
 1

LISTAXE TOPONIMIA PAAU LATÍN 
 

1. Abelleira: de “apiculariam”, topónimo frecuente no medio rural referido a un lugar cercado 
onde están as colmeas, a unha albariza ou abellariza. 

2. Abuín: de “villam avioli”, a vila do avó, antropónimo referido a un posuidor. 
3. A Graña: de “villam graneam”, topónimo descendente dunha “grania” que antes o foi de 

“granum”, gran. Son frecuentes en Galicia en fan referencia á existencia de antigas 
fundacións eclesiásticas de rango inferior aos mosteiros e prioratos. 

4. Agolada: de “aquam latam”, auga levada, hidrotopónimo que alude a unha condución de 
auga. 

5. Aguiar: de “aquilam”, zootopónimo que fai referencia á fauna brava, en concreto á 
presenza de aguias. 

6. Abeledo: de “abellanetum”, fitotopónimo que alude ao lugar onde abundan as abeleiras, 
abelairas ou abrairas. 

7. Acevedo: de “aquifolium ou acifolium”pero derivado co sufixo “-etu” con valor colectivo. 
Fititopónimo referido a un lugar onde abunda o acevo, acivo, acivro ou acevro. 

8. A Coruña: dun probable antropónimo femenino de estirpe celta “Clunia”. Non obstante, 
recentes estudos sosteñen que a orixe última é o latín “colonia”. 

9. Armenteira: de “armentariam” e este de “armentum”, grea ou rabaño de gando vacún. 
10. Arousa: na época Medieval era Arautia, Topónimo de orixe prerromana derivado da raíz 

hidronímica ar- (auga corrente, campo á beira do río, campo). Este tema case fosilizado de 
todo na hidronimia, debeu de ser onomatopeico de primeiras, logo difundido por 
indoeuropeos. É ben probábel que de aquí se propagase o sufixo átono –ara, -arus, tan 
usado en nomes de ríos. Dentro dos posíbeis derivados con que contamos no NO. temos 
Arousa, para designar a comarca. 

11. Astorga: de “Asturica Augusta”. Etnónimo que ten a súa orixe no xentilicio asturicense 
(astorgano), terra dos astúricos ou astorganos. 

12. Belvis: de “bellum visum”, bela vista, vista alegre. 
13. Bidueiro: de “betularium”, voz de orixe celta. Fitotopónimo que ten a súa orixe na voz 

celta BETU e fai alusión á flora bidul ou bedul á súa vez dun suposto étimo latino BETULE, 
abondosa nese lugar. 

14. Bierzo: de “bergidum”, palabra que moi probablemente contén a raíz celta berg, “monte, 
altura”, topónimo que seguramente alude a algunha das súas encostas. 

15. Bonaval: de “bonam vallem”, bo val. 
16. Braga: de “Bracara”. Topónimo procedente do etnónimo Brácaros, unha das tribos que 

habitaban o Convento Bracaranse e que facía alusión ás bragas, celta braca (termo recollido 
polos romanos do xermánico brak), calzado que equivalía a unhas medias calzas, bragas 
pantalóns. Logo chamada “Bracara Augusta”. 

17. Bergantiños: de “Brigantium”. Nome que alude á unha comarca da provincia da Coruña, 
parece un antigo topónimo étnico con referencia ais brigantinos ou brigantes, que segundo o 
significado do vocábulo céltico briga fará alusión aos habitantes das montañas, das alturas 
ou, mellor, dos castros. Así, da mesma forma briga, “altura fortificada, fortaleza, castro”, 
sairía o nome de lugar Bergantiños, que parece referirse a unha etnia antiga similar ou irmá 
da dos brigantes, habitantes celtas de Irlanda citados por Ptolomeo. 

18. Bretoña: de “Britonia”, etnónimo que alude á parroquia de Santa María de Bretoña, 
fundada pola derradeira inmigración céltica ás costas de Lugo, os bretóns, xa cristianizados. 

19. Caldas/Caldelas: deriva de “aquas calidas” e do seu diminutivo “calidellas”, todos 
relacionados con augas quentes, termais. 

20. Capela: do latín tardío “cappellam”. Haxiotopónimo referente a un oratorio, capela, é dicir, 
edificio destinado ao culto. 
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21. Carballiño, O/ Carballo. Fitotopónimos que derivan da raíz prerromana carba, planta 
nacida entre as pedras, dura”, en alusión á madeira desta árbore que é moi dura. Os 
topónimos fórmanse engadíndolle un sufixo –ALIU, no caso de carballo, ao que, á súa vez, 
se lle engade o sufixo –INUM, no caso de Carballiño; “ 

22. Carnota: dun posíbel “carnutum” (en semellanza con Carnuntum, nome dunha antiga 
localidade da Panonia, situada á beira do Danubio,que no tempo dos romanos era unha 
fortaleza construída sobre un espolón rochoso e que hoxe, de acordo coa súa etimoloxía 
procedente de pedra ou petra, coñécese co nome de Petronell- Austria). Orotopónimo que 
ten a súa etimoloxía na voz precéltica carn  ou corn, “pedra”, pois o territorio que abrangue 
este concello é especialmente pedregoso. 

23. Carreira: de “carraria”, nome relacionado coa palabra carro e que designa antigas pegadas 
ou carrís producidos no lugar polo paso continuado de carros do país.  

24. Couzada: deriva de “viam calceatam”, camiño empedrado. Calcem: pedra.  
25. Castelo: de “castellum”, diminutivo de “castrum”, en alusión a un lugar fortificado. 
26. Castrelo: forma híbrida de “castellum” e “castrum”. Un castrelo é un campamento 

fortificado. 
27. Catoira: parece derivado de “captoriam”, que serve para cazar. 
28. Cercedo: de “quercus” tal e como se vén admitindo tradicionalmente, pero tamén a partir 

de “cer(e)setu” cabe o resultado cercedo, se a asimilación é exercida pola consoante inicial. 
No primeiro caso, estariamos ante un abundancial en carballos cerquiños (Quercus 
pyrenaica, sinónimo de cerqueiro, carballo negro ou carballo mouro), no segundo caso ante 
un abundancial en cerdeiras. 

29. Cervantes: de “cervus”, topónimo formado coa terminación –antes que fai alusión a etnias 
moi antigas. 

30. Ciguñeira: de “ciconia”, cegoña. Lugar onde abundan as cegoñas. 
31. Cimadevila: de “cyma” (lugar elevado) e “villam”. Topónimo amalgamado que fai alusión 

a un asentamento nunha posición relativa. 
32. Chantada: de “plantatam”, o topónimo baséase na destrución da vila polos normandos e a 

seguinte reedificación, de aí “plantata” sería cidade reedificada, plantada ou chantada. 
33. Codesedo/Codesido: de “cutissum”, fitotopónimo abundancial en –edo ou –ido que fai 

referencia ao codeso, arbusto que cando non está moi crecido aparece frecuentemente nos 
foxos das nosas estradas. 

34. Compostela: é o topónimo galego máis discutido. Dende sempre a interpretación máis 
popular e admitida foi “campus stellae”, campo da estrela. Outras etimiloxías son: 
“compositum tellus”, terra composta ou fermosa; “compositum” que sincopado daría 
“compostum”, e concertado co substantivo elidido “corpora” ou “ossa” produciría 
Compostela, igual a sepultura; e “comboros”, escombros e “steel”, ferro, significando 
escoura de minas e ferrarías. 

35. Cotobade: de “cautu”, do topónimo prerromano “coto”que indica unha elevación do terreo, 
defendida por ser de difícil acceso. Cotobade sería unha amálgama:“Coto do Abade” (abade 
do arameo abba, “pai”, polo grego abbás e o latín abate) que podería aludir a un feudo ou 
xurisdición? 

36. Couto: procede de “cautum”, terreo cercado, e normalmente sometido a algunha 
prohibición; tamén conxunto de terras e lugares que formaban un feudo. 

37. Cerquedo: de “cerquetum”, fitotopónimo abundancial do “quercus robur” ou carballo. 
38. Chaves: locativo de Flaviis. Aquis flaviis era o nome medieval da vila portuguesa de 

Chaves. O topónimo alude a unhas augas medicinais e máis á época dos emperadores 
Flavios. 

39. Chantada: xa está aclarado no número 32. 
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40. Devesa: topónimo derivado de“defensa” que debeu dar no latín tardío unha “terram 
defensam”, terreo defendido, preservado, cercado, murado; base do actual Devesa, 
microtopónimo abundantísimo que sinala antigas devesas ou fincas pechadas. Nalgúns 
lugares chegou a ser sinónimo de monte inculto, fraga... 

41. Edreira/Hedreira: de “hederam”, hedra, por medio do sufixo –ARIA. A alternancia con h- 
e sen h-dábase xa no latín e rexistrámola nos documentos medievais. 

42. Eirexa/Irixoa: haxiotopónimos de “ecclesiolam”, diminutivo de “ecclesia”, polo que 
aluden a unha igrexa pequena. 

43. Entrambasaugas: de “inter ambas aquas”, topónimo amalgamado que alude a un lugar 
entre dous cursos de auga ou entre as dúas caídas (augas) dos montes. 

44. Esteiro: de “aestuarium” < de “aestu”, marea, axitación (da auga), por ser nos esteiros ou 
desembocaduras dos ríos onde o fluxo ou refluxo das mareas produce estes movementos da 
auga; brazo de río que participa das crecentes do mar. (En cast. estuario.) 

45. Estrada, A: de “stratam”, en alusión aos diferentes estratos de materiais con que os 
soldados construían as vías e o posterior asentamento ao longo da estrada ou camiño. En 
inglés street. 

46. Filgueira: de “filicariam” do latín tardío “filicam” que daría a forma feminina felga, 
fitotopónimo abundancial en felgos (o masculino felgo podería ser creación analóxica a 
partir de felga ou constituír un derivado regresivo de felgueira), fentos ou fieitos. 

47. Fisterra: de “finis terrae”, o fin da terra é dicir un topónimo de fronteira ou terminal, 
apelativo baseado en antigos coñecementos xeográficos que situaban neste punto a fin do 
mundo coñecido. 

48. Ferrol: haxiotopónimo de “Ferreoli”, santo martirizado en Galicia no ano 304, parece que o 
seu culto foi introducido polos frades cluniacenses. Tamén se ten dado unha etimoloxía 
xermánica, de “free”, ceibo e “wolf”, lobo. 

49. Fonsagrada, A: de “fontem sacratam”, fonte sagrada, é dicir topónimo relacionado co culto 
ás augas. 

50. Fontoira: de “fontem auream”, fonde de ouro, seguramente pola calidade da súa auga. 
51. Fornelos: de “furnellos”, diminutivo de “furnus”, forno, concavidade (de sepulturas 

antropoides, pequenas furnas ou covas naturais). 
52. Foz: do latín vulgar “focem”, es este á súa vez do latín clásico “faucem”, garganta, paso 

estreito, desfiladeiro, boca dun porto ou desembocadura dun río no mar. 
53. Frades: do provenzal fraire e do latín “fratre”, con referencia a irmán (frade), outra 

acepción de monxe. 
54. Freixeiro: de “fraxinum”, freixo, con sufixo -ARIU. Fitotopónimo que aluide a un 

abundancial en freixos (cast. fresno). 
55. Golpelleira: de “vulpiculariam”. Zootopónimo que fai alusión a un lugar abundante en 

raposos ou golpes (este último do latín VULPES). Do seu diminutivo VULPICULA debe 
descender o topónimo Golpellás. E relacionado coa mesma base está Golpelleira, con sufixo 
–eiro que suxire abundancia. 

56. Insua: de INSU(L)AM ,illa, terreo separado pola auga, terreo pantanoso; é frecuente atopar 
insuas feitas por ríos. 

57. Lavacolla: unha explicación fai derivar o topónimo de LAVA COLEA: (lava testículos), 
pois neste lugar os peregrinos purificábanse no río antes de entra en Compostela; mais esta 
orixe é dubidosa ao considerarse que provén, á súa vez, de Lavamentula, un falso topónimo 
inventado polo autor do Códice Calixtino a partir do étimo LAVA COLEA. Outra 
explicación, móstranos o topónimo procedente dunha raíz preindoeuropea nava, “chaira 
entre montes, valgada, auga”. Palabras que semellan confirmar esta última teoría son as de 
navallo, lavaxal e a castelá lavajo, todas co significado de “charca que nunca seca”. 

58. Leboreiro: de LEPORARIUM, zootopónimo que alude a un lugar famoso pola abundancia 
de lebres. (de LEPOREM, lebre).  
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59. Lobeira: de LUPARIAM, zootopónimo abundancial, relativo a un lugar onde hai lobos. 
(de LUPUS, lobo).  

60. Louredo: de LAURETUM, fitotopónimo abundancial en loureiro. (LAURU, “loureiro”, 
máis o sufixo latino –ETU, que dá o sufixo colectivo -edo). 

61. Lousada: de LAUSATAM, a través do prerromano lausa. Alude á pavimentación con 
lousas, pedras planas, dunha vía.  

62. Lugo:de LUCUS, vocábulo latino presente en LUCUS AUGUSTI, de significado parecido 
ao céltico nemeth “bosque sagrado”, daquela Lugo sería o bosque sagrado de Augusto. 
Existe outra opinión segundo a cal o nome de Lugo estaría relacionado coa divindade celta 
Lug. 

63. Maceda: de MATTIANETA (lat. vulgar MATTIANA, maceira). Fitotopónimo 
abundancial en maceiras, (Manzaneda é a forma castelanizante).  

64. Marín/Portomarín: antropotopónimos de MARINI, xenitivo latino de Marinus, daquela 
vila de Marino/ Marín fai alusión á presenza dun antigo dono ou posesor do lugar e mesmo 
do estratéxico paso, porto de Marino/ Marín. 

65. Meixón: pode ser a evolución de MANSIONEM, “albergue, pousada”; ou ser un topónimo 
relacionado coa produción de xeo, caso de Meixón Frío, arrabalde de Santiago onde se 
facían buracos na chan nos que a auga se convertía en xeo. 

66. Milladoiro, O: HUMILIATORIUM: lugar onde os peregrinos ao ver Compostela se 
axeonllaban para dar grazas a deus; ou de AD-MILIATORIUM: lugar onde os peregrinos 
botaban unha pedra que traían consigo, formando montóns pétreos chamados amilladoiros 
ou milladoiros. 

67. Moeche: de (villa) MODESTI (xenitivo), á súa vez de (vila) Modestus, en clara alusión ao 
nome do posuidor da vila, seguramente de tipo agrícola. 

68. Moure/Vilamoure: (villa) MAURI: (vila) de Maurus (en xenitivo, o propietario das terras 
ou da vila). 

69. Moimenta: do latín vulgar MONIMENTA, que fai referencia á presenza de antigos 
monumentos sepulcrais, asociada a algunha mámoa ou dolmen; ou de MONUMENTA,en 
alusión á obra feita na lembranza de alguén ou de algo.  

70. Mondoñedo: topónimo de escura e incerta orixe que parece derivar do latín medieval 
MINDUNIETUM (o topónimo actual debeu nacer na actual parroquia de San Martiño de 
Mondoñedo, onde tiñan asento os bispos mindunienses ou dumienses, unha especie de 
extensión dos de Dumio, preto de Braga.  

71. Mosteiro: de MONASTERIUM, “mosteiro”, e este do grego monastérion, “residencia 
solitaria. Haxiotopónimo que alude á existencia de antigos mosteiros ou conventos de 
monxas ou frades. 

72. Nocedo/Noceda: de NOCETU /-A. Fitotopónimos abundanciais en nogueiras. 
73. Nogueira:de NUCARIAM. Abundancial, lugar onde hai nogueiras. (NUX, NUCIS: noz)  
74. O Foxo: de FOVEUM, topónimo que alude sempre a pequenas poboacións do medio rural, 

e fai referencia a antigos foxos construídos para a caza do lobo, foveum lupale (foxo). 
75. O Vao: de VADUM, topónimo que alude aos vaos ou sitios pouco profundos dos ríos onde 

se pode pasar andando. 
76. Oleiros: de ola e este á súa vez de OLLA, máis o sufixo -eiro, topónimo que suxire a antiga 

existencia de oleiros, artesáns que se dedicaban á fabricación de olas de barro. O P. 
Sarmineto apunta que tamén pode significar lugar de enterramentos antigos. 

77. Osebe: (villa) EUSEBII, xenitivo de Eusebius. Antropotopónimo que fai alusión ao nome 
dun posesor. 

78. Ourense: de AUR(I)ENSE, topónimo que semella un abundancial en ouro.(AURUM). 
Ourense parece un estraño caso de semicultismo ou cultismo, pois cabería esperar *Ourés  

79. Ortigueira: de URTICARIAM, fitotopónimo que alude a un lugar onde hai ortigas ou 
estrugas (esta posiblemente dun derivado regresivo dun suposto verbo *estrugar < 
EXTRUCARE, por EX-URTICARE). 
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80. Orxal: de (H)ORDEUM “orxo”, sendo o derivado máis común e correspondente ao sufixo 
–ALE. Fitotopónimo abundancial en “cebada” (de CIBUS “alimento”), forma que 
substituíu, tanto en galego como en castelán, á tradicional orxo. 

81. Oseira: de URSUS, oso (LV, ossum), topónimo que na súa forma antiga era Ursaria. 
Zootopónimo abundancial en osos. lat. 

82. Paradela: diminutivo de PARATA, alto no camiño, albergue, pousada. 
83. Padrón: de PATRONUM, á súa vez de PETRA, pedra ou pedrón, en alusión a unha 

columna de pedra ou pedrón, que, segundo conta a lenda, faría alusión á pedra onde se 
amarrou a barca que trouxo os supostos restos do Apóstolo Santiago a Galiza. Aínda que a 
teoría máis compartida é a que considera o topónimo Padrón como sinónimo de marco por 
alusión a pedróns ou marcos sinalizadores de divisións territoriais. 

84. Pedrafita: de PETRA FICTA, en clara alusión a unha pedra fita ou fincada no chan e 
referente a antigas divisións territoriais. O propio étimo recolle a tradición de delimitar 
antigos territorios ou comunidades con pedras cravadas. 

85. Pereira/Pereiro: de PIRARIA / PIRARIU. Poden presentar homofonía con derivados de 
PETRA, pois pereira, pereiro son nalgún caso variantes alternativas de pedreira, 
pedreiro<PETRARIA, PETRARIU. Só a documentación antiga pode dilucidar a orixe de 
cada topónimo; con todo, pensamos que a maioría deles ha de ser fitonímica, en referencia a 
un lugar onde hai pereiras. Outras teses chegan á conclusión de que se trata, en moitos 
casos, de orónimos con referencia a sitios máis ou menos elevados, localizados nalgunhas 
ocasións sobre auténticos picoutos pedrosos. 

86. Poio: de PODIUM “altura, montículo”, orónimo ou orotopónimo que fai referencia a un 
lugar elevado. 

87. Pombal: de PALUMBAM máis o sufixo derivativo ALE. Topónimo que alude ao lugar 
construído polo home onde viven as pombas ou pombos. 

88. Ponferrada: de PONTEM FERRATAM. Topónimo que alude a unha ponte de ferro, na 
que se utilizaron materiais de ferro, malia que non fora toda ela de ferro. 

89. Pontevedra: de PONTEM VETERAM, por alusión a unha ponte vella ou veterana, do latín 
vulgar vetera> vedra (forma antiga de vella), ponte do río Vedra, nome que se lle daba ao 
río Lérez, este pobo era chamado AD DUOS PONTES. 

90. Ponteceso: de PONTEM CAESUM, en alusión a unha ponte caída ou rota. 
91. Porriño: de PORRUM máis o sufixo diminutivo -INU, fitotópinimo que alude a un lugar 

onde se plataban e cultivaban porros (cast. puerro). 
92. Portela: de PORTAM máis o sufixo diminutivo –ela, topónimo que alude a pequenos 

pasos terrestres de montaña, que en ocasións se converteron en lugares de cobro de peaxe ou 
de paso. 

93. Pousa: do latín serodio PAUSARE, “para, cesar, descansar”; topónimo que denomina 
antigas pousas ou fincas medievais. 

94. Queiruga: da raíz prerromana *KAR “rocha”, polo que é posible que algúns dos topónimos 
que parecen pertencer a este tema teña orixe oronímica e non fitonímica. Debe ser orónimo 
Quiroga (tamén Queiroga). Tamén hai abundante documentación que proba a existencia 
dunha forma CARIOCA> queiruga ou queiroga. dous son os significados básicos, un 
xenérico, para denominar o xénero Erica e especies semellantes, e outro máis específico que 
a identifica coa Calluna vulgaris, arbusto que tamén recibe os nomes de carrasco, queiroga 
carrasco ou queiroga da cruz  

95. Reboredo: de REBORETUM, fitónimo abundancial en carballos, QUERCUS ROBUR. 
96. Ribadavia: de RIPA AUIE “ribeira e fonte ou auga”. Topónimo que alude á beira ou orela 

dun río ou do mar. Neste caso orela, beira ou ribeira do río Avia. Tanto Avia como Avión 
proveñen de *ab “fonte, auga”. 



 6

97. Ribadulla: de RIPA “ribeira” máis OCULU “ollo, brote”, neste último caso por alusión á 
fonte onde naceu o río, atendendo a que as súas augas brotaban cara a riba, formando ullós, 
illós, ulleiros ou bullós, palabras que co significado de manancial, pantano, charco, etc. 
Topónimo que alude á beira ou orela dun río ou do mar. Neste caso orela, beira ou ribeira do 
río Ulla. 

98. Ribadumia: de RIPA “ribeira”. Topónimo que alude á beira ou orela dun río ou do mar. 
Neste caso orela, beira ou ribeira do río Umia.  

99. Ribeira: de RIPARIAM, derivación vulgar de RIPAM. Topónimo que alude á beira ou 
orela dun río ou do mar. Neste caso orela, beira ou ribeira do mar.  

100. Sabarís: (villa) SABARICI (xenitivo de Sabaricius), vila de Sabariz. 
101. Salcedo: do derivado colectivo SALICETU, fitónimo abundancial en salgueiros. 
102. Sanxenxo: de SANCTUM GINECIUM ou GENICIUM, haxiotopónimo que alude a San 

Xinés  
103. Sanguiñeda: abundancial derivado do colectivo SANGUINETAM, que alude a un lugar 

poboado de sanguiños, nome común do amieiro negro. O nome procede do adxectivo latino 
SANGUINEUS, e alude á cor da súa casca, vermella escura.  

104. Santalla: de SANCTAM EULALIAM, haxiotopónimo que alude a Santa Eulalia, Olaia, 
Olalla, Balla ou Baia (“a que fala ben, ben falada, elocuente”). 

105. Santiago: de SANCTI IACOBI (xenitivo: “dependente da Igrexa de...”,“¡Ou, San 
Xacobe!”, berro popular de carácter bélico empregado durante a loita entre cristiáns e 
musulmáns na Península) ou da contracción da forma SANTO IAGO. 

106. Saramagal: probablemente do árabe SARMAQ que co sufixo derivativo –ALE fai 
referencia a un abundancial en saramagos, planta crucífera silvestre. 

107. Saviñao: de SABINIANUM, á súa vez de Sabinus, cognome romano derivado dun nome 
étnico que se refería a unha antiga tribo rival  dos primeiros habitantes de Roma. 
Antropónimo que alude a un antigo posesor. 

108. Seara/Senra: do *céltico SENARA “campo que se labra á parte” e logo “campo sementado 
de cereais”. 

109. Souto/Soutelo: de SALTU e SALTELLU, respectivamente; “rexión forestal, bosque, selva, 
desfiladeiro”. A abundancia do topónimo Souto fai pensar nunha antiga fisionomía forestal 
moi diferente da actual, na que os bosques de castiñeiros ou soutos cumprirían un 
importante papel non só económico, senón tamén de identidade. 

 
* Listaxe elaborada por Benigno Riveiro Arjones  

 


