDCañizares 142) lévanos de xeito nidio á forma de plural 
MILIARI ŎLOS, un derivado de millo < lat. MĬLĬU, nome dun cereal que parece 
indoeuropeo (DELL), seguido do sufixo locativo -ĀRĬU e do diminutivo -ŎLUS, unha 
procedencia defendida anteriormente por Moralejo Laso (1977: 152) e por Nicandro 
Ares (1994: 157).  

Miliariolos , Villa: a. 974 CDCañizares 142. 

Milliariolos : a. 989 CDCañizares 157 =  a. 989 NcltrMedieval 163. 

Millariolos : a. 1089 Cañizares II 429; a. 1099 NcltrMedieval 163. 

Mileiroos, ripa Minei : a. 1089 NcltrMedieval 163. 

Milleiros : a. 1133 NcltrMedieval 163 =  s. d., ca. 1133, Cañizares II 519. 

Mileiros : a. 1237 NcltrMedieval 163. 

Milleyros : a. 1305 DCLugo14 73, a. 1313 DCLugo14 167, a. 1328 DCLugo14 267, a. 
1328 DCLugo14 269, a. 1351 DCLugo14 636, a. 1399 DCLugo14 1077. Iohan 
Martines de Milleyros: a. 1334 DCLugo14 316. Martin Peres de Milleyros: a. 1331 
DCLugo14 292.  

Milleyroos: a. 1308 DCLugo14 96, a. 1325 DCLugo14 224. Martin Peres dito Coroa de 
Milleyroos: a. 1340 DCLugo14 428. 

 

FIT13. palla 

O gal. palla vén do lat. PALĔA, nun principio ‘palla miúda’ e, xa no baixo lat., 
simplemente ‘palla’ (DELL), nome que se lle dá á “cana seca dos cereais unha vez 
separada do gran, que é usada na industria e serve de alimento aos animais domésticos” 
(DRAG). É un vocábulo común á maioría das linguas romances: cast. paja, fr, paille, 
port. palha, cat. palla, rom. paie.  
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FIT13.1. Palloza, A 

 Aldea da parroquia de Muxa, un topónimo que se repite media ducia de veces na 
xeografía galega. 

Estamos diante dun derivado de palla (<PALĔA) co sufixo -oza, unha 
terminación de orixe incerta, aínda que podería estar relacionada co indoeuropeo ok- 
‘superior, cima’ (IEW 774), e que se define como  “vivenda pequena de planta oval ou 
redonda e de construción sinxela, que está feita de pedra e cuberta de palla” (DRAG). 
Como sinónimo temos pallaza, a partir dunha base palĕacĕa. Trátase de substantivos 
que na súa orixe foron adxectivos (Alvar e Pottier, 1983: 384). Máis común é a variante 
Pallota  “alpendre co teito de palla” (DRAG), cun sufixo diminutivo talvez de 
influencia francesa. 

As variantes Palloza / Pallaza / Pallota na 
toponimia maior de Galicia (PTG): 

▪  Palloza 

▪  Pallaza 

▪  Pallota 

FIT14. Piñeiro 

 Aldea da parroquia de Muxa e da de San Martiño de Piñeiro. 

 Preto de 130 lugares galegos levan como compoñente o apelativo piñeiro, en 
tanto que outros catorce están conformados coa voz piñeira.  

A voz piñeiro defínese como unha “árbore da familia das pináceas de folla 
perenne en forma de agulla, que ten como froito a piña e como semente o piñón, e do 
cal existen varias especies” (DRAG). Vén do lat. PĪNĀRĬU, un derivado de pīnus 
‘piñeiro’ (DELL). Mentres que a maioría das linguas romances tomaron como base 
pīnus (cast. e it. pino, fr. e rom. pin, cat. pi), o port. (pinheiro) e o galego fano do 
derivado pīnārĭu (DCECH,  s. v. pino).  

 Con todo, tamén existiu o xentilicio Pinarius (Solin e Salomies 143). 
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As formas Piñeira(s) / Piñeiro(s) na 
toponimia maior de Galicia (PTG): 

▪  Piñeira(s) 

▪  Piñeiro(s) 

 

 

 

 

 

Pinario: a. 964 Cañizares I 117, a. 1112 Cañizares II 468,  a. 1120 Cañizares I 243 = a. 
1120 CDCañizares 262,  a. 1133 NcltrMedieval 169.  

Pineiro: a. 1137 NcltrMedieval 169, a. 1237 NcltrMedieval 169. 

 

FIT15. Pollido  

Aldea da parroquia de Coeses, un lugar único na toponimia maior de Galicia, 
pero posiblemente relacionado co Poledo de Outeiro de Rei (L) e co Pulledo de San 
Cristovo de Cea (O) e do Saviñao (L). 

A súa terminación parece indicar un colectivo -ido / -edo (< lat. -ĪTU / -ĒTU), uns 
sufixos moi usados na fitotoponimia (cf. Carballido / Carballedo). A raíz quizás haxa 
que buscala no lat. PULLU ‘rama, rebento, gromo’ (DELL), posiblemente a través dunha 
forma pullius, documentada como nome de persoa (Solin e Salomies, 151), polo que 
estariamos diante dun lugar abundante en ramas ou rebentos.   

A forma pollitus aparece en Samos en 1041 (TSamos 352) e un individuo 
chamado Alfons Pollido, posiblemente o actual apelido Pulido, lese en 1403 en 
documentos lucenses (ES 41 421). 

 

FIT16. Rebordaos 

Aldea da parroquia de Veral. 

O NG recolle as formas Rebordáns nos concellos de Negreira, Ponteceso e Tui, 
e Rebordaos nos de Boqueixón, Castroverde, Cerdido, Lugo, Santiago, O Saviñao e 
Vilalba, polo que parece claro que estamos ante dúas realizacións distintas da 
terminación de plural lat. -ANOS en función do bloque lingüístico no que se encadran os 
lugares: -áns, no occidental, e -aos, no central.  
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A procedencia do topónimo témola na forma RŌBŎRĒTANOS, que aparece en 
Samos en 958 (TSamos 278) para se referir ao Rebordaos do Saviñao. Trátase dun 
derivado do lat. RŌBŎRE ‘carballo’, e figuradamente ‘forza, robustez’ (DCECH, s. v. 
roble), que se mantén en cast. como roble e en cat. como roure,  seguido de dous 
sufixos: o colectivo -ĒTU e -ĀNUS, na súa forma de plural, talvez coa noción de ‘relativo 
a’, ou ben, como pensa Navaza (2006: 471), con valor xentilicio. Esta orixe xa fora 
proposta por Nicandro Ares (1996: 261), aínda que, seguindo a Moralejo Laso (1977: 
311), tamén suxire a posibilidade de que se poida interpretar como a forma plural de 
rebordán ‘silvestre’. 

Reuordaos: a. 1257 CDFerreira 483, a. 1264 CDFerreira CDFerreira 568. 

Revordaos: a. 1309 DCLugo14 119. 

Rebordaos: a. 1456 DCLugo15 250. 

FIT17. Reboredo 

 Nome dunha aldea das parroquias de Santa Marta de Fixós e de Soñar. 

 Topónimo moi abundante na nosa xeografía, pois 73 lugares galegos levan este 
nome, con maior profusión nas provincias da Coruña e Lugo, e oito máis o feminino 
Reboreda, curiosamente ningunha na Coruña. 

 O mesmo que no caso precedente, estamos diante dun derivado do lat. RŌBŎRE

‘carballo’, seguido neste caso do sufixo colectivo -ĒTU, co significado de ‘lugar 
abundante en carballos’, e que en galego se coñece comunmente como carballeira ou 
carballal (vid. FIT04.1.). A forma Roboreto témola en 871 en Celanova (TCelanova 93-
94). 

As variantes Reboredo / Reboreda na 
toponimia maior de Galicia (PTG): 

■ Reboredo 

■ Reboreda 

Reboretum: a. 897 NcltrMedieval 172. 

Reboredo: a. 996 NcltrMedieval 172. 

Reboreto: a. 1078 NcltrMedieval 172; a. 1094 NcltrMedieval 173. 
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Roboredo: a. 1221 NcltrMedieval 173. 

FIT18. Silva, A  

Aldea da parroquia de San Xoán do Campo. Outros vinte lugares galegos 
reciben este nome. Os  derivados e compostos con este vocábulo, ou ben que forman 
parte dunha frase preposicional, suman preto de 30 máis. 

A súa orixe está no lat. SĬLVA ‘bosque, vexetación’, forma da que esperariamos 
en gal. selva, unha evolución que Corominas (DCECH) atribúe a un “estrato popular, 
con evolución especial de ĭ  u otra perturbación fonética”, forma esta última que se 
atopa en catalán, mentres que Silva aparece representada en Galicia, Portugal, Asturias, 
León e Zamora.  

Desde Sarmiento (Catálogo, s. v. silva) a voz silva identifícase nos dicionarios 
posteriores co castelán zarza. O DRAG defínea como un “arbusto silvestre da familia 
das rosáceas (Rubus fruticosus), cos talos cubertos de espiñas, follas pinnadas e flores 
solitarias brancas ou rosáceas, que ten como froito a amora e adoita nacer nas beiras dos 
camiños e en terreos abandonados”. Non obstante, J. L. Pensado (1999: 277) pensa que 
o seu significado histórico nas linguas leonesas debe ter que ver máis co froito (“del
serbal; serba en castellano”) que coa planta. 

A primeira documentación do termo témola no ano 757, onde se nos refire unha 
“ ruda silva” (DocOdoarianos 1951: 244-245). Como demarcación toponímica no 
territorio galego aparece en 1001 nos pergameos de Celanova o lugar de Silva Scura, 
posiblemente o actual Silvaescura do concello ourensán de Trasmiras (TCelanova 407-
411). 

FIT19. Teixeiro 

Nome dun lugar e parroquia baixo a advocación de santa María, situada na parte 
norte do termo municipal e limítrofe cos concellos de Castroverde, Castro de Rei e 
Outeiro de Rei. Eclesiasticamente encádrase no arciprestado dos Coutos de Lugo 
(esquerda).  

É un topónimo moi abondoso en Galicia, posto que uns quince lugares levan este 
nome (todos eles nas provincias da Coruña e Lugo) e outros dezaoito o correspondente 
feminino (maioritariamente nas provincias de Lugo e Ourense), sen ter en conta os 
colectivos e derivados. 

Debemos estar diante dun lugar abundante en teixos, unha “árbore conífera da 
familia das taxáceas (Taxus boccata), de ata quince metros de altura, con pólas moi 
mestas que nacen desde a base do tronco, follas velenosas, e froitos en forma de bagas 
vermellas” (DRAG).  Co zume desa árbore envelenáronse os moradores do mítico 
Monte Medulio antes de se render ao exército romano. Menos probable é que se refira á 
proliferación do animal do mesmo nome, tamén coñecido como teixugo.  
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Procede do lat. TAXUS ‘teixo’, que se conserva nos romances ibéricos, no it. e no 
sardo (DCECH, s. v. tejo), e o sufixo -ĀRĬUS, a partir dunha base TAXARIU. A forma 
Taxario figura na documentación de Sobrado cara a 995 (TSobrado 177-182) e en 1032 
na da catedral lucense (NcltrMedieval 179). Para o zoónimo debemos partir do lat. tardío 
TAXO, -ŌNIS. 

Taxario: a. 1032 NcltrMedieval 179.  

Texario: a. 1105 NcltrMedieval 179. 

Teixeiro: 1133 NcltrMedieval 179 = ca. 1133 Cañizares II 519; a.  1178 NcltrMedieval 
179,  1179 NcltrMedieval 179, a. 1185 NcltrMedieval 179, a. 1189 NcltrMedieval 179. 

Teixeiru: a. 1199 Cañizares III 669. 

Teyxeiro: a. 1199 Cañizares III 669; a. 1239 NcltrMedieval 179. 

Santa Maria de Teixeyro: a. 1345 DCLugo14 499. 

Teixeyro: a. 1345 DCLugo14 499, a. 1350 DCLugo14 611.  Affonso de Teyxeyro: a. 
1334 DCLugo14 327.  Afonso Peres de Teixeyro: a. 1345 DCLugo14 499. Ruy Dias de 
Teyxeyro: a. 1350 DCLugo14 619. 

Santa Maria de Teyxeyro: a. 1350 DCLugo14 611. 

Teyxyeyro: a. 1350 DCLugo14 611.

Os nomes de lugar Teixeira / Teixeiro na 
toponimia maior de Galicia (PTG): 

■ Teixeira 

■ Teixeiro 

FIT20. Uceira, A 

Aldea da parroquia de Poutomillos, que presenta formas homónimas nos 
concellos de Abadín, Arzúa, A Cañiza, Carballiño, Crecente, Frades, Friol, Melide, 
Mesía, Monterroso, Oroso, Paradela, As Pontes de García Rodríguez, Santiago de 
Compostela, Sobrado, Palas de Rei, Valdoviño e Vilalba. 

O substantivo uceira designa un “monte ou terreo poboado de uces” (DRAG) e 
ten como sinónimos urceira e uzal. Tratase dun vocábulo derivado de uz / urce, cast. 
urce, port. urze, unha árbore que se corresponde coa Erica arborea e outras especies do 
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mesmo xénero (VCN 146), procedente do lat. ŪLĬCE (DCECH s. v. urce), de ulex, -ĭcis, 
seguido do sufixo lat. -ĀRĬA , a partir dunha forma ŪLĬCĀRĬA.  

As dúas variantes galegas, uz e urce, representan dous resultados distintos na súa 
evolución: a primeira, con desaparición do -l- intervocálico; a segunda, con 
conservación e posterior rotacismo debido á caída previa da vogal postónica (vid. 
Navaza, 2006: 550). 

G. Rohlfs (1985: 50 ) constata que  a palabra “uce, uz 'brezo' (u l i c e) según su 
difusión en nombres de lugar (Uces, Ucedo, Uceda, Uceira, Uzal) resulta circunscrita a 
un territorio que va de Galicia a Asturias y Léon, con manifestaciones aisladas en 
Salamanca y Guadalajara”. 

Polo que se refire á utilidade deste arbusto, Francisco Javier Rodríguez recolle 
no seu dicionario (DiGC, s. v. uz) que da súa raíz faise o carbón para as fraguas, 
mentres que a súa flor, unha vez posta en infusión de aceite, quita as pencas e as 
manchas da pel.  

 

FIT21. Veral, O  

Aldea e freguesía baixo a advocación de san Vicente que dista nove quilómetros 
da capital municipal. A nivel eclesiástico pertence ao arciprestado dos Coutos de Lugo 
(dereita). 

Se nos atemos aos primeiros testemuños escritos, nos que figura como sancto 
Uicencio de Ederal cara 1160 (DocAres  57-58) e S. Vicente de Ederal en 1221 
(NcltrMedieval 150), este topónimo ben puidera ser un derivado de HĔDĔRA ‘hedra’, 
nome dunha planta que se conserva no cat. heura, port. hera, valenc. e gal. hedra 
(DCECH, s. v. hiedra), e o sufixo abundancial latino -ĀLE, talvez a partir dunha forma 
HĔDĔRĀLE, como sospeita Navaza (2006: 299), co significado de ‘lugar abundante en 
hedras’.  

Xa a finais do séc. XIII e en todo o séc. XIV aparece escrito como Deral, quizás 
debido a unha mala segmentación da preposición coa vogal inicial. No séc. XV, o 
topónimo adopta a forma actual, onde posiblemente habería que interpretar a consoante 
inicial como un -b- epentético (Navaza, 2006: 299). 

Sancto Uicencio de Ederal: ca. 1160 DocAres  57-58. 

Ederal, S. Vicente: a. 1221 NcltrMedieval 150. 

Sancto Uincencio de Edral: a. 1233 CDFerreira 372. 

Sancto Vincentio de Edral: a. 1257 CDFerreira 483. 

San Vicenzo de Edral: a. 1263 CDFerreira 561. 

Deral, S. Vicente:  a. 1289 NcltrMedieval 150. 

Deral: a. 1355 DCLugo14 687. Fernan Fernandes de Deral: a. 1367 DCLugo14 781. 
Pedro Fernandes de Deral: a. 1372 DCLugo14 851, a. 1386 DCLugo14 1047. 
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San Viçenço de Deral: a. 1309 DCLugo14 114, a. 1332 DCLugo14 300, a. 1333 
DCLugo14 308. 

Sant Viçenço de Deral: a. DCLugo14 313. 

San Viçenço de Veral: a. 1445 DCLugo15 211, a. 1456 DCLugo15 250, a. 1479 
DCLugo15 455. 

FIT22. viña 

O substantivo viña alude a un lugar plantado de vides, unha “planta arbustiva da 
familia das vitáceas (Vitis vinifera), que ten como froito a uva e se cultiva nas rexións 
temperadas” (DRAG). É un termo común á maioría das linguas romances: cat. vinya, 
esp. viña, fr. vigne,  it. vigna e port. vinha. O seu cultivo está testemuñado xa dende a 
época romana e na provincia lucense actualmente redúcese ás ribeiras do Sil e do Miño. 
No medievo, os mosteiros promoveron o seu cultivo principalmente para o 
autoconsumo. 

A súa orixe témola no lat. VĪNĔA ‘a viña, vide’ (DELL, s. v. uīnum). 

FIT22.1. Viña, A 

Antigo lugar situado nas proximidades da Ponte Romana, que mesmo no séc. XIX 
formaba un barrio exterior da cidade de Lugo xuntamente co da Ponte (Madoz, s. v. Lugo). 
Hoxe en día, quédanos como reminiscencia da paraxe a denominada volta da viña, unha 
pronunciada curva na antiga estrada de Lugo a Santiago de Compostela, antes de chegar á 
citada ponte. Outros preto de 50 lugares galegos levan na actualidade este nome, ben na 
súa forma simple, ben en derivados ou compostos. 

Estamos diante dun topónimo que refire un tipo de cultivo que, aínda que non 
debía ser moi abundante nesta zona, revélanos o sistema de policultivo que predominaba 
xa na época medieval. É posible que daquela estes viñedos pertencesen ao cabido 
catedralicio ou a algún mosteiro da capital.  

[A Vinna]: Miguel Peres da Vinna: a. 1303 DCLugo14 61. Iohan Peres da Vinna: a. 
1347 DCLugo14 544.  

A Vina: Iohan da Vina: a. 1334 DCLugo14 320, a. 1459 DCLugo15 276. 

FIT23. xesta 

A xesta é un “arbusto bravo da familia das leguminosas, con moitas pólas 
delgadas e flexibles, follas pequenas e escasas, e flores amarelas ou brancas, do que 
existen varias especies” (DRAG), como a branca, mansa, negra e pudia.  

Procede do lat. clásico GENĬSTA, lat. vulgar *GĔNĔSTA ‘xesta’ (DELL), unha voz 
que se mantivo no cast. hiniesta, cat. ginesta, gal. xesta, it. ginestra e port. giesta. É moi 
frecuente na toponimia. 
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FIT23.1. Xesta, A 

Aldea da parroquia de San Xoán do Alto. Outros trece lugares galegos levan este 
nome.  

É moi probable que na súa orixe tivese un valor colectivo, como sinala Navaza 
(2006: 566). A forma Genesta consta nos documentos de Oseira arredor de 1255 
(CDOseira 710-711) e a ocorrencia Geesta figura a partir de 1258 na documentación da 
catedral de Ourense (DCOurense 261-262). 

 

 

 

As formas Xesta / Xestal e Xesteira na 
toponimia maior de Galicia.(PTG)27:  

■ Xesta 

■ Xestal 

■ Xesteira 

 

FIT23.2. Xestal, O 

Aldea da parroquia de Lamas, con formas homónimas semellantes noutros dez 
lugares da xeografía galega. 

Un xestal é un lugar abundante en xestas, que ten como sinónimo a xesteira 
(forma predominante nas provincias da Coruña e Pontevedra). Este colectivo deriva de 
xesta e do sufixo latino -ĀLE, a partir dunha forma *GĔNĔSTĀLE.  A ocorrencia Geestal  
lémola nos pergameos de Oseira en 1272 (CDOseira 950). 

 

2.5. ZOOTOPONIMIA 

ZOO01. Anguieiro  

Aldea da parroquia de Santo André do Castro. Temos outros topónimos 
homónimos nos concellos de Boimorto e Cerceda; na súa forma plural dá nome a un 
lugar do termo municipal de Quiroga. 

                                                 

27 Neste mapa falta algún topónimo dos que aparecen no NG.  
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Desde o Diccionario galego-castelán de Carré Alvarellos (s. v. anguieiro) o 
substantivo anguieiro aparece maioritariamente nos posteriores con dúas acepcións: por 
un lado, ‘vento do norte seco e moi frío’ e, por outro, ‘conxunto de anguías moi 
pequenas’. O DRAG actual non recolle este apelativo. 

O topónimo que aquí nos ocupa está relacionado cun lugar a carón do río Miño 
onde precisamente proliferaban estes peixes de corpo alongado e cilíndrico da familia 
dos anguílidos. A súa orixe témola na forma ANGUILLĀRĬU ‘abundante en anguías’ 
(NDLEE, s. v.), da base ANGUĪLLA, un derivado á súa vez de anguis ‘cobra’, unha voz 
posiblemente indoeuropea (DELL, s. v.), e o sufixo abundancial -ARĬUS. En 1068 
cítasenos o “portus Angilario, riba Minei ad Fingon” nas proximidades do lugar de 
Cuíña (NcltrMedieval 140). Tamén sabemos que en séculos pretéritos o río Miño 
abastecía a cidade de Lugo de exquisitos sábalos, salmóns, lampreas e outros saborosos 
peixes (DGU, s. v. Lugo).  

Mentres, a ‘rede que se utiliza para coller anguías’ recibe o nome de anguieira 
(DRAG, s. v. anguieira). 

Angilario, villa: a. 1068 AHN Clero Carpeta 1325B/13. 

ZOO02. Birbigueira 

Aldea da parroquia de San Xoán do Campo. A variante Berbigueira é un lugar 
do concello da Estrada. 

Procede do lat. vulgar BERBICĀRIA, baixo lat. berbeces ou berbices, lat. clásico 
vervex ‘carneiro castrado’, seguido do sufixo colectivo -āria. Na súa orixe foi un lugar 
no que abundaba o gando ovino, ou no que había un curro para gardar ese tipo de 
animais. Du Cange recolle as formas berbicaria e berbicarius ‘pastor’, en galo berbis, 
ou brebis, italiano berbice (GMIL , s. v. berbix). Tamén Niermeyer constata as mesmas 
formas, amais de bercarius e bercarias (MLLM , s. v. berbicarius). Así mesmo, en 
occitano temos berbiguièras con idéntico significado. En galego non se conserva no 
léxico común. 

Semellante base latina é a que propón Auguste Longnon (1920-1929: 156) para 
diferentes nomes de lugar franceses modernos: Berbiguières, Brebières, Berchères, 
Bergères, La Bregère e La Bregière.  

[Berbegeyra]: Martin Peres de Berbegeyra: a. 1309 DCLugo14 114, a. 1313 
DCLugo14 166. 

ZOO03. Cabalo, O  

Aldea da freguesía de Orbazai. Outros lugares co mesmo nome témolos nos 
concellos de Bueu, Noia e Pazos de Borbén; na súa forma plural dá nome a entidades de 
poboación dos concellos de Carballo e Oza dos Ríos (agora Oza-Cesuras). 
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En principio parece un topónimo transparente e pódese relacionar co animal do 
mesmo nome, do lat. CĂBĀLLUS ‘cabalo de carga’, que segundo Ernout (DEEL, s. v.) é 
un nome celta que chegou ao lat. a través do galo. Podería tratarse dalgún petróglifo que 
debuxase a súa figura nalgunha pena ou rochedo dos arredores, ou mesmo unha rocha 
que representase a súa imaxe, pero non temos constancia da súa existencia. 

Tampouco se pode desbotar a posibilidade de que se trate dun alcume recibido 
por algún dos primeiros posuidores do lugar, alcume que constatamos na 
documentación medieval do mosteiro cisterciense de Oseira: en 1239 aparece un 
Roderici Fernandi cognomento Caballo (CDOseira 421) e en 1249 un Menendus 
Pelagii dicto caballo (CDOseira 575-576). 

[Cavalo, O]: Ares do Cavalo: a. 1417 DCLugo15 89. Ares Peres do Cavalo: a. 1421 
DCLugo15 118. Pedro do Cavalo: a. 1418 DCLugo15 94. 

[Cavallo, O]: Aras Peres do Cavallo: a. 1443 DCLugo15 209.  

[Cabalo, O]: Ares Peres do Cabalo: a. 1466 DCLugo15 325. Pedro Ferrnandes do 
Cabalo: a. 1472 DCLugo15 374. 

 

ZOO04. Cabreira  

Aldea da parroquia de Prógalo, un topónimo que se repite quince veces en 
diferentes concellos galegos, aínda  que conta con escasa presenza na provincia de 
Ourense. 

A súa orixe témola na forma CAPRĀRĬA, derivada da voz latina CAPRA ‘cabra’ 
(DELL, s. v. caper) e significaría ‘lugar de cabras’. Nos diplomas da catedral de 
Ourense de finais do XII consta varias veces a terra de capraria (DCOurense 27-31). 

Así mesmo, puido ser un nome de oficio feminino ou mesmo un alcume, pois os 
repertorios latinos constatan a existencia  do xentilicio Caprarius (Solin e Salomies, 
1988: 46; Kajanto 323 

En port. tamén se lle dá este nome a unha planta herbácea, que cremos é a 
mesma que Martín Sarmiento denomina herba cabreira (Catálogo 233), e que Eladio 
Rodríguez (DEGC, s. v. herba) clasifica como unha herba fabulosa utilizada polas 
meigas para curar os enfermos. 

 

ZOO05. Coelleira, A  

Aldea de San Martiño de Piñeiro. Outro lugar homónimo témolo no concello de 
Silleda. 

Ten a súa orixe na forma lat. CŬNĪCŬLĀRĬA, de CŬNĪCŬLUS ‘coello’ (DELL), 
polo que estamos ante un ‘lugar de coellos’. Non obstante, cuniculus tamén significaba 
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‘mina’, de xeito que algúns historiadores pensan que o animal recibiría este nome polas 
covas que facía. Eliano (De animalibus lib. 13 cap. 15)28

 indica que o substantivo 
cuniculus foi usado por algúns historiadores gregos e que se trata dunha voz imposta 
previamente polos españois. A opinión máis común hoxe en día é que estamos diante 
dun vocábulo de procedencia prelatina29, que presenta diversas similitudes en port. 
coelho, cast. conejo, it. coniglio e neerl. konijn. 

Nos dicionarios actuais recóllese o significado que xa viña aparecendo nos de 
principios do séc. XX (DD, s. v. coelleira) como “lugar onde se crían os coellos, bravos 
ou domésticos” (DRAG).  

ZOO06. Piqueira, A 

 Aldea da parroquia de San Xoán do Campo. 

 Nome de lugar pouco frecuente na toponimia maior de Galicia, con outro 
homónimo no concello de Láncara. A procedencia máis obvia desde o punto de vista 
fonético debería ser o subst. latino pĭcārĭa ‘lugar de onde se saca a pez’, un derivado de 
pix ‘a pez’ (NDLEE), unha substancia resinosa obtida das coníferas. Pero a existencia 
do masculino O Piqueiro nos concellos de Fene (C) e O Páramo (L), parece levarnos a 
un derivado adxectival de PĔCU ‘gando, rabaño’ (DELL), e posiblemente emparentado 
co indoe. pik(h)o- ‘agrupamento, grupo’ (IEW III 830), que para Nicandro Ares (2009: 
278) podería tratarse de PĔCUĀRĬA, talvez no sentido de “devesa, lugar onde se cría o 
gando”, un termo con sentido colectivo. Menos probable semella relacionalo con pico, 
unha voz de orixe expresiva ou procedente do celta beccus (DCECH), pois non parece 
estarmos ante un lugar de curutos. 

ZOO07. Pombal, O 

Aldea da parroquia de Coeses. 

Uns 27 lugares da nosa xeografía levan este nome que se reparte polas catro 
provincias, aínda que unha terceira parte dos mesmos se localiza na de Pontevedra, 
mentres que só contabilizamos un na de Ourense. 

A voz pombal defínese actualmente como un “lugar onde viven as pombas 
domésticas” (DRAG), a pesar de que o dicionario de E. Rodríguez (DEGC) distinguía 
entre pombal, no “que viven las palomas zuritas y semisalvajes, procurándose gran parte 
de su sustento por sí mismas en sus correrías por los campos próximos” e pombeiro, “el 
pequeño, casero, donde anidan algunas parejas”, un vocábulo este último que non se 

28 Apud Aguilar Piñal, F. (2001): El académico Cándido María Trigueros (1736-1798). Madrid: Real Academia de la 
Historia, 39. 

29 Ernout & Meillet (DELL, 1985: 157) considérano hispano-ibérico e asóciano ao vasco untxi ‘coello’, o mesmo que 
Corominas & Pascual (DCECH, s. v. conejo), para quen “es un viejo vocablo común a los tres romances ibéricos, 
que rechazado por el latín de las ciudades hispanorromanas sobrevivió, sin embargo, en las zonas rurales”. 
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recolle no DRAG, aínda que si figura como topónimo nos concellos lucenses de 
Cervantes, Ourol, Pantón e Vilalba, así como no pontevedrés de Arbo. Esta diferenza 
tamén debeu existir en portugués, segundo anota Vasconcellos (1928-1931: 267). 

O topónimo vén do lat. PĂLŪMBA  ‘pomba salvaxe’ (DELL) ao que lle segue o 
sufixo -al (< lat. -ĀLE), que lle engade un significado colectivo, e que conflúe moitas 
veces coa variante -ar. No lat. tamén existía o termo colŭmba (DELL) para designar a 
‘pomba doméstica’, unha distinción que perdura en occitano. O cast., port. e rom. 
mantéñense debedores de pălūmba, mentres que as demais linguas romances sono de 
colŭmba, a pesar de que quedan acepcións da primeira na toponimia (DCECH, s. v. 
paloma). 

Palumbar: a. 1252 NcltrMedieval 166. 

Palumbari: a. 1284 NcltrMedieval 166. 

Poombar: a. 1386 DCLugo14 1047. 

 

ZOO08. Vaqueira, A 

Aldea da parroquia de Meilán (Vid. OFI06). 

 

2.6. ANTROPOTOPONIMIA 

2.6.1. ANTROPÓNIMOS PRELATINOS  

 

ANP01. Alongar  

Aldea da parroquia de Ribas de Miño, unha forma única na toponimia maior 
galega. 

A nivel morfolóxico parece estar relacionado co topónimo ourensán Alongos, 
que en 952 se denominaba villa de Allonicos (TCelanova 770-773). Isto lévanos a un 
posible posesor *ALLONICAR ĬUS, formado talvez a partir de ALLON  + suf. átono 
prerromano -ĪK(O) + suf. -ARĬUS, mediante a forma de xenitivo (uīlla) *ALLONICAR ĪĪ, da 
que sairía o noso topónimo, pois a terminación -ar constitúe un resultado bastante 
común nos nomes de lugar: Bazar, Gondar, Soñar...  

Allon parece que foi o nome dun deus venerado en Valdegama, na provincia de 
Soria, segundo escribe José Mª Blázquez (2001: 152), formado a partir dun radical celta. 
Como antropónimo constátao J. F. de Masdeu (1800: 256) nunha epígrafe romana preto 
de Plasencia, insinuando que a súa orixe pode ser grega. Así mesmo, Santos Yanguas 
(1985: 15) recolle un Alongun noutra epígrafe atopada en Remolina (León), aclarando 
que se trata dun xentilicio. Tamén Albertos (1966: 17-18) atestigua o nome persoal Allo, 
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e a súa variante Alles, na onomástica ibérica e Alloni na Xermania Superior. A base de 
todos eles, seguindo a Pokorny, podería ser *al-no, galo allos ‘segundo’.  

O sufixo -ico, frecuentemente unido a nomes persoais, non ten unha procedencia 
clara, pois mentres que para Tovar e Baldinger (apud Rivas, 1989: 111) deriva do sufixo 
prelat. -icco, para Francisco Villar (2000: 126) pode ser latino, celta ou lusitano; en 
tanto, Mª Lourdes Albertos (1975: 26-27) considérao como o máis característico de toda 
a etnonimia da Hispania céltica, unha proposta apuntada xa por Shulten (1952: 140). 

Totalmente diferente é a proposta que fai Bascuas (2002: 206) para o topónimo, 
que pretende relacionalo con hidrónimos prerromanos do tipo Allia; mais actualmente 
non constatamos ningunha corrente fluvial no seu contorno inmediato. 

ANP02. Bacurín 

Parroquia baixo a advocación de san Miguel situada no val do río Mera e a uns 
oito km da capitalidade municipal. Eclesiasticamente pertence ao arciprestado dos 
Coutos de Lugo (dereita). Temos outro lugar coa mesma denominación no concello 
ourensán de Amoeiro. 

Piel (1978: 413-415) recoñece na raíz deste topónimo o nome común bácoro 
“porco pequeno que aínda mama” (DRAG), concretamente a partir do derivado 
onomástico *BACCOR-ĪNUS, cun sufixo afectivo-diminutivo -īnus, na súa forma de 
xenitivo posesivo (uīlla) *BACCOR-ĪNI, un alcume aplicado a un individuo que non se 
distingue especialmente polo coidado da súa hixiene persoal. O antropónimo Bacorus 
testemúñase en Roma (CIL VI 31145 b, 22).  

Para a orixe do apelativo propóñense diferentes etimoloxías. Piel (1978: 415) 
defende que bácoro se corresponde cun idioma indíxena falado en Galicia antes da 
romanización, aínda que non aclara de cal se trataría; en tanto, Meyer-Lübke e García 
de Diego (apud Piel, 1978: 414) subordinan bácoro a un lema franco-xermánico bakko 
‘porco’, rexistrado no galo (Du Cange, s. v. Bacco). 

En Cortesão (OMP 42) figuran os sobrenomes Bacorin, en 1220; Bacorino, en 
1258 e Bacoro, en 1220; así como o nome Bacurio en 921. 

Bacorini: a. 964 Cañizares I 117. 

Bacorin : séc. XII Cañizares II 456; a. 1221 NcltrMedieval 142, a. 1289 NcltrMedieval 
142. Gonçaluo de Bacorin: a. 1517 FCouselo 221. 

Sancti Michaelis de Bacurim: a. 1233 CDFerreira 372. 

San Miguel de Bacorin: a. 1334 DCLugo14 319, a. 1352 DCLugo14 662. 

Sant Miguell de Bacorin: a. 1354 DCLugo14 678. 

Sant Miguell de [vacorin]: a. 1354 DCLugo14 681. 

ANP03. Bagueixos 

Aldea da parroquia de Tirimol, unha forma única na toponimia maior de Galicia. 
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A primeira referencia que temos deste lugar é un documento do ano 757 onde se 
nos cita o castro de Bagasius (NcltrMedieval 142) ou Bagasios (CDCañizares 42). É 
posible que esteamos diante dun posuidor, talvez xa de orixe preindoeuropea, a partir 
dunha forma latinizada *BACĂSIUS / BAGĂSIUS, e quizás relacionado co radical celta 
bac- ‘abandonado, ermo’ (Rivas 1991: 30), enlazado co baixo lat. bacinus (MLLM, s. v. 
bacinus), itálico bacino, al. becien. A existencia do castro e a presenza dun Bagasius 
Marcus de Catharo na documentación eslava (JAZU 348), así como a dun soldado 
cartaxinés, chamado Bagasus, loitando no exército de Aníbal contra os romanos nas 
Guerras Púnicas (Silius, 1987: 479), parecen corroborar esa capa prerromana. 

Cunha Serra (Boletim de Filologia, 25 266) establece a procedencia para este 
topónimo e para o Bagueixe portugués no xentilicio *BAGĂSIUS, segundo el formado a 
partir do nome persoal latino BAGĂSUS, mais eu non atopo este antropónimo en ningún 
repertorio latino.  

Bagasios: a. 757 Cañizares I 25. 

Vagueixos: a. 1088 NcltrMedieval 181. 

Vaguexios: a. 1088 ES XL 423. 

Bagueixos: a. 1120 Cañizares I 243, a. 1133 Cañizares II 519 = a. 1133 NcltrMedieval 
142, a. 1237 NcltrMedieval 142; a. 1351 DCLugo14 653. 

Bagaxios: a. 1215 NcltrMedieval 142. 

[Bagueyxos]: Jacome Peres de Bagueyxos: a. 1350 DCLugo14 633. 

Vagueyxos: a. 1421 DCLugo15 115.  

 

ANP04. Bandelo 

Aldea da parroquia de Ombreiro. Outro lugar coa mesma denominación atópase 
no veciño concello de Outeiro de Rei. 

Debemos estar diante dunha forma antroponímica BANDELLUS (CarSalamanca 
554) e atestada tamén por Du Cange30, diminutivo de BANDIUS

31, sen dúbida 
relacionado cun deus prerromano Bandue32 / Bandi. Así mesmo, Rosa Pedrero (1999: 
536) constata tamén as formas Banduae e Bandiae, aínda que pensa que poden ser 
hipercorreccións. En todo caso, relaciona o teónimo coa raíz indoe. *bhendh- que 
significa “atar una cosa con otra, vincular, mantener unido por medio de una atadura” 
(ídem, 441). Outros investigadores, entre eles Olivares Pedreño (2002: 158) fala tamén 
dunha divindade chamada Bandua e destaca que as epígrafes dedicadas a esta deusa 

                                                 

30 Du Cange recolle Bandellum e anota as formas Bandella e Bandellorum en 1287 (GMIL, s. v. Bandellum). 
31 Vasconcellos, J. Leite de (1905): Religiões da Lusitania na parte que principalmente se refere a Portugal. Vol. II. 

Lisboa: Imprensa Nacional, 317-318, fala do deus Bandius Ilienaicus.  
32 Búa Carballo, J. C. (1999): "Hipótesis para algunas inscripciones rupestres del occidente peninsular", en Francisco 

Villar e Francisco Beltrán (eds.), Pueblos, lenguas y escrituras en la Hispania prerromana. Actas del VII  
Coloquio sobre lenguas y culturas paleohispánicas (Zaragoza, 12 a 15 de marzo de 1997). Salamanca, 
Universidad de Salamanca, 309-327. 



CARLOS VÁZQUEZ GARCÍA 

118 

abranguen un amplo territorio que se estende desde as proximidades de Lugo ata a 
provincia de Cáceres. E non moi lonxe da capital, nunha casa de Curbián (Palas de Rei) 
descubriuse en 1952 unha inscrición dedicada a Bandue Bolecco (Olivares Pedreño, 
2002: 87). 

García Quintela (1996: 58) explica o significado de Bandua / Banda a través da 
raíz indoeur. *bhond- ‘atar, ligar, enlazar, unir, vincular’, de onde partirían diversos 
significados coincidentes na maioría das linguas como o de ‘agrupación’. Mentres, 
Bascuas (2005: 47.4) considera que se trata dun deus que escasamente deixou pegadas 
na toponimia. 

Pola súa parte, Nicandro Ares (2004: 270) pensa nun antropónimo *Vandellus, 
derivado do lat. Vandius. 

[Bandelo]: Fernando de Bandelo: a. 1434 DCLugo15 179. Juan de Bandelo: a. 1416 
DCLugo15 67. Lopo de Bandelo: a. 1422 DCLugo15 128. 

[Vandelo]: Lopo de Vandelo: a. 1434 DCLugo15 181. 

ANP05. Bascuas 

Aldea e parroquia baixo a advocación de Santa María, situada na parte leste do 
concello. A nivel eclesiástico pertence ao arciprestado de Lugo. Outros lugares coa 
mesma denominación achámolos nos concellos de Arzúa, Castroverde, Guitiriz, Padrón, 
Silleda, Val do Dubra e Vila de Cruces. 

A súa etimoloxía está no xentilicio medieval Váscones, ‘colonias de vascos’ 
(Bascuas, 2005: 112.3), en tanto que Nicandro Ares (1998: 307) parte do patronímico 
Velascus / Vascus.  Vasco é de orixe incerta, pois mentres que Pidal e Tovar o 
identifican cunha raíz bela ‘corvo’,  seguido do sufixo ligur -sko (apud Boullón, 1999: 
443), Michelena (1973: 147) non ve tan clara esta procedencia, pois considera que a 
forma vasca deste nome é Berasco.  

En calquera caso estamos diante dun antropónimo moi común en toda a Idade 
Media, tanto no noroeste hispánico como en Portugal. Así, xa nos primeiros séculos 
temos na documentación lucense un Belasco cubicularius en 947 (CODOLGA, s. v. 
Belasco) e un Velasco testis no 841 (CODOLGA, s. v. Velasco). 

Vascones: a. 1078 ES XL 420.  

Vascoas: a. 1369 DCLugo14 828. 

[Bascoas]: Joan de Bascoas: a. 1546 AcLugo16 105. 

ANP06. Bazar 

Parroquia baixo a advocación de san Remixio situada na parte sur do termo 
municipal, limítrofe xa co concello de Guntín. A nivel eclesiástico pertence ao 
arciprestado dos Coutos de Lugo (dereita). Outros lugares homónimos están nos 
concellos de Castro de Rei, Santa Comba, Silleda e Vedra. 
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Ares Vázquez (1998: 301) establece a súa orixe nun antropónimo Bazarius que 
constata nun documento de Lugo en 922 e que nese mesmo ano localizamos nos 
pergameos de Sobrado (TSobrado I 120). Este nome persoal tamén é rexistrado por 
Boullón (1999, s. v. Bazarius). Mais penso que estamos xa diante dunha escrita 
romanceada, polo que cremos que a súa etimoloxía debe radicar nunha forma BATIAR ĪĪ

33, 
xenitivo de *BATIAR ĬUS, derivado á súa vez de BATĬUS

34, probablemente un cognome 
hispánico descendente dunha raíz bat35- (que tamén aparece en vasco co significado de 
‘un’), semellante á forma Batia (Albertos, 1966: 51), un antropónimo da Lusitania, que 
deu lugar ao topónimo andaluz Baeza.  

Bazar: a. 1220 NcltrMedieval 143. 

Sancti Jeorgii et Sancti Vireximi de Bazar: a. 1273 CDFerreira 641. 
Sant Bereyxemo de Baçar: a. 1338 DCLugo14 1058. 

Baçar: a. 1442 DCLugo15 203. Vasco de Baçar: a. 1412 DCLugo15 43. 

Sant Briximo de Baçar: a. 1442 DCLugo15 203. 

 

ANP07. Bóveda   

Nome de lugar e freguesía baixo a advocación relixiosa de santa María que 
pertence ao arciprestado de Lugo. Outros topónimos coa mesma denominación atópanse 
nos concellos de  Amoeiro, Begonte, Bóveda, Irixoa, Ourol e Vilar de Barrio. 

Corominas (DCECH, s. v. bóveda) trae o castelán bóveda do baixo lat. *vŏlvĭta, 
part. de volvere ‘dar volta’, con carácter semiculto. Tamén para Silveira (1922: 204) o 
port. abóbada, ant. bóbeda (cast. bóveda, fr. voúte) “assenta nun lat. vulgar *vŏlvĭta 
‘volta, arcada’, do lat. volvere”. Esta palabra, no sentido de construción abovedada, 
“como son algunhas igrexas ou ermidas, fontes cubertas, etc., deixou moita 
descendencia na nosa nomenclatura topográfica”- continúa Silveira (1941: 277)-, quen 
recolle a forma volveda no séc. XIII. Mais esta explicación non convence a Nicandro 
Ares nun estudo que fai sobre Santa Eulalia de Bóveda (EsToGa 75-77). 

En efecto, a mención máis antiga que coñecemos do noso topónimo na 
documentación luguesa corresponde a un documento da Catedral do ano 1077, onde se 
cita o Castro de Boveta iuxta rivulo Cauleo36 (Cañizares II 402), aínda que outro Boveta, 
in valle de Lemabus, xa se constata en 1001 (TSamos 456-458). Como queira que na 

                                                 

33 No ano 1455 lemos castrum batiarii: Società Ligure di Storia Patria (1870): Atti della Societá Ligure di Storia 
Patria, vol. 6. Génova, 356. 

34 Nun selo ibérico aparece unha inscrición na que consta un individuo identificado como Lucius Caesius Batius, 
posiblemente de orixe lusitano, quen sería un dos encargados de controlar os lingotes de ouro que se enviaban a 
Roma (Anas, vols. 7-8, Museo Nacional de Arte Romano, Mérida, 1994, p. 192; Archivo español de arqueología, 
vol. 71, p. 260; Les légions de Rome sous le haut-empire: actes du congrès de Lyon (17-19 septembre 1998),  686.  

35 Para Cortés y López (1836): Diccionario geográfico-histórico de la España antigua: tarraconense, bética y 
lusitana, vol. II, p. 260, a raíz bat- significa domus. 

36 A actual aldea de Castro de Bóveda. 
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parroquia que nos ocupa non temos constancia da existencia dalgunha edificación 
relevante coas características anteriores, e que no ano 1002 tamén achamos o castrum 
Boueta en documentos catalás (ES XLIII 420), o que semella tratarse dun posuidor37, 
estimamos que a súa xénese pode ser o nome persoal prerromano BOUITA, presente en 
epígrafes palentinas (Albertos, 1966: 60), a partir dun radical indoeuropeo *gṷou- ‘boi, 
vaca’. A dificultade fonética  estaría nunha posible acentuación grave de Bouita, mais o 
resultado actual do antigo castrum Boueta > castro de Beuda en Cataluña, talvez 
probaría unha acentuación esdrúxula con síncope de vogal postónica.  

Emparentada cunha raíz latina de significado semellante, Riesco (2006: 225) 
parte da base latina *bovata ‘devesa de bois’ e cita casos como Bóveda del Río Almar, 
que figura en documentos medievais como Bovatam [in rivulum de Almar], ou a antiga 
vila leonesa de Boda (conservada na actualidade como Camiño de Boda) e que se 
documenta no séc. XI como Bobata e no XV como Boueda. No territorio galego, esta 
base atopámola na documentación do mosteiro de Celanova para o Bóveda de Amoeiro, 
onde figura a forma Bovata en 1004 (TCelanova 338-339). Outro Bovata xa consta nos 
pergameos do mesmo mosteiro no ano 942 (TCelanova 7-13). 

En Du Cange (s. v. boveta) ten a acepción de antiga medida agraria equivalente 
a unha xornada de traballo, unha proposta que tamén é formulada por Nicandro Ares 
(1979) para Santalla de Bóveda, a partir dunha bovata terrae.   

Boveta: a. 1104 Cañizares II 460. 

Boueda: séc. XII Cañizares II 456; a. 1257 CDFerreira 483, a. 1261 CDFerreira 547. 

Boveda: a. 1333 DCLugo14 312. Alfonso de Boveda: a. 1381 DCLugo14 1010. Diego 
Alvares de Boveda: a. 1339 DCLugo14 417, a. 1384 DCLugo14 1041. Gomes Aras de 
Boveda: a. 1333 DCLugo14 311, a. 1333 DCLugo14 313, a. 1334 DCLugo14 317, a. 
1334 DCLugo14 318, a. 1334 DCLugo14 323. Gomes Alvares de Boveda: a. 1340 
DCLugo14 422. Gomes Peres de Boveda: a. 1343 DCLugo14 488. Iohan Lopes de 
Boveda: a. 1307 DCLugo14 87. Lope de Boveda: a. 1381 DCLugo14 1010. Lope de 
Boveda: a. 1381 DCLugo14 1010. Lopo Diaz de Boveda: a. 1342 DCLugo14 462. 
Pedro Dias de Boveda: a. 1343 DCLugo14 488. 

 [Bobeda]: Afonso de Bobeda: a. 1382 DCLugo14 1021. Alvar Gomes de Bobeda: a. 
1346 DCLugo14 530, a. 1351 DCLugo14 658, a. 1353 DCLugo14 675. Diego Alvares 
de Bobeda: a. 1333 DCLugo14 305, a. 1378 DCLugo14 929, a. 1380 DCLugo14 986, a. 
1381 DCLugo14 1019, a. 1382 DCLugo14 1028. Gomes Alvares de Bobeda: a. 1341 
DCLugo14 453. Gomes Peres de Bobeda: a. 1353 DCLugo14 675. Iohan de Bobeda: a. 
1327 DCLugo14 252, a. 1378 DCLugo14 926. Lopo de Bobeda: a. 1382 DCLugo14 
1021. 

Santa Maria de Bobeda: a. 1350 DCLugo14 607, a. 1364 DCLugo14 757, a. 1364 
DCLugo14 760, a. 1380 DCLugo14 982, a. 1380 DCLugo14 989. 

Santa Maria de Boveda: a. 1351 DCLugo14 656. 

37 A ausencia de artigo na forma toponímica podería ser indicio de que non ten relación cun apelativo do léxico 
común. 
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ANP07.1. Bóveda de Mera  

Aldea da parroquia de Santalla de Bóveda de Mera onde se atopa un valiosísimo 
santuario ou espazo sagrado prerromano que parece ter unha especial relación coa auga, 
claramente presente na piscina da sala principal. Esta freguesía é denominada como S. 
Eolalia Alta no suposto testamento do bispo Odoario, o mesmo que no de Afonso III. A 
partir do séc. XII menciónase como Bóveda.  

Ademais do sinalado no topónimo precedente, é posible que, neste caso, a 
existencia dese santuario e quizais a dun edificio relixioso cristián posterior (igrexa) que 
tivese tamén como sistema de cuberta unha forma arqueada (bóveda) suscitase o cambio 
de denominación do lugar. Deste xeito, poderiamos asociar o seu significado coas dúas 
acepcións que aparecen no Diccionario gallego-castellano da RAG (1913-1928): “La 
habitación subterránea construída de sillería o mampostería cuyo techo es de bóveda, y 
del cual tomó el nombre toda la pieza. Subterráneo que hay en algunos templos 
destinados a depósito de cadáveres o a enterramientos, y también para hacer ejercicios 
de oración o de penitencia”.  

Para Mera, vid. Mera, A (HID10.). Vid, ademais, Santalla de Bóveda de Mera 
(HAX04.20.1). 

 

ANP08. Buratai  

Aldea da parroquia de Bóveda. 

A súa terminación semella levarnos ao xenitivo dun nome persoal. A cuestión 
radica en identificar o antropónimo, posto que non o achamos en ningún repertorio de 
onomástica. Tampouco coñecemos formas toponímicas semellantes en todo o territorio 
galego. Non obstante, si dispoñemos dunha referencia escrita importante en 1044 na 
documentación catedralicia: Boratani. Este testemuño, coa conservación da oclusiva sen 
sonorizar, pode levarnos ao antropónimo BURATTUS, que atopamos como tal nun 
documento italiano de 126438, a través do derivado *BURATTANI, co sufixo lat. -anus, 
que Piel (1947c: 159), ademais de consideralo como integrante de nomes étnicos, 
estimaba que o seu principal emprego foi o de “denominar libertos e adoptados segundo 
o nome do patrono”. Talvez a base poida ser o ilirio *bora ‘montaña, montañés’, como 
pensa Krahe para outros nomes como Boriatis, Boriedon e Burillos (apud Albertos, 
1966: 58).  

Boratani: a. 1044 Cañizares II 379 = a. 1044 NcltrMedieval 143. 

[Buratan]: Nuno de Buratan: a. 1202 ES XLI 348-350. 

Buratae: a. 1364 DCLugo14 760, a. 1379 DCLugo14 947, a. 1379 DCLugo14 964. 
Iohan Migueles de Buratae: a. 1309 DCLugo14 119. 

                                                 

38 Marco Fantucci (1849): Monumenti Ravennati de Secoli de Mezo, t. III. Venecia: Bibliotheca Regia Monacensis, 
103. 
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[Buratay]: Joan de Buratay: a. 1552 AcLugo16 447. Juan de Buratay: a. 1552 
AcLugo16 449. 

ANP09. Camoira 

Lugar e parroquia baixo a advocación de santo Estevo, situada no límite noroeste 
do concello.  

Topónimo pouco frecuente, que se reparte entre os concellos limítrofes de Friol, 
Lugo e Palas de Rei. Cremos que procede dunha UĪLLA CAMAURIA (TSobrado I 137), 
posiblemente un nome feminino semellante ao Camuria, masc. Camurius, rexistrados 
estes en diferentes inscricións latinas (IURL 4312, 4313, 4314, 4315). Tamén unha 
muller liberta, Camuria Fausta, figura nunha lápida sepulcral romana de Canosa que 
estuda Marcella Chelotti (1990 vol. 2 Add. 20 8-9). Polo seu xentilicio, pensa que pode 
ser de orixe etrusca.  

Nicandro Ares (2003: 480) compárao con outros lugares como Viloira e 
Fontoira e fala dun topónimo bitemático, quizás dun cama áurea. A miña opinión 
tamén é que se trata dun bitemático, polo demais unha composición moi común nos 
nomes prelatinos, aínda que o primeiro elemento podería ser a raíz prerromana cam- 
‘estar encorvado’, ‘cama’, ‘camba’ e o segundo o sufixo, tamén prerromano, -auria 
‘fonte, curso de auga’, indoeuropeo ūr-, da raíz *awer- ‘mollar, fluír, auga, río’ 
(Bascuas,  2002: 124). 

Por último, cómpre dicir que os antropónimos Camurius  / Camuria son bastante 
frecuentes na comarca francesa da Narbona, no Baixo Languedoc. 

Camoria: a. 1133 Cañizares II 519. 

Sancti Salvatoris de Camoria: a. cara 1160 DocGConde 308-315. 

Camoiras: s. d. TSobrado 544. 

[Camoyra]: Dominicus Petri de Camoyra: a. 1302 DCLugo14 56. 

Sant Estevoo (advocación): a. 1344 DCLugo14 495. 

ANP10. Ceza 

Aldea da parroquia de Coeses, unha forma única na toponimia maior galega. 

A súa orixe semella estar no posesor prerromano CETIA, un derivado de Cetium 
(Holder I 1001), quizás relacionado co galo ceton ‘bosque’ (Falc’hun, 1970: 13), e 
cunha referencia antiga no romano Cecia achado en Évora (Abascal, 1994: 110). Pola 
súa parte, Piel (1947a: 81) parte do romano-etrusco *Caecius para explicar a forma Ceci 
(Cece en Trasparga), ou de Caesius (1947a: 83), confundible na súa evolución con 
Caecius, para interpretar a etimoloxía de Cezana (Oviedo) e a de Cezá (sic) en Lugo, en 
tanto que Prósper (2002: 380) suxire *kaiki ‘cego’.  

Rivas Quintas (OPNH, 348: 136) cita o nome persoal lat. Zetius, segundo el 
presente en Cicerón. 
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No ano 863 temos Çeçi presbiteri na documentación española do período astur 
(Diplomática 319-320). 

 

ANP11. Coeo 

Correspóndese con dúas aldeas das parroquias de Bóveda e Coeo, ademais de 
dar nome á propia freguesía de San Vicente de Coeo. Trátase dun nome de lugar único 
no noso territorio, segundo se recolle no Nomenclátor de Galicia. 

Este topónimo aparece representado maioritariamente na documentación 
medieval coas formas Cauleo / Kauleo e Cauleum. Estas ocorrencias impiden ver, como 
ben sinala Navaza (2006: 222), un sufixo final colectivo -edo a partir do subst. lat. caule 
(< caulis) ‘col, verza, talo das plantas’ (NDLEE), que algúns consideran xa de orixe 
semítica39. Máis ben, penso que debemos estar diante dun cognome ou dun alcume 
chamado CAULEUS, a partir do acusativo CAULEU(M), iso si, moi probablemente 
relacionado con caulis, un cognome que achamos como Antonio Cauleus en 89540. Este 
Antonio, apelidado Cauleo, foi o sucesor inmediato do patriarca Estevo na cadeira de 
Constantinopla e a quen a igrexa grega conta entre os santos. Scapula (LGL 715) sostén 
que Cauleus é de procedencia greco-latina.  

Cauleo, rivulo: a. 996 NcltrMedieval 147, a. 1042 NcltrMedieval 147, a. 1077 
NcltrMedieval 147 =  a. 1077 Cañizares II 402. 

Kauleo, aqua de: a. 1027 NcltrMedieval 157. 

S. Vicentii ecclia, in ripa Cauleo: a. 1042 NcltrMedieval 185, a. 1051 NcltrMedieval 
185. 

Cauleo: a. 1042 NcltrMedieval 147; a. 1112 Cañizares II 468, a. 1120 Cañizares I 243. 

Cauleo, S. Vicente: a. 1083 NcltrMedieval 147, a. 1107 NcltrMedieval 147, a. 1133 
NcltrMedieval 147, a. 1123 NcltrMedieval 147, a. 1241 NcltrMedieval 147. 

Sanctum Uincentium de Caules: a. 1120 Cañizares I 243. 

Cauleum: a. 1123 Cañizares II 479. 

Sanctum Vincentium de Cauleo: ca. 1133 Cañizares II 519. 

San Viçenço de Coe: a. 1307 DCLugo14 88, a. 1309 DCLugo14 104. 

Coeu: a. 1349 DCLugo14 604. 

Sant Viçenço de Coe: a. 1357 DCLugo14 695, a. 1381 DCLugo14 1016, a. 1382 
DCLugo14 1029. 

Coe: a. 1379 DCLugo14 957. 

 

                                                 

39 García Sánchez, E. (1992): Ciencias de la naturaleza en al-Andalus II. Textos y estudios. Madrid: CSIC, 53.  
40 Ecclesiasticae totius historiae synopsis chronologica. Bononiae, 1792, p. 128. 
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ANP12. Coeses  

Nome dunha parroquia situada no sueste do concello, limítrofe co do Corgo, de 
quen o separa o río Miño. A súa padroeira é Santa María Madanela e a nivel eclesiástico 
encádrase no arciprestado dos Coutos (dereita).  

Semella ser un xentilicio do topónimo precedente, como tamén pensa Navaza 
(2006: 222). Con bastante probabilidade, os descendentes da familia Cauleo 
establecéronse en dous lugares moi próximos, un do actual concello de Lugo e outro no 
do Corgo, nas marxes do río Miño, e non demasiado afastados do asentamento 
primitivo. Estes *CAULENSES (< CAULENSIS)41 deben ser os que deron nome á uilla 
Cauleses, situada na ribeira do Miño, e presente na documentación do mosteiro de 
Sobrado (TSobrado I 308), unha vez producida a asimilación regresiva e posterior 
simplificación do grupo -NS-.  

As ocorrencias Chologeses e Colegeses non nos inspiran demasiada 
credibilidade, dado que tanto a datación como a autoría do documento en que aparecen 
son postas en dúbida por parte de diversos historiadores, ademais de presentarnos aínda 
a conservación da oclusiva sonora nunha época xa bastante tardía. 

Para Ares Vázquez (2007a: 55) a base deste topónimo sería o lat. caulis / colis / 
coles ‘talo das plantas’. 

Colegeses: a. 897 CDCañizares 17 73 = a. 897 NcltrMedieval 148. 

Coeses: a. 1078 Cañizares I 227; a. 1078 NcltrMedieval 148, a. 1179 NcltrMedieval 
148, a. 1185 NcltrMedieval 148; a. 1369 DCLugo14 828, a. 1385 DCLugo14 1044. 

Chologeses: a. 1119 Cañizares II 491 = a 1119 NcltrMedieval 149. 

Coleses: a. 1120 Cañizares I 243; a. 897 NcltrMedieval 148, a. 1027 NcltrMedieval 
148. 

Coeleses: a. 1178 Cañizares I 263. 

Quoeses: a. 1195 NcltrMedieval 171. 

Coesses: a. 1353 DCLugo14 670. Maria Peres de Coesses: a. 1308 DCLugo14 93. Pero 
Fernandes de Coesses: a. 1353 DCLugo14 670. 

Santa Maria Madanela de Coeses: a. 1367 DCLugo14 781, a. 1369 DCLugo14 827, a. 
1385 DCLugo14 1044, a. 1386 DCLugo14 1047, a. 1388 DCLugo14 1058. 

ANP13. Fingoi 

Barrio lucense situado na zona sureste e moi próximo á área universitaria. En 
Madoz (s. v. Lugo) figura como unha aldea ou barrio a unha distancia considerable do 
interior das murallas. 

Estamos ante o propietario dunha facenda medieval, a través, talvez, dunha 
(uīlla) * FINGONĪĪ (temos fingoni en 1033: Cañizares II 362), do antropónimo FINGONIUS, 

41 No s. XIV temos un Episcopus Caulensis: Moroni Romano, G. (1861): Dizionario di erudizione storico-
ecclesiastica, vol. CIII. Venecia: Tipografia Emiliana, 423. 
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nome dun prior que achamos en 1492 en documentos escoceses42, quizás emparentado 
con Fingal, heroe mítico gaélico, un nome celta enlazado co gaél. fionnghall, de fionn 
“blanc, pâle” (Cherpillod, 1988: 147). O sufixo -onius é abundante na Península Ibérica 
e mesmo en Italia, o que leva a Meyer-Lübke a consideralo como de procedencia 
etrusca (vid. ANL04.).  

Mentres, Pokorny (IEW I 244) trae o verbo latino fingo ‘formar’ e o substantivo 
figulus ‘oleiro’ da raíz indoeur. *dheigh ‘formar, modelar’. 

Fingoni: a. 1033 Cañizares II 362 = a. 1033 NcltrMedieval 153, a. 1120 Cañizares I 
243.  

Fingoi: a. 1155 Cañizares II 550.  

Fingon: a. 1199 Cañizares III 669, a. 1219 Cañizares III 705; a. 1068 NcltrMedieval 
153, a. 1219 NcltrMedieval 153.  

Fingoe: a. 1336 DCLugo14 356. Fernan Domingues de Fingoe: a. 1351 DCLugo14 
648. 

 

ANP14. Magoi  

Barrio residencial de Lugo situado na zona sur da cidade, aínda que ata non hai 
moitos anos era unha pequena aldea dos arrabaldes da capital municipal que pertencía á 
parroquia de san Pedro (Madoz, s. v. Magoy).  

A existencia dun testemuño escrito no séc. XI que nos refire a presenza dun 
hidrónimo chamado aqua Malaconi (NcltrMedieval 160) debe levarnos a un posible 
antropónimo prerromano *MALACŌNĬUS, a través de *MALACŌNĪĪ, unha proposta 
realizada anteriormente por Nicandro Ares en 2002 (EsToGa 843-845), e que parece ter 
relación con Malaca, a actual Málaga, citada por Plinio. A base debe ser a raíz 
hidronímica e oronímica indoeuropea *mel- ‘saír, elevación, curvatura, ribeira’ 
(Bascuas, 2005: 36.3), raíz coa que este investigador asocia outros topónimos como 
Malagón (Viveiro) ou o mesmo río Malela (Láncara). O sufixo  -ac- é moi produtivo na 
antiga onomástica, sobre todo na céltica, segundo Holder (apud Palomar Lapesa, 1957: 
122). Para -onius, vid. Albazoi (ANL04.). 

Malaconi, aqua: a. 1068 NcltrMedieval 160. 
Malagoni, villam de: a. 1155 ES 41 316-318. 
Maaguy: a. 1262 NcltrMedieval 160. 
Maagoe: a. 1336 DCLugo14 356.  
Maagoe: a. 1459 DCLugo15 279. 
Magoe: a. 1479 DCLugo15 459. 

Magoy: a. 1552 AcLugo16 601. 

                                                 

42 The Irish archaeological and Celtic society. Dublin, 1857, p. 261. 
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ANP15. Manzoi   

Aldea da parroquia de Carballido. Outra homónima témola na freguesía do 
Viveiró (Muras). 

Bascuas (2005b: 235) supón que este nome de lugar é unha variante de Mazoi, 
con “dilación de nasalidad”, e probablemente unha “continuación del patronímico 
correspondiente: Villa *Macedonici”. 

Mais as ocorrencias Manzoni e Mançoe que aparecen na documentación 
catedralicia deben levarnos cara a outro patronímico diferente. Este debe ser un 
*M ANCIONĬUS / MANZONĬIUS

43, a partir da forma de posesión en xenitivo (uīlla) 
*MANCIONĪĪ / *MANZONĪĪ, relacionados co nome persoal prerromano Mancius, 
testemuñado nos “Campos Decumate y Narbonense”, e Mancia, rexistrado na Galia 
Cisalpina (Albertos, 1966: 145).  Así mesmo, en S. João Baptista de Pedregão Pequeno 
(Portugal) apareceu unha ara votiva na que un dos consagrantes chámase Manci 
(Bermejo Barrera, 2005: 149)44, que semella ser un nome indíxena.  

Manzoni: a. 1000 NcltrMedieval 161, a. 1081 NcltrMedieval 161, a. 1088 
NcltrMedieval 161. 

Mançoe: a. 1357 DCLugo14 696. Ruy Fernandes de Mançoe: a. 1447 DCLugo15 217. 

 

ANP16. Muxa 

 Parroquia limítrofe coa capitalidade municipal pola súa parte norte e que ten 
como padroeira a Santa María, aínda que no séc. XIII figura con dúas advocacións: 
Santa María e San Salvador.  Eclesiasticamente encádrase no arciprestado dos Coutos 
de Lugo (esquerda). 

 Semella tratarse do antropónimo prerromano MUSIA (Albertos, 1966: 163), un 
radical presente en diferentes epígrafes non só de España, senón tamén de fóra da 
Península: Musa (ILER 3384), Musentius (CIL XIII 6935), Musina (CIL XII 5440), 
Musius (CIL XIII 6901) e Musonius (CIL XIII 7307) na Xermania Superior; Musicus 
(CIL XIII 5817) na Xermania Superior e Inferior e Muso (CIL III 5365) na antiga lingua 
nórica45, de ascendencia celta. A base podería estar na raíz indoeuropea mū-, mus- 
‘mosca, mosquito’ (IEW II 752).  

Musie: a. 998 Cañizares I 168. 

Musiae, ribulo: a. 1077 NcltrMedieval 164. 

Musia: a. 1180 Cañizares II 602 =  a. 1180 NcltrMedieval 164; a. 1199 Cañizares III 
669; a. 1201 NcltrMedieval 164. 

                                                 

43  Este antropónimo é moi frecuente na onomástica medieval italiana. 

44 Anos antes, Blázquez (1977: 315) xa dera conta desta inscrición. 

45 Nórica foi unha antiga provincia do Imperio Romano que limitaba co Danubio polo norte e cos Alpes Cárnicos 
polo sur (Gran Enciclopedia Larousse, s. v.). 



  Toponimia do concello de Lugo   

 

 

 

 

 

127 

Musia Sª Mª et  S. Salvador: a. 1213 NcltrMedieval 164, a. 1268 NcltrMedieval 164. 

Musia, rio: a. 1226 NcltrMedieval 164. 

Musia Sª Mª:  a. 1267 NcltrMedieval 164. 

Muya: a. 1310 DCLugo14 136. 

[Muja]: Afonso Ferrnandes de Muja: a. 1403 DCLugo15 30. Diego de Muja: a. 1484 
DCLugo15 541. 

Santa Maria de Muja: a. 1447 DCLugo15 216. 

 

ANP16.1. Muxa de Abaixo 

 Aldea da parroquia de San Salvador de Muxa, que estaba situada nun lugar 
topográfico inferior a Muxa de Arriba .  

 

ANP16.2. Muxa de Arriba 

 Aldea da parroquia de Muxa (Santa María), enclavada nun lugar máis elevado 
que Muxa de Abaixo. 

 

2.6.2. ANTROPÓNIMOS LATINOS  

 

ANL01. Abol  

Aldea da parroquia de San Xoán do Campo.  

Como topónimo simple é o único que presenta esta denominación na xeografía 
galega. Si temos Vilabol nos concellos lucenses da Fonsagrada e das Nogais. 

O seu significado non ten nada que ver coa acepción de ‘indixente, moi pobre’ 
que desde o Diccionario Gallego de Cuveiro Piñol, de 1876, se veu repetindo nos 
diferentes dicionarios posteriores (DdD, s. v. Abol). Polo contrario, debe ter a súa orixe 
na forma AVULI , xenitivo do cognome latino AVULUS (Solin e Salomies, 1988: 299), ou 
AVOLUS (Meyer-Lübke, 1917: 42), aínda que Piel (1947c: 164) pensa nun xenitivo 
*AVIOLI , do antropónimo AVIOLUS, un diminutivo de AVUS ‘avó’. O testemuño dunha 
uilla Auoli nun documento sen data do Tombo de Lourenzá (CODOLGA, s. v. Auoli) 
cremos que corrobora esta etimoloxía.  

Con todo, Mª Lourdes Albertos (1966: 2) fala dun nome indoeuropeo *abel / 
abol para designar a mazá, representado en celta polo galo auallo ‘poma’, mais 
tampouco foneticamente resultaría fácil de explicar a conservación da oclusiva sonora 
intervocálica. 
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[Avol]: Pedro Aras de Avol: a. 1307 DCLugo14 88. Pedro d’Avol: AcLugo16 104 

[Abol]: Pedro d’Abol: a. 1545 AcLugo16 89. Juan d’Abol: a. 1554 AcLugo16 551. 

ANL02. Abuín 

Barrio de Lugo e aldea da parroquia de Pedreda. No NG constan sete lugares con 
este nome nas provincias da Coruña, Lugo e Pontevedra (O Corgo, Lugo, Meaño, Porto 
do Son, Rianxo, Santa Comba e Viveiro).  

Ten unha base semellante ao topónimo anterior. Corresponde á forma AVOLINI , 
xenitivo de AVOLINUS

46
 (TSamos 298), diminutivo de AVUS, que Piel (1975: 46-48) 

relaciona con Aviolus, un cognome latino rexistrado por Solin e Salomies (1982: 30), e 
quen estima que o primeiro antropónimo é un derivado do segundo. O mesmo Piel 
observa a homofonía existente entre o antropónimo e o nome común aviolus, cast. 
abuelo, gal. avó, port. avô, polo que interpreta que Aviolus, na súa orixe, 
corresponderíase cun nome de deferencia ou respecto que se daba ás persoas maiores. O 
sufixo -ĪNUS sería o mesmo que aparece en antropónimos medievais semellantes como 
Maior-inus ou Senior-inus. Con todo, Piel tamén cre que a orixe podería estar en 
abolinus, de abolus, a partir do gr. aboulos ‘o abúlico’, para referirse a un nomen 
humilitatis.  

Así mesmo, Leite de Vasconcelos (Opusculos II 151) trae o portugués Aboim 
como representante de Abolini, pois “Vila-Boim, no Alentejo, [foi] fundada no séc. XIII 
por D. João de Aboim, descendente de uma familia do Minho, onde havia o lugar de 
Aboim, que se tornou apelido como representante de Abolini”47. A mesma orixe é a que 
propón Moralejo Lasso (1977: 112) para o Abuín galego. A pesar do anterior, en 
Portugal tamén temos Avoim, un nome xeográfico en 1220 (OMP 40). 

 Mais no caso lucense, as formas antigas do topónimo parecen indicarnos 
claramente que se trata dun nome persoal que levaba U / V na súa orixe. Unicamente 
cando o fenómeno do betacismo é común, aparece grafado con B.  

Abuín (Lugo) 
Auolino: a. 998 Cañizares I 168. 

Avolim : a. 1033 NcltrMedieval 142. 

Avolin : a. 1033 NcltrMedieval 143; a. 1155 Cañizares II 550. 

Avoyn: a. 1308 DCLugo14 96, a. 1309 DCLugo14 115, a. 1310 DCLugo14 126, a. 
1313 DCLugo14 167, a. 1349 DCLugo14 577, a. 1349 DCLugo14 606, a. 1380 
DCLugo14 978. Pedro Fernandes d’Avoyn: a. 1326 DCLugo14 244.  

Avoy: a. 1341 DCLugo14 452. 

46 O antropónimo Abolinus tamén o atopamos na documentación catedralicia en 787 (CDCañizares 9 47) e é un nome 
frecuente en toda a zona noroccidental. 

47 Nunha nota a pé de páxina observa Leite de Vasconcelos o curioso feito de que un nome de persoa (Abolinus) se 
converte en nome de lugar (Aboim), que á súa vez se torna en nome de persoa ou apelido (João de Aboim) e que por 
fin se volve de novo en topónimo (Vila-Boim, por Vila de Aboim), o que segundo el é un feito frecuente. 
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Aboyn: a. 1355 DCLugo14 687, a. 1399 DCLugo14 1079. 

 

Abuín (Pedreda) 
[Avoyn] : Gonçalvo Peres d’Avoyn: a. 1334 DCLugo14 326, a. 1336 DCLugo14 362, 
Sancho Peres d’Avoyn: a. 1334 DCLugo14 330  

[Aboyn]: Aras Afonso d’Aboyn: a. 1382 DCLugo14 1030. Ares Afonso d’Aboyn: a. 
1381 DCLugo14 1014. 

 

ANL03. Aez  

Aldea da parroquia de Camoira, unha forma única en toda a toponimia galega. 

Non dispoñemos de ningunha ocorrencia medieval deste nome de lugar, aínda 
que si figura en Madoz (s. v. Camoira, San Esteban de), polo que nos temos que basear 
en simples suposicións. A súa terminación parece indicarnos que estamos diante doutro 
posesor en xenitivo e as hipóteses poden ser varias. Un deles, o latino Alētĭus (CIL 
2999, IuRL 11384, Solin e Salomies 1982: 11), que Henry Nettleship (CLL 117) tamén 
constata en inscricións de Apudia, Ferrara e Padua. Mª Lourdes Albertos (1966: 16) 
inclúeo na onomástica primitiva bética, mentres que Holder supón un nome Aletus e 
non Aletius. Pero tamén temos os cognomes latinos Adicius (Solin e Salomies, 1982: 6) 
e Anicius (Solin e Salomies, 1982: 16). 

Outra posible orixe pode ser o xentilicio Alecius (Albertos, 1966: 288), un 
derivado con sufixo con -k-, un sufixo moi frecuente non só nas linguas celtas, senón 
tamén nas indoeuropeas, tal e como constata Pedersen (apud Albertos, 1966: 288). 
Menos probables parecen os xentilicios latinos Aecius (Solin e Salomies, 1982: 6) e 
Aetius (Solin e Salomies, 1982: 8), xa que o máis normal é que ae- > e-.  

Tampouco parece demasiado acertado relacionalo coa raíz vasco-ibérica aitz 
‘pedra’, ‘roca’. Totalmente descartable a nivel fonético é establecer a súa orixe no 
antropónimo Aedus, como pensa Antonio Blázquez (1925: 272). 

 

ANL04. Albazoi  

Aldea da parroquia de Vilachá de Mera, unha forma única na toponimia maior 
de Galicia. 

A súa terminación indícanos que se trata dun posesor en xenitivo, quizás un 
individuo chamado *ALBATI ŌNĬUS, a través da forma (uīlla) *ALBATI ŌNĪĪ, un nome 
persoal derivado do xentilicio latino Albatius (Otto, 1898: 857; Solin e Salomies, 1988: 
11), e o sufixo -ŌNIUS, presente noutros nomes persoais como Albonius, Antonius, 
Safronius, Sauonius (vid. Solin e Salomies). Piel (1947c: 159) opina que se trata dun 
sufixo de orixe etrusca que daría en portugués -onhe (-onha), -oñe, aínda que en 1976 
(HgNb 408) el e mais Kremer xa falan tamén dunha terminación toponímica hispánica 
-oi / -oy procedente do lat. -oni, xenitivo de -ōnius.  
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Joaquim da Silveira (1922: 218) indica que os nomes persoais en -onius son moi 
vulgares na onomástica da época romana e foron profusamente utilizados na Península 
en épocas posteriores.  

 

ANL05. Amedín  

Aldea da parroquia de Ombreiro, tamén un topónimo único na nosa xeografía.  

Pola súa terminación, este nome de lugar semella ter a súa orixe no posesor 
romano AMETINI  (CII 91), forma de xenitivo de Ametinus (ILS 5136), derivado á súa 
vez de Ametus, antropónimo galo rexistrado por Bartholomaeo Gramondo (1643: 459) 
como Ametus Forcaei filius. Así mesmo, Ametini foi un antropónimo catalán (RAC, 
1994: 109) e os Ametini eran un pobo do Lacio (NDLEE, s. v.). A súa variedade 
xeográfica e lingüística parece levarnos á raíz preindoeuropea *am- ‘auga’, ou a 
*am(m)a, *ami ‘nai’ (Pokorny, IEW I 36), que, segundo Mª Lourdes Albertos (1966: 
22), dá lugar a numerosos topónimos e nomes persoais en diferentes países europeos, 
aínda que escasos na Hispania. De Amma derivaría Ammedi (CIL II 5763) e Villar e 
Beltrán (1999: 452) tamén citan o antropónimo preindoeuropeo Ammedius. A esta base 
seguiríaa o sufixo -etu-, talvez cun carácter afectivo, e o tamén sufixo -inus, empregado 
abundantemente en latín na derivación de cognomes. 

 Pola súa parte, Bascuas (2002: 222) ve en Amedín un diminutivo de amedo, 
formado este a partir do indoeuropeo *am- ‘auga’ co sufixo abundancial -ētum en 
neutro plural, mais temos que salientar que o sufixo -ín é propio do bloque oriental e 
que nesta zona o común é -iño, polo que non parece que se trate dun diminutivo. 

 

ANL06. Barbaín 

Aldea da parroquia de Bóveda. Temos outros topónimos con este nome nos 
concellos de Cambre e do Incio. 

As distintas referencias escritas que atopamos na documentación da catedral 
lucense fannos pensar que a orixe deste topónimo está no xenitivo BARBALINI , 
confirmado en 1120 (Cañizares I 243), un posuidor romance variante do cognome latino 
BARBARINUS (Kajanto 313), pois a disimilación entre líquidas está na base de moitas 
evolucións lingüísticas do galego ao longo da súa historia (Ferreiro, 1996: 194-95), 
unha etimoloxía que xa fora proposta anteriormente por Piel (1975: 50). Así mesmo, Du 
Cange recolle no seu Glossarium a forma Barbarini (GMIL, s. v.).  

Por outra parte, Pokorny fálanos dunha raíz indoe. bhar- ‘sobresaír’ (IEW, s. v.) 
que lle serve a Galmés (2000: 139) para levarnos a unha base precelta bar- / ber- 
‘altura’, intensificada con xeminación da inicial bar-b ‘monte’, unha teoría apuntada 
con anterioridade por Rivas Quintas (1982: 31). Mais a situación actual do poboamento 
lévanos a un terreo chan e dedicado maioritariamente á agricultura. 

Barbalin : a. 995 NcltrMedieval 142, a. 1088 NcltrMedieval 142, a. 1104 NcltrMedieval 
142 = a. 1104 Cañizares II 460; a. 1133 NcltrMedieval 142. 
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Barbalini : a. 1120 Cañizares I 243. 

Barballim : a. 1133 Cañizares II 519. 

Barbain: a. 1252 Cañizares III 769; a. 1258 NcltrMedieval 142, a. 1334 DCLugo14 
315. Maria Rodrigues de Barbain: a. 1334 DCLugo14 315. Rodrigo Eanes de Barbain: 
a. 1334 DCLugo14 315. 

Barbayn: a. 1309 DCLugo14 115. Ruy Martines de Barbayn: a. 1334 DCLugo14 329, 
a. 1364 DCLugo 757. 

Barbaym: a. 1331 DCLugo14 296, a. 1348 DCLugo14 558. Fernan Eanes de Barbaym: 
a. 1334 DCLugo14 329.  

Barbeyn: a. 1350 DCLugo14 607, a. 1352 DCLugo14 667, a. 1380 DCLugo14 982, a. 
1380 DCLugo14 989. Afonso Fernandes de Barbeyn: a. 1382 DCLugo14 1021. Afonso 
Rodrigues de Barbeyn: a. 1382 DCLugo14 1021, a. 1379 DCLugo14 948. 

Barbey: a. 1379 DCLugo14 964. 

 

ANL07. Benade 

Parroquia baixo a advocación de santo Estevo. Eclesiasticamente pertence ao 
arciprestado dos Coutos de Lugo (esquerda). 

A súa orixe está no cognome latino BĔNĔNĀTUS (Piel, 1947c: 187); Kajanto, 
1982: 350; Solin e Salomies, 1988: 302), a través do xenitivo posesivo (uīlla) 
*BĔNĔNĀTĪ, un bitemático formado polo adverbio BĔNE ‘ben’ e NĀTUS, part. pas. de 
nascor ‘nacer’, co significado de ‘ben nacido’ ou tamén ‘nacido de parto feliz’. 

Leite de Vasconcelos (Opúsculos II 362-363) sinala que os primitivos cristiáns 
continuaban cos costumes dos romanos e por veces utilizaban nomes que evocaban 
ideas relacionadas coa inmortalidade e cos bos agoiros; por iso, este nome persoal foi 
moi usado polos seguidores de Cristo dos primeiros séculos. Mais tamén deixa a 
posibilidade de que o antropónimo estea ligado coa palabra libre e que adquira o 
significado de ‘nacido libre’. 

Rivas Quintas (1991: 123) atopa Bennato en Lugo no ano 747 e Benenatius 
Sumila en 897, fundador da villa de Venati; en León, Bennata, nome de muller, en 953 e 
Benato en 1162. En Portugal, temos Benadi en 1258 (OMP 50) e Venadi tamén en 1258 
(OMP 369). 

Venati: a. 572 NcltrMedieval 182, a. 1130 NcltrMedieval 182. 

Benade: a. 747 NcltrMedieval 143, a. 1027 NcltrMedieval 153, a. 1133 NcltrMedieval 
143, a. 1147 NcltrMedieval 143, a. 1221 NcltrMedieval 143, a. 1246 NcltrMedieval 
143; a. 1305 DCLugo14 77, a. 1345 DCLugo14 509, a. 1381 DCLugo14 1014, a. 1382 
DCLugo14 1022. 

Uennati: a. 1078 Cañizares I 227. 

Bennati: a. 1119 NcltrMedieval 143. 

Uenadi: a. 1120 Cañizares I 243.  

Benadi: a. 1133 Cañizares 519, a. 1221 Cañizares III 712. 

Sancti Esteffam de Benade: a. 1305 DCLugo14 77. 
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Sancti Steffani de Benade: a. 1305 DCLugo14 77. 

Sancti Stebani de Benade: a. 1345 DCLugo14 509. 

Santo Estevo de Benade: a. 1368 DCLugo14 802. 

ANL08. Burozos 

Barrio de Lugo situado na zona norte e próximo á estación do ferrocarril. A 
principios do séc. XIX pertencía á freguesía de san Lourenzo de Albeiros (V. Madoz). 

Dispoñemos de poucos datos históricos deste lugar. Unicamente constatamos 
unha referencia sobre o “casal de Burozos” nunha escritura de mediados do séc. XIII 
que citan Mª José Portela e García Oro (1987: 135) e o lugar de Buroço que se le na 
documentación do Concello do séc. XVI. 

Pensamos que a súa orixe está no xentilicio romano BOROCĬUS (Solin e Salomies, 
1988: 36), que Jean-Marie Lassère (1977: 193) considera de orixe púnica, posiblemente 
emparentado cos prerromanos Boria / Borius (Albertos, 1966: 58), que na opinión de 
Krahe se basean no ilirio *bora ‘montaña, montañés’ (apud Albertos, 1966: 58). Neste 
caso, o topónimo debe facer referencia aos descendentes dun primitivo posesor, os 
Burozos, pois Burozo atopámolo en 1649 nun índice de persoas, dignidades e oficios48.  

Buroço: a. 1555 AcLugo16 646. 

ANL09. Cacabelos 

Aldea da parroquia de Mazoi, que presenta formas homónimas nos concellos de 
Baralla,  A Bola, Cambados, Cenlle, Monterroso, Ourense e Trasmiras. 

A súa orixe parece estar no cognome latino CACCABUS, con sufixo hipocorístico
-ELLUS, que segundo Kajanto (1982: 344) procede dun obxecto inanimado, 
concretamente unha pota, pois cacăbus ou caccăbus era un substantivo latino que 
significaba ‘ola, marmita ou caldeira de barro ou de metal para poñer ao lume’ (NDLEE, 
s. v.). O topónimo, pois, tería que ver cos descendentes dese primeiro repoboador. Para
Nicandro Ares (1997: 306) é “un diminutivo de caccabus ‘caldeiro’, voz que funcionou 
tamén como sobrenome persoal Cac(c)abus”.  

Non obstante, cacabelos pode designar, así mesmo, unha pota pequena, e con 
este significado recóllese en Du Cange (GMIL, s. v. cacavellus); tamén unha depresión 
dun terreo en relación metafórica con ola e, mesmo, o lugar onde existía unha olería. 
Cabeza Quiles (2002: 83) parte de *caccabellus, dim. de caccăbus, e explica o seu 
significado como “fondal ou sitio deprimido, rodeado de emprazamentos máis altos”. A 
esta acepción debemos engadir que, en efecto, este lugar atópase nunha depresión de 
terreo. 

48 Cuartero y Huerta, Baltasar e Antonio de Vargas-Zúñiga (1959): Índice de la Colección de don Luis de Salazar y 
Castro, t. XXIV. Madrid: Real Academia de la Historia,  378. 
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Outros estudosos, baseándose na forma carcauellos que se rexistra no Códice 
Calixtino para o homónimo leonés, supóñenlle o significado de ‘terreo pedregoso’, a 
partir dunha raíz preindoeuropea kar- ‘duro, pedra’ (apud Frutos Fernández, 2007: 78). 
Pero é posible que se trate dun erro do copista, pois nun privilexio de D. Afonso VII, 
datado en 1130, e referido ao topónimo leonés, lemos varias veces Cacabellos49. 

Cacavel: a. 1293 NcltrMedieval 144. 

 

ANL10. Calde  

Parroquia baixo a advocación de san Pedro, a pesar de que en documentos do 
séc. XIII aparece dedicada a san Salvador. Dista uns sete quilómetros da capitalidade 
municipal e a nivel eclesiástico pertence ao arciprestado dos Coutos de Lugo (dereita). 
Nunha relación de bens episcopais do séc. XVI indícasenos que neste lugar levantábase 
un castelo propiedade do bispo (Peiró Graner, 1998: 119). 

Xa Cunha Serra (1954-1955: 262) establecía que o topónimo ten a súa orixe nun 
xenitivo (vīlla) CALDI , de Calidus ou Caldus, forma esta última máis corrente, ambos os 
dous antropónimos latinos que el recolle de J. Perin50 e que tamén figuran como 
cognomes relacionados coa vehemencia ou temperamento en Kajanto (1982: 268) e en 
Solin e Salomies (1988: 306).  

Kaldi : a. 1073 Cañizares II 369 = a. 1073 NcltrMedieval 157; a. 1088 Cañizares II 417. 

Caldi: a. 1088 NcltrMedieval 144; a. 1219 Cañizares III 705. 

Caalde: a. 1309 DCLugo14 103. 

San Salvador de Calde: a. 1344 DCLugo14 494, a. 1346 DCLugo14 532, a. 1376 
DCLugo14 883. 

Calde: a. 1388 DCLugo14 1058. 

Sant Salvador de Calde: a. 1388 DCLugo14 1058. 

 

ANL11. Cardelle  

Aldea da parroquia de Tirimol, un topónimo que se repite nos concellos da 
Estrada,  Boborás, Dozón e Toques. 

Piel (HgNb 54 N.B.) establece a súa orixe no antropónimo xermánico 
CARDELLUS, da raíz CART- , do gót. gards ou cast- ‘casa, morada’,  a partir dun xenitivo 
CARDELLI. Pero tamén pode tratarse do antropónimo latino de época tardía CARDELIUS 
(Schulze, 1940: 45; Dauzat et Rostaing, 147), talvez un xentilicio ou un hipocorístico de 
Cardius (Solin e Salomies, 1988: 47), antropónimo que constatamos nunha inscrición 

                                                 

49 Libros de privilegios y confirmaciones en el Real Archivo de Simancas. Libro núm. 270, art. 9. 

50 Onomasticon Totius Latinitatis, Pádua, 1940. 
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latina51, e tamén citado por Rivas Quintas (1991: 61), quen a través da forma de 
posesión (uīlla) CARDELĪĪ daría como resultado o noso topónimo.  

Menéndez Pidal dinos que Cardellus / Cardelle era “nombre común en tierra de 
Nájera y de Burgos”52. En documentos de Oseira temos un Cardele en 948 (CDOseira 
560-561).  

ANL12. Ceao, O 

Aldea da parroquia de Pías. 

Existe outra homónima no concello coruñés de san Vicenzo de Curtis e deben ter 
ambas a mesma orixe que o topónimo O Ceán dos concellos de Abegondo, Malpica de 
Bergantiños e Vimianzo- os tres na provincia da Coruña- e o de Nigrán e Vigo, na 
provincia de Pontevedra. As súas terminacións indícannos que estamos diante dun 
sufixo masculino lat. -ĀNU (< -ānus), con dúas realizacións distintas dependendo do 
bloque ao que pertence: -ao, no central; -án, no occidental.  

Parece probable que teña a súa orixe nunha forma *CILANU (<*CILANUS), 
antropónimo ou étnico procedente do pobo cileni, do que nos fala Plinio, asentado no 
convento xurídico de Braga, e do que Albertos (1966: 87) nos ofrece distintas 
ocorrencias: Cila, Cilenus, Cileus, Cilius; ou tamén no cognome latino Silanus (Kajanto 
237), posiblemente emparentado co anterior.   

Menos fiable semella derivalo do subst. lat. sīlānus ‘fonte’ (DELL). 

Hoxe en día, a forma Ceán consérvase como apelido en diversos concellos do 
occidente da provincia da Coruña, cunha maior preponderancia nos de Malpica de 
Bergantiños, Ponteceso, Coristanco e Carballo (CAG)53.  

Ceao, monte: a. 1263 NcltrMedieval 147 

ANL13. Cerracín 

Aldea da parroquia de Mazoi, con outra forma homónima no concello de Friol. 

Procede da forma de xenitivo do antropónimo SARRACINUS (Piel, 1947a: 382) ou 
SARRACENUS (Boullón, 1999: 408), que Machado considera que está formado a partir do 
subs. sarracenus, ár. šarqiin, plural de šarqii ‘oriental’, a través do grego bizantino 
sarakenós (DELP, s. v.). Para Ares Vázquez (2002: 307) era un nome frecuente entre os 
servos de Sobrado dos Monxes, pero tamén en Samos e noutros lugares (vid. Boullón, 
1999: 408). Piel (1947a: 382) inclúeo dentro dos posesores latino-cristiáns na toponimia 

51 Th. Mommsen (1942): Inscriptiones Africae Latinae Indicum, p. 18. 

52 Poesía juglaresca y orígenes de las literaturas románicas, 1957, Instituto de Estudios Políticos, p. 102. 

53 Cartografía dos Apelidos de Galicia ( http://ilg.usc.es/). 
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asturiana-galega-portuguesa e sinala que se encontran moitos exemplos deste 
antropónimo nos diferentes diplomas portugueses e asturianos (Sarrazim, Serrazinho, 
Cerrazín, Zarracín). Así mesmo, recolle a opinión de Meyer-Lübke de que é un nome 
persoal que figura nas inscricións cristiás da Galia.  

Nieto Ballester (1997, s. v. sarracinus) tamén pensa que o castelán Sarracín 
pode ser de orixe latinizante a partir do xentilicio Sarracini, ou como simple apócope 
castelá de Sarracino. Mentres que para Serrano y Sanz54 este nome cristián, que delata 
unha orixe berberisca ou árabe, reflicte a facilidade con que en Galicia e León “se 
mezclaron la raza española y musulmana”. 

En todo caso, parece probable que o topónimo lucense de Cerracín (Lugo e 
Friol) e os Sarracín (Burgos), Sarracín de Aliste (Zamora), Serracín e Castroserracín 
(Segovia) e Villasarracino (Palencia) poden responder a repoboacións realizadas con 
cristiáns procedentes de terras do sur, aínda que non necesariamente. O cambio da 
sibilante quizá se deba a unha asimilación por parte  da fricativa. 

 

ANL14. Chavián   

Aldea da parroquia de Pedreda. Outra homónima témola no concello de Sober. 

O topónimo Chavián vén de (vīlla) FLAVIANI , xenitivo de FLAVIANUS  (CIL II 
989; ILER 3063, 4510), á súa vez xentilicio de Flavius, un antropónimo romano moi 
común, que mesmo deu nome a dúas célebres dinastías de emperadores, derivado do lat. 
flavus ‘amarelo, de pelo roibo’ (DELL). 

Flaviano de Braga (Flavianus Bracarae) foi un bispo residente na cidade de 
Lugo55. Descoñecemos se este pastor de almas é o mesmo que figura nos inicios do séc. 
XI na catedral lucense: quo defuncto Flavianus episcopium accipiens eodem ritu 
benedictionem obtinuit, Flaviano mortuo Recaredus sucessit (ES 40 426). 

 

ANL15. Corvelle  

Aldea da parroquia de Coeo, que presenta formas homónimas nos concellos de 
Bande, Melide, Ortigueira, A Peroxa, Sarria, Sober, O Valadouro e Vilalba. 

Estamos ante o nome doutro propietario medieval en forma de xenitivo. As 
ocorrencias do topónimo lévannos, con bastante probabilidade, a establecer a súa orixe 
en (uīlla) CORUĬLĪĪ, de CORUĬLĬŬS (Piel, 1947c: 200), relacionado co cognome CŎRUŬS, 
quizás co significado de ‘malvado, perverso’, suxerido por Kremer (HispCogn II 14 

                                                 

54 Serrano y Sanz, M. (2007): Noticias y documentos históricos del Condado de Ribagorza hasta la muerte de Sancho 
Garcés III. Valladolid: Maxtor, 211. 

55 Rodríguez Colmenero (1998): Lucus Augusti, epicentro integrador da Gallaecia do abrente. Santiago: 
Universidade, 43. 
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191, 192, 193). Outra posibilidade é partir do antropónimo romano CURUĔLĬŬS (Solin e 
Salomies, 1988: 65), un prenome que Kremer considera como alcume (apud Boullón, 
1999: 178) e que xa aparece como nome dun soldado nunha inscrición datada en 
Lugdunum, a actual Lyon, a finais do séc. I d. C., compilada por Briam Campbell56, e 
recollida con anterioridade polo editor H. Dessau nas súas Inscriptiones Latinae 
Selectae57, unha orixe tamén proposta por Nicandro Ares (2005b: 267).  

Corvelli : a. 993 NcltrMedieval 148. 

Corueli: a. 1120 Cañizares I 243. 

Coruelle: a. 1120 Cañizares I 243. 

Corvilli : s. d., ca. 1133 Cañizares II 519 =  a. 1133 NcltrMedieval 148. 

Corvelle: a. 1307 DCLugo14 88, a. 1309 DCLugo14 104, a. 1357 DCLugo14 695, a. 
1382 DCLugo14 1029. Pedro Iohannes de Corvelle: a. 1309 DCLugo14 104. Pedro 
Peláez, dy de Corvelle: a. 1307 DCLugo14 88. Tereyia Peres de Corvelle: a. 1307 
DCLugo14 88.  

[Corvelles]: Vaasco Lourenço de Corvelles: a. 1381 DCLugo14 1018. 

ANL16. Crecente 

Aldea da parroquia de San Pedro de Mera, un topónimo tamén presente nos 
concellos de Crecente, A Pastoriza, Sarria e Valdoviño. 

A súa terminación delátanos a presenza dun antigo posuidor medieval, con toda 
seguridade un dos primitivos propietarios desas terras, que ben podería ser o 
antropónimo latino CRESCENTĬŬS (Kajanto 388; ILER 684), a partir dunha *(uīlla) 
CRESCENTĪĪ. Piel (1947c: 200) relaciónao co cognome latino Crescens ‘medrar na fe’’, 
nome de mística cristiá e moi usado por xente de condición humilde durante a época 
imperial. Trataríase do part. de pres. do verbo crescere ‘crecer, medrar’, que segundo el 
serviu de base para formar diversos nomes híbridos. Crescente xa se rexistra en 
documentos do mosteiro de Celanova no ano 989 (CODOLGA, s. v.)  

En Portugal figuran as formas Crescente en 1018, Crescenti en 937 e 
Crescentius en 950, ambas as tres variedades recollidas por Cortesão (OMP 96). 

Na documentación da provincia lucense achamos Crecente en documentos do 
mosteiro de Meira do ano 1184 (CDMeira 77-78) e 1187 (CDMeira 97).  

ANL17. Esperante 

Lugar e parroquia limítrofe coa capitalidade municipal pola súa parte sur, baixo 
a advocación relixiosa de Santalla, e encadrada a nivel eclesiástico no arciprestado dous 

56 The Roman Army, 31 BC- AD 337. 1994, London, Biddles Ltd. Guildford, 45. 

57 2119. Berlín, 1892-1916. 
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Coutos (dereita). Esta mesma forma toponímica témola nos concellos de Agolada, 
Carral, Folgoso do Courel, Outes e Taboada. 

A súa orixe témola nunha *(uīlla) SPĒRANTĪĪ, xenitivo do cognome latino 
SPĒRANTĬŬS (Piel, 1947c: 404; Kajanto, 1982: 359), formado a partir de spērante, part. 
de presente do verbo spērāre ‘ter esperanza nunha cousa boa’ ‘confiar en’ (NDLEE). 

Speranti: a. 964 Cañizares I 117; a. 1123 NcltrMedieval 178. 

Asperante: a. 1477 DCLugo15 406. Johan de Asperante: a. 1471 DCLugo15 362. 

 

ANL18. Fazai  

Lugar da parroquia de Carballido que non ten ningunha outra correspondencia 
no nomenclátor galego actual.  

A súa terminación lévanos de xeito nidio a un posesor en xenitivo, talvez o 
cognome latinizado FACIANUS (AEM 342), probablemente derivado do lat. tardío facia, 
de făcĭes ‘cara, figura, aspecto’ (DELL), ou o tamén cognome FATIANUS

58, quizás do 
lat. fātum ‘destino’ (DELL).  

Mejía Ruíz59 recolle a acepción que lle dá Alonso Montero ao substantivo fazai, 
empregado para designar os “amigos das carteiras alleas, sexan estes de onde sexan”. 

Façay: a. 1459 DCLugo15 282, a. 1487 DCLugo15 561. Fernando de Façay: a. 1499 
DCLugo15 602. 

 

ANL19. Grisín  

Aldea da parroquia de Tirimol que non ten outra correspondencia na toponimia 
maior de Galicia.  

A súa terminación parece indicarnos que nos atopamos ante o nome dun posesor, 
xa que a terminación de diminutivo en -ín non chega a esta comarca. Piel e Kremer 
(HgNb 138.5) parten dunha hipotética forma *Gris-inus, da raíz gótica *gris- ‘medo, 
temor’, mais penso que é mellor facelo de *GRESINUS ou *GRISINUS, cognomes latinos 
que se formarían a partir do nome persoal Gresius (Solin e Salomies, 1988: 90) ou 
Grisius60, mediante a coñecida forma de posesión (fundu / uīlla) *GRESINI / *GRISINI. A 
base talvez estea no lat. medieval grisus > griseus ‘gris’ e que Niermeyer (LLMFA 475) 

                                                 

58 Cantú, César (1848): Historia Universal. T. XVII. Madrid: Establecimiento Tipográfico, 358. 

59 Mejía Ruiz, C. (1999): “Xesús Alonso Montero e os seus versos satíricos”, en Cinguidos por unha arela común. 
Homenaxe ó profesor Alonso Montero. Edic. coordinada por Rosario Álvarez e Dolores Vilavedra. Universidade de 
Santiago, 940. 

60 Instituto Fernando el Católico (1989): Archivo de Filología Aragonesa. Vol. 42-45, p. 21. 
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considera de orixe xermánica. Quizás se relacione co alto al. *gris, francés gris 
‘cincento’.  

ANL20. Locai 

Aldea da parroquia de Santa María de Alta. Existe outra homónima na freguesía 
de san Xoán de Lóuzara (Samos). 

A súa orixe témola nunha (uīlla) LEUCADĪĪ, forma de xenitivo do antropónimo 
latinizado LEUCADĬUS (ILER 4594), derivado da raíz grega leukós ‘branco, brillante’. 
Esta procedencia confírmaa un pergameo de Sobrado, sen data, no que lemos “in Sancta 
Maria alta, uilla Alriz. Villa Leocadie cun aditionibus suis” (CDSobrado I 283). 

Leucadius era o sobrenome de Apolo, e parece que foi tomado dun templo que 
había na illa de Leucadia, na costa do antigo reino de Epiro. Na Tarragona romana 
atopuse o sepulcro dun importante dignatario romano do séc. V tamén chamado 
Leucadius, que exerceu o cargo palatino de Primicerius domesticorum. 

Leocadi: a. 995 NcltrMedieval 159, a. 1078 NcltrMedieval 159. 

Locadi: a. 1027 NcltrMedieval 159. 

Locay: a. 1274 NcltrMedieval 159. 

ANL21. Malle 

Aldea da parroquia de Bóveda. Outra forma homónima témola no concello 
coruñés do Pino. 

No DRAG o malle é un sinónimo de mallo, “instrumento agrícola usado para 
mallar”, unha acepción que xa se rexistra nos dicionarios anteriores (s. v. DdD, malle), e 
que ten a súa orixe no lat. mallĕu ‘martelo’ (DELL). Porén, a procedencia do noso 
topónimo non debe ser esta, senón a do cognome lat. MAL ĬUS / MALL ĬUS (Solin e 
Salomies 111), a través de (uīlla) * MAL ĪĪ /*MALL ĪĪ, que sería un dos posuidores do lugar, 
tal e como podemos deducir da existencia do lugar de Mallee nos documentos de Samos 
do ano 1085 (TSamos 402) e da ocorrencia Mallei nos pergameos catedralicios. Así 
mesmo, Malio e Mallio figuraban como antropónimos en 1258 na onomástica 
portuguesa (OMP 207).

Mallei : a. 1133 NcltrMedieval 160 = s. d., ca. 1133 Cañizares II 519. 

Malle: a. 1357 DCLugo14 695, a. 1379 DCLugo14 951. Affonso de Malle: a. 1310 
DCLugo14 130. Affonso Peres de Malle: a. 1310 DCLugo14 136. Lopo de Malle: a. 
1459 DCLugo15 282. 
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ANL22. Marce  

Aldea da freguesía de Coeo que ten outra homónima na de Vilar de Ortelle 
(Pantón). Valiña Sampedro61 dános conta da existencia dun “Castro o Castillo de 
Marce”, cerca do río Miño. 

Piel (1947c: 223) trae a orixe deste nome de lugar, así como do composto 
Vilamarce, do antropónimo latino MARCĬUS (Kajanto 27; Solin e Salomies 112), un 
xentilicio formado a partir de Marcus, á súa vez relacionado con Mars, -tis,  mediante a 
característica forma de posesión (uīlla) MARCĪĪ. Mentres, Nicandro Ares (2010: 280) 
parte dunha (Villa) Marci, “unha vila propia de Marcus ‘Marcos’”. 

Marce: a. 745 NcltrMedieval 161. 

Marci : a. 1088 Cañizares II 417. 

Marçe: a. 1376 DCLugo14 885. Vaasco Eanes de Marçe: a. 1376 DCLugo14 885. 

 

ANL23. Marcelle  

Arrabalde de Lugo situado a carón da estrada Madrid-A Coruña, moi próximo 
aos depósitos da traída de augas da Piringalla. 

É un topónimo que representa a oito aldeas no NG: catro na provincia de Lugo, 
dúas na da Coruña e outras dúas na de Ourense, ademais do alfoz que estamos a estudar. 

Piel (1947c: 224) establece a súa orixe no nome latino MARCELL(Ĭ)US, outro 
derivado de Marcus, mediante a forma de posesión (uīlla) *MARCELL(Ī)Ī, que deu como 
resultado unha consoante palatal no galego actual.  

Marcelle: a. 757 Cañizares I  25 = a. 757 NcltrMedieval 161. 

Marcelli : s. d., ca. 1133 Cañizares II 519. 

Marçelle: a. 1345 DCLugo14 522, a. 1357 DCLugo14 695, a. 1379 DCLugo14 947, a. 
1379 DCLugo14 951. 

 

ANL24. Marcoi  

Aldea da parroquia de Santa María Alta. Outro lugar homónimo témolo na 
freguesía vilalbesa de Román. 

A súa terminación parece indicarnos que estamos diante doutro posuidor, con 
moita probabilidade o MARCONĬUS que constatan Solin e Salomies (1988: 112), e tamén 
relacionado con Marco, (cf. fr. Marconnay, it. Marcone), a través dunha (uīlla) ou 

                                                 

61 Valiña Sampedro, E. (1983): Inventario artístico de Lugo y su provincia. Madrid: Servicio Nacional de 
Información Artística, Arqueológica y Etnológica. Vol. 6, p. 362.  
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(fundu) *MARCONĪĪ, como constatamos en cartularios franceses nos que se le un 
Marconium fundum ‘o dominio de Marconio’, recollido por Cassagne e Korsak (2009: 
181). 

Unha procedencia semellante debe ter o topónimo Marcón, presente nos 
concellos da Pobra do Brollón, de Silleda e de Pontevedra. 

Marcoin : séc. XII Cañizares II 456; s. d. NcltrMedieval 161. 

Marconi : a. 1217 CDFerreira 326 

Marcon: a. 1241 NcltrMedieval 161; s. d. TSobrado 308. 

Marchoy: a. 1311 DCLugo14 145. 

Marcoe: a. 1306 DCLugo14 80. 

Marcoy: a. 1325 DCLugo14 225. 

ANL25. Mazoi 

Topónimo que dá nome a unha aldea da parroquia de Mazoi e a outra de Pías, así 
como á propia freguesía de Mazoi, esta baixo a advocación de Santalla e situada na zona 
norte do concello e limítrofe coa capitalidade municipal.  

Estamos ante o nome doutro posuidor, neste caso o xentilicio latino 
MACEDŌNĬUS ‘natural de Macedonia’ (Solin e Salomies 109), na súa forma de xenitivo 
(uīlla) *MACEDŌN ĪĪ, tal e como podemos comprobar nun testemuño xa de 760 onde se 
cita unha Villa Macedoni (NcltrMedieval  160), e que Piel (1982: 140) considera como 
sinónimo de Macedōnicus (cf. Kajanto 52), un cognome atestado en 146 a. de C.  

Macedoni, villa et ecclia. S. Eolalie: a. 760 NcltrMedieval 160. 

Macedoni, hereditas: a. 998 NcltrMedieval 160. 

Maceoni: a. 1088 NcltrMedieval 160. 

Mazon: a. 1248 NcltrMedieval 162, a. 1251 NcltrMedieval 162, a. 1252 NcltrMedieval 
162. 

Sancte Eolalie de Mazon:  a. 1251 Cañizares III 817,  a. 1253 Cañizares III 823. 

Sancta Eolalia de Mazon: a. 1252 Cañizares III 821. 

Mazoy: a. 1258 NcltrMedieval 162, a. 1260 NcltrMedieval 162, a. 1266 NcltrMedieval 
162. 

Mazoi: a. 1259 NcltrMedieval 162, a. 1260 NcltrMedieval 162, a. 1262 NcltrMedieval 
162. 

Sancte Eulalie de Mazoe: a. 1347 DCLugo14 541. 

Masoe: a. 1362 DCLugo14 738, a. 1364 NcltrMedieval 748, a. 1388 NcltrMedieval 
1057. 

Santa Alla de Masoe: a. 1364 DCLugo14 748, a. 1388 DCLugo14 1058. 

Santa Alla de Masoy: a. 1368 DCLugo14 802. 



  Toponimia do concello de Lugo   

 

 

 

 

 

141 

[Mazoe]: Afonso de Mazoe: a. 1379 DCLugo14 943. 

Mazoy: a. 1555 AcLugo16 658. 

As diferentes ocorrencias anteriores indícannos claramente que ten esta mesma 
orixe o topónimo Mazón dos concellos da Pastoriza (L) e Sada (C), neste caso con 
conservación de nasal e desaparición de -i final. 

 

ANL26. Miñao 

Aldea da parroquia de San Martín de Piñeiro. 

A etimoloxía de Miñao, así como a variante xeográfica Miñán de Ortigueira e 
Marín, deberían proceder dunha mesma terminación latina -ĀNU, con diferentes 
realizacións en ámbolos dous bloques dialectais.  J. J. Moralejo (2007: 257) pensa 
nunha orixe antroponímica para o noso nome de lugar, que talvez identifique co 
cognome latino MINIĀNUS (Kajanto 1982: 150; Piel 1984: 16), derivado do xentilicio 
MIN ĬUS (Piel 1947c: 333),  e posiblemente emparentado co lat. minus ‘menos, menor’ 
(Piel 1984: 16). Mais a presenza do lugar de Fonte Miniano (hoxe Fomiñá na Pastoriza) 
en documentos do mosteiro de Meira do primeiro terzo do séc. XIII ( CODOLGA, s. v. 
Miniano) e os de Miñao e Vilamiñao (no concelle lucense), todos eles a carón do río 
Miño, poderían levarnos tamén a un topónimo relacionado con esta corrente fluvial e, 
por tanto, conteñan unha raíz hidronímica *mei- ‘camiñar, ir’ (s. v. Miño HID11. ). Así 
pois, nun principio debeu ser ‘casal de Miñao’ ou ‘casal do Miño’. 

Miniano: a. 1237 CDFerreira 376. 

Miñao, casal: a. 1292 NcltrMedieval 163. 

Minao: a. 1417 CDFerreira 1165. 

 

ANL26.1. Vilamiñao 

Aldea da parroquia de Cuíña, outra forma única na toponimia maior galega. 

Estamos diante dun topónimo composto. O primeiro elemento é UĪLLA ; o 
segundo debe  ser o antropónimo latino MĪNIANUS, formado a partir do xentilicio 
MĪNĬUS. Con todo,   no séc. XV aparece grafado como Villa Minaa, polo que ou ben se 
trata dunha forma latinizada de posesión en -ĀNA  (*MINIANA ) ‘herdade de Miñao’, ou 
ben esteamos diante do adxectivo *mineana para  referirse á súa situación preto do río 
Miño (vid. Miñao). De ser así, a evolución normal neste derradeiro caso sería Vilamiñá 
(cf. Porta Miñá).  

En Madoz figura como Vilamiñao (s. v. Cuíña, Santa Eulalia de). 

Villa Minaa : a. 1442 DCLugo15 206. 
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ANL27. Mourentaos 

Aldea da parroquia de Bacurín. 

A presenza dun Mourentáns no concello coruñés de Brión indícanos claramente 
que estamos diante de dúas variantes xeográficas do suf. masculino lat. -ĀNUS,  un 
sufixo utilizado profusamente na formación de xentilicios. Debe facer referencia ‘aos de 
Mourente’, a uns antigos poboadores procedentes dun lugar chamado Mourente, do que 
hoxe non temos constancia no contorno62. En ambos casos a orixe está no antropónimo 
lat. MAURENTANUS

63 (Becker 2009a: 713), unha variante do cognome lat. Mauretanus 
(Kajanto 206), e relacionado co posesor latino Maurentus / Maurentius (Piel 1947c: 
243), derivado á súa vez de Maurus ‘mouro’.  

ANL28. Mouriz 

Aldea da parroquia de Benade. 

É un topónimo que presenta tamén esta forma nos concellos do Carballiño (OU), 
Rodeiro (P) e Vilalba (L), ademais da variante Mourís no concello coruñés de Negreira. 

Encontrámonos diante doutro topónimo relacionado cun posesor, o cognome 
latino MAURICĬŬS (Kajanto 206), a partir de (uīlla) MAURICĪĪ. O bispo domni Mauricii 
aparece con bastante frecuencia nos séculos XI-XII na documentación de Braga e de 
Coímbra (CODOLGA, s. v. Mauricii)  e en 1050 constatamos o nome Maurico nos 
pergameos de Celanova (TCelanova 117-118). Esta proposta foi formulada tamén por 
Piel (1947c: 244), aínda que anos despois el e Kremer (HgNb 188.5) postulan con 
reservas unha base no bitemático gótico Modo-ricus, unha suxestión que carecería de 
apoio á vista das ocorrencias medievais que temos deste nome de lugar. 

Mauriz : a. 1236 NcltrMedieval 162. 

Mouriz : a. 1261 NcltrMedieval 164. 

[Mouris ] Rodrigo Afonso de Mouris: a. 1417 DCLugo15 74. 

ANL29. Nadela 

Lugar que pertence a dúas parroquias limítrofes: San Mamede dos Anxos e San 
Xoán de Pena.

Temos outra homónima no concello de Castroverde e un plural Nadelas en Porto 
do Son (C). Para a súa procedencia debemos partir do nome feminino *NATĔLLA

‘filliña’ (Ares Vázquez, 1999a: 56), un  diminutivo do cognome latino NATA (Kajanto 

62 Na toponimia actual constatamos o lugar de Mourente nos concellos da Capela, Foz, Irixoa, Pontevedra e 
Valdoviño. 

63 Cara a  924 temos unha uilla Maurentani na documentación da catedral de Santiago (TASantiago 126-127). 
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304), relacionado co lat. nāta (de natus), ‘filla, nena’ (NDLEE ) e acompañado do 
sufixo -ĔLLA . 

 

ANL30. Orbazai  

Lugar e parroquia situada a carón do río Miño e regada polo tamén río Mera, 
baixo a advocación relixiosa de san Miguel e limítrofe coa capitalidade municipal pola 
súa parte occidental. A nivel eclesiástico pertence ao arciprestado dos Coutos de Lugo 
(dereita). 

A súa terminación refírenos que estamos ante un nome de lugar derivado dun 
posesor. Semella ter a súa orixe nunha (uīlla) ORBICIANI / URBICIANI, un posuidor en 
xenitivo do cognome latino ORBICIANUS (Kajanto 403) ou URBICIANUS (Albertos 1966: 
255; Solin e Salomies 416), posiblemente derivados de Orbicius (Solin e Salomies 133) 
ou de Urbicius (Solin e Salomies 416), pois a forma Orvezani que aparece nun 
documento da Catedral lucense en 998 así o parece confirmar. Nas ocorrencias 
posteriores xa observamos a variación vocálica da pretónica, que é asimilada pola vogal 
tónica, quizás influída pola vibrante da sílaba inicial.  

O topónimo foi estudado por Nicandro Ares (1985: 95-98), quen, citando  a 
Palomar Lapesa,  refire a abundancia de nomes célticos que teñen un radical orb-. É 
probable  que este radical remonte a unha raíz indoeuropea *orbho- ‘orfo’, postulada 
por Pokorny  (IEW III 781), presente tamén en linguas xermánicas e eslavas.   

Así mesmo, Vives rexistra os antropónimos Orbiacianus / Orbiacianius (ILER 
3326), mentres que Piel (1989: 46) propón unha forma Urbatiānus, que non é 
compatible co testemuño documental máis antigo. 

Orvezani: a. 998 NcltrMedieval 165. 

Orbazaia: a. 1170 NcltrMedieval 165. 

Orvezam: a. 1220 NcltrMedieval 165. 

Orbazay: a. 1230 NcltrMedieval 165. 

Orvaçay: a. 1331 DCLugo14 292. Çibran Ferrnandes d'Orvaçay: a. 1331 DCLugo14 
292. Pedro Eanes d'Orvaçay: a. 1311 DCLugo14 138. 

San Miguel d’ Orvaçae: a. 1364 DCLugo14 761. 

Orvaçae: a. 1379 DCLugo14 964. Affonso Peres d'Orvaçae: a. 1308 DCLugo14 101. 

 

ANL31. Paderne 

Aldea da parroquia de Bazar. 

Procede de PĂTĒRNI, xenitivo do antropónimo latino PĂTĒRNUS (CIL 5598; 
Kajanto 304), derivado da forma básica lat. păter ‘o pai’ (DELL), unha formación 
análoga a māternus. Trátase dun antropónimo específico cristián venerado pola igrexa 
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católica e que mesmo foi usado por un bispo de Coímbra no séc. XI, como constata Piel 
(1947c: 306). En Cuveiro figura como unha antiga denominación do deus Saturno 
(DdD, s. v.).  

Paterni: a. 1077 Cañizares II 402; a. 1077 NcltrMedieval 167, a. 1220 NcltrMedieval 
167. 

En Portugal lemos Casal de Paderni en 1258 (OMP 250). 

ANL32. Padín 

 Aldea da parroquia de Tirimol, un nome de lugar presente noutros sete concellos 
galegos, ningún deles na provincia de Ourense. 

 Piel (1947c: 296) establece a orixe deste topónimo no posesor latino PALATINUS 
(Kajanto 184), un derivado do xentilicio tamén latino Palatĭus (Solin e Salomies 136). 
Palatino era o nome dun diácono que asinaba un testamento episcopal en 954 
(CDCañizares 122). Coma na maioría dos casos de posesión,  a procedencia 
estabeleceriámola a través da forma de xenitivo (uīlla) PALATINI , unha ocorrencia 
testemuñada no mosteiro de Celanova en 961 (TCelanova 548), mentres que unha uilla 
Paladin figura en 1176 na documentación de San Martín de Xuvia (CDXuvia 103).  

ANL33. Papoi 

Aldea da parroquia de Calde. 

Topónimo pouco frecuente na xeografía galega, posto que unicamente temos 
outro idéntico no concello de Ferrol. A súa terminación indícanos que se trata dun 
posesor. Este é o nome latino *PAPPONĬUS, mediante a forma de xenitivo (uīlla) 
*PAPONĪĪ,  un derivado do xentilicio romano Pappus / Pappius (Solin e Salomies 137),
voz latina tomada do grego πάππος ‘avó, vello’. 

Paponi: a. 964 TSobrado I 68; a. 1073 Cañizares II 369 = a. 1073 NcltrMedieval 167; a. 
1088 Cañizares II 417 = a. 1088 NcltrMedieval 167. 

Papoe: a. 1344 DCLugo14 494, a. 1346 DCLugo14 532, a. 1388 DCLugo14 1058. 
Aldara Roderici de Papoe: a. 1300 DCLugo14 51. Alfonso Lopes de Papoe: a. 1351 
DCLugo14  658. Lopo Rodrigues de Papoe: a. 1346 DCLugo14 532. Tareija Fernandes 
de Papoe: a.1388 DCLugo14 1058. 

ANL33.1. Papoi de Abaixo 

Aldea da parroquia de Esperante limítrofe co lugar de Papoi pertencente á 
freguesía de Calde que vimos anteriormente e que está situada nun nivel topográfico 
inferior. 
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ANL34. Paradai  

Actual barrio de Lugo próximo á estación de ferrocarril. 

Na súa orixe foi unha UILLA PARATAN Ī(Ī)), xenitivo do antropónimo latino 
*PARATANUS ou *PARATANĬUS, derivado do cognome tamén latino Părātus (Kajanto 
260), formado a partir do adx. părātus ‘preparado, disposto’. Solin e Salomies (1988: 
375) tamén constatan o xentilicio Paratianus. 

Paratani, Uilla de: a. 1120 Cañizares I 243 =  a. 1120 CDCañizares 261. 

Paradani: s. d., ca. 1133 Cañizares II 519. 

Paraday: a. 1547 AcLugo16 207. 

 

ANL35. Peón, Cal de  

Menéndez Pidal (1972: 192) recolle un Castriel de Pedones en 1112, hoxe Castil 
de Peones, en Briviesca (Burgos). Esa forma antroponímica debeu ser Pedone, presente 
na epigrafía hispánica como Opilio Pedone64, ou Pedoni (ILER 1559 182), formas do 
quizás sobrenome latino PEDO / PEDONIS, derivado do nome común pedōne. Noutra 
inscrición do séc. I d. C., neste caso da Lusitania, atopamos a referencia dunha 
homenaxe popular que se lle fai a C. Iulius Pedo pola boa administración da cidade65. 

Para Cal, vid. HID2.1. 

 

ANL36. Pipín, Camiño de  

Pipín vén dun nome persoal, a través dunha forma *PEPPINI, xenitivo de 
*PEPPINUS (Piel 1947c: 319), derivado do antropónimo *Peppus. Pensa que se trata 
dunha forma hipocorística, a cal ofrece diversas ocorrencias en documentos galegos 
(Pipinus presbiter en 935, TSobrado 146) e en portugués medieval: Pepi, en 983; 
Pepici, en 1084; Pepiz, en 959 e Pepizi, en 983 (OMP 263) e que pode ter relación con 
Pepo ‘especie de melón’. Mentres,  Kremer (1970 I 144, n. 111)  insinúa que se 
relaciona con Pepe, aínda que esa afinidade soamente sexa aparente.  

Pipin: a. 1133 NcltrMedieval 170; s. d., ca. 1133, Cañizares II 519; a. 1347 DCLugo14 
556. 

Pipin, hereditatem de: ca. 1160 DocGConde 308-315.  

Para Camiño, vid. ODO02.1. 

                                                 

64 Hispania epigraphica. Vol 1, Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Ministerio de 
Cultura, 1990,  114. 

65 Georges, Jean Gérard e Rodríguez Martín (compiladores) (1999): Économie et territoire en Lusitanie romaine. 
Madrid: Casa de Velázquez, p. 466. 
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ANL37. Poutomillos 

Topónimo único en Galicia, dá nome a unha freguesía da parte sur do termo 
municipal, limítrofe co concello de Guntín, baixo a advocación relixiosa de san 
Martiño, aínda que hoxe en día ningún lugar da mesma conserve ese nome. A nivel 
eclesiástico pertence ao arciprestado dos Coutos de Lugo (dereita). Curiosamente, unha 
aldea da parroquia limítrofe do Burgo si leva ese nome, o que nos indica que 
antigamente pertenceu á freguesía de Poutomillos. 

Con todo, parece probable que teña relación formal co Porzomillos de Oza dos 
Ríos, que figura como Porcimilio en 830 na catedral de Santiago (DocFerreiro 6-8), 
como Uillare Porcimilio en 887  (TSobrado 146-147) e como Porcimilios en 964 
(TSobrado 149-150). A anteposición do subst. uillare nunha das ocorrencias medievais 
podería ser indicio de que estamos diante dun antropónimo, quizás derivado de Porcius 
(Solin e Salomies 147), e así o pensa Millán Urdiales (1998-1999: 339), quen inclúe 
ambos os dous dentro dos posibles xentilicios galegos en -os que tira do Catastro de 
Ensenada.  

Nicandro Ares (EsToGa 343-346) dedicoulle un amplo estudo en 1992 a 
Poutomillos no que, despois de analizar as diferentes ocorrencias medievais, chega á 
conclusión de que a forma Poutomillos non se correspondería coa denominación 
orixinal, senón que sería máis acorde designar este lugar como Poitomillos, tal e como, 
segundo el,  era recoñecido polos máis antergos66. 

A forma máis antiga atópaa en 964 en Sobrado (TSobrado 68) onde se menciona 
o lugar de Puitemilius xunto a outros da comarca, continuando con sucesivas 
ocorrencias ata o séc. XIII como Purtumilios, Putimilios, Punctimilios, Poitemilios, 
Poutumilios e Puitimilios. Isto lévao a formular unha hipotética orixe no antropónimo 
*Postumilius, “presumible xentilicio derivado dun diminutivo de Postumius, o cal 
témolo atestiguado na forma feminina Postumilla, que foi usada polo poeta hispano-
latino Marcial nos seus Epigramas. Postumius está representado na epigrafía tamén 
coas formas Pustumius e Postimius”. A evolución fonética explícaa desta maneira: “esta 
palabra levaba en composición a partícula post, que deu en galego “pois”, como de-ex-
post pasou a “despois”, explicándose así quizabes o ditongo de Poitomillos a partir de 
*Postumilius. E, se ben é certo que non hai aínda constancia documental deste nome 
[...],tamén é verdade que pola epigrafía latina sabemos que existía Postumúleius, que 
podería ser unha variante vulgar do hipotético *Postumilius”.   

O sufixo nominal, talvez afectivo, podería verse corroborado pola existencia do 
xentilicio Potamilius (Solin e Salomies 143).  

Puitemilius: a. 964 Cañizares I 117. 

Putimilios: a. 1120 Cañizares I 243. 

Punctimilios: a. 1123 NcltrMedieval 171. 

Sancti Martini de Poutemilios: a. 1123 TVelloLugo 237. 

                                                 

66 No Catastro de Ensenada figura como Poutomillos. 
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Portumilios: s. d., ca. 1133 Cañizares II 519 = a. 1133 NcltrMedieval 170. 

Poitemilios: s. XII Cañizares II 456. 

Poutomillos: a. 1229 NcltrMedieval 170. 

Puitimilius : a. 1229 NcltrMedieval 171. 

[Paytonmillos]: Ferrnan Miguelles de Paytonmillos: a. 1306 DCLugo14 81. 

Sant Martino de Poytimillos: a. 1332 CDFerreira 940. 

Poytemillos: a. 1332 CDFerreira 940. 

Poytimillos: a. 1335 CDFerreira 969. 

Puytemillos: a. 1356 DCLugo14 690.  

Paytemullos: a. 1371 DCLugo14 836. 

San Martiño de Poytomillos: a. 1547 AcLugo16 184. 

 

ANL38. Prógalo 

Nome dunha parroquia que ten como padroeiro a Santiago, situada na zona 
suroeste do concello, a pesar de que non figura ningún lugar dentro da freguesía con esa 
denominación. A nivel eclesiástico pertence ao arciprestado dos Coutos de Lugo 
(dereita). 

A súa orixe é a mesma que o da aldea de Prógolo, no concello lucense de Sober. 
Nicandro Ares (1967-68: 187) escribiu sobre o topónimo do concello lucense e 
estableceu a súa procedencia no nome persoal latino PROCŬLUS (Kajanto 176); ademais, 
recolle a opinión de que o “adverbio latino procul ‘lejos’, según Festus (s. III) está en 
conexión con el nombre personal Proculus, aplicado -dice- a aquellos que nacían de 
padre peregrinante a patria procul o también de padres viejos quasi procul progressis 
aetate”. A teoría de Ares foi corroborada por Piel (1982: 142) anos máis tarde.  

As atestacións medievais parecen suxerir que o -o é paragóxico e que polo tanto 
o nome viría dunha forma de xenitivo (uīlla) PROCŬLI, con perda do -i, de aí a 
conservación actual da lateral. O antropónimo Proculus, o feminino Procula e os 
derivados Proculia, Proculiana e Proculinus aparecen frecuentemente nas inscricións 
latinas da España Romana rexistradas por Vives (ILER 859, 4156, 5597, 5366, 6593a).  

Procul: a. 1089 NcltrMedieval 179, a. 1099 NcltrMedieval 170, a. 1130 NcltrMedieval 
170 = a. 1130 Cañizares II 506. 

Proculo, villa: a. 1094 Cañizares II 439. 

Progel: a. 1306 DCLugo14 79. Ferrnan Garçia de Progel: a. 1306 DCLugo14 84. 
Martin Pelaes de Progel: a. 1309 DCLugo14 114. 

Progul: s. XII Cañizares II 456. 

Prugul: a. 1133 NcltrMedieval 172; s. d., ca. 1133 Cañizares II 519. 

[Progello]: Afonso Ferrnandes de Progello: a. 1340 DCLugo14 443. 
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Progalo: a. 1546 AcLugo16 174. 

ANL39. Roade 

Aldea da parroquia de Teixeiro. 

No NG temos outro topónimo idéntico no concello de Vigo (P) e unha freguesía 
co mesmo nome no municipio de Sobrado (C).  

Piel e Kremer (HgNb 216.12) traen o galego Roade do nome xermánico 
Ranualdus, un composto de RAN-, gót. *rana ‘trasladar’ ou do gót. *rahna ‘roubo’, 
‘ rapto’. Mais as ocorrencias que nos ofrecen os diplomas de Sobrado, Castro de Roati 
en 968 (TSobrado 46)  e Ualle de Roati en 996 (TSobrado 115), parecen levarnos 
necesariamente cara ao cognome latino ROGATUS  (Kajanto 297; Solin e Salomies 392; 
CIL 5806), mediante a estrutura de posesión (uīlla) ROGATI (CIL 3533). A forma Roade 
lémola en 1227 (TSobrado 302). 

ANL40. Romai 

Barrio de Lugo situado na zona norte e moi próximo á vía do ferrocarril. Outro 
nome de lugar idéntico témolo no concello pontevedrés de Portas.  

Semella estarmos diante dunha (uīlla) RŌMĀNI, xenitivo do antropónimo lat. 
RŌMĀNUS (Piel 1947c: 354), un nome frecuente nas inscricións latinas (CIL 4382, 
6255), e onde se perde a nasal intervocálica na evolución do sufixo -ĀNI, fronte a outros 
casos nos que se conserva a causa da anterior desaparición do -i final, como ocorre en 
Román (Vilalba). A súa difusión,  na opinión do insigne investigador alemán, estaría 
motivada polo culto a san Romao.   

Moi pouco fiable resulta a proposición de Menéndez Pidal (1972: 532) de 
consideralo como un xentilicio de rōmāni  ‘os romanos’. 

Romani: a. 1120 Cañizares I 243; a. 1133 NcltrMedieval 174 = s. d., ca. 1133 
Cañizares II 519. 

Romain: a. 1200 NcltrMedieval 174. 

Romae: a. 1329 DCLugo14 271. Afonso Peres de Romae: a. 1354 DCLugo14 678. 
Martin de Romae: a. 1332 DCLugo14 301. 

Romay: a. 1550 AcLugo16 344. 

ANL41. Taboelle 

Aldea da parroquia de Orbazai, unha forma única na toponimia maior galega. 

Bascuas (2005: 42.5) baralla a hipótese de que teña a súa orixe nun 
*Tabulicula> *Tabu(l)elle > Taboelle, “con final relajada en -e, como laxa > laxe”,
mais polas diferentes ocorrencias medievais que temos  e pola súa terminación parece 



  Toponimia do concello de Lugo   

 

 

 

 

 

149 

probable que esteamos diante dun posuidor, talvez derivado do xentilicio lat. TAVONIUS 
(Solin e Salomies 182) e que figura nunha epígrafe de Mérida (ILER 5499 = 6419), e do 
que quizabes sairía o Taboi de Outeiro de Rei,  seguido do sufixo diminutivo lat. -ĔLLI  
(< -ĔLLUS) / -ĔLL Ī(Ī) (< -ĔLL ĬUS), tan frecuente nas linguas románicas (Piel, 1947c: 159), 
a partir dunha forma  (uīlla) *Tavonelli(i).  

Tauoelle: a. 1158 NcltrMedieval 178 

Tavoelle: a. 1379 DCLugo14 964. 

Tavoelles: a. 1379 DCLugo14 948. 

Taboelle: a. 1413 DCLugo15 45,  a. 1490 DCLugo15 570. 

 

ANL42. Tedín 

Aldea da parroquia de San Román. Outras homónimas témolas nos concellos de 
Cee e Vimianzo. 

Aínda que Piel e Kremer (HgNb 272.5) falan dun hipotético nome xermánico 
*Tidinus, formado a partir dunha variante da raíz gót. teod- / ted- ‘pobo’, ‘raza’, a 
presenza do cognome lat. TEDĪNUS no Cartulario da Abadía de Savigny67, sen dúbida 
formado a partir do xentilicio TEDĬUS (Solin e Salomies 183), debe levarnos a este nome 
de posesor, a partir da estrutura coñecida de xenitivo (uīlla) TEDĪNĪ. A forma Tedina 
aparece varias veces na documentación de Celanova da segunda metade do séc. X 
(CODOLGA, s. v.). Con todo, tampouco se pode desbotar  a posibilidade de que se trate 
dunha adaptación latina do antropónimo xermánico. 

Tedin: a. 1271 CDFerreira 617. 

En portugal temos Tedin en 1220, Tedina en 1258 e Tedio en 994 (OMP 335). 

 

ANL43. Tirimol  

Parroquia baixo a advocación de san Xoán situada na parte norte do termo 
municipal e limítrofe co veciño concello de Outeiro de Rei, que presenta unha forma 
única na toponimia galega. A nivel eclesiástico pertence ao arciprestado dos Coutos de 
Lugo (esquerda).  

Pola súa terminación parece que estamos diante dun posesor composto e a 
ocorrencia catedralicia de 1088, na que consta a forma Titimauri (NcltrMedieval 179), 
debe darnos a clave, pois estariamos ante a aglutinación de dous xenitivos. O primeiro, 
TITI, corresponderíase probablemente co xentilicio TĬTĬUS (Solin e Salomies 187); o 
segundo, MAURI, co cognome latino MAURUS (Kajanto 206). O seguintes estadios da 

                                                 

67 Bernard, Aug. (1853): Cartulaire de l’Abayye de Savigny suivi du petit Cartulaire de l’Abayye d’Ainay. París: 
Imprimerie Immpériale,  880. 
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evolución aparecen reflectidos nos séc. XIII e XIV, onde figura xa Tidimor, coa perda da 
vogal final e a sonorización da dental. A solución actual Tirimol, así mesmo presente desde 
o séc. XIV, presenta o cambio  -r > -l, moi frecuente entre líquidas, e tamén o rotacismo da
dental. 

Titimauri, S. Ioannis: a. 1088 NcltrMedieval 179. 

Tidimor, S. Ioannis: a. 1210 NcltrMedieval 179, a. 1237 NcltrMedieval 179, a. 1252 
NcltrMedieval 179, a. 1256 NcltrMedieval 179, a. 1258 NcltrMedieval 179, a. 1316 
NcltrMedieval 179. 

Sanyoanne de Tidimor: a. 1316 DCLugo14 180. 

Sanyoane de Tirimol: a. 1351 DCLugo14 653, a. 1421 DCLugo15 115. 

San Yoane de Tirimol: a. 1401 DCLugo15 19. 

Sayoane de Terimol: a. 1421 DCLugo15 118. 

Sayoane de Tirimol: a. 1487 DCLugo15 559. 

ANL44. Torible 

 Lugar e parroquia situada na parte oeste do termo municipal, limítrofe co 
concello veciño de Friol, baixo a advocación relixiosa de santa Mariña. 
Eclesiasticamente pertence ao arciprestado dos Coutos de Lugo (esquerda). Constitúe 
un topónimo único en toda a xeografía galega. 

Pola súa terminación e polas testemuñas medievais que lemos, semella que ten a 
súa orixe nun antropónimo latinizado formado a partir do grego Thorybios ‘ruidoso’, 
derivado de thoribos ‘ruído, estrondo’ (DNG), seguido do sufixo diminutivo -ĔL(L)US, a 
partir dunha forma *Turibel(l)i. A xulgar polas ocorrencias, na Idade Media 
predominaron as formas con sufixo en -vil e -bele, aínda que a solución moderna do 
sufixo decantouse por -ble na maioría do territorio galego e mesmo se documenta no 
norte de Portugal68. No Catastro do Marqués da Ensenada e en Madoz figura como 
Torible.  

San Toribio foi bispo de Astorga en 447 (ES XL 58) e polas mesmas datas 
consta o notario Turibium (ES XL 59). 

Torivi:  a. 1027 NcltrMedieval 179. 

Toribi : a. 1078 NcltrMedieval 179. 

Turivil:  a. 1133 NcltrMedieval 180. 

Santa Marina de Turibele: a. 1432 DCLugo15 173. 

Turibele: a. 1432 DCLugo15 173. 

68 Vid. Academia Galega / Instituto da Lingua Galega (2005): Normas ortograficas e morfolóxicas da lingua galega, 
9.7. 
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ANL45. Valín  

Aldea da parroquia de Santalla de Bóveda de Mera. Outras homónimas témolas 
nos concellos de Baleira e Sarria, en tanto que O Valín é un lugar do concello de 
Ribadeo. 

A súa situación orográfica parece indicarnos que se trata dun derivado de val 
seguido do sufixo diminutivo -ĪNU, a partir dunha forma Vallīnu. O problema reside en 
que na área xeográfica lucense o sufixo característico de diminutivo é -iño / -iña (cf. 
Valiño en Palas de Rei e O Alto do Valiño en Portomarín), polo que semella máis 
axeitado relacionalo co cognome latino  VALL ĪNUS (Solin e Salomies 417), de VALL ĬUS 
(ILER 5755), a partir dunha (uīlla) *VALL ĪNĪ. 

 

ANL46. Viador  

Aldea da parroquia de San Mamede dos Anxos. Outra homónima témola no 
concello coruñés das Pontes de García Rodríguez. 

A presenza do lugar de Venatorii en 745 (ES XL 354) amósanos claramente que 
estamos diante dun posesor, unha forma de xenitivo do antropónimo *VENATŌRĬUS, sen 
dúbida relacionado cos cognomes latinos Venātor e Venatoriānus (Kajanto 324), que 
Piel (1982: 143-144) pon en conexión co adx. latino vēnātōrĭus ‘pertencente á caza’, un 
derivado de venātor ‘cazador’. O paso de -e- > -i- explicaríase polo hiato do -e- diante 
do -a- unha vez que desapareceu a nasal.   

Venatorii : a. 745 ES XL 354. 

Venatori: a. 897 ES XL 386; a. 897 NcltrMedieval 182, a. 1130 NcltrMedieval 182 = a. 
1130 Cañizares II 506. 

Venatorio: a. 1088 NcltrMedieval 182 = a. 1088 ES XL 423, a. 1089 NcltrMedieval 182 = 
a. 1089 Cañizares II 429. 

 

ANL47. Viladónega  

Aldea da parroquia de Rubiás que presenta formas homónimas nos concellos de 
Boimorto, Castroverde, Guitiriz e Vilalba; mentres, a variante Viladóniga atopámola 
nos termos municipais de Cerdido, Ferrol e Ourol. Con síncope de vogal temos 
Viladonga no concello lucense de Castro de Rei. Nas provincias de Ourense e 
Pontevedra non existe ningún topónimo maior con estas denominacións. 

En ámbolos casos, a súa etimoloxía parece estar nunha UĪLLA DŎM (Ĭ)NĬCA, con 
acentuación esdrúxula, unha proposta formulada por Moralejo Laso (1977: 306), e que 
anos antes anticipara Menéndez Pidal (1972: 164), ben como feminino de Dominicus, 
un nome cristián de inspiración mística, do lat. dŏmĭnĭcus ‘pertencente ao señor’ (Piel, 
1947c: 119), derivado do lat. dŏmĭnus ‘señor’ (Kajanto 135, 362), ben como adx. e 
referirse á ‘casa de campo, granxa da señora’, sen dúbida unha muller de liñaxe nobre.  
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Con todo, tamén existiu o nome fem. medieval Onega, de orixe prerromana, que 
algúns investigadores consideran como fem. de Eneco, e que tería como descendentes 
en Galicia a Ónega e Dónega (vid. Boullón, 1999: 338). 

Villa Donega: a. 1122 NcltrMedieval 183. 

ANL48. Vilaestévez 

Aldea da parroquia de San Xoán do Alto. Outra con igual nome pertence á 
freguesía de Gándara, no concello coruñés de Zas. 

Procede de UĪLLA STĔPHĂNĬCĪ, un patronímico formado a partir do nome lat. 
STĔPHĂNUS, do gr. Stéphanos, co sufixo -ĬCĪ, un sufixo seguramente constituído sobre 
unha base ibérica69, que producía construcións en xenitivo sobre o nome do pai e que 
deu como resultado final -z e as variantes -es, -iz, -is. Mais non deixa de ser rara esta 
terminación, a pesar de que xa consta o -z no séc. XI, pois o máis normal é que rematase 
en -e. 

Villa Stephani: a. 964 CDCañizares 131. 

Stevaniz villa: a. 1088 NcltrMedieval 178. 

Stephani villa: a. 1188 NcltrMedieval 178. 

ANL49. Vilamarce 

Aldea da parroquia de Santa Comba, forma única na toponimia maior de Galicia. 
Como topónimo simple temos o lugar de Marce nos concellos de Lugo e Pantón. 

Procede dunha UĪLLA MARCĪĪ, xenitivo do antropónimo latino MARCĬUS, un 
xentilicio formado a partir de Marcus, relacionado con Mars ‘Marte’ (vid. ANL22.). En 
Galicia temos un Petrus Marci  en 1155 e Petrus Marcius en 1152 na documentación de 
Sobrado (vid. Boullón, 1999: 297). En Portugal lemos o apelido Marcii no último terzo 
do séc. XI (OMP 210). 

Villa Marci : a. 1127 NcltrMedieval 183. 

ANL50. Vilamoure 

Aldea da parroquia de Saa. Outra co mesmo nome témola no concello ourensán 
de Punxín. Na súa forma simple, Moure, é un lugar do tamén concello ourensán de 
Coles; mentres, Moure Grande e Moure Pequeno son dúas aldeas da parroquia 
taboadesa de Campo. 

69  Vid. Piel, J. M. (1962-63): “Sobre os apelidos portugueses do tipo patronímico em -ici / -es (Rodrigues)”, en 
Boletim de Filologia XXI, 3/4. Lisboa, 167-175. 
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A súa orixe está nunha UĪLLA MAUR Ī, unha ocorrencia que lemos na 
documentación de Celanova a partir de 934 (TCelanova 662-664), forma de xenitivo 
posesivo do nome latino MAURUS, do lat. maurus ‘mouro’, que para Piel (1984: 16) 
tanto se pode referir á cor escura dun individuo, como á súa procedencia africana. 
Mentres, Mª L. Albertos (1966: 152), que recolle a documentación hispana deste nome 
en distintas inscricións, tamén rexistra o antropónimo prerromano Maurus, para o que 
propón unha orixe distinta, quizás baseado no indoe. *mau-ro- ‘débil, escuro’, unha raíz 
estudada por Pokorny (IEW 701) e que se testemuña no antigo nórdico e no eslavo. 

Neste lugar houbo un castelo propiedade do bispo de Lugo (Peiró Graner, 1998: 
119). 

Villa Mauri : a. 1048 NcltrMedieval 183. 

Villa Moure : a. 1328 DCLugo14 266, a. 1333 DCLugo14 310, a. 1334 DCLugo14 324. 
Afonso Peres de Villa Moure: a. 1361 DCLugo14 726. Dominga Frada de Villa Moure: 
a. 1334 DCLugo14 324. Domingo Pellaes de Villa Moure: a. 1328 DCLugo14 266. 

[Vilamoure]: Afonso de Vilamoure: a. 1351 DCLugo14 649. Afonso Peres de 
Vilamoure: a. 1361 DCLugo14 722. 

 

ANL51. Vilardón 

Aldea da parroquia de Bocamaos. Non temos formas semellantes na toponimia 
maior de Galicia. 

Se temos en conta que o lugar de Villardón da provincia de Palencia era en 1258 
Villa Ordón70, parece claro que nos atopamos diante dun nome de posesor precedido do 
lat. UĪLLA . Ese posuidor debe ser o antropónimo ORDONĬUS, a partir dunha forma 
ORDONĪĪ, un nome de orixe incerta, pero moi frecuente na onomástica peninsular 
medieval. Meyer-Lübke (1917: 69) pensa nunha procedencia prerromana e emparéntao 
co vasco ordongo ‘bravo, valente’, relacionado con ordotz ‘verrón’. Mentres, Silveira 
(1922: 218) derívao do cognome romano Ordo, -onis, en tanto que Piel (1947c: 169b), 
aínda que lle dá tamén unha orixe latina, cre que non pode ser o proposto por Silveira 
pois non atopa vestixio da forma que cita o investigador luso. Con todo, nos textos 
latinos si temos documentado o xentilicio Hordonius (Solin e Salomies 94), que Schulze 
(1966: 306) considera de orixe etrusca.  

A ocorrencia Ordonii aparece cara a 846 nos documentos da catedral de 
Santiago e en 872 nos de Samos (CODOLGA, s. v. Ordonii). 

Vilardoen: a. 1457 DCLugo15 272, a. 1460 DCLugo15 288. 

Vilardoo: a. 1474 DCLugo15 393. 

 

                                                 

70 Castro Quesada, Américo (1983): España en su historia: cristianos, moros y judíos. Barcelona: Crítica, 628. 
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ANL52. Vilarvente  

Aldea da parroquia de Labio, unha forma única na toponimia maior galega. 

Se nos atemos á documentación medieval semella claro que estamos diante dun 
posesor precedido de VĪLLĀRE. En efecto, en 572 o Uillare Ualentum  constituía un dos 
límites do condado de Chamoso  (CDCañizares 23) e en 1032 temos Uilar Ualenti 
(CDCañizares 226) como lindeiro nun testamento de terras do contorno. A súa 
etimoloxía, pois, está en VĪLLĀRE VALĔNTĪĪ, xenitivo do cognome latino VALĔNTĬUS 
(Piel, 1947c: 437; Kajanto 247), de valēns, -tis, do verbo valēre  ‘ter saúde’ (DELL). 

Villare Valentum :  a. 572 CDCañizares 23 = a. 572 ES XL 345. 

Uilar Ualenti : a. 1032 CDCañizares 226. 

[Villarbeente]: Juan Ares de Villarbeente: a. 1463 DCLugo15 305. 

ANL53. Vilaverde 

Aldea da parroquia de Outeiro das Camoiras, un nome de lugar que se repite 
máis de 30 veces na toponimia maior de Galicia. 

Gonzalo Navaza (2011: 115) trae o Vilaverde do concello de Vigo do lat. UĪLLA

‘explotación agrícola’ e o adx. verde < lat. VĬRĬDE, de vĭrĭdis, -e, “un adxectivo de cor 
empregado polas súas connotacións de vizoso, fértil”.  

Mais algunhas ocorrencias medievais do séc. XII que se achan tanto na 
documentación galega (TCelanova 746-747) como na castelá (DocSandoval 45) 
refírennos unha Villa Viridi , o que semella levarnos a unha forma de posesión en 
xenitivo. Se temos en conta que as inscricións latinas constatan o xentilicio VĬRĬDĬUS

(Solin e Salomies 210) parece factible que tamén poidamos estar diante dunha UĪLLA

VĬRĬDĪĪ, sendo este o seu propietario, unha proposta defendida por Nicandro Ares (1998: 
316) para outros Vilaverde. 

Villaviride : a. 1060 NcltrMedieval 185. 

Villaaverde: a. 1368 DCLugo14 795. 

ANL54. Xián 

Antigo lugar da parroquia de Meilán e que hoxe constitúe un pequeno arrabalde 
da capital municipal moi próximo á estrada Madrid-A Coruña, nas inmediacións dos 
tanques de abastecemento de auga. Ademais desta forma toponímica, presente en sete 
concellos galegos, temos a variante Xiá en Friol, Guitiriz e Sobrado, e Xiao nos 
concellos coruñeses de Cerdido, Mesía e Monfero, todos eles cunha mesma orixe 
segundo pensa Piel (1947c: 182a). Así e todo, é moi probable que non todos eles teñan a 
mesma procedencia, tal e como constatou Nicandro Ares (1983: 97-101).   

A orixe do noso topónimo está perfectamente documentada nunha UĪLLA

IULIAN Ī, lugar que en 923 o presbítero Félix lle doa ao mosteiro de Saamasas 
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(CDCañizares 109). Estamos, xa que logo, diante do nome dun posesor en forma de 
xenitivo, o cognome lat. IULIANUS  (Piel 1947c: 182a; Kajanto 348), un derivado de 
Iulius ‘orixinario da gens Iulia’, procedente de Iuilius, probable adaptación de *iouilios 
‘de Xúpiter’, derivado de Iovis (DNG, s. v. Xulio).  

En tanto, Nicandro Ares (1983: 97-101) postula para o Xián de Taboada e para o 
Xiá de Friol o nome visigodo Egilani. 

Uilla Iuliani : a. 923 CDCañizares 109. 

Giae: a. 1322 DCLugo14 220, a. 1345 DCLugo14 522, a. 1347 DCLugo14 547, a. 1351 
DCLugo14 642. 

Gian: a. 1333 DCLugo14 309, a. 1368 DCLugo14 787, a. 1374 DCLugo14 869. Pedro 
Affonso de Gian: a. 1333 DCLugo14 309. 

 

2.6.3. ANTROPÓNIMOS XERMÁNICOS  

 

ANX01. Adai  

Parroquia situada na marxe dereita do río Miño e na aba do monte de Pena de 
Rei, baixo a advocación de Santa María Madanela. Eclesiasticamente encádrase no 
arciprestado dos Coutos de Lugo (dereita). Dista uns 5 km da capitalidade. 

Piel e Kremer (HgNb 4.15) fano proceder da forma *ADALANI , xenitivo do 
antropónimo gótico ADDALA ,  da raíz ADAL -, ATAL -, gót. *athal ‘nobreza’. Atala foi un 
bispo de Coria desde antes de 680 ata cerca do ano 690 (ES XIV 58).  Förstemann 
(1856: 19) rexistra a variante Adala, coa oclusiva xa sonorizada. A existencia dunha vila 
domini Adilani en 902 (Cañizares I 69), na documentación da Catedral, parece reafirmar 
esta orixe.  

Bascuas (2005: 48.3) fala dun med. Adani > Adai / Adá, pero esa villam de 
Adani á que se refire e datada arredor de 1160 (DocGConde 308- 315) debe tratarse xa 
dun estadio evolutivo posterior. 

Practicamente descartable desde o punto de vista fonético resulta a explicación 
de Díaz Fuentes (1998: 38), a partir dun xenitivo Adani, “como el primer varón de la 
Biblia”.  

Adan, Sta. Mª ecclia.: a. 1222 NcltrMedieval 139. 

Adae: a. 1269 NcltrMedieval 139, a. 1340 DCLugo14 421, a. 1375 DCLugo14 871, a. 
1379 DCLugo14 947, a. 1385 DCLugo14 1043. Afonso Eanes d’Adae: a. 1380 
DCLugo14 981. Fernan Lopez de Adae: a. 1311 DCLugo14 141. 

Santa Maria de Adae: a. 1354 DCLugo14 682. 

Santa Maria d’Adae: a. 1364 DCLugo14 761. 

Proba d’Adae: a. 1375 DCLugo14 870. 

[Adaen]: Affonso Yanes d’Adaen: a. 1380 DCLugo14 983. 
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ANX02. Allariz  

Aldea da parroquia de San Román. Outros topónimos con idéntica forma 
témolos no concello ourensán do mesmo nome e no pontevedrés de Marín. 

Piel e Kremer (HgNb 11.9) propoñen como base o xerm. *ALIERICUS, un 
composto formado a partir de ALJ-, quizais de *aljis ‘outro’ e -RICUS, do xerm. *ríkaz 
‘poderoso’. Mentres, para Rivas Quintas (1982: 317-318) procede do nome persoal lat. 

ALLIARIUS , rexistrado en Du Cange (GMIL , s. v.) “a través da forma paradigmática 
*ALLIARICI ”,  defendida anteriormente por Pidal e Tovar (BRAE XLII 389).  

No noso caso, considero que, efectivamente, se trata dun nome de posesor 
xermánico en xenitivo, a través dun reconstruído (uīlla) ALIARICI , rexistrado no 
mosteiro de Samos en 978 (TSamos 289), do nome persoal gótico ALIARICUS 
(TCelanova 184-185). Na documentación da abadía de Samos figura xa a forma 
toponímica Aliariz en 1057 (TSamos 224-226). 

 

ANX03. Andrade  

Aldea da parroquia de Calde, con formas idénticas nos concellos de 
Pontedeume, San Amaro e Santiago de Compostela. 

Se nos atemos aos primeiros testemuños escritos que se conservan na catedral 
lucense, parece factible que a orixe deste topónimo sexa o nome persoal de orixe 
xermánica *ANDRE-ATUS, formulado por Piel e Kremer (HgNb 15.2), aínda que con 
moitas reservas, dunha raíz ANDR-, gót. anþar ‘outro’, e o sufixo xermánico *haþu- 
‘disputa’ (HgNb 320), a través da forma de posesión en xenitivo (uīlla) *A NDREATI. 

Non obstante, para outros investigadores, como Isidoro Millán (1986: 47-60), a 
orixe tanto de Andrade como Andreade están na base céltica *ANDERATI, formado polo 
elemento *ande-, que supón un prefixo céltico intensivo ou aumentativo de uso común, 
e mesmo cun significado local de proximidade, e o primitivo prototipo celta *rāti, 
quizás cun primeiro significado de ‘muro de terra’ que circundaba a morada dun xefe e 
que logo se aplicou “ao conxunto dunha fortificación por muros deste tipo”. Esta teoría 
esixiría a metátese do r, polo demais un fenómeno bastante común na evolución 
fonética galega. 

Andriati : a. 998 Cañizares I 168 = a. 998 NcltrMedieval 140; a. 1017 NcltrMedieval 
140 =  a. 1017 Cañizares I 1017 200. 

Andriadi : a. 1073 Cañizares II 369 = a. 1073 NcltrMedieval 140. 

Andrade: a. 1486 DCLugo15 552. Fernan Peres d’Andrade: a. 1315 DCLugo14 178. 

 

ANX04. Argonde  

Aldea da parroquia de San Xoán do Campo, un nome de lugar  único no NG. 
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Estamos diante dun dos exiguos casos de nomes femininos que deu lugar a 
topónimos posesores. Procede do xenitivo de posesora xermánica  ARAGUNTI (HgNb 
18.2a), un bitemático formado a partir do gót. ARA- ‘aguia’ e do tamén gót. GUNTHI 
‘loita’. Unha uilla Argonti aparece nos códices de Sobrado dos Monxes de 955 
(TSobrado 134-136). 

Do mesmo xeito, o antropónimo Aragunti constátase xa no séc. IX nos diplomas 
do reino de Asturias, así como na documentación do séc. X de Sobrado dos Monxes e 
Celanova (CODOLGA, s. v. Aragunti), mentres que a variante Aragunte figura cara a 
finais do séc. XI en San Martín de Xubia (CODOLGA, s. v. Aragunte) e en 1194 no 
mosteiro de Toxosoutos (TToxosoutos 769). En Portugal temos Aragunti entre 867-912, 
como se le no Livro Preto da sé de Coimbra, dipl. 3 (OMP 27). 

Argonte foi raíña de León e Asturias na primeira metade do séc. X: casada co rei 
Ordoño II, este repudiouna algúns meses despois de realizarse o desposorio.  

Argundi, flumine : a. 572 Cañizares I  4. 

Argondi : a. 927 NcltrMedieval 141; a. 995 NcltrMedieval 141. 

Argundi : a. 1088 Cañizares II  417; a. 1220 NcltrMedieval 141.  

Argonde: a. 1229 NcltrMedieval 141. 

 

ANX05. Arxemil  

Aldea da parroquia de Teixeiro. 

Na toponimia maior de Galicia dá nome a seis lugares, todos eles da provincia 
lucense.  

Vén da forma ARGEMIRI, xenitivo do antropónimo gótico ARGEMIRUS (HgNb 
22.11), un composto bitemático formado a partir de harjis ‘exército’ e mereis ‘célebre’, 
latinizado en mirus, co significado de ‘quinta de Arximiro’, o posuidor do lugar. Foi un 
nome persoal moi común entre os pobos xermánicos e xa no ano 561 temos a un 
Argemiri como rei dos suevos (ES II 193). Así mesmo, na Acta de Consagración da 
Catedral de Santiago consta o bispo Argimirus na sé portuguesa de Lamego 
(Bustamante e Pereira, 1990: 397-398), que se repite en 897 en Lugo (ES XL 393).  

Xa como topónimo, no mosteiro ourensán de Ribal de Sil temos Argemill en 
1427 (DocRSil 140) e no de Ferreira de Pantón lemos Argemille en 1404 (CDPantón 
100).  

 

AN006. Asemonde 

Lugar da parroquia de Vilachá de Mera. 

É un nome de lugar único en toda a xeografía galega. Se nos cinguimos aos 
testemuños escritos dos textos lugueses, parece proceder de ANSEMUNDI, forma de 
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xenitivo do nome xermánico ANSEMUNDUS (HgNb 17.9), un bitemático composto de ANS-, 
gót. ansis-, ‘semideus’ e o tamén gót. munds ‘protección’. Noutros casos tamén podería vir 
de *ASEMUNDI, de ASEMUNDUS (HgNb 23.3), do gót. *hasw- ‘gris’ e -mundus, gót. munds 
‘man, protección’. No ano 816 figura unha testemuña chamada Asemondus en 
documentos de Lugo (CODOLGA, s. v. Asemondus). En Samos temos un Ansemundo 
presbiter en 960 (TSamos 433) e un Ansemondo en 1091 (TSamos 165). Como forma 
toponímica constatatamos Asemondi cara ao ano 963 en Sobrado (TSobrado 80) e 
Asemunde en 1117 (TCaaveiro 388-389). 

Ansemundi: s. d. NcltrMedieval 140 

Ansimondi: a. 1250 CDFerreira 116. 

ANX07. Astariz 

Aldea da freguesía do Veral. 

Topónimo escaso no territorio galego que unicamente dá nome a tres entidades 
de poboación dos concellos de Castrelo de Miño, Lugo e Outeiro de Rei.  

Procede de *ASTERICI  / ASTARICI
71, forma de xenitivo do antropónimo 

xermánico ASTERICUS (HgNb 26.11), un bitemático formado a partir do gót. ast- ‘rama’ 
e -ricus > -rigo > -riz , do xerm. -ríkaz ‘ poderoso’.  

O 23 de xaneiro de 1137, Sancha Osoriz fíxolle unha doazón da parte que tiña na 
villa de Astariz a D. Martín, tesoureiro de Lugo, coa condición de que despois da súa 
morte lla deixase á igrexa de Lugo (ES XLI 19). Nos documentos de Oseira atopamos 
Astariz en 1193 (CDOseira 97-98) 

Asteriz: a. 1137 NcltrMedieval 141. 

[Asteris]: Ferrnan Martines d’Asteris: a. 1304 DCLugo14 71. 

Astariz: a. 1550 AcLugo16 339. 

ANX08. Astrar  

Aldea da parroquia de Pedreda que presenta formas homónimas nos concellos de 
Agolada e O Pino. 

A súa etimoloxía está na forma ASTRARĪĪ recollida xa en 950 (TCelanova 644-
646), xenitivo do posesor xermánico ASTRARĬUS (HgNb 27.1), ou ASTRUARĬUS (HgNb 
27.16), formado a partir da raíz ASTR-, gót. *austraz ‘leste’, ‘oriente’ e o sufixo -ARIUS, 
do gót. harjis ‘exército’, ‘loita’, que confluíu co tamén lat. -arius, presente noutros 
antropónimos como Aldarius, Baltarius, Gundiarius, Mundarius, Odoarius. En Samos 
atopamos un Astroarius en 878 (TSamos 305), mentres que en Celanova temos un 
Astruario en 934 (TCelanova 316-317) e un Astruarii cara a 950 (TCelanova 146-148). 

71 Nun documento de 1309 constátase o conde Astarici. (Vid.  de Vic  /  Vaissete / Du Mège, 1842: V 529). 
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Astrarius figura nos diplomas do mosteiro de Sobrado dos Monxes en 992 (TSobrado I 
164). 

[Astrar ] Fernando d’Astrar : a. 1474 DCLLugo15 395. 

 

ANX09. Belesar  

Aldea da parroquia de San Xoán do Campo.  

Piel e Kremer (HgNb 42.6) traen este topónimo do nome persoal BELĬSARĬŬS, a 
partir da forma de xenitivo (uīlla)  BELĬSARĪĪ, quizás un bitemático formado a partir de 
BEL(L)-, xermánico *bili(z)- ‘machada de armas’, que perdura no inglés bill  ‘espada, 
pica, lanza’, e de SAR(U)-, gótico sarwa ‘armas’ (HgNb 232).  

O antropónimo Belesarius consta en tres diplomas do séc. IX relacionados coa 
Basílica de san Martín de Belesar procedentes da catedral de Mondoñedo (CODOLGA, 
v. Belisarius). En portugués figura Belesarius como núcleo habitado en 924 nun 
pergameo do Livro de D. Mummadonna (OMP 49). Förstemann (1856: 221) rexistra as 
formas Belisar, Belisarius, Bellisarius, Belsuarius, Bilisar, Bilisarius e Velisarius.  

Como apunta Martínez Lema (2008: 155-156), o resultado esperado en galego, a 
consecuencia da síncope temperá do -ĭ- pretónico, sería Belsar, forma que se mantén na 
documentación catedralicia ata o séc. XIV e mesmo que perdura na actualidade en 
lugares dos concellos de Cerceda, Ourol e Vilamaior. Os numerosos Belesar (Baiona, 
Chantada, Coles, O Incio, Lugo, Vilalba) explicaríanse, como ben apunta, pola posterior 
inserción dun [e] anaptítico para facilitar a pronuncia.  

Belsar: a. 572 Cañizares I 4; a. 1119 NcltrMedieval 143; a. 1415 DCLugo15 58. Afonso 
Aras de Belsar: a. 1388 DCLugo14 1054, a. 1388 DCLugo14 1054. Arias Peres de 
Belsar: a. 1377 DCLugo14 916. Roy Ferrnandes de Belsar: a. 1334 DCLugo14 332.  

Velsar: a. 572 NcltrMedieval 182; a. 1088 Cañizares II 417. 

Velsari: a. 995 NcltrMedieval 182, a. 1088 NcltrMedieval 182. 

Belsari: a. 1027 NcltrMedieval 143, a. 1071 NcltrMedieval 143, a. 1078 NcltrMedieval 
143.  

[Belçar]: Afonso Arias de Belçar: a. 1376 DCLugo14 887. 

Belesar: a. 1439 DCLugo15 194. 

 

ANX10. Bosende  

Barrio situado na zona leste da periferia de Lugo. Outros lugares con este nome 
pertencen aos concellos de Arzúa, Taboada e Vilalba. 

A súa orixe está no nome persoal xermánico BADOSINDUS, a través da forma de 
posesión (uīlla) BADOSINDI, un bitemático composto de BAD-, gót. *badu ‘loita, 
combate’ e -SINDUS, do xerm. sinths ‘expedición militar’, ‘camiño’ (HgNb 35.8).  
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Badosindus é unha das testemuñas que figura nun documento datado no ano 832 
no que o rei Afonso confirma a antiga dignidade da catedral lucense (ES XL 373).  

Bausinde: a. 995 NcltrMedieval 143. 

Badosindi, villa: a. 998 Cañizares I 998 168, a. 1044 Cañizares II 379, a. 1120 
Cañizares I 243. 

Badousinde: a. 1088 Cañizares II 417. 

Bausindi: a. 1199 Cañizares III 669. 

[Boosende]: Afonso Martines de Boosende: a. 1351 DCLugo14 649. Iohan Martines de 
Boosende: a. 1304 DCLugo14 67. Johan de Boosende: a. 1389 DCLugo14 1064. 

ANX11. Conturiz 

Aldea da parroquia de Santo André do Castro, un topónimo único na xeografía 
galega. 

Ten o seu étimo nunha (uīlla) GUNTERICI, forma de xenitivo do antropónimo 
xermánico Gundericus / Guntericus, que Piel e Kremer (HgNb 125.28) traen da raíz 
GUND- / GUNT-, do gót. gunths ‘loita’, e reiks ‘rei, señor’ > -ricus > -riz. Con esa grafía 
atopámola documentada en 1088 (ES XL 423), onde lemos “Item ex alia parte Minei 
Villa Gunterici...”, que se reparte con outras ocorrencias moi semellantes nos 
pergameos catedralicios: 

Gonteriz: a. 1044 NcltrMedieval 155, a. 1130 NcltrMedieval 155. 

Gunterici : a. 1088 ES XL 423. 

Guntiriz : a. 1089 Cañizares II 429 = a. 1089 NcltrMedieval 156.  

Gontiriz : a. 1107 Cañizares II 467 = a. 1107 NcltrMedieval 155. 

Gunteriz: a. 1120 Cañizares I 243. 

Gonterizi: a. 1130 Cañizares II 506. 

Gunturiz : s. d., ca. 1133, Cañizares II 519; s. d. NcltrMedieval 156. 

Gunteyriz: a. 1310 DCLugo14 125. 

Guntyriz : a. 1310 DCLugo14 130. 

Gonteric: a. 1315 DCLugo14 178. 

ANX12. Cristimil 

Aldea da parroquia de Ombreiro con correspondencias nas catro provincias 
galegas.  

O topónimo foi amplamente estudado por Nicandro Ares (1995: 79-80), quen, 
despois de analizar as diferentes ocorrencias que se atopan do mesmo na documentación 
de Oseira (Guestrimir, Gestrimir, Grestimir, Guistrimyr), chega á conclusión de que se 
trata do nome xermánico WISTREMIRUS (HgNb 314.8), mediante a forma de posesión xa 
coñecida (uīlla) WISTREMIRI, un bitemático composto do gót. *wistr-, que se observa no 
antigo islandés uestr- ‘oeste’, e o tamén gót. mereis ‘célebre, famoso’, mediante a forma 
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lat. -mir > -mil. Así mesmo, este antropónimo aparece dando nome ao Cristimil de 
Luaña (Brión) en documentos de Toxos Outos (TToxosoutos 360 e 399) da primeira 
metade do séc. XIII, onde constatamos as formas Gestremir e Guistrimir, o que 
corroboraría a tese defendida por Ares. É posible que no enxordecemento do topónimo 
influíse o nome de Cristo. 

O nome persoal Vistremirus figura na documentación de Celanova en 842 
(TCelanova 294-296), na de Sobrado en 952 (TSobrado 27-29) e na de Samos en 988 
(TSamos 167-168). En Portugal temos Crastimiro ou Crestimiro en 1220 (OMP 96) e 
Crestimir en 1064 (OMP 97). 

Na década dos anos setenta, Piel e Kremer (HgNb 60.2) formularan para este 
topónimo unha constitución híbrida, con Christi- como primeiro membro do composto, 
e -mirus para o segundo elemento. Esta orixe híbrida é a que supón Elixio Rivas (OPNH 
377 141) para o nome persoal Cristimirus.  

Un Fernandi de Cristimir figura en 1260 en Oseira: CDOseira 822- 823. 

 

ANX13. Distriz 

Lugar da parroquia de Meilán. 

O NG recolle outra aldea homónima no termo municipal de Boborás (Ourense) e 
dúas freguesías nos concellos lucenses de Monforte de Lemos e Vilalba. A variante 
Desteriz atopámola no concello ourensán de Padrenda. 

A súa etimoloxía está nunha (uīlla) DESTERĪCĪ, xenitivo do antropónimo 
DESTERĪCŬS

72, un bitemático híbrido cuxo primeiro elemento é o cognome latino 
DESTER (Kajanto, 1982: 250; Solin e Salomies, 1988: 323), baseado no adx. latino 
dexter, -tera, -terum ‘dereito’, favorable’, un radical que E. Meillet considera 
indoeuropeo (DELL). O segundo tema é -RICUS, do xermánico *rikaz ‘rico, poderoso’ 
(HgNb 353).  

Piel e Kremer (HgNb 65) parten dunha hipotética forma a partir da preposición 
de + o nome persoal Asterico / Esterico, unha forma que rexeitan claramente os 
primeiros documentos. Amais, como nos aclara Martínez Lema (2008: 157), “o 
primeiro dos constituíntes (dester-) reaparece noutros topónimos bitemáticos como 
DESTEREDUS”, e así achamos un Desteridus diaconus en 958 (CDCarboeiro 250-252). 

Mentres, Elixio Rivas (OPNH 144-145) ve no segundo elemento o sufixo 
tardolatino -īcus. 

Desteriz: a. 757 CDCañizares 7 41 = a. 757 NcltrMedieval 150 

Desterit: ca. 760 CDCañizares 6 38. 

Desterici, uilla de: a. 1030 NcltrMedieval 150 = a. 1030 DocOdoarianos 5 10-13. 

                                                 

72 Destericus aparece en 942 en Celanova e en 952 en Sobrado (CODOLGA, s. v. Destericus). 

 



CARLOS VÁZQUEZ GARCÍA 

162 

Distiriz : a. [1127-1133] TVelloLugo 222. 

Distriz : a. 1271 NcltrMedieval 150. 

[Desteris]: Thareyia Affonso de Desteris: a. 1312 DCLugo14 152 [na edición citada 
está transcrito como d’Esteris]. 

[Destiric]: Pedro Domingues de Destiric: a. 1328 DCLugo14 267  [na edición citada 
aparece transcrito como D’Estiric]. 

ANX14. Facoi 

Aldea da parroquia de Vilachá de Mera, que non presenta formas homónimas na 
toponimia maior galega. 

Con todo, a súa raíz debe ser a mesma que a dos topónimos ourensáns Facós 
(Lobeira) e Faquín (Maside), e os lucenses Faquiós (Taboada) e Faquís (Navia de 
Suarna), o xermánico FAK- ‘ledicia’, gót. *fahs ‘ledo’ (HgNb 83.5). No caso que nos 
ocupa, a orixe está nunha (uīlla) FACCONI (CDABT 164), forma recta ou de xenitivo 
analóxico, do nome xermánico FACCO / -ONIS (HgNb 83.5; Dauzat e Rostaing 244; CDL 
98), un antropónimo moi común entre o pobo longobardo, de procedencia xermánica e 
orixinario do norte de Europa, que se estableceu na Italia bizantina.  

Facconis é unha das testemuñas que figura en 820 nun documento do mosteiro 
suízo de Saint Gallen (SaintGallen, 249 240).  

Faconi: a. 1027 NcltrMedieval 152. 

ANX15. Fafián  

Aldea da parroquia de Pías, con formas homónimas nos concellos da Estrada, 
Oroso, Ribeira, Rodeiro e Sarria.  

Estamos diante doutro posuidor de procedencia xermánica, a partir dunha (uīlla) 
FAFFILANI  (apud Sánchez-Albornoz, 1974: 164; Afonso III 62 e 67), do antropónimo 
xermánico FAFFILA (HgNb 82), baseado na raíz gót. faf(f)-, talvez unicamente expresiva, 
e o suf. masculino -ila, utilizado frecuentemente nos derivados hipocorísticos 
xermánicos. 

A frecuencia do nome Faffila na onomástica medieval do reino astur-leonés e, 
consecuentemente, na toponimia actual do noroeste hispano, debe estar relacionado coa 
existencia dun rei con ese nome na dinastía asturiana da primeira metade do séc. VIII.  

Fafilani : a. 964 Cañizares I 117, a. 998 Cañizares I 168; a. 998 NcltrMedieval 152. 

Fafian: a. 1252 Cañizares III 821; a. 1252 NcltrMedieval 152. 

En Portugal tamén atopamos diversas ocorrencias do antropónimo: Faffianis e 
Fafiani en 1258 (OMP 123), Fafia en 1043 (OMP 123), Fafiam no séc. XV (OMP 123) 
e Fafila en 915 (OMP 123). 
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ANX16. Faxilde   

Aldea da parroquia de Saa, con formas semellantes nos concellos de 
Castroverde, Palas de Rei, Vilagarcía de Arousa e Vilasantar. 

O seu nome ten que ver co posesor xermánico FAGILDUS, que aparece en 879 na 
documentación do mosteiro de Celanova (TCelanova 395-396) e en 934 na de Samos 
(ES XL 400), un bitemático formado a partir da raíz FAG-, gót. fahêps ‘ledicia, gozo’ 
(HgNb 83.1) e de -GILDUS, gót. gild ‘imposto’, mediante o consabido procedemento 
para expresar a posesión en xenitivo (uīlla)  FAGILDI (TSobrado s. d. 333 e 391).  

Rodrigues Lapa (1982: 443) recolle as formas portuguesas Fagildi en 1258 e 
Faílde, con síncope, en 1287. En Galicia temos na actualidade cinco lugares chamados 
Faxilde e tres Faílde, ademais de dous Faxil.  

Fagilde: a. 1368 DCLugo14 789. Aldara de Fagilde: a. 1478 DCLugo15 416. 

 

ANX17. Friás  

Lugar situado nas proximidades da estación de ferrocarril.  

Piel (HgNb 106.9), seguindo a Leite de Vasconcellos (Opúsculos II 269), inclúe 
os diferentes Freán / Frián, Freáns e Freás galegos, así como o Friães portugués, no 
xermánico Froja / Froya, de froj-, gót. frauja ‘señor’. Mais a existencia do lugar de 
Froilanes, xuntamente co de Paratani (actual Paradai) e Romani (actual Romai) como 
límite da demarcación bispal e a dos coéngos en 1120 (CDCañizares 261), lévanos á 
variante FROILA

73, da mesma raíz que o antropónimo precedente, gót. frauja ‘señor’ 
(HgNb 106.11), seguido do sufixo diminutivo masc. hipocorístico -ila, a partir da forma 
de xenitivo (uīlla) FROILANIS, unha procedencia defendida anteriormente por Nicandro 
Ares (EsToGa 264-266). 

Mentres,  Moralejo Laso (1977: 313) e Rivas Quintas (1982: 325) propoñen 
como base o antropónimo, tamén xermánico, *FREDILA  / *FRIDILA ,  da raíz FRED-, gót. 
frith ‘paz’ (HgNb 103). 

Froilanes: a. 1120 CDCañizares 261. 

Freaes: a. 1252 Cañizares III 769; a. 1258 NcltrMedieval 154. 

Freas: a. 1554 AcLugo16 578, a. 1554 AcLugo16 581. 

 

ANX18. Golmar   

Aldea da parroquia de Prógalo, un topónimo presente tamén nos concellos de 
Cedeira, Friol, Lalín, Laracha e Sobrado. 

                                                 

73As ocorrencias Froila e Froilani son moi frecuentes na documentación catedralicia (vid. CDCañizares 354-355). 
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Debe o seu nome ao antropónimo xermánico *GOLMARUS  /*  GULMARUS (HgNb 
133.3), a través da forma de posesión (uīlla) *GOLMARI  / GULMARI  (TLourenzá 95), un 
bitemático composto de GOL(L)- / GUL-, gót. *golla- (< goljan) ‘saudar’ e de -marus 
(>mar), probablemente de *marha ‘cabalo de guerra’, de marei ‘mar’ ou de *marka 
‘fronteira’ (HgNb 133.3); tamén podería estar relacionado co gót. wala- ‘campo de 
batalla’ a través do nome Gualamarius (HgNb 288.4), aínda que menos probable, a 
xulgar polas testemuñas escritas. Nos pergameos de Lourenzá temos como confirmante 
a un Golmaro Pelaiz en 1111 (TLourenzá 255-256),  en 1253 o casali de Golmaro en 
Vilar de Donas (DocDonas 228)  e un Golmaro en Sobrado sen data (TSobrado 118, 
386). Na documentación da abadía francesa de Beaulieu atopamos a forma Golmarius 
(Beaulieu CLXXXIII 255). 

Gulmar, casal in Pregol: s. d., ca.1160 NcltrMedieval 156. 

[Golmar]: Fernan Lopes de Golmar: a. 1351 DCLugo14 635. 

 

ANX19. Gondar 

Nome dunha freguesía e aldea situada na parte leste do concello, limítrofe co 
veciño Castroverde, baixo a advocación relixiosa de Santa María, pola que discorre o 
Camiño Primitivo e onde houbo un hospital para atender os peregrinos. A nivel 
eclesiástico encádrase no arciprestado de Lugo.  

Media ducia de lugares de Galicia e outra parroquia de Sanxenxo teñen este 
nome; a variante Gundar é unha aldea de Nante, no concello coruñés de Laxe. 

Atopámonos diante doutro topónimo de orixe xermánica. Recólleno Piel e 
Kremer (HgNb 145. 4b), que parten dunha raíz Gund- / Gunt-, Gond- / Gont- 
‘combate’, da que sairía un nome chamado Gundaro ou Gondaro, que sería o 
propietario da herdade. Mais no caso do topónimo lugués, a presenza dun Vandalar en 
1178 (ES 41 330), así como a existencia de ocorrencias con ditongo -ua- e a de formas 
con dobre -aa-, lévannos necesariamente ao nome persoal xermánico *WANDALARIUS / 
VANDALARIUS  (HgNb 294.1), formado a partir de WANDAL -, gót. wandjan ‘volta, 
volver’ ou wandus ‘ferida, puñalada’ e tamén ‘vía, camiño’, e o sufixo -arius. 
Estariamos, xa que logo, diante dunha (uīlla) *WANDALARI , a forma de expresar a 
posesión en xenitivo. En Portugal temos xa Guandalari en 1059 (OMP 164). 

Guaandar: a. 1133 NcltrMedieval 156, a. 1185 NcltrMedieval 156, a. 1285 
NcltrMedieval 156. 

Guandar: ca. 1160 DocGConde 308-315. 

Gondaar: a. 1293 NcltrMedieval 155, a. 1369 NcltrMedieval 155 = a. 1369 DCLugo14 
828. 

Santa Maria de Gondaar: a. 1405 DCLugo15 34. 
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ANX20. Gude  

Aldea da parroquia de Romeán, un topónimo que se repite no concello de 
Ribeira. O plural Gudes dá nome a  unha aldea do concello ourensán de Xinzo de Limia. 

Debe corresponderse co xenitivo do antropónimo visigodo GUTUS / GOTUS 
(HgNb 146.33c), do gót. gôÞs ‘bo, san’, a través da forma (uīlla) GUTI, presente nun 
documento de Celanova de 1091 (TCelanova 427-428) e que mesmo dá nome a un 
castro, castro Guti, noutro de Samos de 1070 (TSamos 379-380). Rivas Quintas (1991: 
194) pensa que se trataría dun étnico que lles foi atribuído polos romanos: gothus, ghota 
‘godo, goda’.  

Así mesmo,  para Entwistle (1995: 104) os topónimos Goda, Gudín, Gude, 
Godos e Godones teñen a súa base nas formas xermánicas Gothi, Gotha e Gothones.  

En Portugal temos Gudo e Gudonis en 1258; o núcleo habitado Gudu localízase 
en 1091 (OMP 165).  

 

ANX21. Gundín  

Lugar da parroquia de Benade. Outros lugares con este nome pertencen aos 
concellos coruñeses de Brión, San Sadurniño e Vilarmaior, así como ao lucense de 
Monterroso.  

Ten a súa orixe no nome propio xermánico GUNTINUS / GUNDINUS (HgNb 
145.53), baseado na raíz gótica gunthis ‘loita’ e o sufixo -īnus, unha adaptación do 
sufixo godo -eins en opinión de Piel (1959: 547), aínda que tamén existiu o sufixo lat. 
-īnus / -īna. Como outros topónimos procedentes de posesores, empezaría sendo unha 
uilla, fundu ou agru GUNTINI / GUNDINI.   

Gondin: a. 1440 DCLugo15 199. Fernan Peres de Gondin: a. 1382 DCLugo14 1021. 
Fernando Peres de Gondin: a. 1368 DCLugo14 802.  

 

ANX22. Guntín   

Aldea da parroquia de Meilán.  

Constitúe un dos lugares supostamente fundados ou repoboados polo bispo 
Odoario no ano 757, á fronte do cal puxo un posesor chamado Guntino (ES XL 362), 
que daría nome á Villa Gontini (ES XL 362). A súa orixe témola, xa que logo, igual que 
no caso precedente, no antropónimo xermánico GUNTINUS (HgNb 145.53).  

Este nome persoal debeu ser bastante común en Galicia na época sueva, dado 
que trece lugares das catro provincias galegas (case a metade na de Lugo) proceden dese 
antropónimo. 

Gontini : a. 757 NcltrMedieval 155. 
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Guntini : a. 760 ES XL 365; a. 998 Cañizares I 168 = a. 998 NcltrMedieval156, a. 1088 
NcltrMedieval 156. 

Gontin: a. 1262 NcltrMedieval155, a. 1265 NcltrMedieval 155, a. 1266 NcltrMedieval 
155. 

Guntin : a. 1412 DCLugo15 41. 

ANX23. Luxilde

Aldea da parroquia de Bóveda. Outras dúas homónimas pertencen aos concellos 
lucenses da Pastoriza e Palas de Rei. 

Piel e Kremer (HgNb 166.3) propoñen a súa orixe no antropónimo xermánico 
Leodegildus, mais a existencia dunha uilla de Leovegildi en Santa María de Bóveda en 
1077 na documentación catedralicia, leva a Nicandro Ares (2003: 320)  a establecer a 
súa etimoloxía no nome persoal, tamén xermánico, LEOVEGILDUS (HgNb 169.2), un 
bitemático formado a partir de LIUB-, xermánico *leuba ‘querido, amado’ e de -GILDUS, 
gót. gild  ‘imposto’. 

Uilla de Leovegildi: a. 1077 CDPR 108. 

Logilde: a. 1230 NcltrMedieval 159; a. 1351 DCLugo14 656, a. 1379 DCLugo14 951. 
Alvaro de Logilde: a. 1444 DCLugo15 210. Alvaro Lopes de Logilde: a. 1447 
DCLugo15 217. 

ANX24. Meilán 

Nome dunha aldea e parroquia limítrofe coa capitalidade municipal pola súa 
parte oeste e que testa no río Miño. O seu padroeiro é Santiago. A nivel eclesiástico 
pertence ao arciprestado de Lugo. Outro lugar homónimo atópase no concello coruñés 
de Mesía. 

Meilán é unha das igrexas que aparece no suposto testamento do bispo Odoario 
do séc. VIII, onde se cita a de Sancti Iacobi de Manilani (CDCañizares 38). A súa orixe 
está nunha (uīlla) MANILANI  rexistrada en 998 (CDCañizares 183), forma oblicua74 do 
antropónimo xermánico MANILA, un bitemático composto por unha das raíces 
xermánicas máis antigas, o gót. manna ‘home’ e o sufixo hipocorístico tamén gótico 
-ila(ne) (HgNb 177.18). 

Fronte a outros nomes de lugar co mesmo sufixo hipocorístico (cf. Frameán), 
este topónimo presenta a conservación do -l- intervocálico, polo que podemos estar ante 
unha variante -illane  con simple redución da xeminada (vid. HgNb 405). 

74 Nos nomes visigodos, a flexión máis común é a denominada “fraca”, é dicir Manil-anis no xenitivo e Manil-
ane(m) no oblicuo.  
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Manilani : a. 760 NcltrMedieval 160, a. 998 NcltrMedieval 160 = a. 998 Cañizares I 
168; a. 1016 NcltrMedieval 160, a. 1030 NcltrMedieval 160, a. 1088 NcltrMedieval 
160; a. 1089 Cañizares II 429, a. 1130  Cañizares II 506 = a. 1130 NcltrMedieval 160.  

Meylan: a. 1252 Cañizares III 769. 

Santiago de Meyllay: a. 1305 DCLugo14 73, a. 1325 DCLugo14 224, a. 1327 
DCLugo14 255, a. 1328 DCLugo14 260. 

Santiago de Meyllae: a. 1312 DCLugo14 152, a. 1340 DCLugo14 428, a. 1351 
DCLugo14 642, a. 1357 DCLugo14 695. 

Santiago de Meylae: a. 1327 DCLugo14 256, a. 1335 DCLugo14 337, a. 1337 
DCLugo14 366, a. 1351 DCLugo14 636, a. 1364 DCLugo14 761. 

Meyllay: a. 1326 DCLugo14 242, a. 1329 DCLugo14 274.  Affonso de Meyllay: a. 
1325 DCLugo14 226. 

[Meylay]: Fernan Eanes de Meylay: a. 1328 DCLugo14 269. 

Santiago de Meylay: a. 1328 DCLugo14 259, a. 1328 DCLugo14 261), a. 1329 
DCLugo14 274. 

Meylae: a. 1368 DCLugo14 800, a. 1379 964. Fernando Lopes de Meylae: a. 1384 
DCLugo14 1041. 

 

ANX25. Quintián 

Aldea da parroquia de Muxa, que presenta formas homónimas nos concellos de 
Outeiro de Rei, O Páramo e Vigo. 

Estamos diante dun topónimo procedente doutro posesor, neste caso o 
xermánico QUINTILA  (HgNb 162.9), do gót. *kind- ‘descendencia, familia’ e o sufixo 
hipocorístico tamén gót. -ila(ne), quen, a partir de (uīlla) QUINTILANI , sería o propietario 
do lugar.  

O abade Quintilane / Quintilanem aparece en 927 na documentación de 
Celanova (TCelanova 94-97), mentres que o antropónimo Quintilani rexístrase en 936 
nos pergameos de Caaveiro (TCaaveiro 325-326). En Portugal temos os lugares de 
Quintila en 943 e Quintilanis en 1059 (OMP 282). 

Quintiai : a. 1267 NcltrMedieval 171. 

[Quintiae]: Pedro Arias de Quintiae: a. 1369 DCLugo14 804. 

[Quintian ]: Pedro Arias de Quintian: a. 1379 DCLugo14 961. Nuno Gonçalves de 
Quintian: a. 1382 DCLugo14 1021. 

 

ANX26. Ramil  

Aldea da parroquia de Tirimol. Outros 28 lugares do territorio galego teñen a 
mesma denominación, maioritariamente nas provincias da Coruña e de Lugo.  
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O topónimo Ramil e os seus compostos (PTG). 

A súa orixe está no antropónimo xermánico RANIMIRUS (HgNb 216.7), un 
bitemático composto da raíz RAN-, quizais do gót. *rana ‘fociño de xabaril’ ou do 
tamén gót. *rahna ‘roubo’; o segundo elemento é -MIRUS, así mesmo do gót. mêreis 
‘famoso’. Nun principio sería unha (uīlla) RANIMIRI , sendo este o propietario ou 
repoboador do lugar. O nome persoal Ranemirus / Ranimirus é moi abondoso na 
documentación catedralicia (CDCañizares 379-380). 

Ranimiri : a. 1030 NcltrMedieval 172. 

Ramiri : a. 1042 NcltrMedieval 172. 

Ramir : s. d. Cañizares II 454. 

Ramil: a. 1421 DCLugo15 115, a. 1421 DCLugo15 118. 

ANX27. Recimil 

 Nome dunha parroquia situada na zona leste do concello, baixo a advocación 
relixiosa de san Lourenzo e que a nivel eclesiástico se encadra no arciprestado de Lugo. 
Un lugar desa freguesía tamén leva este nome, así como unha aldea da de Poutomillos. 

Outros lugares con esta denominación témolos nos concellos de Guitiriz, Silleda 
e Sober. A variante Recemil achámola no concello de Lourenzá e Recemel no das 
Somozas. 

Recimil corresponde a unha (uīlla) RECEMIRI, xenitivo do nome persoal gótico 
RECEMIRUS (HgNb  219.10),  un bitemático composto de REC(C)-, gót. reiks  ‘rico, 
poderoso’ e  -MIRUS, gót. mêreis ‘célebre’. Semellante orixe teñen Recemel (As 
Somozas) e Recemil (Lourenzá).   

Recemiri: a. 1033 NcltrMedieval 172, a. 1034 NcltrMedieval 172 = a. 1034 Cañizares 
II 365. 

Scte. Marie de Recemiru: a. 1033 Cañizares II 362. 

Rizimir : a. 1133 NcltrMedieval 173. 
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Rezimir: s. d., ca. 1133 Cañizares II 519. 

Recimir: séc. XII Cañizares 456.  

Recemir: a. 1213 NcltrMedieval 172. 

Reçemir: a. 1382 DCLugo14 1022. Pedro Ferrnandes de Reçemir: a. 1372 DCLugo14 
856. 

San Lourenzo de Recemil: a. 1401 DCLugo15 19. 

Reçemill: a. 1459 DCLugo15 282. 

 

ANX28. Remesar  

Aldea da parroquia de San Pedro de Mera. 

Este nome de lugar, presente en seis concellos galegos, ademais doutros tres que 
levan a variante Remesal, procede de (uīlla) *REMESARĪ(Ī), xenitivo do nome xermánico 
REMESARĬUS, un bitemático composto de REMES-,  gót. rīmis  ‘repouso, descanso, 
calma’ e o sufixo -ARIUS,  gót. harjis ‘exército’ (Piel 1959: 555; HgNb 220.1), polo que 
estariamos diante dunha granxa medieval fundada  ou repoboada por Remesario, ou 
polos seus descendentes. Un lugar chamado Remesar aparece cara 1212 na 
documentación do mosteiro de Meira (CDMeira 166-170). 

 Remesar: a. 1478 DCLugo15 414. 

 

ANX29. Reximil  

 Aldea da parroquia de Teixeiro. Outra homónima pertence á parroquia de 
Xustás, en Cospeito.   

 A orixe deste topónimo témola nunha variante do nome persoal gótico 
RECEMIRUS (HgNb  219.10),  un bitemático composto de REC-, gót. reiks  ‘rico, 
poderoso’ e  -MIRUS, gót. mêreis ‘célebre’, a partir dunha forma  Regimir, coa 
sonorización da velar intervocálica e posterior palatalización en galego do grupo -GJ-. 
Esta variante Regimir aparece dando nome a un abade da igrexa catalá entre 866-87275, 
aínda que non o achamos no RAC,  e en 1420 temos un Jacome de Regemir no Libro do 
Concello de Santiago (TMILG, s. v. Regemir).  

 

                                                 

75 Subirats i Pla, M. / Ramóns Corts y Blay / Joan Galtés i Pujol (1998): Diccionari d’història eclesiàstica de 
Catalunya. Vol. 2.  Generalitat de Catalunya, 649. 
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ANX30. Romeán 

Nome dunha freguesía situada na parte leste do municipio e limítrofe co 
concello de Castroverde, que ten como padroeiro a san Pedro. Eclesiasticamente 
pertence ao arciprestado de Lugo. 

As ocorrencias máis antigas que nos ofrecen os diplomas da Catedral lévannos 
claramente ao nome do posesor xermánico RIMILA , a través da forma de posesión (uīlla) 
RIMILA (NE), un derivado de RIM-, REM- do gót. rīmis ‘descanso’, ‘repouso’ (HgNb 
220.8) e o sufixo hipocorístico visigodo -ila(ne), mellor que a *ROMILA, da raíz ROM-, 
gót. *hrôm- ‘fama’ (HgNb 225.6). Como vemos a través dos testemuños  medievais, 
dáse un proceso de disimilación da vogal da primeira sílaba, talvez influída pola 
tendencia á apertura das vogais en contacto con vibrante.  

Noutros casos, como o lugar de Romeán da Fonsagrada ou o de Romeao de 
Melide, para Bascuas (2002: 162) poden ser considerados con bastante probabilidade 
como compostos de *Rivum Medianum, aínda que convén dicir que no caso do 
topónimo fonsagradino a súa terminación non se corresponde coa solución do sufixo 
-ĀNU neste bloque dialectal e que parece máis un posesor.  

Rimilani : a. 1003 NcltrMedieval 173, a. 1005 NcltrMedieval 173, a. 1016 
NcltrMedieval 173 = a. 1016 Cañizares I 196; a 1077 Cañizares II 402 = a. 1077 
NcltrMedieval 173. 

Remilani: a. 1032 NcltrMedieval 173. 

Rimiam: a. 1178 Cañizares I 263. 

Rumian: a. 1179 NcltrMedieval 174, a. 1185 NcltrMedieval 174, a. 1260 
NcltrMedieval 174. 

Rimian: a. 1219 NcltrMedieval 173, a. 1248 NcltrMedieval 173, a. 1369 NcltrMedieval 
173; a. 1369 DCLugo14  828. 

Remian: a. 1317 DCLugo14 196. 

Rimyan: a. 1317 DCLugo14 195. 

Rimiae: a. 1334 DCLugo14 322. Affonso Eanes de Rimiae: a. 1334 DCLugo14 318. 
Marina Eanes de Rimiae: a. 1334 DCLugo14 323. Maria Pelaes de Rimiae: a. 1334 
DCLugo14 316. Pedro Eanes de Rimiae: a. 1334 DCLugo14 318. Roy Ferrnandes de 
Rimiae: a. 1334 DCLugo14 316.  

Remiae: a. 1388 DCLugo14 1056. Ruy Vaasques de Remiae: a. 1388 DCLugo14 1056. 

Sant Pedro de Remian: a. 1401 DCLugo15 19. 

Romaen: a. 1414 DCLugo15 49. 

ANX31. Segade 

Aldea da parroquia de Teixeiro. Outros lugares homónimos pertencen aos 
concellos de Boimorto, Caldas de Rei, O Irixo, Mañón, Melide, Pantón, Silleda, O 
Vicedo e Vigo. 
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A súa terminación delátanos o nome dun posesor. Piel (1947c: 361) fala dunha 
orixe  no antropónimo latino Sagadus, mentres que en 1976 (HgNb 228.1) faino 
proceder do nome xermánico SAGATUS, de SAG- /SEG-, gót. *sag- ‘compañeiro’, unha 
etimoloxía máis correcta a  xulgar polas ocorrencias medievais que dispoñemos, a 
través do procedemento habitual (uīlla) SAGATI. Sagatus consta como testemuña en 816 
na Colección Diplomática de Galicia Histórica (CODOLGA, s. v.). 

Pola súa parte, José María Solana e Liborio Hernández (2000: 112) relacionan o 
nome Sagatus co deus Saga, citado nunha epígrafe de San Vicente de Alcántara. Ambos 
teónimos, Sagatus e Saga, terían que ver co lat. sagum ‘saio’, unha voz céltica que 
designaba unha vestimenta dos antigos galos (NDLLE). 

Segati: a. 897 NcltrMedieval 176.  

Sagadi: a. 1123 NcltrMedieval 175. 

[Sagade]: Maria Eanes de Sagade: a. 1308 DCLugo14 101. 

[Segade]: Roy de Segade: a. 1429 DCLugo15 167. 

 

ANX32. Soilán 

Antigo lugar, hoxe desaparecido como tal, que pertencía á parroquia de Santiago 
de Meilán, aínda que debía estar nos lindeiros da freguesía de San Lourenzo de 
Albeiros. No nomenclátor actual temos dúas aldeas no concello de Chantada que 
conservan esta forma: unha na parroquia de Pereira e outra na de Pesqueiras. 

A súa orixe témola nunha  (uīlla) SUNILANĪ, unha forma de xenitivo analóxico do 
nome xermánico SUNILA (HgNb 24.12), da raíz SON-, SUN, gót. sunus ‘fillo’,  seguido do 
sufixo hipocorístico masculino -ila(ne), como pensa Nicandro Ares (EsToGa 134). Con 
todo, Piel tampouco desbota a raíz gótica sunj- ‘verdade’, unha proposta seguida por 
Rivas Quintas (OPNH 278). Nos documentos catedralicios aparece varias veces este 
nome, pois Sumnila foi un dos fundadores do lugar de Benade en 897 (CDCañizares 
73), mentres que en 982 temos unha doazón realizada por Sunila e Adosinda a 
Mansuara e ao seu fillo (CDCañizares 152).  

A ocorrencia Sunilani constátase en Samos na segunda metade do séc. X 
(TSamos 176, 178, 452). 

Suyllay: a. 1305 DCLugo14 73, a. 1325 DCLugo14 224, a. 1328 DCLugo14 259, a. 
1328 DCLugo14 260, a. 1328 DCLugo14 267.  Pedro Domingues de Suyllay: a. 1325 
DCLugo14 226. 

[Soyllae]: Domingo Peres de Soyllae: a. 1312 DCLugo14 152.   

Suyllae: a. 1312 DCLugo14 152, a. 1340 DCLugo14 428. 

Suyllam: a. 1327 DCLugo14 256.   

Suylay:  a. 1328 DCLugo14 269. Domingo Peres de Suylay: a. 1328 DCLugo14 260.   

Suylae: a. 1335 DCLugo14 337, a. 1337 DCLugo14 366. 
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ANX33. Soñar 

Lugar e parroquia baixo a advocación de san Pedro situada a uns sete km. da 
capitalidade municipal. Eclesiasticamente pertence ao arciprestado dos Coutos de Lugo 
(dereita). Constitúe un topónimo maior único en toda a xeografía galega. 

Procede do nome persoal xermánico SUNIARĬUS (HgNb 264.1), a partir do xen. 
SUNIARĪ(Ī), forma que aparece en documentos cataláns76, de SUNJ-, gót. sunja ‘certo, 
realidade’, de sunjis ‘real’. As ocorrencias medievais Somniari , Sompniar, Somnar e 
Sonnar deben corresponder ás distintas tentativas de representar o fonema palatal /ɲ /. 

Somniari: a. 995 NcltrMedieval 177. 

Sompniar: a. 1071 NcltrMedieval 177, a. 1132 Cañizares II 517 = a. 1132 
NcltrMedieval 177, a. 1174 NcltrMedieval 177, a. 1219 Cañizares III 705, a. 1221 
NcltrMedieval 177. 

Soniar: a. 1088 Cañizares II 417 = a. 1088 NcltrMedieval 177. 

Sopniar: a. 1219 NcltrMedieval 177. 

Somnar: a. 1239 NcltrMedieval 177. 

San Pedro de Sonar: a. 1304 DCLugo14 67,  a. 1309 DCLugo14 103, a. 1333 
DCLugo14 310, a. 1334 DCLugo14 324.  

Sant Pedro de Sonar: a. 1334 DCLugo14 332. 

Sonar: a. 1380 DCLugo14 975. Pedro Ferrnandes de Sonar: a. 1334 DCLugo14 332, a. 
1368 DCLugo14 793. Pedro Rodrigues de Sonar: a. 1367 DCLugo14 781. Pedro Suarez 
de Sonar: a. 1309 DCLugo14 121. Roy Vaasques de Sonar: a. 1331 DCLugo14 293. 

San Pedro de Sonnar: a. 1380 DCLugo14 989. 

Sonnar: a. 1388 DCLugo14 1058. Aras Pelaes de Sonnar: a. 1314 DCLugo14 169. Frey 
Gomes de Sonnar: a. 1342 DCLugo14 466. Gil Fernandes de Sonnar: a. 1369 
DCLugo14 DCLugo14 818. Pedro Fernandes de Sonnar: a. 1368 DCLugo14 800. Pedro 
Ferrnandes de Sonnar: a. 1368 DCLugo14 791, a. 1382 DCLugo14 1022.  

Sant Pedro de Sonnar: a. 1388 DCLugo14 1058. 

ANX33.1. Soñariño 

Aldea da parroquia de Soñar e moi preto do lugar de Soñar. 

Estamos diante dun topónimo derivado do nome persoal precedente e o sufixo 
-ĪNUS, a partir dunha forma *SUNIARĪNU,  un sufixo que inicialmente indicaba unha 
relación de orixe ou pertenza, e que logo acabou impoñéndose como diminutivo en 
galego. Parece, pois, un diminutivo do topónimo anterior e debía facer referencia a un 
lugar próximo máis pequeno. 

76 Trias Ferri, Laura (2008): Índex lèxic i conceptual dels “Orígenes históricos de Catalunya” de Josep Balari i 
Jovany. Barcelona: Universitat de Barcelona, 109. 
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Sonarino: a. 1309 DCLugo14 121, a. 1329 DCLugo14 273.  Martin Eanes de Sonarino: 
a. 1329 DCLugo14 273, a. 1332 DCLugo14 297. 

Sonarinno: a. 1380 DCLugo14 989. 

 

ANX34. Teicelle 

Aldea da parroquia de Lamas, forma única na toponimia maior de Galicia. 

 Aínda que non temos ocorrencias medievais deste nome de lugar, si aparece en 
Madoz con idéntica forma (vid. Lamas, Santa Eulalia de).  

 Semella que estamos diante dun topónimo composto e pola súa terminación 
parece reflectir unha terminación de posesor. Bascuas (2005: 30.4.11) parte dunha 
suposta base  *Tag-icelli, onde o primeiro elemento sería *tage ou *tagi ‘lama’, seguido 
do tamén xerm. *kind ‘descendencia, raza’ e o suf. -ELLUS,  e que el traduce por ‘Lamas 
de *Icello’. Con todo, tamén temos a raíz xermánica *tegia / *tegi,  posiblemente do 
indoe. (s)teg- ‘casa, mansión’ (IEW 1013), ant. irl. teg ‘casa’ e ant. bret. tig ‘casa’. 

 Porén, a nivel fonético, talvez resultaría máis fácil pensar no xentilicio latino 
TANICĬUS (Solin e Salomies 181), un antropónimo frecuente nas inscricións romanas 
(CIL 3.34), seguido do tamén sufixo -ELLI, lat. < -ĔLLUS / -ELLI(I), lat. < -ĔLLIUS (Piel, 
1947c: 159), a partir dunha (uīlla) *TANICELL Ī(Ī), aínda que, a presenza do elemento 
Tei- na formación de abundantes topónimos compostos (vid. Teigueselle), fainos 
sospeitar nun radical común a todos eles. 

 

ANX35. Teigueselle 

Aldea da parroquia de Santa Comba, forma única na toponimia galega. 

Parece outro nome de lugar con orixe antroponímica. Tamén foi analizado por 
Bascuas (2005: 30.4.12, 30.4.28). Despois de observar que hai un grupo numeroso de 
topónimos que comezan por Tei-, ben seguidos dun nome de posesor xermánico (Teixiz, 
Teicide, Teicelle, Teigueselle, Teiguín, Teiquisoi, Teimende, Teibalte, Teiadaulfi, 
Teilide), ben  de nomes  de posesor latino (Teilalle, Teibel, Teivente, Teillor, Teibade) 
ou como simple apelativo (Teinogueira), chega á conclusión de que  se trata dun 
topónimo composto no que o primeiro elemento é  *Tagia ‘lama’ e o segundo o nome 
gótico Wis-ildus (HgNb 309.6), do gót. weis ‘sabio, prudente’ e o tamén gót. -ILDUS 
‘batalla, guerreiro’, quizás a partir dunha suposta  forma *Tagi  *Wisildi / *Tegi  
*Wisildi. 

 Mais é posible que esa raíz *tegia / *tegi signifique ‘casa’, e se relacione co 
indoe. (s)teg- ‘casa, mansión’ (IEW 1013), ant. irl. teg ‘casa’ e ant. bret. tig ‘casa’, 
como se dixo no topónimo anterior e, por tanto, se trate dun apelativo, co significado de 
‘casa de’, seguido do nome do propietario, e que posteriormente acabaron soldándose 
ámbolos dous elementos como pasou co noso apelativo casa (cf. Caspedro, Casroque). 

Teygueselle: a. 1357 DCLugo14 695. 
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Teyguesille: a. 1364 DCLugo14 757. 

ANX36. Toiriz 

Aldea da parroquia de Piúgos. Temos lugares homónimos nos concellos de 
Pantón, Rodeiro, Silleda, Taboada e Vila de Cruces. 

Estamos ante un posesor bitemático que procede do nome xermánico 
TEODERICUS (HgNb 271.26), un antropónimo moi frecuente nos pergameos de Sobrado 
e Samos, composto da raíz TEUD-, TEOD-,  gót. Þiuda ‘pobo, raza’ e -RICUS, do xerm. 
* rikaz ‘poderoso’, quen a través dunha (uīlla) TEODERICI, presente xa na documentación
de Sobrado en 887 (TSobrado 146), sería o posesor do lugar. 

Teoderici: a. 1071 ES XL 415. 

Toderiz: a. 1088 NcltrMedieval 179. 

Tuiriz : a. 1216  NcltrMedieval 180. 

ANX37. Tuíxe 

 Aldea da parroquia de Bazar. Temos outras dúas entidades de poboación 
homónimas no concello coruñés de Laracha e unha Vilatuíxe no termo municipal 
lucense de Foz. 

 A existencia dunha villa Teudiscli na documentación medieval da catedral de 
Santiago arredor do ano 924 (TASantiago 126-127) referida ao lugar da actual parroquia 
de Santa María de Lemaio (Laracha), indícanos con claridade que estamos diante dun 
nome de posesor, o xermánico TEUDISCLUS / TEODISCLUS (HgNb 271.14), un bitemático 
formado polas raíces TEUD- / TEOD-, gót. Þiuda ‘pobo, raza’ e GISCL-/ GISL-, gót. *geisl- 
‘refén’ (HgNb 130). O nome Teodisclus aparece en Sobrado en 867 (TSobrado 155) e 
en Samos en 878 (TSamos 305). 

 En 1272 lemos sancto Laurencio de Villa Tuixe nos pergameos de Oseira 
(CDOseira 951), a actual parroquia de Vilatuxe, no concello de Lalín. 

Tuyxe: a. 1428 CDFerreira 1188. 

ANX38. Vilacendoi 

Antigo lugar medieval que debeu  estar cerca do vixente Bocamaos ou mesmo 
ser o antecedente deste, tal e como se desprende dun documento próximo ao ano 760 
(ES XL 365). Na actualidade levan este nome dúas aldeas dos concellos lucenses de Foz 
e Palas de Rei. 

A documentación máis antiga parece indicarnos que a súa orixe está nunha 
UĪLLA SENDONI unha forma de posesión do nome xermánico SENDO, da raíz SIND-, gót. 
sinÞs ‘expedición militar’ (HgNb 241.19b). En efecto, no documento fundacional de 
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Bocamaos aparece unha Villa Sendoni e o nome Sendo como propietario dese lugar (ES 
XL 365). Mais tamén había o nome xermánico Cendone (HgNb 162.8d.), de CEND-, gót. 
*kind- ‘familia, liñaxe’, a partir dunha VĪLLA CENDONĪ. 

Villa cendon: s. d. Cañizares II 454. 

Villa Sendoni: a. 760 NcltrMedieval 176; a. 995 NcltrMedieval 176, a. 1030 
NcltrMedieval 176, a. 1088 NcltrMedieval 176 = a. 1088 Cañizares II 417.  

Villa Cendoy: a. 1162 NcltrMedieval 183. 

Villa Cendoni: a. 1194  Cañizares III  659.  

Villacendoi: a. 1266 NcltrMedieval 182. 

Villa Çendoe: a. 1310 CDFerreira 857. 

Vilaçendoe: a. 1350 DCLugo14 632, a. 1364 DCLugo14 760. 

Vila Çedoe: a. 1379 DCLugo14 948. 

 

ANX39. Vilalvite  

Aldea da parroquia de Coeses, que presenta formas semellantes nos concellos 
lucenses de Friol e Paradela. 

A súa orixe parece estar nunha UĪLLA ALV ĪTĪ, forma de xenitivo do antropónimo 
xermánico ALV ĪTUS (HgNb 6.18), un bitemático cuxo primeiro elemento sería o gót. alls 
‘todo’, aínda que posiblemente relacionado con alhs ‘santuario’, e o segundo talvez o 
tamén gót. wit(t) ‘entendemento, agudeza’ (HgNb 315, 372). Con todo, o mesmo 
Kremer (HispCogn I 160, A. 228) non dá como segura esta procedencia. Este 
antropónimo deu como resultado dúas variantes galegas medievais: Aloito e Alvito. 
Ambas foron estudadas por Boullón (1998b: 92-94), quen chega á conclusión que no 
séc. IX hai unha preferencia pola vocalización do wau xermánico (Aloitus), logo vanse 
equiparando, para, a partir do séc. XIII, impoñerse as formas que o conservan (Aluitus), 
e que son as que se manteñen na toponimia.   

Outras opinións lévannos a unha orixe prerromana, como propoñen Menéndez 
Pidal e Tovar (1962: 415), ou que se trate dun derivado do lat. albus + -īttus, como 
pensa Vasconcellos (1928: 33). Mais as ocorrencias que se len nos documentos galegos 
xa dende o séc. IX (s. v. Boullón, 1999: 128-129)) parecen desbotar esta derradeira 
opción. Na nosa documentación catedralicia temos o antropónimo Aluito en 969 
(CDCañizares 138) e Aluitus en 989 (CDCañizares 157). 

Vilalvite : a. 1388 DCLugo14 1058. 
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2.6.4. ANTROPÓNIMOS ÁRABES 

ANA01. Ceide 

Aldea da parroquia do Outeiro das Camoiras. Outra homónima pertence ao 
concello coruñés de Carballo.   

A maioría dos investigadores propoñen como étimo o antropónimo árabe Zahid / 
Zayd, que parece ter o significado de ‘asceta’, ‘home virtuoso na súa vida de 
perfección’. Este nome persoal presenta diversas ocorrencias no mosteiro de Sahagún 
nos séculos XI-XII, que foron recollidas por Emilio Cotarelo (1909: 44): en 1040, Vallis 
Zaidi; en 1092, Villa Zeib e Villa Zeide; en 1099, Villa Zeide; en 1117, Villa de Zeite e 
en 1197, Villa Ceide. Tamén debeu ser un nome frecuente en Galicia, onde temos unha 
testemuña chamada Zaide en 950 (TSobrado 49-50) e outra Zeiti en 1016 (TSobrado 
461-462), así como unha uilla de Zeiti cara 971 (TSobrado 137-139). 

Pola súa parte, Leite de Vasconcellos (Opúsculos II 355-356) pensa que o étimo 
está en Ceidi ou Ceide, formas que se len na documentación portuguesa do séc. X, e que 
tanto Zaid e Zaide, así como o feminino Zaida, son meras variantes do primeiro. En 
tanto, Nicandro Ares (2005a: 62) considera que o topónimo Ceides “sería patronímico 
de Ceide / Zaide, antropónimo musulmán”. 

En calquera caso, semella claro que estamos ante o nome dun posesor en 
xenitivo. 

Unha orixe semellante debe ter o lugar de Zaíde do concello de Guntín, que 
aparece escrito como Ceidi en 1208 (CDFerreira 313), Ceide en 1263 (CDFerreira 562) 
e Zeyde tamén en 1263 (CDFerreira 563). 

2.6.5. ALCUMES  

ALC01. Bocamaos 

Aldea e parroquia limítrofe co concello de Outeiro de Rei, baixo a advocación 
de san Xillao, e que a nivel eclesiástico pertence ao arciprestado dos Coutos de Lugo 
(dereita), a pesar de atoparse na marxe esquerda do Miño ( s. v. 
http://www.diocesisdelugo.org/1139-parroquias). 

Se nos atemos aos testemuños escritos que figuran na documentación 
catedralicia, debemos dicir que estamos diante dun topónimo que se orixina a partir do 
alcume asignado a un repoboador da época da reconquista e familiar do bispo Odoario, 
un suposto Bocamalo, supoñemos que formado a partir do lat. BUCCA ‘boca’ e o tamén 
lat. MĂLU ‘feo, espantoso’, co significado de ‘boca espantosa’, ou tamén referido a unha 
persoa murmuradora ‘que fala mal de alguén ou de algo’, polo que no topónimo 
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perduraría, en plural, o nome familiar dos habitantes, todos eles membros dunha mesma 
liñaxe. Nunha doazón do bispo Odoario datada cara o ano 760, aínda que algúns 
historiadores supoñen que está máis próxima ao s. XI, figura “S. Juliani de Bocamalos 
ad illa Sendo cognomento Bocamalo, qui erat de nostra familia” (ES XL 365).  

Pola contra, Ares Vázquez (1989) pensa que a forma orixinaria “foi sen dúbida 
Vocamalos, un signum cristián moi primitivo que expresaba un pensamento moralizante 
e débese interpretar como unha invitación á conversión dos malos (voca malos = chama 
ós malos)”. A dificultade desta teoría radica en explicar a conservación sen sonorizar da 
oclusiva velar xorda intervocálica.  

Vocamalos: a. 995 NcltrMedieval 185; a. 1088 Cañizares II 1088 417. 

Bocamalos: a. 1071 NcltrMedieval 143, a. 1088 NcltrMedieval 185. 

Bucamaos: a. 1260 NcltrMedieval 144, a. 1269 NcltrMedieval 144. 

San Jullao de Bocamaos: a. 1339 DCLugo14 413, a. 1350 DCLugo14 632, a. 1364 
DCLugo14 761. 

 

ALC02. Cuco, O  

Aldea da parroquia de Santo André de Castro. Na súa forma plural é un lugar do 
concello do Saviñao, mentres que na feminina dá nome a aldeas dos concellos coruñeses 
de Coristanco e Trazo. 

Este topónimo, como ben sinala Xulia Marqués (2004: 884), non se refire ao 
animal do mesmo nome, senón a un alcume para designar aquela persoa “que se 
comporta con astucia e habilidade para conseguir os seus obxectivos” (DRAG). A súa 
orixe debe estar relacionada co lat. CŬCŬLUS ‘cuco’, ‘adúltero’, ‘labrador que deixa os 
seus labores para o canto do cuco’ (NDLEE). Precisamente, unha das habelencias desta 
ave consiste en retirar os ovos doutros paxaros do niño e poñer os seus para que llos 
incuben e críen.  

Cuco figura como alcume ou apelido nun documento portugués de 1258 (OMP 
98).  

Uilla de Cucus: a. 998 ES XL 406  

 

ALC03. Farxocos 

Aldea da parroquia de Bóveda, a única que atopamos con esta denominación no 
noso nomenclátor.  

Debe ser un derivado do antropónimo FARGIUS, documentado na Galia (s. v. 
Bartholomaeo Gramondo, 1643: 631, 825), un nome persoal latinizado, pero 
probablemente de orixe xermánica, ao que lle segue o sufixo despectivo hispánico 
-occus, mediante unha forma *FARGIOCCUS, semellante ao Mariocus italiano derivado 
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de Marius (Albertos, 1966: 148), e do que podería proceder o Mariocos de Mugardos. 
Parece, pois, un alcume.  

A etimoloxía de Fargius semella problemática, aínda que puidese ter relación co 
suevo fara ‘familia, liñaxe’ (HgNb 88) e o sufixo gót. -gis (HgNb 330). Fargia aparece 
en 1365 (GMIL, s. v. Fargia). 

ALC04. Piúgos 

 Parroquia limítrofe co termo municipal pola súa parte sur que ten como 
padroeiro a Santiago. Eclesiasticamente pertence ao arciprestado dos Coutos de Lugo 
(dereita). Representa un topónimo único en Galicia. 

 A presenza na documentación medieval dunha uilla Pelucus en 964 
(CDCañizares 131) debe levarnos a unha orixe baseada nunha forma *PILŪCUS, 
posiblemente un alcume derivado do subst. latino PILUS ‘pelo, cabelo’ (DELL) e o 
sufixo pexorativo -ŪCUS. Pilus foi, así mesmo, un antropónimo prelatino rexistrado por 
Holder na antiga Lusitania (Albertos, 1966: 182). 

Pelucus: a. 964 Cañizares I 117 = a. 964  TSobrado 68; a. 1088 NcltrMedieval 168. 

Pelugus: a. 996 NcltrMedieval 168; a. 1030 NcltrMedieval 168. 

Sancti Jacobi de Pelugus: a. 1030 Cañizares II 354. 

Piugos: a. 1207 NcltrMedieval 170; a. 1219 Cañizares III 705; a. 1239 NcltrMedieval 
170. Fernan Peres de Piugos: a. 1336 DCLugo14 355, a. 1339 DCLugo14 393. 
Fernando Peres de Piugos: a. 1345 DCLugo14 502. 

[Piugros]: Miguel de Piugros: a. 1309 DCLugo14 104. 

[Pyugos]: Ferrnan Martines de Pyugos: a. 1309 DCLugo14 120. 

Santiago de Peugos: a. 1456 DCLugo15 259. 

AL C04.1. Piúgos de Pena 

Aldea da parroquia de Piúgos. Para Pena vid. ORO28. 

ALC05. Ratoeiro, O 

 Aldea da parroquia de Teixeiro. A forma feminina, Ratoeira,  é un lugar do 
concello de Abadín, en tanto que o plural As Ratoeiras é unha aldea do concello 
ourensán de Montederramo. 

Semella estarmos diante dun sinónimo do galego rateiro, un derivado de rato e o 
sufixo -eiro (< lat. -ĀRĬU), un sufixo que debe referirse a un alcume, oficio ou profesión, 
e que aludiría a unha “persoa que rouba cousas de pouco valor” (DRAG), mellor que a 
un cazador de ratos. En port. temos o subst. ratoneiro para designar o ladrón de cousas 
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de pouco valor (Bluteau, s. v.) e ratoeira co significado de “armadilha contra assaltantes 
de propriedades rústicas” (DLP). 

A voz rato é de orixe incerta (DCECH, s. v. ratón; DEEH), aínda que podería 
tratarse dunha voz onomatopeica producida polo ruído que realizan estes animais ao 
roer. Navaza (2007: 90) non descarta o emprego deste adxectivo na toponimia para 
referirse a “lugares que foron obxecto de litixio por razóns de lindes ou de propiedade”, 
pois na nosa Galicia rural unha práctica corrente en propietarios sen escrúpulos consistía 
en mover os marcos que delimitaban os lindeiros das fincas veciñas para así gañar máis 
terreo.  Floriano Cumbreño dános conta da existencia dun balle de Ratario en 905 na 
documentación de Sahagún (Diplomática 326-329).    

 

2.6.6. OFICIOS  

OFI01. Albeiros  

Barrio de Lugo situado na parte noroeste da cidade, mais a nivel eclesiástico é 
unha freguesía que ten como padroeiro a san Lourenzo e que pertence ao arciprestado 
de Lugo. 

Desde os dicionarios do XIX vense definindo o adxectivo albeiro como ‘moi 
branco’ ou ‘que tira a branco’, e aplicado ao muíño dise ‘daquel que soamente moe 
trigo’ (CODOLGA, s. v. albeiro).  

Para Bascuas (2002: 278) é un derivado do lat. ALBĀRĬUS ‘encalado’, de albus 
‘branco’, aplicado ao trigo ou muíño de trigo, ‘que tira a branco’, unha orixe tamén 
admitida por Rivas Quintas (1982: 215). Como topónimo probablemente se refira a 
‘terras de cor branco’. Nicandro Ares (2002: 295) dinos que “procede do adxectivo 
latino albarius, o cal aplícase frecuentemente ó ‘muíño albeiro’, que moe trigo e dá pan 
branco, pero Albarius usouse tamén como sobrenome persoal (CIL X 88), indicando o 
oficio de branqueador ou caleeiro”, polo que posiblemente nos atopemos diante dun 
nome de oficio en plural albarios / alvarios, talvez baseado na raíz indoeuropea albho 
‘branco’ (Pokorny IEWb 30), aínda que tamén temos o cognome Albarius (Kajanto, 
1982: 322; Solin e Salomies, 1988: 290) ou Alvarius77, polo que podería tratarse de 
familiares descendentes destes nomes (cf. Burozos). A referencia aos muíños albeiros 
resultaría inviable pola inexistencia dun regato nas súas inmediacións. 

Aluarios /Alvarios, uilla de: a. 998 Cañizares I 168 = a. 998 NcltrMedieval 140 = a. 
998 ES 406. 

Aluarios, S. Lorenzo: a. 1052 NcltrMedieval 140. 

Alveiros, S. Laurentii: a. 1133 NcltrMedieval 140. 

Sancti Laurentij de Alveiros: a. 1133 Cañizares II 519. 

                                                 

77 O bispo Alvarius é unha das testemuñas que subscribe no Concilio de Mérida do ano 666: Moreno de Vargas, 
Bernabé (1892): Historia de la ciudad de Mérida. Reimpresión en 2005, Valladolid: Editorial Maxtor, 311. 
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Alueiros: a. 1198 Cañizares III 667. 

Albeiros, S. Lorenzo: a. 1222 NcltrMedieval 139. 

Albeyros, S. Lorenzo: a. 1224 NcltrMedieval 139, a. 1294 NcltrMedieval 139. 
Albeyros, Si. Laurentii ecclia: a. 1284 NcltrMedieval 139. 

San Lourenço d'Alveyros: a. 1305 DCLugo14 73, a. 1328 DCLugo14 259, a. 1328 
DCLugo14 261, a. 1335 DCLugo14 337, a. 1337 DCLugo14 366, a. 1352 DCLugo14 
660, a. 1380 DCLugo14 990. 

Alveyros: a. 1322 DCLugo14 220, a. 1329 DCLugo14 271, a. 1347 DCLugo14 547, a. 
1347 DCLugo14 556, a. 1364 DCLugo14 763. Maria Domingues d’Alveyros: a. 1326 
DCLugo14 244. Miguell Fernandes d’Alveyros: a. 1326 DCLugo14 242. 

Sam Lourenço d'Alveyros: a. 1325 DCLugo14 224, a. 1325 DCLugo14 226, a. 1326 
DCLugo14 242, a. 1326 DCLugo14 244, a. 1331 DCLugo14 292.  

Sant Lourenço d'Alveyros: a. 1340 DCLugo14 428. 

Sant Lourenço de Alveyros: a. 1344 DCLugo14 498. 

Sancti Laurentii de Alveyros: a. 1345 DCLugo14 511. 

En Portugal temos o nome persoal Alvario en 1258 (OMP 20). 

OFI02. ferreiro 

Do adxectivo lat. FERRĀRĬUS, de FERRUM, ‘ferro’ (DELL), ‘o que pertence ao 
ferro’ (NDLEE), polo que recibe o nome de ferreiro aquela “persoa que ten por oficio 
traballar o ferro e outros metais.” (DRAG).  

SOC02.1. Ferreiros 

Aldea da parroquia de Adai, un topónimo moi frecuente que dá nome ao redor 
de 40 lugares do territorio galego. 

O seu nome debe referirse a unha profesión que nos estaría indicando a 
proliferación de traballadores do ferro neste lugar, e  mesmo puido ser un alcume. 

Ferrarius, Villa : a. 757 NcltrMedieval 152 = a. 757 ES XL 363. 

Ferrarios: a. 998 Cañizares I 168, a. 1089 Cañizares II 429. 

Ferreiros: a. 998 NcltrMedieval 152, a. 1027 NcltrMedieval, a. 1078 NcltrMedieval 
152. Aras Peres de Ferreiros: a. 1315 DCLugo14 178. 

OFI03. Peiteiros 

Aldea da parroquia de Soñar. A variante Peitieiros é unha parroquia do concello 
pontevedrés de Gondomar. 

O peiteiro aparece definido tanto nos dicionarios portugueses (Bluteau, DLP) 
coma no DRAG como aquela persoa pertencente a unha clase social baixa que estaba 
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obrigada a pagar peitas, unha especie de prestación ou tributo. Con todo, aquí parece 
referirse máis ben a un oficio, como sinala Navaza (2006: 402), posiblemente 
“escardadores de la ou artesáns dedicados á fabricación de peites, pentes ou pieites”, 
pois el mesmo constata a existencia de formas como alcume de profesión na 
documentación de Oseira. 

A orixe debémola buscar no subst. latino PECTĬNĀRĬUS ‘fabricante de peites’ 
(DELL), un derivado de pecten ‘peite’.  

Peitanarios: a. 1133 NcltrMedieval 168. 

villam de Peitanarios: ca. 1160 DocGConde 308-315. 

Peyteiros: a. 1309 DCLugo14 121. 

Peyteeyros: a. 1334 DCLugo14 332. Aras Pelaes de Peyteeyros: a. 1334 DCLugo14 
332. 

 

OFI04. Prateiro 

 Aldea da parroquia de Labio que en 2006 tiña unha poboación de sete persoas. 
Parece tratarse dun topónimo recente, pois non aparece en Madoz (s. v. Labio).  

 Prateiro é a “persoa que traballa a prata ou vende obxectos de prata” (DRAG).  
É un derivado de prata, ao que se lle engade o sufixo que indica oficio ou profesión 
-eiro (< lat. -ĀRĬU, a partir dunha forma *PLATTĀRĬU. O topónimo pode estar motivado 
polo asentamento no lugar dalgún ourive, ou ben dunha persoa que se dedicaba a vender 
obxectos de xoiería.  

A palabra prata procede do baixo lat. *platta, do adx. latino *plattus, que 
aparece substantivado co sentido de ‘lámina, polo xeral metálica’, e que na Península 
Ibérica especificouse para designar o metal chamado en lat. argentum (DCECH, s. v. 
plata). 

 Platta tamén era un nome persoal en 952 (TCelanova 245). 

 

OFI05. Silgueiros, Os  

Aldea da parroquia de Teixeiro, unha forma única na toponimia maior galega.
 Non obstante, parece bastante seguro que teña relación con Os Sirgos do Vicedo 
e Sirgueiros do Incio, parroquia esta que en 1759 se denominaba Silgueiros78. Así 

                                                 

78  Domínguez Ortiz, A. / Concepción Camarero Bullón / Jesús Campos (1991): Vecindario de Ensenada  1759. 
Madrid: Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria / Ministerio de Economía y Hacienda, 322. 
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mesmo, temos un Silgueiros no concello portugués de Viseu, que anteriormente se 
denominaba Sirgueiros79.  

 Debemos estar, por tanto, diante de dúas formas toponímicas coa mesma orixe, 
pero que no noso caso se produce unha disimilación r > l, moi frecuente entre líquidas. 
A base sería o subst. latino SĒRĬCĀRĬOS ‘traballadores ou vendedores de seda’, un 
derivado do lat. SĒRĬCUS ‘de seda’ (DCECCH, s. v. sirga). As variantes siricarius e 
siricae están testemuñadas en inscricións romanas antigas (CIL 4, 1940). O seu 
significado, xa que logo, estaría relacionado cun nome de oficio. En portugués actual 
consérvase o subs. masc. sirgueiro como aquel que “faz obras de seda” (DLP). 

Nunha (uīlla) Sericari / Siricari pode estar a orixe do lugar e parroquia de Sirgal, 
no concello lucense de Monterroso. 

Sirgueiros: a. 1133 NcltrMedieval 177. 

OFI06. Vaqueira, A 

 Aldea da parroquia de Meilán. Temos un lugar chamado O Vaqueiro no concello 
coruñés de Fene. 

 Estamos diante dun topónimo derivado do lat. vacca ‘vaca’ (DELL), un 
vocábulo común á maioría dos romances- esp. e port. vaca,  fr. vache, it. vacca, rom. 
vacă-, e o sufixo lat. que indica profesión -ĀRĬA, a partir dunha forma *VACCĀRĬA. O seu 
significado relaciónase cunha “pastora de gando vacún” (DRAG).  

 A forma Uaccario localízase en Sobrado en 1168 (Tsobrado 463) e en portugués 
en 1258 (OMP). 

2.7. ETNOTOPONIMIA 

ETN01. Cumbraos 

Aldea da parroquia de Cuíña. 

Os oito lugares así chamados en Galicia (incluído o Cumbráns de Mazaricos) 
están testemuñando a colonización de dominios na nosa área xeográfica por xentes 
procedentes da cidade portuguesa de Coímbra. Esta repoboación parece que puido 
realizarse en dúas etapas diferentes: unha primeira, no séc. V, estaría propiciada polos 
poboadores que fuxiron da cidade portuguesa por causa da devastación orixinada polos 
suevos; a outra, nos séc. VIII-IX, estaría ocasionada polos mozárabes que fuxían dos 
árabes. 

79 Rebello da Silva, Luiz Augusto (1870): Corpo Diplomatico Portuguez. T. IV. Lisboa: Tipographia da Academia 
Real das Sciencias, 320. En 1098 tamén temos o río Sirgeirus (OMP 320). 
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Piel (1951: 9) trae este nome de lugar das formas CONIMBRIANOS / 
COLIMBRIANOS, un étnico tomado do topónimo Conimbria / Colimbria, variantes na 
Idade Media da forma prerromana CONIMBRIGA, de tal maneira que Cumbraos “quer, 
pois, dizer gente oriunda de Coimbra; colónia de conimbrigenses”. Esa Conimbriga 
debeu formarse a partir das raíces indoeuropeas *con- / *cun- ‘rocha, altura’ e *briga 
‘praza forte elevada’ <*bheregh / *bherghos, co significado de ‘montaña’ ou ‘elevación’, 
e presente noutros nomes prerromanos como Amallobriga, Arabriga, Arcobriga, 
Augustobriga, Deobriga... (Villar, F. e Blanca M. Prósper, 2005: 19). 

As referencias escritas ao xentilicio son frecuentes na nosa documentación, onde 
atopamos Conimbria en 898 (CDFerreira 1) e 1071 (ES XL 415). 

Colimbrianos: a. 993 NcltrMedieval 148. 

Colimbrianes: a. 1088 NcltrMedieval 148. 

 

ETN02. Galegos 

Aldea da parroquia de Saa e barrio de Lugo próximo ao actual Hospital 
Universitario.  

Sánchez Pardo, na súa tese de doutoramento (2008: 490-491), sinala o habitual 
que resulta o topónimo “Gallegos” no norte de Castela, en Asturias e no norte de 
Portugal, o que parece reflectir a chegada e instalación nesas zonas de grupos humanos 
procedentes de Galicia. Mais sorpréndese de que no propio territorio galego figuren 
doce lugares con esa denominación, tal e como consta no Nomenclátor da Xunta de 
Galicia. Para el, isto pode deberse a que estes grupos humanos partiron de zonas máis 
densamente ocupadas para instalárense en zonas menos poboadas e que recibirían o 
nome de “Gallegos” pola súa orixe e tamén para diferencialos doutros grupos 
procedentes de fóra da Gallaecia. Non obstante, a existencia do barrio de Galegos nas 
proximidades da propia capital non parece confirmar esta hipótese.  

Pola súa parte, Leite de Vasconcellos (1931: 271) pregúntase se acaso nacerían 
estes topónimos de apelidos dados fóra de Galicia a individuos que despois volvesen á 
patria e aí se establecesen en grupos.  

García Arias (1988: 333) vai máis alá ao sinalar que na toponimia asturiana 
aparecen diferentes lugares do tipo “Gallegos”, aínda que resulta difícil precisar se se 
trata de establecementos de xentes procedentes de Galicia ou “de ascendencia 
propiamente céltica o gala”.  

En tanto, Menéndez Pidal (1960: XLII) fala de movementos de repoboación a 
partir da Gallaecia bracarense. 

Para explicar a orixe do topónimo, Bascuas (2002: 42) pensa nunha ascendencia 
prerromana ao establecer a evolución kalla-ikos > Gallaecus > Gallegos. Esta proxenie 
xa fora analizada por Rivas Quintas (1994: 85), quen constata a existencia do étnico 
Kallaikoí (Estrabón III 3 7), que era Callaeci entre os romanos, de onde sairía galego, 
talvez de orixe caucásica, da raíz *KAL -, a partir de K-L ‘rocha, monte’, con duplicación 
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de -ll - enfatizante. O sufixo -aikoi, -aekos sería de orixe iliria lígur co significado de 
‘propio de’.  

Gallegos: a. 1027 NcltrMedieval 155; a. 1078 Cañizares I 227. Ruy de Gallegos: a. 
1478 DCLugo15 417. 

Gallegos de Juso: a. 1412 DCLugo15 42. 

Gallegos de Suso: a. 1412 DCLugo15 42. 

Galegos: a. 1460 DCLugo15 290. 

ETN03. Ventosiños 

Aldea da parroquia de Coeses, unha forma única na toponimia maior de Galicia. 

A súa situación oronímica parece referirnos que estamos diante dun diminutivo 
de Ventoso, un  derivado adxectival do subst. vento, do lat. VĔNTU (DELL) por medio do 
sufixo -oso (< lat. -ŌSU), e o seu primitivo significado aludiría a un ‘lugar exposto ao 
vento’. O sufixo diminutivo -iño  (< lat. -ĪNUS) acabou por se impoñer en lugar de 
-ĔLLUS a partir do séc. XI.  

Mais a súa terminación plural ben podería indicarnos que se trata dun étnico 
referido aos procedentes dalgún lugar chamado Ventoso ou Ventosa, como tamén 
pensan Navaza e Palacio (1999: 770), pois a forma que nos achega Peiró Graner (1998: 
145, 149) no séc. XVI é Ventosinos e en Madoz tamén lemos Bentosinos (s. v. 
Bentosinos). 

ETN04. Xuxaos 

Aldea da parroquia de Orbazai, a única con esta denominación na toponimia 
maior de Galicia. Non figura na documentación medieval nin en Madoz (s. v. Orbazay). 

A súa situación orográfica, nun lugar que ocupa unha parte baixa próxima ao río 
Mera, parece indicarnos a súa relación co adx. do lat. vulgar iusum < lat. deōrsum, un 
adverbio co significado de ‘abaixo, cara abaixo’ (DCECH, s. v. yuso). Mais é moi 
probable que nos achemos diante dun étnico IUSANUS, talvez referido a xentes 
procedentes de Cedrón Xusaos (Láncara), ou ben do antigo concello de Neira de Xusá 
(actual Baralla), ou de Vilaxusá (Trabada), a partir dunha forma IUSANOS, forma que 
lemos en 1231 na documentación do mosteiro de Santo Estevo de Ribas de Sil (DocRSil 
270). Mentres, Iusanus constátase en 1220 en Sobrado (TSobrado 342). A terminación 
-aos é a propia do sufixo -ANUS neste bloque dialectal.  
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2.8. HAXIOTOPONIMIA 

 

HAX01. Congos, Os  

Aldea da parroquia de Piúgos.  

Xulia Marqués (2004: 971) trae o topónimo O Congo do baixo lat. CANŌNĬCUS 
‘crego’ (DCECH, s. v. canon), primeiramente un adxectivo, logo substantivado 
(DELL), polo que estariamos diante dunha forma obtida por asimilación de vogais a 
partir da estandarizada cóengo, “clérigo que ten un determinado cargo eclesiástico 
dentro do corpo ou comunidade dunha catedral ou colexiata” (DRAG). Desde esta 
perspectiva, o topónimo debe estar relacionado coas posesións que os membros do 
cabido catedralicio tiñan nese lugar.  

Coengos: a. 1456 DCLugo15 259. 

[Cangos]80: Diego dos Cangos: a. 1554 ACLugo16 584. 

 

HAX02. Cruz 

Apelativo que pode referirse tanto á presenza dunha cruz como a un cruzamento 
de camiños. Topónimo moi frecuente en toda Galicia, procede do lat. CRŬCE ‘cruz, 
forca’ (DELL), de orixe incerta. Cherpillod (1988: 95) sinala que o lat. crux 
probablemente estea emparentado cunha lingua mediterránea, quizás fenicia, pois os 
cartaxineses xa practicaban a crucifixión. E engade que este vocábulo algunhas veces 
tiña a acepción de ‘xogo, forca’, adquirindo o significado de ‘cruz’ máis tarde, debido 
ao cristianismo. Parece que xa foi na época do emperador Constantino, no séc. IV, 
cando se ordenou colocar cruces nos camiños para desterrar monumentos que tivesen 
relación coas supersticións dos xentís.  

 

HAX02.1. Cruceiro  

Lugar da parroquia de Pías, un topónimo moi frecuente en todo o territorio 
galego. 

Para Pensado (1999: 326) trátase dunha creación romance moi tardía, 
independentemente do adx. cruciarius, -a, -um, polo que estamos diante dun derivado 
de cruz e o sufixo romance -eiro. A forma actual achámola nunha petición de partición 

                                                 

80 O apelativo castelán canónigos acostumaba representarse pola abreviatura Cangos, polo que podería tratarse dun 
castelanismo (s. v.  Galende, J. C. (2000): Diccionario General de Abreviaturas Españolas. Madrid: Editoral 
Verbum, S. L., 46). 
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de herdade do ano 1458 que recolle Sánchez Carrera na comarca de Tui (TMILG, s. v. 
cruceiro).  

O apelativo cruceiro designa unha “cruz grande de pedra, lisa ou con figuras 
esculpidas, sobre unha longa columna asentada nunha plataforma, que se sitúa 
principalmente nas encrucilladas, á beira dos camiños, nos límites das parroquias e nos 
adros das igrexas” (DRAG). O feito de que en Galicia haxa tantos, leva a pensar a 
algúns historiadores, como recolle Eladio Rodríguez (DEGC, s. v. cruceiro) que “fueron 
levantados para substituir a las antiguas pedras fitas que abundaban en la región y eran 
objeto de devoción especial, y que según Murguía fueron destruídas en gran parte para 
evitar que nuestros campesinos llevasen a ellas sus ofrendas de carácter pagano”. 

 

HAX03. Madanela, A 

Antigo lugar extra muros limítrofe co de Recatelo (vid. HID14.1.) e que se 
encadraba na parroquia de san Pedro. Nestes dous barrios había 45 casas no séc. XIX 
(Madoz, s. v. Lugo). Na actualidade dá nome a unha rúa bastante afastada do seu núcleo 
primitivo. 

O NG recolle quince aldeas con este nome, ademais doutras tres coa forma 
Madalena. A clásica Magdalena é un lugar da parroquia tudense de Ribadelouro. Todas 
elas deben ter a súa orixe no grego MAGDALENÉ, lat. eclesiástico MAGDALENA , un étnico 
referido á aldea hebrea de Magdala (DNG, s. v. Madalena), no sur de Palestina, preto 
do lago de Tiberíades, a actual Maŷdal, que ten a súa raíz no hebreo Migdal ‘torre’. A 
presenza deste nome de muller en diferentes pasaxes do Novo Testamento propiciou a 
súa propagación cunha forma moi semellante na maioría das linguas europeas. 

Como outros antropónimos, volveuse nome común para designar ‘unha persoa 
aflixida, apesarada’.     

Madagnela, A: a. 1338 DCL14 383. Fernando Peres da Madagnela: a. 1349 DCL14 
582. 

Madanella, A: a. 1342 DCL14 480. 

Madanela, A: a. 1348 DCL14 559. Fernan [...] da Madanela: a. 1351 DCL14 649. 

 

HAX04. santo/a 

Do adx. latino sānctus ‘sagrado’, participio de sancĭo ‘facer sagrado ou 
inviolable’ (DELL), constitúe o único termo empregado na Península como título de 
santidade, ao contrario do que sucede en Francia, onde rivaliza con este vocábulo o 
cualificativo dominus / domnus (Piel, 1949-50: 294). En cast. utilízase actualmente a 
forma proclítica san tanto con nome que comece por vogal como por consoante, 
mentres que en gal. normativo emprégase san diante de consoante e santo diante de 
vogal, unha norma que non se cumpre nos topónimos. 

Santa é a forma feminina, do lat. sāncta. 
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HAX04.1. San Amaro 

Aldea da parroquia de Santo André de Castro na que houbo unha ermida 
dedicada a este culto. Outros doce lugares galegos tamén levan o nome deste santo. 

No DNG (s. v. Amaro) considérase que é un santo galego probablemente de 
ascendencia celta, que procede do galo *maruos ‘morto’ > *n-maruos > *amaruos > 
Amaros, co significado de ‘inmortal’. Estaría emparentado coa raíz indoeuropea *mer 
‘morrer’ (IEW 735), ant. irl.  marb, galés marw (Albertos 1966: 149). Menos probable 
sería relacionalo co nome xermánico Ademarus  (HgNb 3.10), de ad-, gót. hapu- ‘loita, 
combate’ e -marus, de marei ‘mar’ ou *marka ‘fronteira’.  

En calquera caso, é un santo con moita devoción en Galicia e moi avogoso para 
a dor de cabeza e o reuma, que representa a máis dunha ducia de lugares da nosa 
xeografía e que a nivel iconográfico acostuma identificarse con san Mauro (DNG). A 
súa festa celébrase o 15 de xaneiro. 

 

HAX04.2. San Domingo  

Cenobio situado entre murallas, na praza do mesmo nome, fundado no séc. XIII. 
Na actualidade alberga o convento e a igrexa das agostiñas recolectas. 

Domingo procede do lat. DŎMĬNĬCUS ‘pertencente ao señor’, un cognome latino 
de carácter eclesiástico (Kajanto 135, 362), derivado de dŏmĭnus ‘señor’ (NDLEE), un 
nome longamente documentado na Idade Media que Piel (1947c: 119) xa constata en 
484, aínda que na nosa área xeográfica a ocorrencia máis antiga que atopamos 
localízase nun documento de 915 da catedral de Santiago (TASantiago 103-106), 
mentres que en Portugal achamos Dominicus en 1086 (OMP 103). A forma actual, 
Domingo, aparece no noso territorio entre 1038-1057 (TSamos 273) e en Portugal en 
1093 (OMP 103). En tanto, a variante Domingos correspóndese cunha forma 
conservada de nominativo. 

Polo que respecta á voz mosteiro, ten a súa orixe no lat. MONASTĒRIU, que á súa 
vez procede do grego µοναστήрɩον ‘residencia solitaria’. 

San Domingo de Lugo: a. 1351 DCLugo14  651, a. 1369 DCLugo14 829, a. 1370 
DCLugo14 832. 

Sant Domingo: a. 1353 DCLugo14 675, a. 1379 DCLugo14 948. 

San Domingo: a. 1364 DCLugo14 754, a. 1364 DCLugo14 759, a. 1380 DCLugo14 
977. 

 

HAX04.3. San Fiz  

Barrio periférico situado na parte sueste da cidade. Eclesiasticamente forma 
parroquia de seu co nome de San Pedro Fiz de Muxa. Piel (1949: 316) considera que a 
presenza dos dous padroeiros nestes casos mostra que se produciu unha “simbiose 
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íntima entre os dois santos venerados en I de agosto, a ponto de serem tomados por un 
só”. 

San Fiz aparece dando nome a 26 lugares no territorio galego de xeito individual 
e a outros dez máis seguidos dunha frase preposicional. Procede do cognome latino 
FELIX (Kajanto, 272), a partir da forma oblicua FELICE, do adx. latino FĒLĪX, -ĪCIS 
‘ fecundo, frutífero’, logo ‘favorito dos deuses’ e  ‘ditoso’.  

Felix, S.: a. 1068 NcltrMedieval 152. 

Sancto Felice de Mugia: a. 1234 CDMeira 307-308. 

Musia, S. Felix: a. 1240 NcltrMedieval 164. 

Santo Felice de Mugia: a. 1309 DCLugo14 115. 

Santi Felicis de Mugia: a. 1309 DCLugo14 115. 

Sant Fiis de Muya: a. 1329 DCLugo14 275. 

Sam Fiiç de Muia: a. 1331 DCLugo14 296.  

Sant Fiis de Muia: a. 1334 DCLugo14 315, a. 1350 DCLugo14 607, a. 1352 
DCLugo14 667.  

San Fiiz de Muia: a. 1339 DCLugo14 393, a. 1339 DCLugo14  401. 

San Fiis de Muya: a. 1341 DCLugo14 455. 

San Fiis de Muja: a. 1380 DCLugo14 989. 

San Fiiz de Muja: a. 1380 DCLugo14 982. 

HAX04.4. San Francisco 

Antigo mosteiro situado entre a Praza da Soidade e a Rúa Nova,  que na 
actualidade alberga o Museo Provincial e a igrexa de San Pedro.  

O nome Francisco vén do lat. medieval FRANCISCUS, un adxectivo étnico 
adaptado do xermánico *frankisk ‘propio dos francos’, que posteriormente pasou a 
indicar ‘francés’. Logo usouse como nome persoal ou como sobrenome (DNG). 
Francesco ‘francés’ foi o alcume que o italiano Juan Bernardone lle puxo ao seu fillo, o 
que sería san Francisco de Asís,  un feito que contribuíu á difusión do antropónimo.  

San Françissco: a. 1326 DCLugo 244. 

San Françisco: a. 1342 DCLugo 466, a. 1374 DCLugo 867. 

Sant Françisco: a. 1350 DCLugo 614, a. 1379 DCLugo 948, a. 1379 DCLugo 962. 

San Françisco de Lugo: a. 1352 DCLugo 663. 

HAX04.5. San Lázaro 

Barrio periférico da cidade situado a carón do río Miño, na súa marxe dereita, e 
por onde discorre o Camiño Primitivo a Compostela. Outros cinco lugares dos concellos 
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de Begonte, Noia, Pobra do Caramiñal, Ribadeo e Santiago de Compostela conservan 
este topónimo.  

A súa denominación está relacionada coa existencia dun antigo lazareto 
medieval que se refixo no séc. XVIII81, un hospital para atender leprosos e outras 
persoas que padecían enfermidades moi contaxiosas, situado en fronte da actual igrexa.  

Lázaro é o nome dun personaxe bíblico resucitado por Xesús, unha forma 
abreviada de Eleázaros, que procede do arameo La’azar, do hebreo El’azar  ‘Deus 
axudou’ (DNG), a partir do gr. Lázaros e o lat. LAZARUS. Consérvase no léxico común 
de xeito figurado coa acepción de ‘mendigo, farrapeiro’.   

Sant Lazero: a. 1380 DCLugo14 973. 

San Laçero: a. 1381 DCLugo14 1003. 

San Lasero: a. 1388 DCLugo14 1055. 

San Lazaro: a. 1554 AcLugo16 559. 

 

HAX04.6. San Mamede 

Aldea das parroquias de Ribas de Miño e San Mamede dos Anxos.  

Máis de vinte lugares galegos levan o nome deste  santo, trece deles na provincia 
de Lugo, ademais doutros dezaoito que van modificados por unha frase preposicional, o 
que indica o amplo culto e a veneración deste mártir da rexión turca de Capadocia no 
noso territorio.  

Piel (1949: 356) establece a súa orixe no nome MAMMES, -ETIS, a través das 
formas de acusativo MAMMETE ou do xenitivo impropio MAMMETI , de etimoloxía 
escura, quizás relacionada coa palabra grega mammé ‘nai, mamá’ (DNG), aínda que o 
propio Piel e tamén Elixio Rivas (1991: 217) o relacionan co lat. mamma ‘nai, ama de 
leite, mama’, polo que a nivel popular se considera un santo avogoso das amas de cría.  

 Sancti Mametis: a. 897 CDCañizares 74. 

Sam Mamede: a. 1326 DCLugo14 244. 

 

HAX04.6.1. San Mamede dos Anxos 

Parroquia situada na zona sueste, limítrofe coa capitalidade municipal, que ten 
como padroeiro a san Mamede. A nivel eclesiástico pertence ao arciprestado de Lugo.  

Na escasa documentación medieval que atopamos referida a este lugar aparece 
como Sancti Mameti de Cucus en 1120 (hoxe en día, O Cuco é unha aldea da veciña 

                                                 

81 Yzquierdo Perrín, Ramón (2003): Los caminos a Compostela. El arte de la peregrinación. Madrid: Ediciones 
Encuentro, S. A., 43. 
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freguesía de Santo André de Castro, s. v.) e unicamente como S. Mametis en 1133, polo 
que é moi probable que a súa nova denominación teña que ver cunha posterior 
delimitación parroquial. No Catastro da Ensenada figura co nome actual castelanizado. 

Anxos é o plural de Anxo, unha voz procedente do lat. eclesiástico ANGĔLU 
‘mensaxeiro’ (DNG), quizás relacionado coa devoción que a igrexa católica promoveu a 
partir do Concilio de Trento  en favor dos Anxos Custodios.  

Sancti Mameti de Cucus: a. 1120 Cañizares I 243 = a. 1120 CDCañizares 262 

S. Mametis, ecclia.: a. 1133 NcltrMedieval 160 

 

HAX04.7. San Marcos 

Antiga capela medieval situada no edificio que hoxe é sé da Deputación 
Provincial, na rúa do mesmo nome. Este pazo foi construído en 1886 para acoller o 
hospital que substituiría o de san Bertomeu, situado este nun edificio pegado á actual 
igrexa de san Froilán e que fora destruído por un incendio en 1857. Con posterioridade, 
tamén albergou un centro de ensino e a Biblioteca Provincial. 

Marcos procede do cognome latino MARCUS (Kajanto 173), un nome teofórico 
romano que contén o nome dun deus, e significa ‘de Marte’, ‘dedicado ao deus Marte’ 
(DNG). Non é un santo moi arraigado na tradición popular galega, a pesar do 
evanxelista co mesmo nome, pois pouco máis de media ducia de aldeas galegas son 
coñecidas por este haxiototopónimo. 

Na documentación medieval que atopamos figura sempre sen –s: 

Sam Marco: a. 1326 DCLugo14  245, a. 1395 DCLugo14 1073. 

San Marco: a. 1329 DCLugo14 274, a. 1369 DCLugo14 819. 

San Marcho: a. 1336 DCLugo14 356, a. 1338 DCLugo14 388. 

 

HAX04.8. San Pedro 

San Pedro foi un dos doce discípulos de Xesús, de aí a abundante proliferación 
de lugares que conteñen esta denominación na xeografía galega: máis de 60 na súa 
forma básica e outros 30  máis seguidos dunha frase preposicional (soamente na 
provincia de Lugo contabilizamos uns 35). A súa festividade, xuntamente coa de san 
Paulo, celébrase o 29 de xuño, data do seu martirio, aínda que o 22 de agosto ten outra 
privativa denominada Cathedra sancti Petri  e  por influencia do calendario romano 
introduciuse o día 1 de agosto outra máis denominada Vincula santi Petri (Piel 1950: 
306).  

Pedro é unha adaptación do nome lat. PETRUS, unha forma masculina de PĔTRA 

‘pedra’, do arameo Kefá ‘a roca’, alcume dado por Xesús a Simón. Petro existiu como 
cognome latino (Kajanto 310), quizais baseado nunha orixe rústica. É un dos quince 
nomes masculinos máis frecuentes en Galicia dende a Alta Idade Media (Boullón, 1999: 
361).  
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De Petrus tamén derivan na toponimia Pedre, Pidre e Vilapedre (Vid. Piel, 
1947c: 322). 

 

HAX04.8.1. San Pedro de Mera 

Parroquia situada na parte suroeste do termo municipal, limítrofe cos concellos 
de Friol e Guntín. O seu padroeiro é san Pedro e eclesiasticamente pertence ao 
arciprestado dos Coutos de Lugo (dereita).  

Para Mera, vid. Mera, A (HID10.). 

Mera, S. Pedro: a. 1027 NcltrMedieval 162, a.  1170 NcltrMedieval 162, a. 1221 
NcltrMedieval  162. 

Sancto Petro de Mera: a. 1078  CDCañizares 244 = a. 1078 Cañizares I 227. 

Sant Pedro de Mera: a. 1347 DCLugo14 547. 

 

HAX04.8.2. San Pedro de Abaixo  

Aldea da parroquia de San Pedro de Mera. Abaixo é un derivado do adx. baixo 
(<lat. vulg. BASSUS). Indícanos a existencia doutra parte da aldea que está nun nivel 
topográfico superior.  

 

HAX04.8.3. San Pedro de Arriba  

 Aldea da parroquia de San Pedro de Mera. Arriba, de AD + RĪPA ‘ribeira’, situado a 
maior altitude,  serve para distinguilo de San Pedro de Abaixo, que está situado nun 
nivel topográfico máis fondo.  

 

HAX04.9. San Román 

Parroquia localizada na parte sur do termo municipal, limítrofe co concello de 
Guntín, que, a pesar de ser designada co nome dun santo, ten como patroa a santa 
Cristina. A nivel popular coñécese maioritariamente como Santa Cristina ou como 
Santa Cristina de san Román. Eclesiasticamente encádrase no arciprestado dos Coutos 
de Lugo (dereita).  

Dezaseis lugares galegos levan este haxiotopónimo no seu nome. Outros oito 
máis teñen a variante San Romao, todos eles na provincia lucense. 

Aínda que a forma medieval era San Romao, coa terminación propia desta zona, 
a partir do Catastro de Ensenada (s. v.) e en Madoz (s. v.) figuran como San Román, 
talvez por un proceso de castelanización. 
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Román procede do xentilicio latino ROMANUS (Kajanto 182), a partir do adx. 
latino rōmānus  ‘romano, relativo a Roma’, un cognome étnico que tiña o significado 
político de ‘cidadán de Roma’ (DNG). As variantes Romao (vid. AGR09.1. As cortiñas 
de San Romao ) e  Romai (vid. ANL37.) supoñen a caída da nasal intervocálica na 
terminación latina –ANU / -ANI, fronte á conservación en Román.  

O culto a san Román de Antioquía, un mártir durante a persecución de 
Maximiano no ano 258, parece ser xa anterior ao séc. IV na Península Ibérica, segundo 
testemuña Piel (1949: 350). A súa festividade celébrase o dezaoito de novembro.  

Sancto Romano: a. 1120 CDCañizares 263; ca. 1133 Cañizares II 519. 

Sant Romao: a. 1272 CDFerreira 631 

San Romao: a. 1326 DCLugo14 244, a. 1349 DCLugo14 583, a. 1379 DCLugo14 938. 

San Romao de Pallares: a. 1349 DCLugo14 583. 

HAX04.10. San Salvador de Muxa 

Parroquia limítrofe co termo municipal pola súa parte norte. O seu padroeiro é san 
Salvador e eclesiasticamente pertence ao arciprestado dos Coutos de Lugo (esquerda).  

Quince lugares repartidos pola xeografía galega levan o nome deste santo e outros 
catorce van seguidos dun complemento preposicional. O Salvador constitúe  a primeira 
advocación de Deus en número de parroquias, unhas 171 (DNG). Para Jaime Delgado82 as 
dúas máis antigas na igrexa foron santa María e san Salvador. Na súa opinión, coa creación 
de mosteiros dúplices no mundo rural, o dos freires estaría dedicado a santa María e o das 
monxas a san Salvador. En Muxa temos ámbolos dous padroeiros, santa María de Muxa e 
san Salvador de Muxa, polo que non resultaría estraño que existiran dous pequenos 
cenobios na contorna. 

Salvador ten a súa orixe no cognome latino SALVATOR (Kajanto 362), do lat. 
salvator, -oris ‘salvador, libertador’, un termo nacido nos ambientes cristiáns dos 
primeiros séculos (DNG), a partir do lat. salvus ‘enteiro, intacto’ (DELL). Piel (1950: 308) 
pensa que a súa festividade orixinaria debía coincidir coa de Nadal ou a de Pascua e que a 
partir dos séc. XI-XII pasou a celebrarse o seis de agosto. 

Para Muxa, vid. ANP16. 

Musia Sª. Mª. et S. Salvador: a. 1213 NcltrMedieval 164, a. 1268 NcltrMedieval 164. 

Sant Salvador de Muja: a. 1474 DCLugo15 395. 

HAX04.11. San Vicente de Pías 

Aldea da parroquia de Pías. 

82 Delgado Gómez, J. (2009): El origen de la iglesia lucense. Lugo: La Voz de la verdad,  79. 
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Vicente ten a súa procedencia no cognome latino VINCENTIUS (Kajanto 278), 
formado a partir de VINCENTE, do lat. vincens, -tis ‘o vencedor, o vitorioso’, participio 
de presente do verbo vinco ‘vencer’, un nome moi frecuente entre os primitivos cristiáns 
polo seu valor augural: a victoria da fe sobre o pecado (Piel, 1949: 331-332; DNG). 
Vincentius constátase en Samos en 872 (TSamos 70) e en 930 (TSamos 340). Na nosa 
área máis próxima temos Sancto Vincentio de Edral (hoxe Veral) en 1257 (CDFerreira 
145).  

San Vicente foi un dos mártires máis representativos do cristianismo debido aos 
suplicios que recibiu (Piel, 1949: 331-332). Neses primeiros séculos de evanxelización 
cítanse varios mártires con este nome, entre eles san Vicente de Zaragoza, quen, despois 
de ser levado a Valencia, foi torturado polas autoridades romanas, morrendo en prisión 
no ano 304, e logo tirado ao mar cunha roda de muíño atada ao pescozo (DNG). A súa 
festa celébrase o día 22 de xaneiro. 

No territorio galego dá nome a máis de 20 aldeas e noutros dez lugares máis vai 
seguido dun complemento preposicional.  

Para Pías, vid. SOC18. 

 

HAX04.12. San Xillao 

Aldea da parroquia de Bocamaos e arrabalde do termo municipal situado entre a 
rolda das Fontiñas e a rúa rei don García. Outros cinco lugares da provincia lucense e un 
da de Ourense teñen este nome. 

Xillao, o mesmo que Xulián e Illán,  proceden do cognome latino IULIANUS , 
formado a partir do xentilicio Iulius (Piel, 1949: 345). Esta mesma orixe é a que propón 
Piel para os portugueses são Gião,  são Julião e Santulhão, así como para os españois 
san Julián, Santullán, Santullano e Santillán.   

A súa festividade celébrase o sete de xaneiro. Os mártires san Xulián e santa 
Basilisa, a súa esposa, son os padroeiros do mosteiro de Samos. 

Sancti Iuliani de Boccamalos: ca. 760 ES XL 366. 

Sancto Iuliano: a. 1068 NcltrMedieval 157. 

[San Iulao]:  Pedro Peres de San Iulao: a. 1306 DCLugo14  84. 

San Jullao: a. 1325 DCLugo14 227, a. 1378 DCLugo14 935. 

San Iullao: a. 1336 DCLugo14 363, a. 1349 DCLugo14 599. Rodrigo Afonso de San 
Iullao: a. 1337 DCLugo14 905. 

 

HAX04.13. San Xoán 

O nome Xoán é o máis representado no santoral e un dos máis frecuentes en 
Galicia dende a Alta Idade Media. Entre os benaventurados que levan este nome 
destacan san Xoán, coñecido como Bautista por bautizar a Xesús no Xordán e 
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proclamalo Mesías, que é o primeiro na xerarquía dos santos para a Igrexa católica e o 
seu culto é un dos máis antigos en Hispania (DNG), e tamén san Xoán Evanxelista, 
irmán de Santiago o Maior, autor dun dos Evanxeos do Novo Testamento. A festividade 
de san Xoán Bautista celébrase o 24 de xuño e a de san Xoán Evanxelista o 27 de 
decembro, aínda que na maioría dos lugares de Galicia coinciden ámbalas dúas 
celebracións. 

Xoán vén do lat. IOHANNES, a partir de IOHANNE, procedente do hebreo Yohanan, 
composto de Yoh ou Yah, abreviatura de Yaveh ‘Deus’ e hanan ‘misericordia’ (DNG),  
a pesar de que Piel (1950: 300) non desbota a posibilidade de que existise unha forma 
vulgar de xenitivo Joan(n)i por Johannis. Os seus resultados na toponimia son diversos: 
San Xoán, Seivane, Seoane, Vilaxoán, Xoane, Xoaine, etc. (Vid., ademais, Piel 1947c: 
176; Boullón, 1996: 377-392). 

 

HAX04.13.1. San Xoán de Pena 

Parroquia situada na parte sueste do concello, baixo a advocación relixiosa de 
san Xoán. Eclesiasticamente pertence ao arciprestado de Lugo. Constitúe a única 
freguesía con este nome en toda a xeografía galega. 

Para Pena, vid. ORO25. 

Sancto Joanne de Penna: a. 1119 Cañizares II 491. 

Sancti Ioannis de Penna: a. 1120 Cañizares I 243. 

Sanctum Joannem de Penna: a. 1123 Cañizares II 495.  

Sancti Joannis de Pena: ca. 1133 Cañizares II 519. 

Sayoane de Pena: a. 1306 DCLugo14 81, a. 1334 DCLugo14 328, a. 1342 DCLugo14 
462, a. 1382 DCLugo14 1031.  

Sayoane de Penna: a. 1341 DCLugo14 453, a. 1342 DCLugo14 461, a. 1343 
DCLugo14 493. Fernan Pellaes de Sayoane de Penna: a. 1339 DCLugo14 393. 

[Sayoan de Pena]: Rodrigo Eanes de Sayoan de Pena: a. 1342 DCLugo14 462. 

San Yoan de Pena: a. 1346 DCLugo14 536. 

San Yoane de Pena: a. 1346 DCLugo14 536. 

Sanyoane de Penna: a. 1347 DCLugo14 555, a. 1367 DCLugo14 783. 

Sanyoane de Pena: a. 1379 DCLugo14 966. 

No Catastro de Ensenada figura castelanizado como San Juan da Pena (s. v.). 

 

HAX04.13.2. San Xoán do Alto  

Parroquia asentada na parte suroeste do termo municipal que ten como padroeiro 
a san Xoán. A nivel eclesiástico encádrase no arciprestado dos Coutos de Lugo 
(dereita). Constitúe a única freguesía con esta denominación en todo o territorio galego.  
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Nesta parroquia existiu o mosteiro de Sancti Ioannis Baptiste, fundado en 964 
(CDCañizares 130-132, 154, 199) e que dependía do de Sobrado dos Monxes. A 
freguesía, nun principio, coñecíase polo nome de San Xoán de Mera, por estar situada 
na terra regada por ese río, e a partir de mediados do séc. XIII aparece coa 
denominación actual, tal e como comprobamos nos exemplos. No Catastro de Ensenada 
aparece castelanizado como San Juan do Alto (s. v.). 

Alto debe estar en consonancia con Alta, un apelativo que no séc. XIII, e xa 
antes, recibían as actuais parroquias de Santa María de Alta e Santalla de Bóveda de 
Mera, situadas todas elas no mesmo contorno e formando un triángulo equilátero. 
Parece, pois, que se refire a un (locu) ALTU   ‘lugar elevado, alto’, do lat. ALTUS, un 
adxectivo e nome (DELL). Menos probable semella relacionalo co cognome latino Altus 
(Solin e Salomies 291). 

No NG figuran nove O Alto na Coruña, dez en Lugo e un e Ourense; mentres 
que 28 compostos distribúense ao longo das catro provincias. 

Sancti Iohannis de Mera: a. 747 CDCañizares 33. 

Sancti Ioannis in Mera: a. 985 CDCañizares 154. 

Sancto Ioanne de Mera: a. 1006 CDCañizares 199. 

Alto, S. [Ioanne] ecclia.: a. 1257 NcltrMedieval 140 

 

HAX04.13.3. San Xoán do Campo  

Parroquia situada na parte sur do termo municipal, limítrofe co concello de 
Guntín. O seu padroeiro é san Xoán e a nivel eclesiástico pertence ao arciprestado dos 
Coutos de Lugo (dereita). 

Para Campo, vid. AGR04. 

Sancti Iohannis de Campo: a. 747 CDCañizares 33. 

Sancti Ioannis de Campos: a. 1078 CDCañizares 243. 

Sancti Joannis de Campo: a. 1180 Cañizares II 602, a. 1182 Cañizares II 615, a. 1204 
Cañizares III 689. 

Sanctum Joannem scilicet de Campo: ca. 1181 Cañizares 604.  

[San Yoanne do Campo]: Iohan Nunez de San Yoanne do Campo: a. 1307 DCLugo14 
88. Iohan Nunez de San Yoanne do Campo: a. 1307 DCLugo14 88. 

Sanyoane do Canpo: a. 1314 DCLugo14 169. 

Sayoane do Campo: a. 1369 DCLugo14 827. 

No Catastro de Ensenada consta a forma castelanizada de San Juan do Campo 
(s. v.). 
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HAX04.13.4. Seivane 

Aldea da parroquia de Tirimol. É unha forma toponímica que se conserva 
unicamente en cinco concellos lucenses próximos: por un lado, Lugo e Outeiro de Rei; 
por outro, Abadín (acompañado de complemento preposicional), Mondoñedo, e Vilalba.  

 Seivane é un nome de lugar formado por evolución de S. Johannes (Piel 1950: 
301), a partir de SAN(CTU) IOHANNE, un haxiotopónimo do que derivan diversas formas 
toponímicas, sendo a máis frecuente Seoane (vid. Piel 1950: 299-302).  

 Non temos referencias escritas do noso nome de lugar, pero si do homónimo 
mindoniense: así, en 935, lemos sancti Joannis de Vallebria (ES XVIII 309) e cara a 
951-956 sancto Iohanne in Vallebria (TLourenzá 36-37). 

HAX04.13.5. Seoane 

Aldea das parroquias de San Xoán de Pena, San Xoán do Alto e San Xoán do 
Campo.  

Preto de 50 lugares galegos levan este nome, ben como forma única, ben 
acompañado dun modificador, repartido de xeito maioritario nas provincias de Lugo e 
Ourense, e con escasa presenza na de Pontevedra. 

Como no caso de Seivane  é un nome de lugar formado por evolución de S. 
Johannes (Piel, 1950: 301), a partir de SAN(CTU) IOHANNE.  

A forma actual achámola en 1025 na documentación de Oseira, onde consta o 
lugar de sancti Salvatoris de Seoane (CDOseira 1), aínda que referido á parroquia 
monfortina de igual nome. Un estadio evolutivo anterior témolo en 1232 nun 
documento do mosteiro becerreense de Penamaior no que se le Sanioanes (CODOLGA, 
s. v. sanioanes), pero que tampouco debe ter relación co da freguesía que estamos a 
estudar.

Os nomes de lugar Seoane / Seivane na 
toponimia maior de Galicia (PTG): 

■ Seoane 

■ Seivane 
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HAX04.14. Santa Comba 

Nome dun lugar e parroquia situada na parte sueste do termo municipal, 
limítrofe co concello do Corgo. O seu padroeiro é san Pedro. A nivel eclesiástico 
pertence ao arciprestado de Lugo. Outra ducia de lugares co nome desta santa repártense 
polas catro provincias galegas. 

Leite de Vasconcellos (Opúsculos II 239-240) trae os numerosos Santa Comba 
portugueses do cognome latino COLUMBA, tirado do substantivo común colŭmba 
‘pomba’, animal sagrado de Venus (DNG). Silveira (1937: 106) sinala que Comba é 
nome antigo e vulgar de muller e que a haxiografía cristiá rexistra unha santa Comba 
francesa do s. III e outra española, mártir en Córdoba, en 853, o que levou a Godoy 
Alcántara (Ensayo, 231) a relacionar con esta última a vulgarización na Península do nome 
Columba. Menciona, así mesmo, outras dúas ou tres santas Combas portuguesas máis ou 
menos apócrifas.  Piel (1950: 283) pensa que  o predominio deste culto no territorio galego 
e no norte de Portugal débese unicamente a antigos contactos entre Francia e o reino 
visigodo.  

Desde o punto de vista fonético temos diferentes realizacións na Península: en 
galego e portugués consérvase o grupo -mb- intervocálico, con perda do -l- (Santa 
Comba); en Cataluña e na maioría do dominio castelán prodúcese a redución do grupo 
-mb- > -m- (Santa Coloma), mentres que achamos Santa Colomba en terras de Asturias, 
León e Zamora. 

Sta. Columba: a. 745 NcltrMedieval 148; a. 747 NcltrMedieval 148; a. 897 
NcltrMedieval 148; a. 1017 NcltrMedieval 148. 

Sancta Columba: a. 1119 Cañizares II 491; ca. 1133 Cañizares II 519.  

Sanctae Columbae : a. 1230 Cañizares III 73. 

Sta. Colomba: a. 1261 NcltrMedieval 148. 

Santa Coonba: a. 1336 DCLugo14 348, a. 1343 DCLugo14 492, a. 1364 DCLugo14 
757, a. 1379 DCLugo14 966. 

Sant Pedro de Santa Coonba: a. 1357 DCLugo14 695, a. 1384 NcltrMedieval 1041. 

Santa Coomba: a. 1382 DCLugo14 1029, a. 1384 NcltrMedieval 1041. Affonso Lopes 
de Santa Coomba: a. 1335 DCLugo14 684. 

 

HAX04.15. Santa Engracia 

Aldea da parroquia de Santa Comba, a única dedicada a esta santa en toda a 
xeografía galega. 

Piel (1949: 320) trae este nome cristián de (santa) INGRATIA , que na súa opinión 
remonta a Encratis ‘continente’, aínda que parece máis lóxico relacionalo co lat. in 
grātĭa ‘en graza’, alusivo ao don concedido por Deus ao home para conseguir o ceo.  

Santa Engracia é unha das chamadas mártires de Zaragoza. Glorificada por 
Prudencio, parece ser que despois de ser azoutada pendurárona dun madeiro cun cravo 
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espetado na testa (DNG) e que, gravemente mutilada, logrou fuxir con vida (Piel 1949: 
320). 

Na documentación do territorio castelán temos sancte Engracia en 852 
(Diplomática 242-246). Na nosa área xeográfica lemos unha Maria Petri dicta Ingratia 
en 1235 (TSobrado I 400). 

HAX04.16. Santa Eufemia 

Aldea da parroquia de Calde. Outros nove lugares das provincias da Coruña, 
Lugo e Ourense levan o nome desta santa. Como padroeira é titular de nove parroquias. 

Eufemia é un nome de orixe grega, de Εύφηµία, tirado de εύφηµέω (Piel 1949: 
350), co significado de  ‘ben falada’  ou que ‘ten boa sona’.  

Santa Eufemia foi filla dun senador en Calcedonia, na antiga Asia Menor, que 
morreu mártir na persecución de Diocleciano no ano 303 e a súa festividade figura xa 
no santoral primitivo o dezaseis de setembro. Mais as igrexas de Tui e Ourense 
reivindicárona como santa local (ES XVII 222; ES XXII 98) e parece ser que o seu 
corpo repousa nunha das capelas colaterais da catedral de Ourense (DNG). Esta 
reivindicación vén motivada por unha lenda ourensá que sitúa o seu martirio na serra de 
Santa Eufemia, que serve de lindeiro entre Galicia e Portugal, en tempos de Adriano, e 
que refire o achado do seu sepulcro nese lugar en 1060, despois de que unha moza 
pastora observase a presenza dunha man fóra cun anel. Non puido resistir a tentación da 
xoia e quitoulle o anel,  pero quedou sen fala ata que o volveu poñer na man. Este feito 
milagreiro provocou unha disputa entre as autoridades eclesiásticas de Braga e de 
Ourense, que resolveron poñendo o seu corpo nun carro e que os bois tirasen cara onde 
quixesen. Así o fixeron e os animais colleron para Ourense. Estas escenas tallounas 
Francisco de Moure no coro da catedral de Lugo, como recolle Nicandro Ares: “Santa 
Eufemia sinala o ceo co índice da man dereita, no que leva o anelo. Coa man esquerda 
sostén unha palma sobre a roda dun carro. E do seu colo colga a corda que guiou ós 
bois” (1995c: 3-11, s. v. Santa Eufemia). 

Eufemia Sª. : a. 1088 NcltrMedieval 151. 

[Santa Euffemea]: Arias Ferrnandes de Santa Euffemea: a. 1307 DCLugo14 87. 

[Santa Ouffemea]: Iohan Domingues de Santa Ouffemea: a. 1334 DCLugo14 324. 

Santa Eufemea: a. 1346 DCLugo14 532, a. 1376 DCLugo14 883. 

HAX04.17. Santa Locaia 

Aldea da parroquia de Carballido que presenta outros cinco lugares homónimos 
nos concellos de Arteixo, Castro de Rei, Ponteareas, Sober e Taboadela. Ademais, como 
padroeira, figura como titular doutras catro freguesías, e unha parroquia de Guitiriz leva 
o nome de Santa Locaia de Parga.

Leocadia é o nome dunha santa que se conmemora o nove de decembro. O seu 
étimo está no antropónimo fem. do lat. tardío LEOCADĬA, de Λευκαδία, formado a partir 
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do gr. λευκάς, -άδος ‘branco, brillante’, que figura nunha inscrición da Galia en 431 
(Piel 1949: 323). Nos documentos catedralicios temos a igrexa de Sancte Leocadie en 
747 (CDCañizares 31) e en 897 (CDCañizares 73) e a uila que uociant Sancta Leocadia 
en 982 (CDCañizares 152), pero que deben corresponderse cun lugar do actual concello 
de Sober ou próximo ao río Búbal. 

En Portugal, ademais de Sancta Leoccadia en 1058 (OMP 305), lemos os nomes 
persoais Leocaia e Locaia en 1258 (OMP 194).  

 

HAX04.18. Santa María de Alta  

Parroquia baixo a advocación de santa María e que eclesiasticamente pertence ao 
arciprestado dos Coutos de Lugo (dereita).  

Temos multitude de igrexas dedicadas a santa María, a nai de Cristo, un nome 
derivado do hebreo Marah ‘contumaz’, ‘a que ten amargura’ (DGN, s. v. María) ou 
Maryâm ‘chea de graza’, ‘estrela do mar’ (OPNH, s. v. María). Outros parten do 
exipcio mrj-imn ‘amada do deus Amón’ ou dun nome composto do exipcio mrj(t) 
‘amada’, co sufixo feminino hebreo -am (DNG, s. v. María). En calquera caso, 
adaptouse primeiramente ao grego e posteriormente pasou ao lat. como MĂRĪA, con 
ocorrencias moi semellantes na maioría dos idiomas.  

En toda a documentación que manexamos, e mesmo a nivel oral, aparece sempre 
como Santa María Alta e nunca como Santa María de Alta, que é como consta na 
nomenclatura oficial da Xunta de Galicia. Isto fíxonos dubidar en considerar todo o 
topónimo coma un haxiotopónimo, ou, o que parece máis seguro, que o segundo 
elemento faga referencia a un orónimo (pois tamén figura o lugar de Alta nesta 
freguesía, que ben puido dar nome a toda a parroquia). 

En efecto, como nos refire Santa Rosa de Viterbo (1799: II 303) co nome de 
Santa María Alta designábase o día quince de agosto, pois “o pintar-se a Soberana Mãi 
de Deos subindo aos ceos, e como ausentando-se de nós n’este insigne dia da sua 
Assumpção, occasionou este nome”. E un documento do mosteiro portugués de San 
Tirso datado en 1415 confirma esta festividade: “por este dia de santa maria alta que ora 
pasou” (Carvalho Correa, 273). 

É probable que incluso houbese interferencias entre o haxiotopónimo e o 
orotopónimo, como se observa no santuario portugués de Nossa Senhora de Monte Alto, 
no concello de Arganil, distrito de Coímbra, pois antigamente recibía o nome de Santa 
María Alta83. Mais a pintoresca posición deste enclave luso nun lugar elevado desde o 
que se divisa unha gran parte das dúas Beiras, inclínanos a pensar que o noso topónimo 
tamén faga referencia á súa situación orográfica elevada. Por esta razón, para o estudo 
de Alta vid. Alta (ORO02.).  

                                                 

83 Castilho, Alexandre Magno del (1868): Almanach de lembranças luso-brazileiro para o ano de 1868. Lisboa: 
Typographia franco-portugueza,  334. 



CARLOS VÁZQUEZ GARCÍA 

200 

Sta. Maria alta: a. 964 Cañizares I 117. 

Sancta Maria Alta: séc. XII Cañizares II 456. Iohan Peres de Sancta Maria Alta: a. 
1339 DCLugo14 393. 

Santa Maria Alta: a. 1304 DCLugo14 71, a. 1306 DCLugo14 79, a. 1306 DCLugo14 
80, a. 1306 DCLugo14 81, a. 1308 DCLugo14 93, a. 1308 DCLugo14 101, a. 1309 
DCLugo14 114, a. 1309 DCLugo14 119, a. 1309 DCLugo14 120, a. 1311 DCLugo14 
141, a. 1311 DCLugo14 145, a. 1313 DCLugo14 166, a. 1319 DCLugo14 206, a. 1322 
DCLugo14 220, a. 1325 DCLugo14 225, a. 1332 DCLugo14 300, a. 1333 DCLugo14 
308, a. 1334 DCLugo14 327, a. 1319 DCLugo14 206, a. 1349 DCLugo14 586. Aldara 
Eanes de Santa Maria Alta: a. 1350 DCLugo14 614. Domingo Ferrnandes de Santa 
Maria Alta: a. 1308 DCLugo14 93. Domingo Ferrnandez de Santa Maria Alta: a. 1308 
DCLugo14 101. Garcia Ferrnandes de Santa Maria Alta: a. 1306 DCLugo14 84, a. 1350 
DCLugo14 614. Garçia Fernandez de Santa Maria Alta: a. 1308 DCLugo14 101. Garçia 
Ferrnandez de Santa Maria Alta: a. 1306 DCLugo14 81, a. 1307 DCLugo14 87. Garcya 
Ferrnandes de Santa Maria Alta: a. 1308 DCLugo14 93, a. 1309 DCLugo14 119, a. 
1309 DCLugo14 120, a. 1311 DCLugo14 145. Gonçalvo Garçia de Santa Maria Alta: a. 
1332 DCLugo14 300, a. 1333 DCLugo14 308. Iohan Peres de Santa Maria Alta: a. 1330 
DCLugo14 286. Johan Peres de Santa Maria Alta: a. 1327 DCLugo14 255. Miguell 
Perez, dito Manchon, de Santa Maria Alta: a. 1311 DCLugo14 141. Pedro Novo de 
Santa Maria Alta: a. 1311 DCLugo14 145. Pedro Outeyro de Santa Maria Alta: a. 1334 
DCLugo14 327.  

HAX04.19. Santa Marta 

Aldea da freguesía de Santa Marta de Fixós. 

Dezanove lugares da xeografía galega levan o nome desta santa oriental. 
Ademais, catro parroquias da Coruña, Lugo e Ourense acompañan o haxiotopónimo cun 
complemento preposicional e é a patroa titular de oito freguesías.  

Marta é un nome bíblico, irmá de Lázaro e de María, e un cognome frecuente de 
muller (Piel 1949: 347-348). Procede do arameo martâ ‘señora, patroa’, que pasou ao 
grego e ao latín como MARTHA (DNG).  

Marta, Sª: a. 984 NcltrMedieval 161, a. 1185 NcltrMedieval 161, a. 1223 
NcltrMedieval 161. 

[Santa Martha]: Aras Peres de Santa Martha: a. 1344 DCLugo14 495. 

[Santa Marta]: Arias Peres de Santa Marta: a. 1349 DCLugo14 591. 

HAX04.19.1.  Santa Marta de Fixós 

Parroquia situada na parte sur do concello que ten como titular a santa Marta. 
Eclesiasticamente pertence ao arciprestado dos coutos de Lugo (dereita). 

Para Fixós, s. v. ORO16. 

Santa Marta: a. 1309 DCLugo14 103, a. 1314 DCLugo14 169, a. 1328 DCLugo14 
266, a. 1334 DCLugo14 324. 
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Sancte Marthe: a. 1315 DCLugo14 176. 

Santa Marta de Foioos: a. 1333 DCLugo14 310. 

 

HAX04.20. Santalla 

Aldea da parroquia de Cuíña. Outros 22 lugares galegos levan este nome e en 
doce casos máis vai acompañado dunha frase preposicional. Como padroeira é titular de 
36 freguesías.  

A súa xénese está en SĀNCTA EULĂLĬA, do gr. Εύλαλία ‘a ben falada’, de eu 
‘ben’ e laleo ‘falar’, unha base da que derivan diferentes formas toponímicas: Santa 
Baia, Santa Eulalia, Santa Olaia, Santaia, Santalla e Santoalla (Vid. Piel 1949: 312-
313). Os seguintes estadios da súa evolución serían: Santolalla  > Santoalla > Santalla. 

Neste lugar erixiuse un monasterio na época medieval fundado por Ildoncia 
Gundesindiz tal e como constatamos xa na documentación do séc. X: monasterio sancte 
Eolalie nuncupatum locum Fingonij (Cañizares I 166 bis). 

Fingoni, monasterium S. Eolalie: a. 995 NcltrMedieval 153. 

Scte. Eulalie de Fingoi: a. 1038 Cañizares II 368. 

Fingone, S. Ant. et Sª. Eolalia: a. 1088 NcltrMedieval 153, a. 1214 NcltrMedieval 153. 

S. Eulalie de Fingone: a. 1214 NcltrMedieval 149, a.  1224 NcltrMedieval 149. 

Santa Alla de Fingoe: a. 1316 DCLugo14 191. 

 

HAX04.20.1. Santalla de Bóveda de Mera 

Parroquia situada na zona oeste do termo municipal, limítrofe co concello de Friol. 
A titular da freguesía é Santalla. Eclesiasticamente pertence ao arciprestado dos coutos de 
Lugo (dereita).  

Entre os séculos IX-XIII era coñecida como Sancta Eolalia Alta. Para Alta, vid. 
ORO02. 

Sancte  Eolalie Alta: a. 897 CDCañizares 73. 

Sacta Eolalia Alta: a. 1088 CDCañizares 251 = a. 1088 ES XL 423. 

Sancta Eoalia Alta: a. 1089 Cañizares II 429. 

Alta, Sª Eulalia, in territorio Mera : a. 1250 NcltrMedieval 140. 

 

A partir do séc. XIV pasa a denominarse Santalla de Bóveda: 

Santa Ala de Bobeda: a. 1340 DCLugo14 443. 

Santa Alla de Boveda: a. 1350 DCLugo14 619. 

Para Bóveda, vid. ANP07 e para Mera, vid. HID10. 
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HAX04.21. Santo André de Castro 

Parroquia limítrofe co termo municipal pola parte sur que ten como padroeiro a 
santo André. A nivel eclesiástico pertence ao arciprestado de Lugo.  

Dezaoito lugares galegos levan o nome de Santo André e en dez máis vai 
acompañado dun complemento preposicional. É titular de 73 parroquias (DNG), un feito 
que amosa a difusión deste santo no noso territorio.  

André foi un dos doce apóstolos, irmán de san Pedro. O seu nome provén do grego 
ανδρεας, de ανδρεια ‘virilidade, coraxe’, a través do lat. ANDRĒAS (Piel 1950: 295), que 
se mantén en it. como Andrèa, esp. Andrés, port. André, occ. Andrieu, bret. Andre, irl. 
Aindrias, gaél. Aindreas e al. Andreas.  

Piel (1950: 296) supón para a forma galega e portuguesa unha filiación no 
xenitivo Andree (Andreae), mentres que para a castelá establece a orixe a partir do 
nominativo Andreas.  

Andreas era bispo de Iria no ano 572 (CDCañizares 26) e  en 747 temos Sancto 
Andrea de Orria (DocOdoarianos 34, 85-88), hoxe Órrea, no concello pontevedrés de 
Agolada. 

Para Castro, vid. Castro, O (SOC11.). 

Castro Santae Andreae: a. 1089 Cañizares II 429. 

[O Castro de Sant Andre]: Areas Peres do Castro de Sant Andre: a. 1304 DCLugo14 
67. 

[Castro de Santo Andre]: Iohan Domingues de Castro de Santo Andre: a. 1334 
DCLugo14 330. 

HAX04.22. Santo Matías, O 

Lugar da parroquia do Veral, o único con este nome en toda a xeografía galega. 

 Debe tratarse dun topónimo recente, posto que non temos referencias medievais 
del, nin tampouco figura en Madoz. Nesta aldea áchase unha capela rectangular de 
grandes proporcións que ten como padroeiro a San Matías e que data dos séculos 
XVIII-XIX. Esta advocación relixiosa debeu ser a que lle deu nome ao lugar. 

O libro dos Feitos dos Apóstolos, no seu capítulo I, dinos que Matías foi un 
apóstolo póstumo elixido a sortes despois da morte de Cristo que substituíu a Xudas 
Iscariote unha vez que este se aforcou. A súa etimoloxía é discutida, aínda que se pensa 
na voz hebrea Matithyajh  ‘don de Iavé’ (DNG), ou tamén Mattan-, Mattith- ‘home de 
Deus’ ou Mat-yah ‘fiel de Deus’ (Albaigès i Olivart, 1993: 171), que pasou ao gr. como 
Mattathías e logo ao lat. como MAT(T)HIAS. 

A súa festividade celébrase o 14 de maio. Como variante temos o nome Macías 
tanto en galego como en castelán. 

 Aparece como antropónimo na documentación da catedral de Santiago no séc. X 
(CODOLGA, s. v. Mathias) e no XIII na de Ourense (DCOurense 196, 227, 232) e na 
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do mosteiro de Oseira (CDOseira 430-431). O nome de Macías, a forma medieval 
habitual, constatámolo en Sobrado en 1190 (TSobrado 342-343) e 1192 (TSobrado 
484). 

 

HAX04.23. Santoíño 

Aldea da parroquia de Piúgos, unha forma única na toponimia galega, e na que 
se erixiu un mosteiro medieval coñecido como Santo Antoíño de Fingoi. 

Este nome de lugar formouse por haploloxía de SANCTUS ANTŌNĪNUS (Kajanto 
161), derivado do lat. ANTŌNIUS, un xentilicio de moita tradición na antiga Roma que se 
considera de  ascendencia etrusca (DNG), aínda que outros investigadores, como 
Wasserzieher, relaciónano co lat. Antius  ‘o que está na vangarda, vangardista’84, talvez 
emparentado co indoeuropeo ant-s ‘frontal, dianteira’ (IEW 48). 

Piel (1949: 334) estima que, aínda que non figura nos calendarios casteláns do 
séc. X, o culto deste santo debe ser bastante antigo a xulgar pola evolución dalgúns dos 
topónimos que teñen nel a súa base. 

Antonini, S. monasterium Fingoi: a. 1088 NcltrMedieval 140. 

Santantoiño: a. 1266  NcltrMedieval 176. 

 

HAX05. Xesús de Nazaret 

Aldea da parroquia de Bóveda. É un topónimo de creación recente para designar 
o poboado xitano instalado no lugar.  

O primeiro elemento deste nome composto vén do hebreo Yeshua, a través do gr. 
Iesoûs e do lat. IESUS ‘Deus salva, Deus é salvación’ (DNG) e refírese a Xesús de 
Nazaret, o Noso Señor. O segundo, Nazaret, do gr. Nazaréth a través do lat. NÁZARETH, 
unha adaptación do hebreo *Nasrat, era o nome dunha cidade Palestina que significaba 
‘a gardiá, a gardadora’ (DNG), na que vivían María e Xosé, os pais de Xesús. 

 

 

 

 

 

                                                 

84 Apud Lima Alves, José Édil de (2007): “Nomes próprios, melhoramento e degradação”, en Uma fenda na muralha. 
Letras de Hoje. Porto Alegre: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Centro de Estudos da Língua 
Portuguesa, v. 42, n. 2, 83-100, p. 99.  
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2.9. ODOTOPONIMIA 

ODO01. Brea, A 

Nome que se lle dá a unha aldea das parroquias de Bascuas e Tirimol. É un 
topónimo que se repite en máis de 40 lugares, repartidos maioritariamente na zona 
central de Galicia e con escasa presenza na provincia de Ourense. 

Procede do baixo lat. VERĒDA (Piel, 1982: 135) ‘camiño estreito, vía’, derivado 
de vĕrēdus ‘cabalo de posta’ (DELL), que se reflicte na toponimia galega con tres 
solucións: Brea, Verea e Vereda. Xa foi un vocábulo analizado por Sarmiento, para 
quen “es camino, de vereda, vréa, bréa. Item camiño breeiro o camiño brieiro, es el 
camino real” (Catálogo 92).  

A Brea na toponimia maior de Galicia (PTG) 

Para Trapero Pardo (1983: 193-194), a aldea da Brea de Tirimol era lugar de 
paso “del camino antiguo de Lugo a La Coruña [...] una de las conocidas vias romanas”.  

No Onomástico de Cortesão (OMP 370) temos as formas Verea, en 1258; Verea 
Velha, en 1288, e Vereda, en 911. 

Con todo, o lugar de Brea da parroquia da Mota, no concello lucense de Guntín, 
aparece  citado en 1233 como Brina (CDFerreira 374) e en 1259 como Brena 
(CDFerreira 521), o que puidera levarnos ao xentilicio feminino latino Brena (Solin e 
Salomies 37). 

[Abrea]: Afonso Rodrigues de Abrea: a. 1382 DCLugo14 1021. 

[Brea]: Ares da Brea: a. 1548 AcLugo16 269. Garçia da Brea: a. 1551 AcLugo16 430. 
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ODO02. camiño 

A voz camiño procede do celtolat. cammīnus (DCECH, DEEH), unha voz de 
orixe hispánica, emparentada co celtíbero camanon, que se define como “vía construída 
que se puede recorrer y por la que se puede transitar” (DEGC, s. v.) e que deixou 
descendencia na maioría das linguas romances: fr. chemin, cast. camino, cat. camí, it. 
cammino e port. caminho.  

 

ODO02.1. Camiño de Pipín 

Actual rúa de Lugo, no barrio da Milagrosa. Para Pipín, vid. ANL34. 

 

ODO02.2. Camiño do Santo  

Aldea da freguesía de Santo André de Castro. Para Santo véxase Agro do Santo, 
lugar da mesma parroquia (AGR01.2.). 

 

ODO02.3. Camiño do Vilar 

Lugar da parroquia de Santo André de Castro. Vilar provén do adxectivo latino 
VILL ĀRE, derivado de villa, ‘o que pertence á casa de campo’, sendo utilizado a partir do 
séc. X como substantivo (vid. SOC25.).  

 

ODO02.4. Camiño Real 

No séc. XIX correspondíase cun lugar da freguesía de san Lourenzo de Albeiros 
que constaba dunha casa85. Despois da Guerra Civil foi castelanizado como 18 de julio. 
Na actualidade, o concello lucense recuperou para esa rúa o seu nome primitivo. O 
Camiño real <lat. RĒGĀLE, era o camiño principal das redes viarias do pasado e moitas 
das estradas actuais seguen ese mesmo trazado. Nos dicionarios aparece definido como 
“carretera o camino construído por el Estado [...] más ancho que los demás y por él 
circulan toda clase de carruajes y coches” (DEGC). Unía as cidades máis importantes, 
neste caso Lugo coa Coruña.  

No DRAG (1913-1928) recóllese unha cantiga que alude a este tipo de veredas 
como un excelente lugar para a tertulia gratuíta: 

Se queres conversazón 

Que non che coste diñeiro 

                                                 

85 Casas, José Gonzalo de las (1853): Diccionario general del notariado de España y Ultramar. Vol. II. Madrid: 
Imprenta de la Biblioteca del Notariado, 236.  
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Vaite ao camiño real 

Que é camiño pasageiro. 

ODO03. carral 

Nos tratados de lexicografía galega acostuma definirse o termo carral como un 
“parador para carros”, “sitio donde suelen juntarse carros” (DEGC) e tamén “tonel para 
trasladar agua en carros” (DGC). É unha voz moi frecuente na documentación medieval 
e dende o ano 956 xa se constata cunha escrita semellante á actual nos arquivos do 
mosteiro de Celanova (TCelanova 554-555).  

O termo procede da forma *CARRALE, un adxectivo descendente do lat. carrus 
‘carro de catro rodas’ (DELL), emparentado co celta karro, polo que nun principio 
significaría ‘un camiño de carros’. 

Carrale antiqua: a. 996 CDCañizares 66. 

ODO03.1. Carrás  

Aldea da parroquia de Santa Comba. 

Parece o plural de carral, a través da forma CARRALES, voz que lemos no ano 
1224 nos diplomas do mosteiro de Meira (CDMeira 210), semellante a casás, plural de 
casal. Ademais do lugar que nos ocupa, temos outras aldeas coa mesma denominación 
nos concellos de Cospeito, Lalín, Ordes e Vila de Cruces. A variante Carrais dá nome a 
unha aldea do concello coruñés de Rois.  

ODO04. Carricova  

Aldea da parroquia de Bacurín, un topónimo presente ademais nos concellos da 
Estrada, Palas de Rei e Sarria. 

Parece un topónimo con dobre raíz, formado a partir do lat. CARRUS ‘carro de 
catro rodas’ (DELL), emparentado co celta karro, e do lat. vulg. *COVA, do adx. 
cŏ(u)us, variante de cavus ‘oco’ (DCECH, s. v. cueva), e que se define como un 
“descenso brusco e profundo do terreo” (DRAG). O seu significado relaciónase cun 
camiño fondo de carros ou “cunha corredoira fonda, un camiño emburatado de carro”, 
como pensa Ares Vázquez (2003: 302), pois este lugar atópase situado nunha pequena 
valgada. 
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ODO05. Corredoiras, As 

Aldea da parroquia de Bacurín, un topónimo que, xuntamente coa súa forma en 
singular, se repite preto de 40 veces en diferentes concellos galegos 

É a forma plural dunha (vĭa) *CŬRRĔTŌRĬA, constituída a partir do verbo cŭrrĕre 
‘correr’ (DELL), orixe tamén defendida por Nicandro Ares (1995: 89) e Xulia Marqués 
(2004: 931), mentres que Rivas Quintas (1982: 265) e Navaza (2007: 41) parten da 
forma CURRITORIA. Mentres, A. Santamarina (2005: 160) pensa que non é necesario 
derivala de *curritoria porque o romance correr e o sufixo -doiro explican 
perfectamente o topónimo. O seu significado ten que ver cun “camiño de carro” 
(DRAG) ou “cun camiño de carro estreito e fondo que discorre entre valados” (DXL), 
sendo unha voz sinónima de congostra. Constantino García (Glosario, s. v.) tamén 
recolle como variante o masculino corredoiro.  

Na documentación medieval galega achamos a concorrencia actual en 1165 
(CDRocas 138-139), en tanto que en Portugal lemos Corredoira, Corredoira de mal 
penado e Correduira de Rooriz bastante máis tarde, en 1258 (OMP 92). 

 

ODO06. Carril das Estantigas 

Rúa situada dentro de murallas que comunica a rúa Nova coa rúa Montevideo.  

O termo carril  procede da forma do lat. vulgar *CARRILE ‘do carro’, 
emparentado co celta karr- ‘pedra, rocha’, polo que nun principio significaría ‘un 
camiño de carros’. 

O nome estantiga ten a súa orixe no sintagma latino HŎSTE ANTĪQŬA ‘antigo 
inimigo’ (Ferreiro, 1996: 139b.1). Nos textos do séc. XIII, entre eles o Poema de 
Fernán González e nos Milagres de Berceo, parece que significou ‘exército de demos’; 
posteriormente, ‘procesións de ánimas en pena’ e ‘visións fantasmagóricas’86. 

O DRAG define a estantiga como unha “procesión de almas en pena que 
percorre de noite os camiños” e dá como sinónimos ‘Santa Compaña’ e ‘estadea’. 
Tamén recibe esta denominación a ‘persoa alta e fraca que parece unha pantasma’.  

A motivación do nome da rúa tería que ver coa existencia dun lugar de 
cremación, posiblemente xa da época imperial romana, nas súas inmediacións a xulgar 
polo achádego de urnas cerámicas no seu contorno. 

Estantigua, cortina da: a. 1434 DCLugo15 182 

Estantigoa: a. 1444 DCLugo15 210. 

Estantigoa, Carril da: a. 1444 DCLugo15 210, a. 1472 DCLugo15 373. 

 

                                                 

86 Quevedo y Villegas, F. (1949): Prosa festiva. Madrid: Ediciones Castilla,  447. 
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ODO07. Estrada, A 

Aldea das parroquias de Bascuas, Coeo e Santa Comba, unha forma toponímica 
que se repite preto de 40 veces na xeografía galega, máis da metade delas en concellos 
da provincia de Lugo. 

Deriva do lat. (vĭa) STRĀTA ‘calzada’, ‘camiño empedrado’, de sterno ‘estender’ 
(DELL), nome moi común en Portugal e en Galicia, alusivo aos diferentes estratos dos 
distintos materiais que os romanos empregaban para construír as calzadas, a base da 
superposición de diversas capas (area, cascallo, coios...). Correspóndese co it. strata e 
relaciónase coa palabra inglesa street e coa alemá strasse ‘rúa’. 

A primeira referencia escrita na área xeográfica máis occidental correspóndese 
cun pergameo leonés de 775 no que lemos per ipsa strata (Diplomática 66-68). A forma 
actual achámola en 1251 nun documento do mosteiro feminino de San Pedro de 
Ramirás no que consta Ioannino de Estrada (CDRamirás 273-274). 

ODO08. ponte 

 Máis de 300 lugares galegos conteñen este substantivo no seu nome, dos cales 
83 atópanse na provincia lucense.  

 Procede do lat. PŎNTE ‘ponte, pasarela’ (DELL), unha voz común á maioría das 
linguas romances: cast. puente, cat. pont, port. e  it. ponte, rom. punte.  

ODO08.1. Ponte, A 

Aldea da parroquia de Ombreiro que toma o seu nome dunha antiga ponte da 
calzada romana sobre o río Miño  e onde en épocas pretéritas existiu un hospital para 
atender os camiñantes. 

Pons Umbreiro: a. 1225 NcltrMedieval 180. 

Ponte de Umbrario, Hospital: a. 1266 NcltrMedieval 170. 

A Ponte d'Onbreyro: a. 1349 DCLugo14 601. 

Puente d’Unbrero: a. 1479 DCLugo15 470. 

ODO08.2. Ponte do Vao 

 Aldea da parroquia de Coeo. 

 Vao vén do lat. UADU ‘vao’ (DELL), un “lugar dun río por onde se pode 
atravesar a pé” (DRAG).



  Toponimia do concello de Lugo   

 

 

 

 

 

209 

ODO09. porta 

Do lat. PŎRTA ‘paso, pasaxe, porta’  (DELL). Na lingua clásica existía a diferenza 
entre pŏrta ‘entrada dunha cidade’,  jānŭa ‘porta dunha casa’ e fŏres ‘porta dunha 
estancia’, unha distinción que desapareceu nas linguas romances (DCECH, s. v. puerta).  

 A documentación medieval constata a existencia de cinco portas na muralla 
lucense que permitían o acceso ao seu interior. 

 

ODO09.1. Porta Castelo 

 Nome dunha porta da muralla. A súa denominación vén dada pola presenza dun 
castelo (vid. Castelo SOC09.) nas súas inmediacións e da súa existencia temos constancia 
dende o séc. XII. 

Porta Castelli: a. 1120 Cañizares I 243, a. 1232 Cañizares III 748. 

 

ODO09.2. Porta do Poxigo 

 Nome que recibía na Idade Media a actual porta de Santiago, un termo que procede 
do lat. POSTĪCU ‘porta traseira’ (DELL), para posteriormente designar en galego a “parte 
superior da porta, naquelas que teñen dúas follas” ou tamén un “furado na parte baixa da 
porta para facilitar a entrada de pequenos animais ao interior da casa” (DRAG).  

[o Puxigoo]: Iohan Domingues do Puxigoo: a. 1336 DCLugo14 350. 

 

ODO09.3. Porta Miñá 

 Era a porta que daba acceso á calzada que saía da cidade cara o río Miño. Ten a súa 
orixe no adx. latino MINEANA

87, un derivado da base hidronímica indoeuropea mineu e o 
sufixo feminino latino  -ĀNA (s. v. Miño,  HID11.). 

Portae Minee: a. 1155 Cañizares II 550. 

Porta Minea: a. 1175 Cañizares II 588.  

Portam Mineam: a. 1198 Cañizares III 667; a. 1309 DCLugo14 112 

Porta Mynaa: a. 1318 DCLugo14 200, a. 1319 DCLugo14 202. 

Puerta Minaa: a. 1326 DCLugo14 239.  

Porta Minaa: a. 1327 DCLugo14 252, a. 1333 DCLugo14 307, a. 1337 DCLugo14 
373, a. 1343 DCLugo14 484, a. 1349 DCLugo14 577, a. 1349 DCLugo14 606, a. 1372 
DCLugo14 857, a. 1382 DCLugo14 1028. Afonso Peres da Porta Minaa: a. 1351 

                                                 

87 Temos unha fonte mineana (actual Fonmiñá) en 1156 (CDMeira 14-15). 
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DCLugo14 649. Afonso Rodrigues da Porta Minaa: a. 1379 DCLugo14 964. Pero 
Lourenço da Porta Minaa: a. 1380 DCLugo14 982. Garcia Afonso da Porta Minaa: a. 
1381 DCLugo14 1004. 

Porta Mina: a. 1337 DCLugo14 375. 

Porta Minnaa: a. 1353 DCLugo14 668, a. 1399 1079. 

 

ODO09.4. Porta Toledana ou de San Pedro 

 As mencións máis antigas refírense a ela como Porta toledana (< lat. TOLETANA) 
por servir de acceso á estrada que levaba a Toledo, a capital de Castela. A partir do séc. 
XIV a documentación reflíctenos maioritariamente a súa substitución por Porta de San 
Pedro, logo de se converter na vía de comunicación coa igrexa de San Pedro de Fóra, que 
se construíra nas súas inmediacións cara a finais do séc. XII. Ademais, esta porta, coa súa 
correspondente rúa, servía de entrada no recinto amurallado do Camiño Primitivo que 
procedía de Oviedo e se dirixía a Santiago. 

Porta toletana: a. 1120 Cañizares I 243. 

Porta de Sant Pedro: a. 1317 DCLugo14 194, a. 1349 DCLugo14 585.  

Porta de San Pedro: a. 1325 DCLugo14 227, a. 1329 DCLugo14 274, a. 1334 
DCLugo14 328, a. 1339 DCLugo14 406, a. 1339 DCLugo14 408, a. 1342 
DCLugo14 480, a. 1342 DCLugo14 481, a. 1343 DCLugo14 490, a. 1346 
DCLugo14 540.  

Puerta de San Pedro: a. 1327 DCLugo14 249.  

 

ODO09.5. Portafontao 

 Aldea da parroquia de Bacurín. 

 Semella un topónimo composto das formas Porta e Fontao. Para esta última, 
vid. Fontao (HID3.1.). Con todo, debemos pensar que Fontanus tamén foi un cognome 
latino (ILER 5773; Kajanto 308), que ben puido ser o propietario que cobraba por pasar 
por unha vía de comunicación que atravesaba os seus dominios.  

 

ODO09.6. Portanova 

 Aldea da parroquia de Coeses e tamén nome dunha porta que comunica a rúa 
Nova co Camiño Real (s. v. ODO02.4.). Alude a unha porta ou paso abertos con 
posterioridade a outros que o foron anteriormente. 

Portam Novam: a. 1331 DCLugo14 289.  

Porta Nova: a. 1336 DCLugo14 350, a. 1338 DCLugo14 388, a. 1349 DCLugo14 577, 
a. 1399 DCLugo14 1079. Pedro Ferreiro da Porta Nova: a. 1333 DCLugo14 313. 
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ODO09.7. Portela, A 

Aldea das parroquias de Lamas e de San Salvador de Muxa, un nome que se 
repite en preto de 70 lugares do territorio galego, unha boa parte deles na provincia de 
Pontevedra.. 

A Portela é un diminutivo de porta  / porto seguido do sufixo -ela (< lat. -ĔLLA ), 
a partir dunha forma  PŎRTĔLLA ,  e significa “paso estreito entre montañas” (DRAG). O 
DEGC tamén recolle outras acepcións para este nome como “portillo que hay en una 
finca cerrada, por sitio que puede pasar un carro” e tamén a de “abertura en una pared o 
muro para poder pasar carros”, dúas acepcións que non terían relación co sentido 
toponímico do noso lugar.  

[A Portela]: Pedro da Portela: a. 1551 AcLugo16 394. Pero da Portela: a. 1551 
AcLugo16 405. 

 

ODO10. porto 

 A voz porto aparece definida no DRAG como “punto xeográfico situado nunha 
zona elevada de montaña ou entre montañas, por onde resulta máis doado o paso de 
persoas e vehículos e a construción dunha vía de comunicación”, así como un “lugar 
estreito dun río, con pouca auga e pouca corrente, por onde se pode atravesar”, sendo 
neste caso sinónimo de vao, dúas acepcións que xa aparecen nos dicionarios do XIX 
(CODOLGA, s. v. porto). Procede do lat. PŎRTU ‘paso, lugar de paso’ (DELL), 
primeiramente como ‘paso entre montañas’ e logo ‘paso dun río’.  

Este vocábulo, ben na súa forma simple, ben formando compostos, dá nome á 
máis de 200 entidades de poboación no noso territorio.  

 

ODO10.1. Porto de Lugo, O 

 Aldea da parroquia de Pías.  

 Debía constituír un lugar de entrada na cidade de Lugo para aquelas persoas e 
mercadorías que proviñan da actual comarca da Terra Chá e onde con toda 
probabilidade habería que pagar o portádego para poder cruzar por esa vía. Para Lugo, 
vid FIT10. 

 

ODO10.2. Porto Meilán  

Aldea da parroquia de Adai.  

A súa situación a carón do río Miño indica claramente un lugar por onde se 
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atravesaba esa corrente fluvial. Reguera y Pardiñas88 recolle a acepción que adquire o 
termo porto en Lugo e nas súas inmediacións ao definilo como un “vado por donde 
atraviesa la gente el río Miño en verano, ya a pie, ya en carros y caballerías”. Para 
Meilán, vid. ANX23. 

O Porto: a. 1349 DCLugo14 601. 

ODO10.3. Portoganoi 

 Aldea da parroquia de Santa Marta de Fixós. 

Topónimo composto onde o segundo elemento é un posesor a xulgar pola súa 
terminación. Quizás teña unha orixe xermánica, pois xa Pokorny falaba dunha raíz 
gan(dh)-, talvez co significado de ‘barco’ (IEW II 351),  e posteriormente Piel e Kremer 
(HgNb 114) establecen unha base gan- ‘encantamento, sortilexio’. O antropónimo 
puido ser un *GANNŌNĬUS,  a partir do xenitivo *GANNŌNĪ(Ī), que debe ter a súa 
correspondencia nunha testemuña chamada Gannon presente na documentación de 
Sahagún de 910 e recollida por Floriano Cumbreño (Diplomática 390-391). A forma 
actual Ganoi constátase en 950 en Sobrado (TSobrado I 49) e en 960 en Celanova 
(TCelanova 542-543). 

ODO11. rúa 

O vocábulo rúa procede do lat. RŪGA ‘rúa’ (DELL), unha orixe proposta tamén 
por Corominas (DCECH, s. v. arruga) e por F. Krüger (1950: 239), en tanto que Meyer-
Lübke (REW 7426) e Aebischer (1951: 170-185) refiren a mesma orixe pero a través do 
fr. rue. En galego constátase dende o séc. XII (DDGM) e tamén se empregou en 
castelán, aínda que o seu uso quedou anticuado a partir do séc. XIV (cf. DCECH).  

Constitúe un topónimo bastante frecuente, pois na súa forma simple dá nome a 
preto de 40 lugares da xeografía galega e formando compostos a outros 30 máis. 

ODO11.1. Rúa da Carnizaría 

Antiga rúa do burgo vello medieval, hoxe desaparecida. O seu nome refire a 
existencia dun lugar público destinado á venda de carne para o consumo humano.  

Ten a súa xénese no lat. *CARNICĔA, derivado de CĂRO, CARNIS ‘pedazo de 
carne’ (DELL), seguido do sufixo locativo, tamén latino, -ĀRĬA. 

Carniçeria: a. 1374 DCLugo14 867. 

88 Reguera y Pardiñas, E. (1840-1858): Traducción de algunas voces, frases y locuciones gallegas, especialmente de 
agricultura, al castellano, ed. de J. L. Pensado (Cadernos de Lingua), RAG (CODOLGA, s. v. porto). 
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Carneçaria: a. 1378 DCLugo14 930. 

Carneçaria de Lugo: a. 1378 DCLugo14 929. 

Carniçaria de Lugo: a. 1382 DCLugo14 1022. 

 

ODO11.2. Rúa da Coitelaría 

Rúa medieval situada no antigo burgo vello, nas proximidades da catedral, hoxe 
desaparecida como tal e da que descoñecemos a súa actual identificación. 

Designaba un lugar onde se fabricaban coitelos e outros instrumentos utilizados 
para cortar. Procede do lat. CULTĒLLU , un diminutivo de culter ‘coitelo’ (DELL), 
seguido do sufixo locativo lat. -ĀRĬA. 

Rua da Coytellaria: a. 1328 DCLugo14 267. 

Coytelaria, A: a. 1331 DCLugo14 294. 

Rua de Coyteleria: a. 1333 DCLugo14 307. 

Cuytellerya, A: a. 1336 DCLugo14 350. 

Cutellaria, A  : a. 1339 DCLugo14 393. 

Rua da Coytelaria: 1342 (440: 479). 

 

ODO11.3. Rúa da Cruz  

Actual rúa do recinto histórico, moi próxima á Catedral, que figura na 
documentación dende o séc. XIV. Debe aludir á presenza histórica dalgunha cruz nas 
súas inmediacións ou a unha intersección de vías (vid. Cruz, HAX02.).  

A Cruz: a. 1301 DCL14 54, a. 1305 DCL14 76, a. 1330 DCL14 287, a. 1336 DCL14 
350, a. 1336 DCL14 360, a. 1341 DCL14 454, a. 1345 DCL14 502, a. 1347 DCL14 
543, a. 1347 DCL14 553... Affonso Domingues da Cruz: a. 1341 DCL14 454. Aras 
Peres da Cruz: a. 1341 DCL14 452, a. 1341 DCL14 452, a. 1342 DCL14 474. Aras 
Perez da Cruz: a. 1305 DCL14 76. Areas Peres da Cruz: a. 1342 DCL14 479. Gomes 
Pelaes da Cruz: a. 1335 DCL14 337. Iacome Eanes de  Cruz: a. 1337 DCL14 372, 
a. 1341 DCL14 454, a. 1343 DCL14 484, a. 1343 DCL14 486. Iohan  Eanes da 
Cruz: a. 1301 DCL14 54, a. 1337 DCL14 368, a. 1337 DCL14 369, a. 1337 DCL14 
370, a. 1341 DCL14 456. 

Cruce: a. 1309 DCL14 115. Laurencii Petri de Cruce: a. 1308 DCL14 98. Martinus 
Martini  de [Cruce]: a. 1314 DCL14 170.  

[La Crus]: Arias Peres de la Crus: a. 1312 DCL14 153. 

[La Cruz]: Arias Peres de la Cruz: a. 1326 DCL14 239. 

A Crus: a. 1331 DCL14 295, a. 1338 DCL14 386, a. 1343 DCL14 487, a. 1349 DCL14 
582, a. 1349 DCL14 583... Affonso Domingues da Crus: a. 1344 DCL14 495. Affonso 
Migueles da Crus: a. 1343 DCL14 488. Affonso Miguelles da Crus: a. 1342 DCL14 
474. Aldara Eanes da Crus: a. 1333 DCL14 307, a. 1337 DCL14 373. Aras Peres da 
Crus: a. [13..] DCL14 46, a. 1330 DCL14 278, a. 1349 DCL14 580, a. 1349 DCL14 
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582. Arias Peres da Crus: a. 1337 DCL14 373, a. 1341 DCL14 446. Fernan Eanes da 
Crus: a. 1334 DCL14 319. Fernand Peres da Crus: a. 1341 DCL14 446. Gomes Pellaes 
da Crus: a. 1327 DCL14 248, a. 1336 DCL14 361. Iacome Eanes da Crus: a. 1343 
DCL14 486. Iohan Eanes da Crus: a. 1337 DCL14 371, a. 1337 DCL14 376. Johan 
Eanes da Cruz: a. 1335 DCL14 338. Lourenço Peres de Crus: a. 1326 DCL14 244. 
Pedro Eanes da Crus: a. 1326 DCL14 244.   

Rua da Cruz: a. 1547 AcLugo16 207 

ODO11.4. Rúa da Tinería 

Nome dunha rúa que baixa dende a actual rúa Nova ata a porta Miñá. 

Corominas (DCECH, s. v. tenería) deriva o esp. tenería, atestado en 1181 como 
tanaria, do fr. tannerie e este do fr. tan ‘casca de carballo para curtir’ e tanner ‘curtir’, 
talvez do céltico tannos ‘carballo’. Esta posible orixe indoeuropea quizás se vexa 
confirmada coa presenza de dúas testemuñas, Jean de Tanaria e o seu irmán Guillaume 
de Tanaria, nun documento do cabido belga de  San Martiño do ano 144889. Así 
mesmo, as voces tanaria e teneria figuran en Du Cange, aínda que non as atopamos nin 
no CODOLGA nin no TMILG. O seu nome, xa que logo, parece estar relacionado cun 
antigo curtidoiro no lugar, e o cambio de vogal da sílaba inicial talvez  se deba á 
influencia do subst. tina < lat. tina ‘botella’.  

A Tanaria: a. 1309 DCLugo14  107, a. 1318 DCLugo14 200, a. 1341 DCLugo14 457, 
a. 1356 DCLugo14  694, a. 1381 DCLugo14 1003.

ODO11.5. Rúa da Triparía 

Antiga rúa medieval lucense situada no antigo burgo vello, nas proximidades da 
catedral, hoxe desaparecida como tal e da que descoñecemos a súa actual identificación. 

O seu significado relaciónase cun establecemento destinado á venda de tripas, a 
“porción do intestino dun animal que se somete a diferentes procesos para empregalo 
como material ou comestible” (DRAG). É, por tanto, un derivado de tripa, unha voz de 
orixe nada clara e común á maioría das linguas romances: cast. e port. tripa, fr. tripe, it. 
trippa.  

Corominas (DCECH, s. v. tripa), aínda que fala dunha orixe incerta, admite a 
posibilidade de que se trate dunha forma medieval que se extraeu do verbo (d)estripar, 
que procedería do lat. exstirpare ‘arrancar’, no sentido de ‘esgazar, abrir o ventre’. Mais 
a existencia en it. de diferentes formas con oclusiva xeminada, parecen indicar unha 

89 Schoonbroodt, J. G. (1871): Inventaire analytique et chronologique des chartres du chapitre de Saint-Martin a 
Liége. Liége: Imprimerie de J. Desoer, 149. 
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base *TRĪPPA, talvez de orixe expresiva90. Outras hipóteses sitúana nunha ascendencia 
celta relacionada co irlandés triopas e co bretón stripen91.  

Triparia, rua da: a. 1336 DCLugo14 359, a. 1339 DCLugo14 405, a. 1377 DCLugo14 
906, a. 1420 DCLugo15 110, a. 1459 DCLugo15 283. 

Triparia, A  : a. 1336 DCLugo14 355, a. 1379 DCLugo14 951, a. 1472 DCLugo15 369. 

 

ODO11.6. Rúa dos Clérigos 

Nome dunha rúa adxacente á catedral, situada na parte sur da mesma.  

A voz clérigos procede do baixo lat. CLĒRĬCOS (< CLĒRĬCUS) ‘clérigo’ (DELL), 
‘dedicado ao culto divino e ao servizo do altar’ (NDLEE). O clérigo é a “persoa que, na 
relixión cristiá, entrou na vida eclesiástica ao recibir as ordes sagradas” (DRAG), mais 
na Idade Media tamén recibía este cualificativo o “home douto e con estudos, aínda que 
non pertencese a ningunha orde” (DXL).  

Nesta rúa atopábanse as vivendas dos cregos que se ocupaban dos oficios 
relixiosos e do coidado da basílica lucense.  

Rua dos Clerigos: a. 1330 DCLugo14 278. 

 

ODO11.7. Rúa Falcón 

Rúa situada nas proximidades da muralla romana e da zona monumental, que na 
documentación catedralicia do séc. XIV aparece coa denominación xenérica de barrio.  

Alude ao cognome latinizado FALCONĬŬS (Solin e Salomies, 76), presente nunha 
escritura burgalesa de 95092, a través da forma de xenitivo FALCONĪĪ, probablemente un 
derivado do alemán falk ‘falcón’. En 909 temos Falconi na documentación leonesa de 
Sahagún (Diplomática 376-377). En Portugal, Falcon en 926 (OMP 124). 

Corominas (DCECH, s. v. halcón) atribúelle unha orixe incerta, quizás idéntico 
ao adxectivo falco, -onis, “dicho de personas de dedos o pies torcidos, que es derivado 
de falx ‘hoz”. Piel e Kremer (HgNb 85) consideran como xermánico o antropónimo 
Falco(ne), mentres que Nicandro Ares (2007b: 246) establece a súa procedencia no 
cognome latino Falco, -onis.  

Barro Falcon: a. 1302 DCLugo14 56, a. 1325 DCLugo14 227, a. 1356 DCLugo14 692. 
Johan Peres de Barro Falcon: a. 1351 DCLugo14 649. 

 

                                                 

90  CNRTL, s. v. tripe.  

91  VELI, s. v. trippa. 

92 Berganza, Francisco de (1721): Antigüedades de España, propugnadas en las noticias de sus Reyes, en la Crónica 
del Real Monasterio de San Pedro de Cardeña. Madrid: Francisco del Hierro, p. 395. 
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ODO11.8. Rúa Ferraría 

Antiga rúa do burgo vello que estaba situada entre a actual rúa Nova e a muralla 
romana e que non ten continuidade no nomenclátor actual. Debe relacionarse cun antigo 
local no que se traballaba ou se elaboraba o ferro, polo que Ferraría é un derivado de 
ferro, lat. FERRUM, ‘ferro’ (DELL). 

Ferraria, Rua da: a. 1333 DCLugo14 307, a. 1356 DCLugo14 694, a. 1379 DCLugo14 
948, a. 1379 DCLugo14 965.  

Ferreria, A : a. 1333 DCLugo14 307. 

Ferraria : a. 1369 DCLugo14 820, a. 1381 DCLugo14 1018. Martin Eanes da Ferraria: 
a. 1336 DCLugo14 346.

ODO11.9. Rúa Ferreiros 

Actualmente recibe este nome unha rúa do polígono do Ceao, mais no séc. XIII 
era unha travesa entre murallas que pertencía ás capelas de san Pedro e Santiago. (Vid. 
ferreiro, OFI02.).  

Ferrariorum, rua: a. 1211 Cañizares III 693; a. 1228 Cañizares III 725. 

Ferreyros, rua dos: a. 1450 DCLugo15 231, a. 1457 DCLugo15 271. 

ODO11.10. Rúa Miñá 

Nome que recibía na Idade Media a actual rúa do Miño, que comunica a praza 
do Campo coa porta Miñá (vid. ODO09.3.). Constituía a vía de saída do Camiño 
Primitivo cara ao río Miño.  

rua Minaa: a. 1304 DCLugo14 67, a. 1307 DCLugo14 87, a. 1309 DCLugo14 105, a. 
1309 DCLugo14 120, a. 1327 DCLugo14 252, a. 1328 DCLugo14 259, a. 1328 
DCLugo14 267, a. 1333 DCLugo14 310, a. 1336 DCLugo14 350, a. 1337 DCLugo14 
373, a. 1337 DCLugo14 375, a. 1338 DCLugo14 386, a. 1340 DCLugo14 427, a. 1340 
DCLugo14436, a. 1341 DCLugo14 457, a. 1342 DCLugo14 474, a. 1342 DCLugo14 
479, a. 1343 DCLugo14 486, a. 1343 DCLugo14 486, a. 1345 DCLugo14 502, a. 1348 
DCLugo14 561, a. 1348 DCLugo14 565, a. 1349 DCLugo14 578, a. 1349 DCLugo14 
582, a. 1349 DCLugo14 592, a. 1349 DCLugo14 597, a. 1350 DCLugo14 614, a. 1356 
DCLugo14 690, a. 1362 DCLugo14 726... Afonso Rodrigues da rua Minaa: a. 1364 
DCLugo14 760. 

rua Mynaa: a. 1309 DCLugo14 103, a. 1319 DCLugo14 202, a. 1322 DCLugo14 221. 

rua Miñaa: a. 1341 DCLugo14 446. 

ODO11.11. Rúa Nova 

 Nome doutra rúa moi citada na época medieval que conserva a mesma forma na 
actualidade. É probable que se corresponda co cardo maximus, a vía central lonxitudinal 
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das cidades e campamentos romanos que se orientaba de N a S e que era atravesada 
perpendicularmente polo decumano, con orientación leste-oeste; esta vía transversal 
talvez se corresponda coa actual Rúa San Pedro. Comunica a praza do Campo (vid. 
AGR04.1) coa porta Nova (vid. ODO09.6.). 

rua Nova: a. 1305 DCLugo14 73, a. 1305 DCLugo14 76, a. 1306 DCLugo14 79, a. 
1308 DCLugo14 94, a. 1309 DCLugo14 107, a. 1310 DCLugo14 135, a. 1312 
DCLugo14 152, a. 1328 DCLugo14 267, a. 1331 DCLugo14 294, a. 1341 DCLugo14 
454, a. 1341 DCLugo14 457, a. 1343 DCLugo14 490, a. 1343 DCLugo14 491, a. 1345 
DCLugo14 522, a. 1348 DCLugo14 567, a. 1349 DCLugo14 597, a. 1369 DCLugo14 
818... 

 

ODO11.12. Rúa Travesa  

Recibía este nome unha rúa medieval lucense que ía dende a porta Miñá ata o 
carril das Estantigas. Aínda se conservaba no séc. XIX (Madoz, s. v. Lugo). 

Ten a súa orixe no lat. TRĀNSVĔRSA ‘transversal’ (DELL) que, referido a terreos, 
debe indicar unha “heredad pequeña, más ancha que larga respecto de las colindantes” 
(VPiquín), mentres que referido a unha vía de comunicación, debe sinalar un ‘atallo’ ou 
unha “rúa que se sitúa perpendicular a outra” (GDXL).  

Travesa, rua: a. 1416 DCLugo15 72. 

Trabesa, rua: a. 1472 DCLugo15 373. 

 

ODO12. Travesa, A  

Aldea da parroquia de Esperante. Outros topónimos co mesmo nome témolos 
nos concellos de Abegondo, Gomesende, Padrenda, Ponteceso e Sober. En Friol hai 
unha aldea denominada A Travesa de Ledro, mentres que outros nove lugares das 
provincias da Coruña, Lugo e Pontevedra teñen forma plural (vid. Rúa Travesa). 

 

2.10. SOCIOTOPONIMIA 

 

SOC01. Acea de Olga  

Barrio residencial situado na parte sur da cidade e moi próximo ao río Miño.  

O NG recolle arredor dunha ducia de lugares coa denominación de Acea/s nas 
provincias da Coruña, Lugo e Ourense, en tanto que a forma Aceña/s consta tres veces 
en Lugo (O Corgo, Ribadeo e Ribas de Sil) e unha en Pontevedra (A Illa de Arousa). 
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 Acea vén do árabe as-sāniya, ‘a [roda] que ergue a auga’ (DCECH, s.v. aceña) 
e defínese como un “muíño situado nun río, que ten unha gran roda vertical que 
transmite a forza da auga” (DRAG, s. v. acea). Moralejo Laso (1976: 25; 1977: 325) di 
que non se trata dunha evolución normal do n ante o iode, que Pensado (OELG 333) 
explica desta maneira: “por desnasalización de la -ñ- de azeña en -i- pasa a azeia y 
luego, reducido el diptongo -ei- en hiato a -e- pasa, ya en el s. XIII, a azea”.  

Para Olga, vid. (HID12.). 

SOC02. Airexe, A 

Aldeas das parroquias de Benade, Esperante, Labio, Muxa, Ombreiro, Prógalo e 
San Xoán de Pena.  

Airexe indica o lugar onde está ou houbo primitivamente unha igrexa. Na 
toponimia maior de Galicia conviven varias formas: Airexa / Airexe / Eirexa / Eirexe / 
Eirixe / Irexa / Irexe / Irixe, ademais da maioritaria Igrexa, que dá nome a máis de 440 
aldeas, ben na súa forma única, ben xuntándose con outra palabra. 

Airexa é unha das menos frecuentes: A Fonsagrada, Samos e Sober, na provincia 
lucense, e San Xoán de Río, na de Ourense.  

Airexe, que representa unhas 36 aldeas, é un nome de lugar exclusivo da nosa 
provincia e o único que se constata neste concello.  

Arredor de 70 lugares reciben o nome de Eirexa, basicamente na provincia de 
Ourense (43), e en menor medida na de Lugo (dezaseis); mentres que é uha forma 
pouco usual na da Coruña (nove) e case testemuñal en Pontevedra (unha aldea en Dozón 
e outra en Rodeiro).  

Eirexe, con máis de 120 lugares, repártese por toda a xeografía galega, con 
maior incidencia na provincia lucense (68), á que lle seguen Pontevedra ( 26) e A 
Coruña (25); en Ourense unicamente dúas aldeas reciben este nome.  

Eirixe só aparece nas provincias da Coruña (once lugares) e Pontevedra (catro). 
Irexa, Irexe e Irixe unicamente representan un par de aldeas, respectivamente. 

Distribución xeográfica das variantes 
Airexa / Airexe; Eirexa / Eirexe e 
Eirixe (PTG):  

▪ Airexa / Airexe 

▪ Eirexa / Eirexe 

▪ Eirixe 
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O topónimo Airexe vén da forma de xenitivo latina (locus) ECCLESIAE, que 
frecuentemente xa aparece como eclesie a partir do séc. VIII (CODOLGA, s. v. eclesie). 
Trátase dun vocábulo popular. A. Santamarina (2008: 938) acláranos que tanto no 
topónimo coma no apelativo o grupo -CL- resolveuse en -gr-, e non en -ll - como era de 
esperar. E ese grupo -gr-, polo “desgaste fonético [...] e cunha altísima frecuencia de 
uso local”, reduciuse en -r-, de maneira “anormal”: a igrexa > a irexa, ou a eigrexa > a 
eirexa. Para explicar a terminación -e, Santamarina pensa na supervivencia dun antigo 
xenitivo, nun locativo ou que, con maior probabilidade, se trate dun “fenómeno 
moderno no que o x palatalizase o -a”. 

 

SOC03. Albarello  

Aldea da parroquia de Pedreda. Na súa forma plural dá nome a lugares dos 
concellos de  Boborás, Lalín e Monterrei. 

A súa orixe resulta dubidosa. Eladio Rodríguez, na súa acepción en plural, dinos 
que é unha clase de uva tinta que se cultiva na zona de Quiroga, Valdeorras e outras 
zonas arredor do Sil, pero que tamén se trata dun “vocablo toponímico del país, que 
según algunos escritores proviene de albar, albo, blanco” (DEGC, s. v. albarellos). 
Mentres, Pensado (OELG 157) propón tres solucións: 1) Derivado do lat. alveāre, de 
alvĕus ‘cavidade’ e o sufixo dim. -ĭculu, a través dunha forma *alveariculu, polo que 
estariamos diante dun sinónimo de alvariza ‘conxunto pequeno de colmeas’. 2) Un 
fitotopónimo formado a partir do lat. albārus, de pōpŭlus alba ‘chopo branco’ e o tamén 
sufixo dim. -ĭculu. 3) Un derivado do antropónimo xermánico Alvaro ou Albaro. 
Nicandro Ares (EsToGa 882) inclínase pola primeira opción, pois Alvarellos “parece 
ser un diminutivo de alvarium ‘colmena’, que es un derivado de alvus vientre, colmena, 
útero”. 

Bascuas (2002: 277) parte dunha forma *albariculum, do lat. albāris, ou 
*aluariculum, do neutro lat. aluārium ‘colmena’, confundidos logo no mesmo resultado 
actual, como orixe de Albarello  

Totalmente diferente é a proposta de Eligio Rivas (1982: 24-25) que o vincula 
coa raíz prerromana *alb- / *alp- ‘monte’, con ampla presenza na toponimia europea 
(Hubschmid, ELH I 467-468; Tagliavini, 1973: 188-190) e que posteriormente o propio 
Hubschmid suxire certa afinidade co vasco albo ‘declive escarpado’. E así, nos 
documentos portugueses lemos un mons Alvarelios en 100993. 

No caso que nos ocupa, non semella ter moita conexión coa raíz hidronímica 
alba, posto que non hai preto ningunha corrente fluvial; tampouco coa prerromana *alb- 
‘monte, altura’, xa que a súa situación permite que o uso do seu solo estea basicamente 

                                                 

93 Academia Real das Sciencias (1806):  Memorias de literatura portugueza. Lisboa, vol. VII, 206. 
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dedicado a prados e pasteiros. Das propostas analizadas quédanos, pois, relacionalo con 
aluārium ‘colmena’, a través dunha forma diminutiva.   

Albarelios: a. 1058 Cañizares I 215. 

[Albarello] : Pedro d’Albarello: a. 1554 AcLugo16 563. 

Na documentación portuguesa do mosteiro de Santo Tirso temos unha ciuitas 
Albarelios en 907 (Diplomática 355-356). 

SOC04. aldea 

Aldea procede do ár. al daia (DCECH, s. v. aldea). Neuvonen (1941: 48) indica 
que ten un significado semellante ao árabe, é dicir, “lugar situado en el campo, sin 
jurisdicción propia, dependiente de otro máis importante”. E con este mesmo valor 
mantense en galego: “núcleo pequeno de poboación, de carácter rural e con poucos 
veciños” (DRAG).  

É un topónimo moi frecuente en Galicia, posto que maís de 170 lugares levan 
este nome, ben na súa forma única (con determinante ou sen el), ben formando 
compostos. 

SOC04.1. Aldea de Abaixo 

Lugar da parroquia de Rubiás. 

Abaixo é un adverbio derivado do adx. baixo (<lat. vulg. BASSUS), con influencia 
do verbo baixar, precedido da prep. a- (< lat. ad-). O DELP (s. v. abaixo) rexístrao no 
séc. XVI, pero no DDGM xa se documenta no séc. anterior (s. v. baixo). Indícanos que 
existiu outra parte da aldea que estaba nun nivel topográfico superior. 

SOC05. burgo 

Corominas considera o iberorromance burgo como un cultismo bastante antigo 
que substituíu a forma popular buergo (DCECH, s. v. burgo). A súa orixe está no baixo 
lat. BURGUS e este do xermánico BURG. Piel (1937: 176-56) indica que se trata dun 
vocábulo común á maioría das linguas románicas, que provén da “fusão do grego 
πυργος ‘pequeno castelo’ com o germ. burg ‘praça fortificada’ e se encontra em 
inscrições desde o séc. II d. C”. Para Sarmiento (1999: 342), a voz burgo primeiramente 
“significó una sola casa, una torrecilla, después junta de casas sin murallas, después un 
arrabal”.  

Varela Sieiro (2008: 41) resalta a aparición deste termo na documentación 
galega a partir do séc. XII, con especial incidencia no XIII. Mentres, en Portugal xurdiu 
bastante tarde, e non se documenta máis abaixo do río Vouga, polo que Santa Rosa de 
Viterbo (1799: 215) admite que puido chegar a través de Francia co conde don 
Henrique.  
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Na Idade Media referíase a un núcleo formado ao redor dun castelo ou dunha 
cidade amurallada, para designar, posteriormente, unha aldea ou vila pequena que 
dependía doutra máis importante, que estaba moi próxima (GDXLG, s. v. burgo).  

 

SOC05.1. Burgo, O  

Aldea e freguesía baixo a advocación de san Vicente, que dista da capital 
municipal uns once quilómetros, e que a nivel eclesiástico pertence ao arciprestado dos 
Coutos de Lugo (dereita). Arredor doutros vinte lugares da xeografía galega teñen esta 
mesma forma toponímica. 

Mais esta freguesía na baixa Idade Media era coñecida polo nome de San 
Vicente de Muros. Vid.  Muros, San Vicente de (SOC16.). 

San Biçenço do Burgo: a. 1487 DCLugo15 560. 

 

SOC05.2. Burgo Novo 

Este nome recibíano indistintamente na época medieval un lugar e unha rúa do 
interior das murallas que iría desde a actual praza Maior ata a porta de san Pedro.  

Ao medrar o grupo de comerciantes, o antigo burgo, situado nas proximidades 
da Catedral, resulta insuficiente, polo que é necesario buscar un novo lugar no que 
asentarse. Xorden así estes burgos novos, diferenciados dos vetus burgus ou burgos 
vellos. Entre 1300-1350 achamos varios testemuños na documentación catedralicia: 

Burgo Novo: a. 1290 Cañizares III 902; a. 1309 DCLugo14 102, a. 1309 DCLugo14 
105, a. 1312 DCLugo14 152, a. 1317 DCLugo14 195, a. 1333 DCLugo14 307, a. 1334 
DCLugo14 324, a. 1334 DCLugo14 328, a. 1335 DCLugo14 344, a. 1336 DCLugo14 
355, a. 1337 DCLugo14 373, a. 1337 DCLugo14 375, a. 1338 DCLugo14 390, a. 1339 
DCLugo14 404, a. 1346 DCLugo14 530, a. 1346 DCLugo14 537, a. 1349 DCLugo14 
580... Affonso Aras de Burgo Novo: a. 1330 DCLugo14 278. Affonso do Burgo Novo: 
a. 1345 DCLugo14 508. Affonso Rodrigues de Burgo Novo: a. 1330 DCLugo14 282. 
Aras Fernandes de Burgo Novo: a. 1343 DCLugo14 490. Arias Ferrnandes de Burgo 
Novo: a. 1343 DCLugo14 491. Dominici de Burgo Novo: a. 1331 DCLugo14 289. Ioha 
Affonso de Burgo Novo: a. 1340 DCLugo14 432. Iohan Affonso de Burgo Novo: a. 
1339 DCLugo14 397, a. 1340 DCLugo14 438, a. 1343 DCLugo14 493, a. 1360 
DCLugo14 718. Iohan Dominguez de Burgo Novo: a. 1307 DCLugo14 86. Johan 
Affonso de Burgo Novo: a. 1336 DCLugo14 348, a. 1339 DCLugo14 395, a. 1339 
DCLugo14 396. Petri Michaelis de Burgo Novo: a. 1308 DCLugo14 94, a. 1309 
DCLugo14 102. Pedro Rodrigues de Burgo Novo: a. 1301 DCLugo14 54. Ruy Lopes de 
Burgo Novo: a. 1336 DCLugo14 359, a. 1336 DCLugo14 362. 

Burgo Novo, Rua de: a. 1307 DCLugo14 86, a. 1309 DCLugo14 115, a. 1331 
DCLugo14 292, a. 1337 DCLugo14 375, a. 1338 DCLugo14 390, a. 1339 DCLugo14 
402, a. 1339 DCLugo14 404, a. 1343 DCLugo14 487, a. 1343 DCLugo14 488, a. 1343 
DCLugo14 490, a. 1349 DCLugo14 594, a. 1369 DCLugo14 804,... 
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SOC06. Cabanas 

Cabanas dá nome a unha aldea da freguesía de Monte de Meda, a outra de Santa 
Comba e tamén a un lugar de Santalla de Bóveda de Mera.  

O seu étimo está no lat. tardío CĂPĀNNAS (DCECH, s. v. cabaña) ‘choupana, 
alpendre’, que, segundo san Isidoro (Etimologías XIV), é un derivado de capĕre ‘caber’. 
De aquí vén o apelativo cabaneiro para referirse ao labrego sen terra de seu que vive 
pobremente nunha caseta. En ital. temos capanna, prov. cabana (> fr. cabane), esp. 
cabaña, port. cabana (Meyer-Lübke, s. v. capanna). Mais Hubschmid (ELH I 132) vai 
máis alá e pensa que é un termo indoeuropeo, talvez ilirio, de onde o toma o latín e o 
grego kápe, kapane ‘corte, presebe’.  

No DRAG (1913-1928, s. v. cabana) ten tamén en galego a acepción de “silo, 
hórreo o granero, levantado sobre postes para evitar la humedad y el ataque de los 
animales dañinos. Constrúyese con gruesas ramas de roble, entretejidas, y se le cubre 
con un techo de paja”. Con esta acepción é sinónima de ‘cabazo’ e ‘cabaceira’.  

Cavanas: a. 745 NcltrMedieval 147. 

Capannas: a. 1101 NcltrMedieval 145. 

Cabanas: a. 1379 DCLugo14 966. 

SOC07. cabo 

Do lat. CĂPUT ‘cabeza, cima’ (DELL, s. v. caput; DCECH, s. v. cabe), que 
Roberts e Pastor (DEILE, s. v. kaput ) relacionan co indoeuropeo kaput ‘cabeza’, sánscr. 
kapúcchala- ‘copete, penacho’, al. alem. ant. hūba ‘cofia’, anglos. hafola ‘cabeza’. Na 
toponimia ten a acepción de ‘extremo, fin’ (DRAG). Como locución preposicional 
significa ‘ao lado de, xunto a’ (DRAG).  

O apelativo cabo como indicativo de lugar na 
toponimia galega (PTG): 

▪ Cabo, O 

▪ Cabo da Aldea / Cabo de Aldea 

▪ Cabo de Vila 
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SOC07.1. Cabo, O 

Aldea da parroquia de Bascuas.  

O seu significado ten que ver coa súa situación nun extremo da freguesía ou ao 
final dun camiño. É un topónimo frecuente no territorio galego, ben na súa forma 
simple, ben formando un nome de lugar composto, pois trece entidades de poboación 
repartidas polas catro provincias teñen esta denominación (NG).  

 

SOC07.2. Cabo de Vila 

Aldea da parroquia de Cuíña.  

Trece lugares das provincias de Lugo, Ourense e Pontevedra reciben este nome 
(NG). O segundo elemento procede do lat. VĪLLA  ‘casa de campo, granxa’ (DELL) e 
significaría ‘cabeza, extremo dunha antiga vila medieval’. 

Cabo de Vila: a. 1479 DCLugo15 463. 

 

SOC08. casa 

A voz casa é un substantivo xenérico que designa calquera construción 
destinada a vivenda (DRAG). Procede do lat. CASA ‘choza’, ‘cabana’, posteriormente 
‘pequena granxa’ (DELL), de orixe descoñecida, aínda que Ernout e Meillet consideran 
que se trata dun préstamo ou dunha palabra preindoeuropea. En tanto, Pokorny (IEW 
534) pensa nunha raíz indoeuropea Kat- ‘trenzado de cadeas, cordas ou ramas’,  da que 
puido saír o termo casa, para designar unha primitiva cabana feita con varas 
entrelazadas. É un vocábulo común a todos os romances da Península 

 

SOC08.1. Casa do Monte 

Lugar situado no barrio do Sagrado Corazón. 

Xeralmente, o termo casa vai acompañado dun adxectivo ou dunha frase 
preposicional. Un claro exemplo témolo no lugar chamado Casa do Monte, que alude á 
súa primitiva localización xeográfica nun lugar elevado e inculto. No séc. XV existía 
outro espazo con esta denominación na zona de Albeiros, tal e como consta na 
documentación catedralicia: 

Casa do Monte: a. 1486 DCLugo15 549, a. 1486 DCLugo15 551. 

 



CARLOS VÁZQUEZ GARCÍA 

224 

SOC08.2. Casanova 

Aldea da parroquia de Bazar. 

O segundo elemento é o adxectivo común nova < lat. NŎVA, con idéntico 
significado. 

Casanoba: a. 1554 AcLugo16 663. 

SOC08.3. Casas da Viña, As 

Aldea da parroquia de Carballido. 

O termo viña vén do lat. VĪNEA ‘plantación de vide’’, un substantivo feminino 
derivado de UĪNEUS (DELL), o que nos indica que en tempos pretéritos houbo viñedos 
nese lugar.  

SOC08.4. Casas Novas, As 

Lugar da parroquia de Piúgos. É a forma plural de Casa Nova. 
Casas nova (sic): a. 1088 NcltrMedieval 146. 

SOC08.5. Casás 

Barrio de Lugo situado na zona sudoeste da cidade. 

É o plural de casal, do lat. vulg. CASĀLE ‘facenda’, que se define como “casa de 
campo con todas as súas terras e pertenzas” e tamén “conxunto de casas que forman un 
pequeno grupo no campo ou dentro dun pequeno núcleo de poboación” (DRAG).  

Rivas Quintas (1982: 259) pensa que o termo casale debeu afirmarse cos suevos 
en substitución de villa cando esta empezaba a desenvolverse e medrar para se facer 
aldea, e a súa  xénese habería que buscala, como afirma Varela Sieiro (2008: 42),  “nun 
derivado adxectival en -ale ou -are, ‘relativo a’, a partir do radical casa”. 

En portugués é unha “propriedade rústica”, así como un “pequeno povoado”, en 
tanto que por casal agrícola enténdese unha “unidade constituída por casa de habitação 
com dependências adequadas à exploração rural e por terrenos de área suficiente para a 
manutenção de uma família de cultivadores” (DLP).  

SOC08.6. Casilla, A 

Lugar das parroquias de Lamas e Santa Comba. 

É un topónimo castelán introducido a partir do séc. XIX para designar as 
vivendas construídas en todas as estradas principais, e posteriormente nas transversais, 
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de todo o territorio español, e nas que vivían os legoeiros encargados da conservación 
desas vías de comunicación. Estas vivendas puxéronse en funcionamento coa Real Orde 
de 26 de febreiro de 1852.  

O nome de lugar formouse a partir do radical CĂSA e o sufixo diminutivo lat. 
-ĔLLA , que en español na época medieval adoptou a forma -iella, para posteriormente 
reducir a -illa. En cast. tamén equivale a “casa o albergue pequeño y aislado, del guarda 
de un campo, paso a nivel, almenara, puerta de jardín” (RAE).  

 

SOC09. Castelo   

Barrio da periferia da cidade situado na zona máis setentrional. Tamén unha 
praza situada entre murallas recibe o nome de Campo castelo.  

É un topónimo moi abondoso en toda Galicia cunha frecuencia que supera o 
medio cento e para o que Corominas (DCECH, s. v. castillo) establece a súa orixe no lat. 
CASTĔLLU , diminutivo de CASTRU ‘fortaleza, recinto fortificado’, termo que presenta uns 
resultados moi semellantes non só nos idiomas peninsulares, senón tamén nas diferentes 
linguas europeas: gal. e port. castelo, cast. castillo, cat. castell, it. castello, neerl. 
kasteel, ing. castle.  

Así mesmo, o seu significado pode facer referencia a unha “residencia señorial, 
normalmente fóra dos núcleos urbanos e con algún elemento na súa estrutura que 
recorda a estrutura das fortalezas” (DRAG). 

Kastello: a. 1042 NcltrMedieval 157. 

Castello: a. 1133 Cañizares II 519 = a. 1133 NcltrMedieval 146; a. 1319 DCLugo14 
205, a. 1331 DCLugo14 295, a. 1334 DCLugo14 333, a. 1335 DCLugo14 338, a. 1335 
DCLugo14 341, a. 1335 DCLugo14 341, a. 1337 DCLugo14 366, a. 1337 DCLugo14 
375, a. 1339 DCLugo14 393, a. 1339 DCLugo14 400, a. 1342 DCLugo14 465, a. 1342 
DCLugo14 475, a. 1349 DCLugo14 603, a. 1380 DCLugo14 971. Alvaro Peres de 
Castello: a. 1380 DCLugo14 971. Fernan Peres de Castello: a. 1335 DCLugo14 341. 
Iohan Çibras de Castello: a. 1303 DCLugo14 61. Iohan Migueles de Castello: a. 1335 
DCLugo14 341. Pedro Iohanes, dito Beraldo de Castello: a. 1339 DCLugo14 400.  

Castelo: a 1347 DCLugo14 547. 

 

SOC10. Castrillón, O 

Aldea da parroquia de Ribas de Miño. 

Trátase dun topónimo que dá nome a dezasete lugares da xeografía galega: nove 
na provincia da Coruña, sete na de Lugo e un na de Pontevedra.  

Rohfls (1985: 39) supón que se trata dun derivado do lat. CASTRU. Para Pensado 
(OELG 281) probablementa procede dun *CASTELLIONE ou *CASTRELLIONE, con -r- 
analóxica de castru, mentres que para Ares Vázquez (2007a: 42) “poderiamos supoñer a 
declinación de *castrilio, -onis no lat. vg., coma castellio, -onis, sen necesidade de 



CARLOS VÁZQUEZ GARCÍA 

226 

supoñer aquí un castelanismo, suxerido por Sarmiento”. Tamén opina que “puido ser un 
diminuto castro, denominado *castr-ill-olum, con dous sufixos diminutivos –illum / 
-olum”, unha evolución que resultaría totalmente anómala na fonética galega. Pola súa 
parte, Eladio Rodríguez (DEGC, s. v.) considera que se trata dun aumentativo que 
significa “monte alto, eminencia, altura o elevación del terreno”. 

Se temos en conta que na época medieval consta a forma CASTRELIONE
94, 

semella que efectivamente podemos estar diante dun derivado de castro (cf. Niermeyer, 
LLMFA,  s. v. castellio, -onis ‘castelo pequeno’), con posterior asimilación do -i- por 
parte do iode.  A presenza dun castrilione no ano 1033 na documentación do mosteiro 
de Celanova (TCelanova 452-453) parece ser outra boa referencia para establecer esta 
etimoloxía, o que tamén nos aclararía que a forma actual do fonema palatal lateral é 
resultado da evolución do grupo -LJ- e non un castelanismo. 

Castrilion : s. d. Cañizares II 454. 

Castrellon: a. 1178 TVelloLugo 110. 

SOC11. Castro  

Aldea das parroquias de Meilán, San Xoán de Pena e Santo André de Castro. 

Procede do lat. CASTRU ‘campamento fortificado’ (DELL). En Galicia é un 
topónimo moi abondoso, o que levou a López Cuevillas (1953: 94) a establecer a 
existencia de un por cada dúas parroquias. Defínese como un “poboado fortificado da 
Idade de Ferro ou final da Idade de Bronce, propio da Europa occidental” (DRAG). No 
NO da Península asóciase a un recinto amurallado prehistórico (séc. VI a. C. a séc. I d. 
C.), de forma oval ou circular, situado normalmente en lugares elevados, coroando un 
outeiro.  

Estas edificacións foron obxecto de estudo por parte dos investigadores de todas 
as épocas. Así, Leite de Vasconcellos (Opúsculos II 277) sinala que os castros ou 
crastos designan toponimicamente case sempre ruínas de fortificacións construídas nos 
montes en tempos prerromanos. En tanto, o DRAG das primeiras décadas do séc. XX 
indicábanos que “muchos autores aseguran que tales monumentos eran campos 
fortificados construídos por los romanos para defenderse de los gallegos; pero otros, 
como Castellá Ferrer, dicen, que al contrario, eran fuertes edificados por los gallegos 
para combatir a los romanos y oponerse a su invasión en el país. Pero hoy día la opinión 
más generalizada es la de que los castros eran unos vicus fortificados de los tiempos 
prehistóricos”. Xa a principios deste século, José Manuel González (apud García Arias 
2005, s. v. castru) fai estas puntualizacións semánticas entre castro e castelo: “castro es 
un poblado, mientras castillo, en cuanto a lugar de habitación, es una sola mansión”.  

Castro: a. 1030 NcltrMedieval 146, a. 1229 NcltrMedieval 146; a. 1329 DCLugo14 
274, a. 1379 DCLugo14 964. Aras Peres de Castro: a. 1337 DCLugo14 375, a. 1339 
DCLugo14 404, a. 1346 DCLugo14 530. 

94 Un lugar chamado Castrelione figura na Colección diplomática del Monasterio de San Salvador de Oña (822-
1284),  1950, p. 34. 2 vol. 
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Castro, O: a. 1379 DCLugo14 948. 

 

SOC11.1. Castro Alfonsín  

Aldea da parroquia de Saa.  

Alfonsín é o nome dun posuidor a partir da forma característica de xenitivo, 
AFONSINI, un diminutivo de Afonso, aínda que na época medieval conviven as formas 
Afonsinus (a. 1176 TSobrado I 518) e Afonsin (a. 1204 TToxosoutos 593-594), pero 
tamén   Alfonsinus (a. 1156 TToxosoutos 348-349; a. 1223 DCOurense 86-87)95.  

Piel e Kremer (HgNb 3.5a) establecen a súa orixe no nome xermánico 
Aldefonsus, un bitemático cuxo primeiro elemento podería vir de ad-, gót. hattu ‘loita’, 
do tamén gót. all- ‘todo’; mentres que o segundo elemento sería o radical -fonsus, gót. 
funs ‘valente’, seguidos do sufixo -inus.  

[Castro Alfonsyn]: Afonso Fernandes de Castro Alfonsyn: a. 1438 DCLugo15 190. 

[Castro Alfonsin]: Juan Afonso de Castro Alfonsin: a. 1462 DCLugo15 298. 

[Castro Afonsyn]: Juan Alonso de Castro Afonsyn: a. 1472 DCLugo15 370. 

Castro Afonsin: a. 1478 DCLugo15 419. Juan Afonso de Castro Afosin: a. 1472 
DCLugo15 377. Rodrigo Afonso de Castro Afonsin: a. 1450 DCLugo15 228. Roy de 
Castro Afonsin: a. 1440 DCLugo15 203. 

 

SOC11.2. Castro de Bóveda, O  

Lugar da parroquia de Bóveda.  

Véxase o dito nas epígrafes correspondentes a Castro (SOC11.) e Bóveda 
(ANP07.), respectivamente. 

Castro de Boveta: a. 1077 Cañizares II 402 = a. 1077 NcltrMedieval 146.  

Castro de Bobeda: a. 1552 AcLugo16 477. 

 

SOC12. Cheda, A  

Barrio periférico de Lugo, situado na zona suroeste.  

Tanto en galego coma en portugués o substantivo cheda designa as pezas 
exteriores e laterais do leito do carro de bois onde se meten os fueiros (DRAG, DLP, 
DPLP, s. v.). En port. é sinónimo de chazeiro (DPLP, s. v.).  

                                                 

95  Na documentación catedralicia aparece xa desde o séc. VIII de xeito continuado o nome Adefonsus ( Vid. 
CDCañizares  332), polo que é posible que as formas posteriores con  -L- amosen unha escrita castelanizada que 
talvez se deba á presenza de varios reis castelás con ese nome. 



CARLOS VÁZQUEZ GARCÍA 

228 

Trátase dunha voz celta *CLETA ‘valo, valado’, ao parecer gala, *KLETA ‘varal’, 
‘conxunto de varas’ (ELH I 144; REW 1988). No vasco existen as formas keleta, kereta 
‘cancela, sebe’; en arag. cleta ‘cancela’ e en cat. e ant. fr. cleda ‘mallada, sebe’. Co 
sentido de curral tamén aparece en ant. irl. clitbar ‘defensa’, bret. kled e klédour 
‘refuxio, lugar abrigado’ (Rivas Quintas, 1994: 173). En cat. cleda é o valo ou sebe no 
que se encerra a facenda; tamén equivale a curral. Meyer-Lübke (REW 158) xa falaba 
dun celta cleta ‘valado’, ‘obstáculo’, para o prov. e cat. cleda, fr. claie, port. chedas. 

É un topónimo abondoso en toda a xeografía galega cunha ducia de testemuños 
nas catro provincias, sobre todo no da Coruña, e debeu ter o significado primitivo de 
‘lugar pechado cunha sebe onde se gardaba o gando’. 

No onomástico portugués medieval figuraban os lugares de Cheda, Chedas e 
Chedelas (OMP 82). 

Cheda, leira da: a. 1470 DCLugo15 354. 

SOC13. corral 

A nivel toponímico conviven as formas Corral e Curral, aínda que O DRAG 
unicamente admite como normativo o apelativo segundo. Curiosamente, non existe 
ningún lugar en singular con esta denominación na toponimia maior das provincias de 
Ourense e Pontevedra (si se atopa o plural Currás); a variante Corral é exclusiva da 
provincia coruñesa, mentres que na lucense cohabitan ambas as dúas formas.  

A orixe de corral / curral é un tanto escura. Corominas (DCECH, s. v. corral) 
parte dun lat. vulg. *currale, ‘circo de carreiras’, e este derivado do lat. currus ‘carro’, 
mediante un proceso de derivación regresiva. Outro grupo de investigadores (Alvar, 
García de Diego, Rohls) defende a súa etimoloxía no lat. currere ‘correr’. Mentres, 
Krüger (1956: 125-135) relaciona as formas corro, corral, corripa co célt. cor- / corr- 
‘círculo de pedras’. Para Rivas Quintas (1982: 267) tamén procede do céltico cor(r)- 
‘construción circular, redondo, curvo’, aínda que posteriormente (1994: 69-70) inclínase 
máis por unha raíz preindoeuropea, unha procedencia proposta con anterioridade por V. 
Cocco (1961: 75-78), quen a conecta coa cultura megalítica, pois testemuña unha base 
kor- ‘corral, valado’ no Sáhara Oriental.  

As variantes xeográficas Corral / Curral na 
toponimia maior de Galicia (PTG): 

▪ Corral 

▪ Curral 
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 O seu sentido sería nun principio o de ‘terreo cercado’, que pouco a pouco se foi 
restrinxindo ao máis próximo á casa e “destinado a albergar el ganado o a la producción 
de estiércol”, como afirma J. L. Pensado (1999: 284). Tamén Carantoña Álvarez (1985: 
48) incide na idea de relacionar este espazo co gando.  

 

SOC13.1. Corral de Abaixo, O 

Aldea das parroquias de Calde e de Pías.  

Abaixo procede de ad + *bassiu, do latín bassus ‘baixo, fondo’, e ten que ver 
cun lugar que está situado nun plano topográfico inferior a outro, neste caso Corral de 
Arriba. 

 

SOC13.2. Corral de Arriba, O 

Lugar das parroquias de Calde e Pías.  

Arriba, de ad + rīpa ‘ribeira’, situado a maior altitude, serve para distinguilo de 
Corral de Abaixo, que estaba situado nun nivel topográfico máis fondo. 

 

SOC13.3. Currelos 

Aldea da parroquia de Calde moi próxima aos lugares de Corral de Arriba e 
Corral de Abaixo, unha forma toponímica que se repite nos concellos de Covelo, A 
Estrada, Laracha, O Saviñao e Vilamarín. 

É un diminutivo plural de curro, a partir dunha forma *CURRELLUS, voz que na 
maioría dos dicionarios galegos desde o séc. XIX se identifica con curral, xeralmente 
de pequenas dimensións (DRAG). Outras acepcións que se recollen no DEGC son a de 
“cercado de no grande extensión próximo a una vivienda aldeana” e “lugar descubierto 
y cercado donde se encierran las caballerías que se crían en el monte para marcarlas”. 

 Álvarez Maurín (1994: 289) recolle a teoría de Cocco (1961: 71 e ss.) e 
relaciona o vocábulo asturiano corro cunha serie de construcións circulares existentes 
no Sáhara Oriental que recibirían o nome de cor ou agor, polo que se trataría dunha raíz 
euro-africana difundida ata Irlanda no período megalítico (Varela Sieiro, 2008: 211).  

En 940 lemos Currello (TCelanova 619-620), en 991 Currellos (TASantiago 
162-166) e Currelos en 1147 (CDOseira 22). 

En Portugal temos Currelos en 1220 (OMP 99) e Curros en 1258 (OMP 99). 
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SOC14. Hospital, O 

Aldea da parroquia de San Pedro de Mera. Outros quince lugares galegos levan 
este nome. 

A etimoloxía é o lat. *HOSPITALE ‘albergue’, substantivación do adxectivo 
hospitalis, derivado do lat. hospes ‘hóspede’ (DELL).  

Situada no Camiño Primitivo, o seu nome ten que ver cun antigo hospital que 
servía para atender os peregrinos que ían a Santiago de Compostela. A xulgar polas 
referencias documentais que temos doutros hospitais da contorna no séc. XIII, como era 
o situado no Burgo de Negral, os seus xestores, que normalmente pertencían a ordes
relixiosas e / ou militares, debían recibir alí os pobres e peregrinos, proporcionándolles 
lume, auga, vestido, cama e esmola, dentro das súas posibilidades 96.  

SOC15. Milmanda (torre de) 

Antiga construción defensiva da cidade de Lugo e da que descoñecemos  a súa 
exacta situación. Caridad Arias (2006: 231) escribe que “al parecer estuvo  ubicada 
entre las actuales calles de la Cruz y Armañá dando frente a ambos lados”.  

Unha parroquia do concello ourensán de Celanova figura con este mesmo nome 
no NG, onde houbo tamén un castelo xa no séc. XIII. Do mesmo xeito, no Val de Poblet 
(Tarragona) atópase outro castelo denominado Milmanda. En Portugal consta o castelo 
de Milmanda en 1258 (OMP 221). 

Este nome de lugar foi estudado por Kremer (1988a: 51-57) quen o pon en 
relación cos franceses Marmande / Mirmande e fai un percorrido polas diversas teorías 
sobre a súa etimoloxía. Todos eles parecen ter o significado de ‘lugar fortificado’, aínda 
que a súa orixe non semella tan clara. Así, para Marmande, Dauzat (1971: 137) propón 
unha base gala *Milimandara, un bitemático formado a partir do galo mand- “cheval” e 
o islandés mil “sauvage”, é dicir, ‘cabalo salvaxe’, seguido da terminación hidronímica
-ara. Mentres, para o Mirmanda catalán, Corominas (1972, I S. 95) pensa nunha forma 
Miro-Mandua, que estaría composto do xermánico MIR- (talvez do gót. mêreis 
‘famoso’) e MAND- ‘pensativo’ (indoe. men- ‘mente’). Outras interpretacións menos 
probables  serían o numeral mil ‘mil’ e o xermánico *manda ‘límite’.  

Millmanda, torre de: a. 1416 DCLugo15 61. 

SOC16. Muros (San Vicente de) 

É un topónimo  actualmente desparecido, porque foi substituído por O Burgo 
(vid. SOC05 e SOC05.1.). Este nome debe provir do lat. MŪRUS, identificando un ‘muro 

96 AHN, Clero, Lugo, Ferreira de Pallares, 1083/12. 
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dunha casa’, ou mellor, ‘muro de defensa’ (DELL), aínda que diversos investigadores 
parten dunha base prerromana *MOR-, postulada por Hubschmid co valor de ‘montón’ e 
por Meyer-Lübke como ‘montón de pedras’ (REW 5673), e que García de Diego 
rexistra como ligada a un vasco muru de idéntico valor (DEEH 826). 

Con todo, Mus, -uris tamén foi un sobrenome romano (Solin e Salomies, 366; 
NDLEE). 

Sancto uicentio de Muris: séc. XII Cañizares II 456. 

Muris, S. Vicente in Mera: a. 1220 NcltrMedieval 164. 

Sancti Vincencii de Muris: a. 1241 CDFerreira 400, a. 1295 CDFerreira 782. 
Muros, S, Vicente: a. 1229 e 1256 NcltrMedieval 164. 

Muros, S. Vicente en Mera: a. 1242, 1245, 1254 e 1260 NcltrMedieval 164. 

Sancto Vincentio de Muris: a. 1260 CDFerreira 525. 

Sant Viçenço dos Muros: a. 1332 CDFerreira 940. 
[Sam Viçenço dos Muros]: Affonso Eanes de Sam Viçenço dos Muros: a. 1334 
DCLugo14 327. 

San Viçenço dos Muros: a. 1371 DCLugo14 836. Affonso Pellaes de San Viçenço dos 
Muros: a. 1340 DCLugo14 429.  

Na segunda metade do séc. XV rexistramos a substitución polo topónimo actual, 
aínda que descoñecemos os motivos da transformación, mais é posible que se deba á súa 
situación murada, un nome que recibían estas edificacións no medievo. 

 

SOC17. Pacios  

Nome dunha aldea das parroquias de Meilán, San Xoán do Campo e Santa 
Comba. 

Procede da forma PALATIOS, plural do lat. PALĂTIUM  ‘pazo’ (DELL), que deu en 
galego dúas variantes: Pazos, que constitúe a evolución normal do grupo -KJ-, e Pacios, 
onde se mantén o iode sen ser absorbido pola consoante. As teorías a este respecto son 
variadas: resultado dun semicultismo medieval, prolongación do iode leonés ou un 
híbrido resultante do cruce de Pazo(s) patrimonial co castelán Palacios, unha opinión 
compartida por Pensado (OELG I 322), pois en portugués hai ausencia de variante. 
Rivas Quintas (1976: 356-364) sinala que a isoglosa coincide fundamentalmente coa 
fronteira occidental da provincia de Lugo, de tal xeito que, mentres nas provincias da 
Coruña e Pontevedra son todos Pazo(s), en Lugo e Ourense están máis repartidos, con 
gran predominio da forma Pacio(s) na de Lugo e Pazo(s) na de Ourense. 

 

 

 

 



CARLOS VÁZQUEZ GARCÍA 

232 

As variantes Pacio(s) / Pazo(s) na toponimia 
maior de Galicia (PTG): 

▪ Pacios 

▪ Pazos 

A interpretación tradicional parte  dun termo medieval palatium> paaço> paço> 
pazo co significado de “casa grande, antiga e nobre, especialmente a situada no medio 
rural” (DRAG), diferente de palatium ‘palacio’ (real, episcopal...). Non obstante, J. J. 
Moralejo (2007: 296) considera que parte desta abundante toponimia pode proceder, en 
cambio, dun termo palatio(s)- ‘curro, curral’, e posiblemente ‘habitación de pastores’, 
de orixe xa prerromana. 

Palatios: a. 1019 NcltrMedieval 166, a. 1088 NcltrMedieval 166 = a. 1088 Cañizares II 
429. 

Palacios: s. d., ca. 1133, Cañizares II 519, s. d. Cañizares II 454. 

Palatio: a. 1271 NcltrMedieval 166. 

Palacio: a. 1271 NcltrMedieval 166. 

Paaços: a. 1399 DCLugo14 1077. 

[Paçios]: Fernando de Paçios: a. 1546 AcLugo16 109. 

SOC18. Pías 

Parroquia situada na parte norte do concello, limítrofe co termo municipal de 
Outeiro de Rei, que ten como padroeiro a san Vicente. A nivel eclesiástico pertence ao 
arciprestado dos Coutos de Lugo (esquerda). 

Outros lugares con idéntica denominación témolos nos concellos de Alfoz, A 
Laracha, Maceda, Ponteareas e O Rosal. Acompañado de artigo dá nome a lugares dos 
termos municipais de Dumbría, Fene, A Merca, As Neves e Ramirás. 

Pías vén da forma lat. PĪLAS, plural de pīla ‘piar, pía, pío’ e talvez refira a 
existencia de antigas pías de pedra, posiblemente utilizadas como fontes públicas, ou 
que se trate de sarcófagos medievais, aínda que non temos constancia da súa existencia 
no seu contorno. 

Sancti Vincenti de Pias: ca. 1133 Cañizares II 519 = a. 1133 NcltrMedieval 169 

Pilas, S. Vicentii ecclia: a 1222 NcltrMedieval 169. 
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SOC19. Quintela  

 Aldea da freguesía de Coeo. Máis de 50 lugares galegos figuran con este nome, 
vinte deles na provincia de Lugo.   

Ten a súa orixe no lat. medieval QUINTĀNA e o sufixo diminutivo -ela (< lat. 
-ĔLLA ), talvez derivada de QUĪNTA  (DELL). Non obstante, os diferentes investigadores 
non se poñen de acordo á hora de establecer unha uniformidade na súa procedencia e 
significado. Mentres que para Lange (apud  Varela Sieiro 2008: 69) o substantivo 
quintana xurdiría xa da lingua dos agrimensores romanos co significado de ‘casa 
señorial’ ou ‘residencia e propiedade na que vive o señor’,  unha opinión moi 
semellante á de Prieto Bances (1976: 191), para quen designaba orixinariamente un 
cercado no que se atopan a casa señorial e o seu dominio, a teoría de Álvarez Maurín 
(1994: 310) parte dunha evolución do significado de quinta, como a ‘quinta parte que se 
pagaba en herdo’, ata o de quintana, como simple ‘herdade’ ou tamén ‘predio rústico’. 
Mentres, Varela Sieiro (2008: 70-72), despois de analizar diferente documentación 
medieval galega, chega á conclusión de que as acepcións da quintana medieval poden 
clasificarse en tres grupos: terreo rústico con vivenda, leira de cultivo e terreo que rodea 
unha vivenda.  

 
Para Fernandes  e Cardeira ( 2013: 1913)  o seu uso para “designar a propriedade 

rural fundiária caracterizou toda a idade média”, unha acepción propia  do dominio 
iberorrománico que tivo a súa orixe no norte peninsular  e que remontaría á primeira 
fase de expansión  territorial cristiá.  

No dicionario de E. Rodríguez o vocábulo quintela aparecía con dúas acepcións: 
por un lado, era un dim. de quinta; por outro, “aldea o lugar de modestas casas rurales” 
(DEGC). No  DRAG non se rexistra esa voz, pero si quinta, que aparece definida como 
“propiedade rural composta de casa e terreo de labranza ao redor”, o mesmo que o 
castelanismo quintana  era a “casa campesina con su huerta y dependencias” 
(DGCVCG) e tamén “atrio, terreno llano y cercado que está delante de la puerta de un 
templo y que solía, y en algunas parroquias rurales aún suele, servir de cementerio” 
(DEGC).  

  

 

 

As formas Quinta / Quintá / Quintela na 
toponimia maior de Galicia (PTG):  

▪  Quinta 

▪  Quintá 

▪  Quintela 
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A nivel toponímico temos as variantes Quinta, Quintá (< lat. quintāna), 
Quintáns / Quintás (en plural, dependendo da área xeográfica) e Quinteiro. Para as dúas 
primeiras, Pensado (OELG 339) sinala a dificultade de saber “si las actuales Quinta 
remontan a una Quinta como la del cast. [‘quinta parte dos froitos que o arrendador 
entrega ao dono dunha propiedade’, así como ‘terreo para o entretemento’]  o a un 
Quintá con cambio de acento”.   

Quintanellam: a. 1120 Cañizares 243. 

Quintanella: a. 1133 NcltrMedieval 171 = s. d., ca. 1133 Cañizares 519.  

Quintanela: a. 1175 Cañizares II 588. 

Quinteela: a. 1307 DCLugo14 88, a. 1309 DCLugo14 104, a. 1382 DCLugo14 1029. 

[Quintela]: Jacome Peres de Quintela: a. 1382 DCLugo14 1021. 

 

SOC20. Saa 

Nome dunha parroquia situada na parte sur do municipio, limítrofe coas terras 
do concello de Guntín, baixo a advocación relixiosa de Santiago. Está encadrada no 
arciprestado dos Coutos de Lugo (dereita). Arredor doutros 20 lugares galegos levan 
esta forma toponímica, case a metade deles na provincia de Lugo. 

Para J. P. Machado (DOELP) o topónimo e apelido portugués Sá ten a súa orixe 
na forma SALA, «de origem germânica, provavelmente do gótico *sala (= ant., alto 
alemão sal, ‘casa’)”, unha etimoloxía tamén postulada por Piel para Saa (1959: 538-
539), cunha acepción próxima ao de ‘casarío, quinta’. Na opinión de D. Kremer (2004: 
146) “debemos partir dun significado primario de ‘casa de liñaxe nobre ou antiga’, que 
coincide ampliamente co lat. villa (vila, vilar) ou palatium (pazo) aos que substituíu”. 
Idéntica procedencia ten o substantivo sala “cuarto principal da casa” (DRAG), aínda 
que neste caso se trate dun préstamo máis recente a partir do prov. sala, fr. salle. 

Roberts e Pastor (DEILE, s. v. sala) retrotráense a unha base preindoeuropea sel- 
‘estancia humana’, que se pode comprobar no anglos. salor ‘sala’, isl. ant. salr, búlg. 
ant. selo ‘aldea’, selitva ‘vivenda’ e que se transformaría en *sal- nas linguas 
xermánicas co significado de ‘habitación, cuarto’. 

Sala: a. 1059 NcltrMedieval 175, a. 1119 NcltrMedieval 175, a. 1122 NcltrMedieval 
175; s. d., ca. 1133 Cañizares II 519.  

Saa: a. 1312 DCLugo14 157, a. 1334 DCLugo14 332.  Iohan Peres de Saa: a. 1314 
DCLugo14 169. Men Rodrigues de Saa: a. 1367 DCLugo14 781. 

Santiago de Saa: a. 1314 DCLugo14 169, a. 1328 DCLugo14 266, a. 1334 DCLugo14 
332, a. 1368 DCLugo14 789.  
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SOC21. Saamasas, As  

Arrabalde situado na zona sur da capitalidade municipal e moi próxima ao río 
Miño. Eclesiasticamente forma parroquia de seu, pois  neste lugar edificouse unha das 
igrexas máis antigas extra muros da cidade e que os arqueólogos sitúan entre finais do 
séc. VI e o VII, época da que se conservan uns singulares relevos visigóticos que foron 
estudados por J. Guerra97; porén, a actual dátase no séc. XIX.  Ten como padroeiro a 
Santiago e pertence ao arciprestado de Lugo.  

A primeira documentación referida a este lugar é do ano 923 (CDCañizares 108-
109), cando o presbítero Félix lle doa ao mosteiro situado en Sanctas Massas todas as súas 
pertenzas, entre elas o lugar de Iuliani (actual Xián). Esta ocorrencia, xunto con outras 
posteriores nas que aparece citada así mesmo como sancti Jacobi de Sancta Masa e sancti 
Jacobi de Sanctas Masas, levan a algúns investigadores98 a pensar nunha posible orixe 
baseada no adx. latino sancta(s) e no subst. tamén latino massa(s), que debe facer 
referencia “a un grupo de Santos, quizás mártires, posiblemente si no allí martirizados al 
menos sepultados”99. Con todo, a pesar de que efectivamente nestes testemuños escritos o 
primeiro elemento aparece escrito como Sancta(s)  en diferentes anos (923, 1077, 1120, 
1124 e 1157), en datas parecidas e mesmo semellantes (1088, 1095, 1133, 1157 e 1175) 
lemos xa Sasmasas e Samasas, o que podería indicar  que no primeiro caso se trate de 
falsas latinizacións ou ultracorreccións. Ademais, foneticamente non sería doado explicar a 
evolución sancta > saa. O que si parece máis lóxico, e tamén coherente cos elementos 
iconográficos  alí achados, é que esteamos ante un composto do gót. SALA(S)100 e o 
participio latino MANSAS, de manēo ‘permanecer, quedar’ (DELL), co primitivo 
significado de “Residencia, Salas habitadas”, como pensa Fernández López (2008: 96). 

Sanctas Massas: a. 923  CDCañizares 108 = a. 923  NcltrMedieval 176, a. 1077 
NcltrMedieval 176, a. 1124 NcltrMedieval 176. 

Sasmasas: a. 1088 NcltrMedieval 176, a. 1095 NcltrMedieval 176. 

Sancti Jacobi de Sancta Masa: a. 1120 Cañizares I 243.  

Samasas: a. 1133  NcltrMedieval 175; s. d., ca. 1133 Cañizares II 519; a. 1157 
Cañizares II 561 =  a. 1175 NcltrMedieval 175. 

Sancti Jacobi de Sanctas Masas: a. 1157 Cañizares II 561. 

Sancto Jacobo de Samasas: a. 1199 Cañizares III 669. 

Samasis: a. 1239 NcltrMedieval 175. 

                                                 

97 Guerra Mosquera, J. (1967): “Los restos visigóticos de Saamasas y Lugo”, en Boletín de la Comisión Provincial de 
Monumentos de Lugo, VIII, 135-145. 

98 Delgado Gómez, J. (2007): “Saamasas, singular complejo histórico y artístico”, en Lvcensia 35 / XVII. Lugo: 
Biblioteca Seminario Diocesano, 323.  

99 Ídem. 

100 Vid. topónimo precedente. 
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Santiago de Sanmasas: a. 1305 DCLugo14 73, a. 1312 DCLugo14 152, a. 1333 
DCLugo14 309, a. 1383 DCLugo14 1037. 

Santiago de Sammassas: a. 1328 DCLugo14 267. 

Santiago de Samassas: a. 1335 DCLugo14 337. 

Santiago de Santmasas: a. 1340 DCLugo14 428. 

Samassas: a. 1349 DCLugo14 577. 

Santiago de Samasa: a. 1374 DCLugo14 869. 

Samasas: a. 1379 DCLugo14 951. 

Santiago de Samasas: a. 1399 DCLugo14 1079. 

SOC22. Tabernas, As 

Lugar da parroquia de Piúgos, unha forma que, ben en singular, ben en plural, dá 
nome a outras once entidades de poboación repartidas polos concellos de Abegondo, 
Allariz, Aranga, Crecente, Frades, Lalín, Laracha, Palas de Rei, Taboada e Vigo. 

 Procede do lat. TABĒRNA, que en principio designaba unha habitación ou cabana 
e máis tarde especializouse no sentido de  ‘tenda’  e tamén ‘pousada’ (DELL). 
Mantense coa mesma forma en castelán e en portugués, fr. taverne, it. taverna.  

O DRAG define esta voz como un “establecemento público xeralmente de 
carácter modesto e popular, ou ben de estilo rústico”. No caso lucense semella estarmos 
diante dun topónimo recente, pois non aparece na documentación medieval nin en 
Madoz (neste si figura a aldea taboadesa do mesmo nome). En todo caso, o termo, en 
singular, consta en 1257 nos pergameos de Oseira (CDOseira 765). 

SOC23. torre 

O DRAG define a voz torre como “construción estreita e alta que xeralmente 
forma parte doutra máis ampla”. Procede do lat. TŬRRE ‘torre’, unha voz común nos 
romances occidentais (DCECH, s. v. torre), e este do gr. túrris ‘edificio elevado, 
fortaleza’, mais tamén no sentido de ‘atalaia, lugar alto’ (NDLEE). Mentres, Dalmau 
(1969: 53-54) propón unha base preindoeuropea *tor- / *tur- ‘alto’, unha etimoloxía 
tamén seguida por Rivas Quintas (1994: 76-77), que na opinión deste estaría 
emparentada co irl. tor ‘rochedo, torre’, gaél. torr ‘outeiro, torre’ e co córn. tor ‘monte’. 
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(A) Torre como nome de lugar na toponimia 
maior de Galicia (PTG) 

 

 

 

 

SOC23.1. Torre, A 

Lugar das parroquias de Orbazai, de Pedreda e de Soñar. Como topónimo simple 
dá nome a 175 lugares galegos, mentres que formando derivados ou compostos suma 
preto de 70 máis. 

[Torre ]: Afonso Rodrigues da Torre: a. 1382 DCLugo14 1021. 

 

SOC23.2. Torre de Aez, A 

 Aldea da parroquia de Outeiro das Camoiras. Neste lugar había unha 
fortificación desde a que se exercía a xurisdición das terras do contorno. O lugar de Aez 
era propiedade do bispo de Lugo, segundo nos aclara Peiró Graner (1998: 82). Para Aez, 
vid. ANL03. 

  

SOC24. Vigo   

Nome dunha aldea das parroquias de Bacurín e Vilachá de Mera. É un topónimo 
que, agás no caso da cidade pontevedresa do mesmo nome, soamente se localiza nas 
provincias da Coruña e Lugo, con maior predominancia nesta. Aínda así, dá nome a 
máis de 40 entidades de poboación.  

A voz Vigo procede do lat. VĪCU  ‘grupo de casas, aldea, quinta, propiedade 
rural’ (DELL).  Esta última acepción  é a que parece desprenderse dun documento da 
catedral de Ourense de 1219 onde nos refire a existencia dun solar que Mariña Martínez 
posúe no uico de Uillari (DCOurense 77).  Con este valor pasou ao ant. a. al. wich, 
neerl. wik, irl. fich, galés gwig. En port. aínda temos vico co significado de ‘aldea, barrio 
de cidade’ (DPLP, s. v. vico). 



CARLOS VÁZQUEZ GARCÍA 

238 

O topónimo Vigo e os seus compostos (PTG). 

Para Rivas Quintas (1994: 143-144) as formas latinas cadran coas proto-célticas 
bico, beco, talvez orixinadas nunha homonimia expresiva *becc, *bicc, *picc e 
relacionadas co seu valor primitivo de ‘monte’. 

Uico: a. 1199 Cañizares III 669. 

Uigo: séc. XII Cañizares II 456. 

Vigo: s. d. NcltrMedieval 182. Andreu Arias de Vigo: a. 1369 DCLugo14 818. 

Vigo de Mera: a. 1417 DCLugo15 91. 

SOC25. vila 

A voz vila constitúe unha das formas toponímicas con maior frecuencia no noso 
territorio, pois máis de 50 lugares levan este nome na súa forma simple, sen contar os 
innumerables derivados e compostos. 

O nome de lugar (A) Vila e os seus 
compostos (a excepción de Vilar e os seus 
derivados)  na toponimia maior de  Galicia 
(PTG). 
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Na súa orixe, o termo villa referíase a unha vivenda construída no campo. Así, o 
Digesto de Justiniano distinguía entre fundus, formado por un terreo rural que contén un 
edificio; aedes, os edificios urbanos;  e  as villae, as casas rústicas101.  

Desta maneira, as vilas convértense en centros de explotación agropecuaria, 
formadas por un grupo de casas e as súas respectivas terras. Coñecíanse polo nome do 
seu propietario, precedido normalmente do xenérico villa, pois como afirma Piel 
(1947c: 145) “desde que o mundo é mundo, o homem comprazen-se em dar o seu nome 
à terra que ocupava e cultivava”.  

Na época latina, os xentilicios remataban normalmente en -ĬUS, máis raro en 
-ENUS, polo que a forma común de designar unha propiedade era a partir das formas en 
-ĬUS / -ĬA , do tipo VĪLLA AEMIL ĪA ‘herdade de Emilio’, que máis tarde foi substituída 
polo sufixo -ĀNUS / -ĀNA: VĪLLA AEMILI ĀNA. Pero atendendo ás ocorrencias máis 
antigas que temos no NO da Península Ibérica, a forma máis frecuente de designar unha 
propiedade no noso territorio consistía en facelo por medio do xenitivo,  sen a axuda de 
sufixos que indiquen valor topográfico (vid. Piel, 1947c: 152). A maioría destes 
topónimos datarían das repoboacións iniciadas coa Reconquista. 

Hoxe en día, a vila defínese como unha “entidade de poboación máis pequena ca 
a cidade e máis grande ca a aldea, que en Galicia adoita ter un núcleo urbano e ser o 
centro económico e administrativo dun concello ou dunha comarca” (DRAG). 

A súa orixe témola no lat. VĪLLA  ‘casa de campo, granxa’ (DELL). 

 

SOC25.1. Vila, A 

Aldea das parroquias de Prógalo e de Rubiás. En ambas as dúas freguesías non 
existe actualmente ningún lugar que leve o nome de Prógalo nin Rubiás, polo que é 
posible que A Vila designase a aldea que máis importancia tivo nas devanditas 
parroquias en épocas pasadas. Non as atopamos nas ocorrencias medievais, pero si 
figura A Vila (Rubiás) en Madoz (s. v. Rubiás). 

 

SOC25.2.  Vilacendoi  

Antigo lugar medieval que debeu  estar cerca do vixente Bocamaos ou mesmo 
ser antecedente deste (vid. ANX37.). 

 

                                                 

101 Apud  Hidalgo de la Vega, Mª. José (1986): Sociedad e ideología en el Imperio Romano: Apuleyo de Madaura. 
Salamanca: Universidad, 47. 
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SOC25.3. Vilachá  

Aldea das parroquias de Labio e Ribas de Miño, un topónimo que se repite 
noutros 28 lugares galegos, a maioría deles na provincia de Lugo. Outros seis da área 
oocidental das provincias da Coruña e Pontevedra adoptan a variante Vilachán, 
conforme aos resultados dialectais respectivos.  

As variantes Vilachá / Vilachán na 
toponimia maior de Galicia (PTG). 

■ Vilachá 

■ Vilachán 

Procede dunha UĪLLA PLĀNA ‘chá’, un adx. latino máis tarde substantivado 
(DELL).  

Villa plana: a. 1032 NcltrMedieval 184, a. 1088 NcltrMedieval 184. 

Vila Chaa: a. 1312 DCLugo14 157. 

Vila Chaa de Pallares: a. 1312 DCLugo14  157. 

Villachaa: a. 1326 DCLugo14 244, a. 1368 DCLugo14 791. Afonso Peres de Villachaa: 
a. 1382 DCLugo14 1022.

SOC25.3.1. Vilachá de Mera 

Nome dunha parroquia situada na parte oeste do termo municipal e limítrofe co 
concello de Friol, que ten como padroeiro a san Xillao. Eclesiasticamente pertence ao 
arciprestado dos coutos de Lugo (dereita). Está regada polo río Mera, de aí que apareza 
este na composición do topónimo. 

Para Mera, vid. (HID10.). 

Villa plana: a. 964 CDCañizares 131, a. 1170 NcltrMedieval 184, a. 1289 
NcltrMedieval 184. 

Villa plana, S. Viliano in Mera: a. 1221 NcltrMedieval 184. 
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Sam Julao de Villa Chaa de Mera: a. 1263 CDFerreira 561.   

[Villachaa]: Pedro Rodriguez de Villachaa: a. 1307 DCLugo14 87. Frey Johan de 
Villachaa: a. 1379 DCLugo14 962. 

San Iullao de Villachaa de Mera: a. 1339 DCLugo14 401.  

Villachaa de Mera: a. 1339 DCLugo14 401. Fernan Domingues de Villachaa de Mera: 
a. 1340 DCLugo14 429. 

 

SOC25.4. Viladónega  

Aldea da parroquia de Rubiás que presenta formas homónimas nos concellos de 
Boimorto, Castroverde, Guitiriz e Vilalba; mentres, a variante Viladóniga atopámola 
nos termos municipais de Cerdido, Ferrol e Ourol. Con síncope de vogal temos 
Viladonga no concello lucense de Castro de Rei (vid. ANL46.).  

 

SOC25.5. Vilaestévez  

Aldea da parroquia de San Xoán do Alto. Outra con igual nome pertence á 
freguesía de Gándara, no concello coruñés de Zas (vid. ANL47.). 

 

SOC25.6. Vilalvite  

Aldea da parroquia de Coeses, que presenta formas semellantes nos concellos 
lucenses de Friol e Paradela (vid. ANX38.). 

 

SOC25.7. Vilamaior 

Aldea da parroquia de Adai. Outros 20 lugares da xeografía galega levan este 
nome e en cinco casos máis vai acompañado dun complemento preposicional. 

Os testemuños máis antigos, aínda que non se refiran ao topónimo do concello 
lucense, dannos conta dunha Villa maiore en 887 (Diplomática 170-172) e dunha 
Uillam Maiorem en 922 (CDCañizares 104), polo que semella que estamos diante dun 
composto do subst. UĪLLA e do adx. MĀIŌRE, comparativo de magnus ‘grande’ (DELL), 
que nos indicaría o lugar máis grande do contorno. 

Porén, a partir do séc. XII tamén constatamos a forma Villamaiori en diferente 
documentación medieval (CODOLGA, s. v. Villamaiori), unha ocorrencia que parece 
indicar unha forma de xenitivo analóxico, o que nos levaría a un nome de posesora. En 
efecto, Maior foi tamén un cognome latino (Kajanto 294) que se converteu nun dos 
nomes femininos máis frecuentes en Galicia a partir do séc. XII (Boullón, 1999: 292) e 
que quizás proceda dunha advocación da Virxe: María a Maior (DNG). 
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Villamaior : a. 1268 NcltrMedieval 183. 

Vila Mayor : a. 1379 DCLugo14 947. 

 

SOC25.8. Vilamarce 

Aldea da parroquia de Santa Comba, unha forma única na toponimia maior de 
Galicia. Como topónimo simple temos o lugar de Marce nos concellos de Lugo e 
Pantón (vid. ANL48.). 

 

SOC25.9. Vilamiñao 

Aldea da parroquia de Cuíña, outra forma única na toponimia maior galega (vid. 
ANL26 e ANL26.1.). 

 

SOC25.10. Vilamoure 

Aldea da parroquia de Saa. Outra co mesmo nome témola no concello ourensán 
de Punxín. Na súa forma simple, Moure, é un lugar do tamén concello ourensán de 
Coles; mentres, Moure Grande e Moure Pequeno son dúas aldeas da parroquia 
taboadesa de Campo (vid. ANL49.).  

 

SOC25.11. Vilanova 

Aldea da parroquia de Santalla de Bóveda de Mera. Estamos diante dun 
topónimo moi abondoso no territorio galego (vid. Vila SOC24.), pois máis de 100 
lugares galegos levan este nome e en preto doutra ducia deles vai acompañado dunha 
frase preposicional. 

 Como nos casos precedentes, estamos diante dun nome de lugar composto onde 
o primeiro elemento é UĪLLA  e o segundo o adx. latino NŎVA  ‘nova’ (DELL), para se 
referir á creación dun novo núcleo de poboación na Idade Media fundado por unha 
autoridade señorial.  

En 916 lemos Villa Nova na documentación de  Celanova (TCelanova 794-795) 
e en Portugal Villa noua en 960 (OMP 373). 

 

SOC25.12. Vilardón 

Aldea da parroquia de Bocamaos. Non temos formas semellantes na toponimia 
maior de Galicia (vid. ANL50.). 
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SOC25.13. Vilaverde  

Aldea da parroquia de Outeiro das Camoiras (Vid. ANL53). 

 

SOC26. Vilar  

Nome dunha aldea das parroquias de Adai, Meilán, Poutomillos, Santa Comba, e 
Santalla de Bóveda de Mera. Xuntamente con Vila, este topónimo é dos máis abondosos 
no noso territorio, pois levan este nome, na súa forma simple, en derivados e compostos 
preto de 800 entidades de poboación (http://sli.uvigo.es/toponimia/toponimia.php?). 

Procede do baixo lat. vīllāris, a partir de VĪLLĀRE, derivado de Villa < VĪLLA . A 
forma castelá Villar  constátaa Corominas no séc. X (DCECH, s. v. Villar ), en tanto que 
na documentación galega temos Vilar xa no séc. IX nos pergameos da catedral de 
Santiago (CODOLGA, s. v. Vilar).   

 

 

 

 

(O) Vilar, os seus derivados e compostos, 
excluídos os de Vila (PTG). 

 

 

 

 

 

 

Para Meyer-Lübke nun principio significaba ‘o propio ou pertencente a unha 
villa romana’ (REW 9330).  Pola súa parte, Isidoro Millán (1986: 165) considera que no 
seu momento inicial os “vīllāres eran meras instalacións anexas pertencentes ás vīllae, 
nas que se aloxaban as familiae servorum” dedicadas á explotación intensiva de 
campos, bosques, prados ou riquezas do mar de cidadáns e/ou homes libres 
privilexiados. 

Na actualidade, o Vilar designa un “conxunto de casas que forman, xeralmente, 
un grupo separado dentro da aldea” (DRAG). 

Vilar in boueda: s. d. NcltrMedieval 182. 

Villar, in Boveda: s. d. NcltrMedieval 184. 

Uillare : a. 998 Cañizares I 168.  

Villar (Adai) : a. 1104 NcltrMedieval  184. 
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Uilar : séc. XII Cañizares II 456.  

Villar de Meylan : a. 1267 NcltrMedieval 184. 

Villar : a. 1350 DCLugo14 619. 

Villar de Mera: a. 1417 DCLugo15 90. 

SOC26.1. Vilar, O 

Aldea da parroquia de Cuíña. 

SOC26.2. Vilar de Bocamaos, O 

Aldea da parroquia de Bocamaos. Para Bocamaos, vid. ALC01. 

SOC26.3. Vilar de Cucos 

Aldea da parroquia de Recimil. Temos outro lugar homónimo no concello de 
Cervantes. 

Para Cucos, vid.  Cuco, O (ALC02.). Tomás de la Torre (2006: 149) considera 
que o motivo deste alcume estaba en que os habitantes dos  lugares así denominados 
madrugaban moito, coma os cucos, para vixiar que non lles roubasen as súas pertenzas 

Uilla de cucus: a. 998 Cañizares I 168 = CDCañizares 183. 

Villare inter Barcena et Recemiri: a. 1034 NcltrMedieval 184. 

Uillar de Cucus: a. 1120 Cañizares I 243 = a. 1120 CDCañizares 262. 

SOC26.4. Vilar Queimado 

Aldea da parroquia de Carballido. Hai outro Vilarqueimado no concello coruñés 
de Santa Comba. 

Este topónimo composto está formado a partir de VĪLLĀRE e o adx. queimado, 
talvez este do adx. latino CREMĀTU, participio do verbo latino ‘queimar’ (DELL), aínda 
que Corominas (DCECH, s. v. quemar) considera que é moi probable que se trate dunha 
modificación de  cremāre en *CAIMARE, por influencia do gr. tardío κάϊµα 
‘queimadura’, de καίειυ ‘queimar’, empregado polos médicos gregos de Occidente nos 
cauterios.  

É posible que a súa denominación teña que ver con algún incendio que arrasara 
o lugar, pois a  súa proximidade ao monte de Sande favorecería a expansión do lume.
Menos probable parece que algunha invasión destruíra todo o poboado, xa que as 
primeiras referencias non van máis alá do séc. XIV. 
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[Vilar Queymado]: Pedro Iohannes de Vilar Queymado: a. 1336 DCLugo14 362. 

Villar Queymado: a. 1350 DCLugo14 630. 

Villar Queimado: a. 1352 DCLugo14 669. 

Vilarqueymado: a. 1385 NcltrMedieval 182. 

 

SOC26.5. Vilariño  

Aldea das parroquias de Labio e Santa María de Alta. 

A súa etimoloxía está no lat. tardío VĪLLĀRĪNUS, derivado de VĪLLĀRIS e o sufixo 
dim. -ĪNU, que dá como resultado -iño na maioría das falas do territorio galego, agás no 
leste de Lugo e no galego exterior de Asturias e do Bierzo, onde predomina -ín. 

Villarino: a. 1105 NcltrMedieval 184. 

[Vilarinno]: Rodrigo Eanes de Vilarinno: a. 1333 DCLugo14 305. 

 

 

 

As variantes xeográficas Vilariño / Vilarín 
na provincia de Lugo (PTG): 

▪ Vilariño 

▪  Vilarín 

 

 

 

 

 

SOC26.6. Vilarvente  

Aldea da parroquia de Labio, unha forma única na toponimia maior galega (Vid. 
ANL51.). 
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3. CONCLUSIÓNS

3.1. A FIXACIÓN DA TOPONIMIA LUCENSE AO LONGO DO TEMPO  

Como trazo definitorio do estudo da toponimia do concello de Lugo podemos 
concluír que se produce un amplo mantemento das ocorrencias medievais no 
nomenclátor actual, pois aproximadamente o 65% dos topónimos analizados teñen xa a 
súa correspondencia na Idade Media. En efecto, das preto de 390 formas que se 
investigan, temos referencias medievais dunhas 250 na documentación catedralicia e en 
mosteiros próximos. Esta porcentaxe podémola observar co seguinte gráfico: 

E esta cantidade aínda podería considerarse maior se temos en conta que outros 
topónimos, ben procedentes de antropónimos, ben do léxico común, e que coinciden 
con formas homónimas doutros concellos, tamén figuran en diferentes coleccións 
diplomáticas de mosteiros e catedrais galegas, aínda que esas ocorrencias non se refiran 
concretamente ao topónimo do noso termo municipal.  

Así mesmo, a maioría das advocacións relixiosas das diferentes freguesías do 
termo municipal teñen xa a súa correspondencia na Idade Media, xa que o máis común 
nos textos escritos do medievo é que a denominación da parroquia se complete coa súa 
advocación relixiosa, o que axuda a precisar a súa identificación. Así,  das 55 que 
conforman o concello, 34 conservan o seu haxiónimo (Adai, Bacurín, Benade, 
Bocamaos, Bóveda, O Burgo, Camoira, Carballido, Coeo, Coeses, Gondar, Labio, 
Mazoi, Meilán, Monte de Meda, Muxa, Ombreiro, Orbazai, Outeiro das Camoiras, 
Pedreda, Pías, Piúgos, Poutomillos, Recimil, Ribas de Miño, Romeán, Rubiás, Saa, 

67,88%

32,12%

Antropotopónimos

Resto de topónimos
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Soñar, Teixeiro, Tirimol, Torible, O Veral, Vilachá de Mera); en 12 delas (San Mamede 
dos Anxos, San Martiño de Piñeiro, San Pedro de Mera, San Salvador de Muxa, San 
Xoán de Pena, San Xoán do Alto, San Xoán do Campo, Santa Comba, Santa María de 
Alta, Santa Marta de Fixós, Santalla de Bóveda de Mera, Santo André de Castro) 
coinciden o haxiotopónimo e a advocación; outra (Calde) cambiou o patrón do séc. XIV 
(San Salvador) polo actual San Pedro, en tanto que  Bazar tiña dous padroeiros no séc. 
XIII ( San Xurxo e San Breixo) que mudou polo actual San Remixio, aínda que 
descoñecemos a época e a motivación. En calquera caso debemos dicir que hoxe en día 
San Salvador é unha das advocacións relixiosas máis abondosas en Galicia (172 
parroquias), San Xurxo é padroeiro de 37 e San Breixo de 18; mentres, San Remixio, 
que foi apóstolo dos francos, unicamente é padroeiro de tres.  Nas restantes (Bascuas, 
Cuíña, Esperante, Lamas, Lugo, Prógalo, San Román) non achamos referencias á 
advocación relixiosa  

 Dentro do conxunto das advocación relixiosas no noso concello sobresaen Santa 
María, a nai de Xesús Cristo, unha das máis primitivas, con testemuños anteriores ao 
séc. VIII, e padroeira de seis parroquias (Bascuas, Bóveda, Gondar, Muxa, Santa María 
de Alta e Teixeiro) e San Pedro, o primeiro dos apóstolos,  e tamén unha das 
advocacións máis antigas, patrón doutras seis (Calde, Labio, Romeán, San Pedro de 
Mera, Santa Comba e Soñar); cinco delas teñen como padroeiro a San Vicente, un santo 
de bo augurio, que tamén forma parte dos padroeiros máis antigos (O Burgo, Coeo, 
Pedreda, Pías e Veral) e outras cinco a Santalla, nome dunha mártir cristiá, cuxo culto 
se estendeu desde Mérida a partir do séc. IV (Cuíña, Esperante, Lamas, Mazoi e 
Santalla de Bóveda de Mera).  Como dato anecdótico, cómpre indicar que San Román 
ten na actualidade como padroeira a Santa Cristina e nas festas parroquiais honran a 
San Ramón. 

Con todo, a paisaxe actual da capitalidade municipal ten pouca semellanza coa 
que debía amosar no medievo. A documentación refírenos que a inmensa maioría da 
poboación habitaba entre murallas e que mesmo neste espazo abundaban terreos 
baleiros e con arboredo (O Campo, O Carballal) ou dedicados ao cultivo de hortalizas 
(As cortiñas de San Romao). Extra muros foron medrando pequenos asentamentos (A 
Madanela, Recatelo, San Pedro de Fóra), en tanto que nos arredores proliferaban 
pequenos núcleos de casas (Albeiros, A Chanca, A Cheda, O Castiñeiro, Fingoi, Magoi, 
Paradai, Romai),  con diversos aproveitamentos agrícolas nos terreos máis fértiles 
(Milleirós, Valoira, A Viña) e, talvez, abundante arboredo (O Castiñeiro) e monte raso 
(As Gándaras, Garaballa, Garabolos).  O aumento da proboación e, consecuentemente, 
a progresiva urbanización converteron a maioría destes lugares rurais en simples barrios 
da cidade, polo que tamén desapareceron moitos trazos das motivacións que xeraron 
eses topónimos (A Cheda, Montirón). Deste xeito, diferentes camiños transformáronse 
primeiro en lugares e actualmente en rúas (Camiño de Pipín, Camiño Real). Do mesmo 
xeito, danse algúns casos de topónimos medievais, nomeadamente de nomes de rúas, 
todas elas situadas nos arredores da Catedral (Carnizaría, Coitelaría, Ferraría, 
Ferreiros, Travesa e Triparía), así como doutros lugares (Burgo Novo, A Madanela, 
Soilán, Valoira e Vilacendoi) que desapareceron como tales; noutros, produciuse a 
substitución, xa en época medieval, por outra forma toponímica diferente: as Cortiñas 
de San Romao correspóndense coa actual Praza Maior. Fóra da capitalidade municipal, 



Toponimia do concello de Lugo 

249 

San Vicente de Muros é o actual San Vicente do Burgo e Santa Eolalia Alta é 
denominada no nomenclátor actual como Santalla de Bóveda de Mera. 

Na proliferación de topónimos relacionados con posesores puido ter especial 
importancia un movemento repoboador  levado a cabo polo suposto bispo Odoario no 
séc. VIII102. Mais a veracidade dos documentos referidos a este bispo, como se dixo en 
páxinas anteriores, é discutida. Así, tanto Barrau Dihigo, como P. David, Floriano 
Cumbreño e Vázquez de Parga consideran que se trata de falsificacións, mentres que 
Sánchez Albornoz defendeu a súa autenticidade103. Se aceptamos a súa datación, eses 
posesores darían nome a varios lugares da propia capital e a parroquias limítrofes. Desta 
maneira, parece bastante probable que topónimos como Benade, Bocamaos, Distriz, 
Guntín, Marcelle, Mazoi, Meilán e Vilacendoi (hoxe desaparecido) pertenzan a esa 
camada, pois figuran nas doazóns de Odoario (vid.  DocOdoarianos)104. 

Nas seguintes relacións analizamos as primeiras referencias documentais que 
logramos obter de cada topónimo. As atestacións analizadas van desde o séc. VI, data 
do suposto Concilio da diocese lucense, ata o XVI, coa lectura de diversas actas do 
Concello. Cando non posuímos documentación medieval, acudimos ao Catastro de 
Ensenada e a Madoz. Nalgúns casos,  non foi posible atopar referencia algunha 
(Gramela, As Illas, Pena da Mula, Prateiro, Saboleiro, Santo Matías, Xesús de Nazaret, 
etc.).

Por razóns de metodoloxía e para facilitar a comprensión, dividimos a liña 
temporal en tres bloques: o primeiro,  comprende os séculos VI-X; o segundo, os 
séculos XI-XIII e o terceiro os séculos XIV-XVI. Con todo, temos que advertir que isto 
non significa que a creación do topónimo se corresponda coas datas aquí expostas.  

Antes do séc. X documéntanse 62 formas toponímicas, o que supón un 17% do 
total, e máis da metade deles correspóndense con nomes de posesor. A esta época 
pertencen os seguintes lugares: Albeiros,  Alta, Andrade, Bacurín, Bagueixos, Barbaín, 
Belesar, Benade, Bocamaos, Bosende, Cabanas, Coeo, Coeses, Corvelle, Cotarelo,  O 
Cuco, Cuíña, Cumbraos, Distriz, Esperante, Fafián, Ferreiros, Guntín, Labio, As 
Lagoas, Locai, Lugo, Manzoi, Marce, Marcelle, Mazoi, Meilán, A Mera, Milleirós, 
Miño, Monte de Meda, Muxa, Orbazai, Piñeiro, Piúgos, Poutomillos, Reboredo, 
Rubiás, As Saamasas, San Mamede, San Xillao, San Xoán do Alto, San Xoán do 
Campo, Santa Comba, Santa María de Alta, Santa Marta, Santalla, Segade, Soñar, 
Trasnarla, Viador, Vilacendoi, Vilaestévez, Vilar, Vilar de Cucos, Vilarvente e Xián. 

Entre os séculos XI-XIII a relación aumenta ata as 111 formas,  un 28% da 
totalidade, e preto de 50 responden a antropónimos. As referencias desta época témolas 
nos seguintes lugares: Abeledo, Abuín, Adai, Albarello, Albares, Allariz, Anguieiro, 

102 Vid. Salvador de Moxó (1979): Repoblación y sociedad en La España cristiana medieval. Madrid, 48. 

103  Vid. Isla Frez, A. (1992): La sociedad gallega en la Alta Edad Media. Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 54-61. 

104 Estes documentos, segundo Vázquez de Parga, deberon ser utilizados nunha serie de preitos eclesiásticos, de tal 
forma  que a ocupación de igrexas polos membros da familia lucense pretendería servir como título xurídico sobre 
as persoas e bens desas vilas e igrexas por parte de Lugo, ídem, 56. 
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Asemonde, Astariz, Barcia, Bascuas, Bazar, Bóveda, Buratai, Burgo Novo, Burneiros, 
Cacabelos, Calde, Camoira, O Carballal, Carballido, As Casas Novas, Castelo, 
Castrillón, Castro, O Castro de Bóveda, O Ceao, Chanca, Cima de Vila, Conturiz, O 
Couto, Crecente, Facoi, Fingoi, Fontao, Friás, Galegos, A Gándara, Garabolos, 
Garaloces, Golmar, Gondar, Gude, Lamas, A Lavandeira, Luxilde, A Madanela, 
Magoi, Malle, Marcoi, Matelo, Miñao, Mouriz, Muros (San Vicente), Ombreiro, O 
Outeiro, Pacios, Papoi, Paradai, Pedrafita, Pedreda, Peiteiros, Pipín (Camiño de), O 
Pombal, A Ponte, Porta Castelo, Porta Miñá, Porta Toledana, Prógalo, Quintela, 
Quintián, Ramil, A Raña, O Real, Rebordaos, Recatelo, Recimil, Regueiro dos Hortos, 
Ribas de Miño, Romai, Romeán, Rúa Ferreiros, Saa, San Fiz, San Mamede dos Anxos, 
San Pedro de Mera, San Román, San Salvador de Muxa, San Vicente de Pías, San Xoán 
de Pena, Santa Eufemia, Santo André de Castro, Santoíño, Silgueiros, Taboelle, Tedín, 
Teixeiro, Tirimol, Toiriz, Torible, Tuíxe, Valoira, Vigo, Vilachá, Vilachá de Mera, 
Viladónega, Vilamaior, Vilamarce, Vilamoure, Vilariño e Vilaverde. 

Nos séculos seguintes, XIV-XVI, a relación de ocorrencias toponímicas descende 
ata as 77, un 20% das analizadas. É a época na que se constatan os nomes de rúas 
dedicados ás diferentes actividades comerciais así como doutros lugares próximos ao 
recinto amurallado. Neste caso, as primeiras referencias toponímicas corresponden aos 
lugares de Abelairas, Abol, Astrar, Bandelo, A Barreira, O Barreiro, Barxa, 
Birbigueira, A Brea, O Burgo, Burozos, O Cabalo, Cabo de Vila, O Campo, Cardoso, 
Carril das Estantigas, Casa do Monte, Casanova, O Castiñeiro, Castro Alfonsín, A 
Cheda, Os Congos, Cortiñas de San Romao, A Devesa, Faxilde, Fazai, Fixós, 
Fontemaior, A Fontenova, Gundín, Lamaboa, Milmanda, Montirón, Outeiro das 
Camoiras, A Pena, Porta do Poxigo, Portanova, A Portela, Porto Meilán, Praza do 
Campo, A  Puga, O Regueiro, Remesar, Ribadelo, Ribeira, Riobó, Rozas, Rúa da 
Carnizaría, Rúa da Coitelaría, Rúa da Cruz, Rúa da Tinería, Rúa da Triparía, Rúa dos 
Clérigos, Rúa Falcón, Rúa Ferraría, Rúa Miñá, Rúa Nova, Rúa Travesa, San Domingo 
(mosteiro), San Francisco (mosteiro), San Lázaro, San Marcos, Santa Marta de Fixós, 
Santalla de Bóveda de Mera, Soilán, Soñariño, Teigueselle, O Tellado, A Torre, 
Trasfontao, Ventosiños, O Veral, Vilalvite, Vilamiñao, Vilar Queimado, Vilardón e A 
Viña.  

 No seguinte gráfico podemos ollar a datación na escrita das primeiras 
atestacións medievais dos topónimos analizados: 
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3.2. ESTRATOS ETIMOLÓXICOS  

A lingua galega é unha lingua romance, polo que a inmensa maioría dos 
topónimos analizados teñen a súa orixe na lingua latina. A pesar disto, tamén son 
frecuentes os nomes de lugar que proceden de linguas de substrato (prerromanas) e de 
superestrato (xermánicas); os de ascendencia árabe son máis ben escasos.  

Somos conscientes de que moitos termos de ascendencia prerromana foron 
incorporados como préstamos no latín hispánico e que a súa aplicación como topónimo 
puido ser moi recente, polo que deste xeito aumentaría considerablemente a porcentaxe 
de topónimos latinos ou romances. Por criterios metodolóxicos, incluímos neste 
primeiro gráfico todos os que teñen unha base prelatina, aínda que posteriormente 
estableceremos a diferenza entre aqueles que eran nomes propios prerromanos e os que 
se agregaron do léxico común. 

O seguinte esquema pode facilitarnos unha visión global destas camadas 
lingüísticas: 

68%

1,00% 20%11%
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3.2.1. Toponimia prerromana 

A súa maior incidencia dáse na hidrografía e na oronimia, pois os ríos, fontes, 
curutos e penedos constituían os límites das primeiras demarcacións territoriais que 
constan na escrita.  Non obstante,  seguindo a A. Santamarina (2005: 159) habería que 
considerar como prerromano só aquilo que xa no latín hispánico era nome propio, polo 
que debemos separar aquelas formas exclusivamente toponímicas e que con bastante 
seguridade se incorporaron neste tempo, daqueloutras procedentes do léxico común, 
aínda que este sexa de orixe prelatina, e que puideron agregarse á toponimia en calquera 
época, non necesariamente na prerromana.  

No primeiro caso entrarían topónimos como Maira, A Mera, Miño, Olga (Acea 
de), Trasnarla e Valoira.  Pertencerían tamén a este grupo outros dezanove nomes de 
lugar derivados de antropónimos que consideramos prelatinos: Alongar, Bacurín, 
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Bagueixos, Bandelo, Bascuas, Bazar, Bóveda, Bóveda de Mera, Buratai, Camoira, 
Ceza, Coeo, Coeses, Fingoi, Magoi, Manzoi, Muxa, Muxa de Arriba e Muxa de Abaixo. 

No segundo caso estarían nomes de lugar que se foron incorporando ao longo 
dos séculos: algúns deles figuran xa como topónimos entre os séculos XI-XIII (Albares, 
Barcia, O Carballal, Carballido, Gándara, Garabolos, Lamas, Ombreiro, Recatelo e 
Regueiro dos Hortos). Neste grupo teriamos hidrónimos como  Burneiros, A Gramela, 
Illar  (de Amigo,) A Lavandeira (talvez de nava), Ombreiro, así como rego e os seus 
derivados (Recatelo, As Regas, Rego do Espiño, Regueiro). Os relacionados coa 
oronimia serían: Albares, Barcia, Barxa, barro e derivados (Barreira e Barreiro), A 
Cambra, coto e derivados (Agro do Cotarelo e O Cotillón), A Cucurela, Curutelo, A 
Gándara, Garaloces, Labio, Lama e derivados (Lamaboa, Lamas e O Lameiro), A 
Laxe, pena e derivados (A Pena, A Pena da Mula, Penairada, Penarrubia, Penas e 
Penelas), A Puga e A Raña. 

Así mesmo, poderiamos encadrar neste estrato outras formas toponímicas 
referidas á fitonimia (O Carballal, Carballido, Carballoso, O Carqueixo, Carrigueiros, 
Garaballa e Garabolos), á zoonimia (A Piqueira), á etnonimia (Cumbraos) ou á 
socionimia (A Cheda e, talvez, O Corral de Abaixo, O Corral de Arriba e Currelos). 
Dentro dunha orixe céltico-latina poderiamos englobar formas como Carrás, Carricova 
e mesmo os derivados de camiño (Camiño de Pipín, Camiño do Santo, Camiño do Vilar 
e Camiño Real). 

Desta maneira, a porcentaxe de topónimos de ascendencia prerromana quedaría 
establecida así: 

  

3.2.2. Toponimia latino-romance ou transmitida a través do latín 

Constitúe o grupo máis numeroso, cunha porcentaxe que acada preto do 68%. 
Aquí incluímos todos aqueles topónimos que, aínda que procedan doutras linguas 
anteriores, caso do grego, se adaptaron á fonética latina e figuran como tal nos seus 
repertorios. 
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Como se dixo en páxinas precedentes,  a introdución dos nomes de lugar  é 
variable, polo que non todos eles teñen que ver coas épocas inmediatamente posteriores 
ás conquistas levadas a cabo polos diferentes pobos que invadiron o noso territorio. 
Parece seguro que os topónimos procedentes de posesores se orixinaron coa 
repoboación das terras ermas a partir do séc. VIII (temos os supostos exemplos do bispo 
Odoario). A partir desta época tamén se produce o apoxeo das villae (aínda que xa se 
coñecen 15 no convento xurídico lucense antes do séc. IV) e xorden os casais. Así 
mesmo, pouco a pouco van aumentando novas terras de labor gañadas ao monte, polo 
que aparecen topónimos con nomes alusivos a roturacións e pastoreo (A Chousa 
constátase en 1253, Rozas en 1382 e A Piqueira, aínda que anteriormente o 
consideramos de base prerromana, arredor de 1500), de tal forma que “nos séculos 
XVIII, XIX e principios do XX non había palmo de terra que non estivese explotado” 
(Santamarina, 2005: 163). Ademais, temos algúns que xa se orixinan a partir de formas 
practicamente medievais (caso de Cruceiro e As Corredoiras) e outros que se 
introducen a través de préstamos doutras linguas romances, coma do francés (rúa) e 
castelán (A Casilla).  

Pertencen a esta camada lingüística hidrotopónimos como Cal de Peón, fonte e 
os seus derivados (Fontao, Trasfontao, A Fonte do Mouro, Fontemaior e A Fontenova), 
As Illas, As Lagoas, O Real, Riazón, Riobó, Ribadelo, Ribas de Miño, Ribeira, A Tolda 
de Castela e A Tolda de Milleirós; orotopónimos coma Alta, Catasol, A Chanca, Chaos, 
Cima de Vila, A Costa, Cuíña, Fixós, Monte de Meda, Monte Sartego, Montirón, O 
Outeiro, Outeiro das Camoiras, Pedrafita, Pedreda, Pedrouzón, A Rubiana, Rubiás, 
Saboleiro, O Seixo, O Tellado e O Val; agrotopónimos como Agro do Cotarelo, Agro do 
Santo, As Baradas, Campa da Barra, A Campiña, Campo (Praza do), Os Campos, As 
Cancelas, As Cavadas, A Chousa, Cortiñas de San Romao, O Couto, A Devesa, A 
Malladoira, Rozas, O Torrón e Zarra; fitotopónimos coma Abelairas, Abeledo, O 
Caínzo, O Canedo de Abaixo, Cardoso, O Castiñeiro, Lugo, Matelo, Milleirós, A 
Palloza, Piñeiro, Pollido, Rebordaos, Reboredo, A Silva, Teixeiro, A Uceira, O Veral, A 
Viña, A Xesta e O Xestal; alcumes como Bocamaos, O Cuco, Piúgos de Pena e O 
Ratoeiro; oficios como Albeiros, Ferreiros, Peiteiros, Prateiro, Os Silgueiros e A 
Vaqueira; etnotopónimos como Ventosiños e Xuxaos; haxiotopónimos: Os Congos, 
Cruceiro, Madanela e todos os formados a partir de santo/a; odotopónimos: A Brea, As 
Corredoiras, Carril das Estantigas, A Estrada e todos os formados a partir de porta, 
porto e rúa, así como o lugar d’A Travesa, e sociotopónimos como A Airexe, Albarello, 
Cabanas, O Cabo, Cabo de Vila, Casa do Monte, Casanova, As Casas da Viña, As 
Casas Novas, Casás, Castelo, O Castrillón, Castro, Castro Alfonsín, O Hospital, San 
Vicente de Muros, Pacios, Quintela, As Tabernas, A Torre, A Torre de Aez, Vigo e os 
derivados de vila e vilar. 

A eles temos que engadir os 53 procedentes de antropónimos: Abol, Abuín, Aez, 
Albazoi, Amedín, Barbaín, Benade, Burozos, Cacabelos, Calde, Cardelle, O Ceao, 
Cerracín, Chavián, Corvelle, Crecente, Esperante, Fazai, Grisín, Locai, Malle, Marce, 
Marcelle, Marcoi, Mazoi, Miñao, Mourentaos, Mouriz, Nadela, Orbazai, Padín, Papoi, 
Papoi de Abaixo, Paradai, Peón (Cal de), Pipín (Camiño de), Poutomillos, Prógalo, 
Roade, Romai, Taboelle, Tedín, Tirimol, Torible, Valín, Viador, Viladónega, 
Vilaestévez, Vilamarce, Vilamoure, Vilardón, Vilarvente e Xián. 
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3.2.3. Toponimia xermánica 

É escasa a toponimia de orixe xermánica que ten a súa base no léxico común, 
polo que raramente temos apelativos que se utilicen como nomes de lugar (O Burgo e 
posiblemente Cómaros). A estes habería que engadir os derivados de sala (Saa e As 
Saamasas), Farxocos e Milmanda. Non obstante, o seu herdo é abundante nos nomes de 
persoa e nos nomes de lugar derivados de posesores, tal e como se constata na 
documentación que abrangue os séculos VI-X. Teñen esta procedencia 39 lugares: 
Adai, Allariz, Andrade, Arxemil, Asemonde, Astariz, Astrar, Belesar, Bosende, Conturiz, 
Cristimil, Distriz, Facoi, Fafián, Faxilde, Friás, Golmar, Gondar, Gude, Gundín, 
Guntín, Luxilde, Meilán, Quintián, Ramil, Recimil, Remesar, Reximil, Romeán, Segade, 
Soilán, Soñar, Soñariño, Teicelle, Teigueselle, Toiriz, Tuíxe, Vilacendoi e Vilalvite. Se 
trasladamos estes datos a cifras, podemos concluír que estes topónimos reflicten o 
11,5% do conxunto analizado. 
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3.2.4. Toponimia árabe 

Os pobos árabes deixaron escasa pegada na toponimia lucense, agás naqueles 
casos en que o arabismo procede do léxico común, como Acea (de Olga) e Aldea (de 
Abaixo). A eles engadiremos o lugar de Ceide, que ten a súa orixe nun antropónimo.  

Os movementos repoboadores levados a cabo polos reis casteláns tiveron un 
efecto secundario, pois provocaron o desprazamento de poboacións mozárabes de terras 
do sur cara o norte, dando lugar a topónimos como Cumbraos. 

 

3.2. 5. Toponimia contemporánea 

Referímonos neste apartado a aqueles topónimos que se introduciron 
tardiamente, pois non temos constancia deles na documentación anterior. Podemos 
darlles esta consideración a lugares como A Casilla (foi introducido a partir do XIX e a 
súa escrita en castelán confírmanos que é recente) e Camiño Real (tamén introducido no 
XIX). Outros como As Regas e Xesús de Nazaret correspóndense con asentamentos 
levados a cabo no último terzo do século pasado; en tanto que A Pena da Mula,  
Prateiro  e Saboleiro non os atopamos tampouco en Madoz. 

 

3.3. CLASIFICACIÓN SEMÁNTICA  

 

Como xa se indicou no limiar, a clasificación semántica proposta responde a un 
intento de ordenación do traballo e facilitar a lectura do mesmo, polo que algún 
topónimo pode entrar en máis dunha epígrafe.  

 

3.3.1. Antropotoponimia 

De acordo coa ordenación que fixemos, o maior número de entradas corresponde 
ao campo semántico da antrotoponimia, que representa un 32,12% do conxunto de 
topónimos analizados, practicamente a terceira parte dos mesmos. Nesta relación 
incluímos os antropónimos prelatinos, os latinos, os xermánicos e os árabes, así como 
os alcumes  (Bocamaos, O Cuco, Farxocos, Piúgos, Piúgos de Pena e O Ratoeiro) e 
oficios (Albeiros, Ferreiros, Peiteiros, Prateiro, Os Silgueiros e A Vaqueira). 
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Dentro dos antropónimos,  os máis numerosos son os latinos105, que representan 
un 14% do total. A estes séguenlles os xermánicos cun 9,8% e os prelatinos cun 5%. 
Pola contra, os árabes son testemuñais, cunha única entrada (Ceide) Os alcumes e 
oficios representan un 1,5% do total en cada un dos casos. 

A meirande parte destes topónimos formáronse a partir do xenitivo de posesión. 
Non obstante, tamén se dan formas toponímicas que proceden do acusativo, ben en 
singular (O Ceao, Miñao), ben en plural; neste último caso, quizás debido a que se trata 
de familiares descendentes dun antigo propietario e por tanto de formación máis 
recente: Bagueixos, Burozos, talvez Cacabelos...  Ademais, debemos ter en conta que as 
declinacións son propias do grego e latín, polo que as formacións prerromanas non 
responderían a este patrón (Bandelo, Bóveda, Coeo, Muxa...). 

3.3.2. Orotoponimia 

A continuación veñen os orotopónimos, con 52 entradas, que supoñen un 13,4% 
da totalidade, entre as que destacan as derivadas de pena, pedra e monte, así como ás 
referidas á elevación do terreo. 

105 Aínda que o seu radical sexa prerromano, sempre que apareza cunha forma latinizada considerámolo como tal. 
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3.3.3. Sociotoponimia 

Os sociotopónimos constitúen o terceiro grupo máis numeroso, con 44 entradas, 
ademais doutra decena deles que estudamos nos antrotopónimos e que tamén se inclúen 
neste campo por levaren como compoñente o termo vila. Eses 44 constitúen o 11,3% do 
total analizado. Neste apartado destacan os referidos a vila, vilar e casa. 

 

 

3.3.4.  Haxiotoponimia 

Os topónimos estudados que teñen a súa orixe nun nome de santo ou que se 
relacionan con algún elemento relixioso suman un total de 39, o que significan un 10% 
do conxunto analizado. Entre os haxiónimos destaca o  lat. Iohannes,  que deu nome aos 
lugares de San Xoán de Pena, San Xoán do Alto, San Xoán do Campo, Seivane e 
Seoane. 
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3.3.5. Odotoponimia 

Os topónimos referidos ás vías de comunicación suman 35, un 9% do total dos 
analizados. Dentro deles destacan os que fan referencia a rúa, porta e camiño. 

9%

91%

Odotopónimos

Resto de topónimos

3.3.6.  Hidrotoponimia 

Neste apartado incluíronse 33 topónimos, que supoñen un 8,5% do conxunto do 
estudo, e onde sobresaen os derivados de rego,  fonte, río e riba. 
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3.3.7.  Fitotoponimia 

Analizamos un conxunto de 29 lugares relacionados con fitónimos, que 
constitúen un 7,5% das entradas estudadas. Unha boa parte deles relaciónanse con 
árbores e arbustos propios desta zona e que perduran na actualidade: carballo, 
carqueixa, castiñeiro, uz, xesta, etc. 

7,50%

92,50%

Fitotopónimos
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3.3.8.  Agrotoponimia 

A totalidade destes topónimos teñen a súa orixe no léxico común, agás cando 
aparecen modificados por unha frase preposicional (Agro do Santo, Cortiñas de San 
Romao), polo que nun principio foron simples microtopónimos. Os 20 analizados 
supoñen un 5,2% do conxunto do estudo. 
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3.3.9.  Zootoponimia 

Estúdanse sete topónimos relacionados con animais, a maioría domésticos 
(Birbigueira, O Cabalo, Cabreira, A Coelleira e  A Piqueira), aínda que tamén temos 
un caso de ave (O Pombal) e outro de peixe (Anguieiro). Con todo, algún deles mesmo 
podería indicar un alcume (O Cabalo). Supoñen escasamente un 1,8% do total do 
estudo. 

2%

78,20%

Zootopónimos

Resto de topónimos

3.3.10. Etnotoponimia 

O derradeiro lugar ocúpano os etnotopónimos, aqueles nomes de lugar referidos 
a outro lugar ou pobo. Son catro e constitúen apenas o 1% do estudo: Cumbraos, 
Galegos, Ventosiños e Xusaos, aínda que tamén poderiamos incluír aquí Coeses e 
Mourentaos. 

3.4. COLOFÓN

Con este traballo pretendemos achegarnos á orixe e significado dos nomes de 
lugar que conforman o actual concello de Lugo. A través da súa análise, puidemos 
comprobar que unha ampla maioría dos topónimos actuais xa estaban fixados na época 
medieval, que a meirande parte deles son de ascendencia latina-romance e que os 
denominados posesores tiveron unha importante relevancia á hora de poñerlle nome ao 
territorio.  
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