
Página de Ivo Castro (FLUL/CLUL)   ANTROPONÍMIA EM PORTUGAL 

 

 

 

 

1 

 

 

 

A investigação antroponímica em Portugal 

(1987) 

 

[Publicado em Actes du 1er. Colloque du Dictionnaire Historique des Noms de Famille Romans 

(Trèves, 1987), Tübingen, Max Niemeyer, 1990, pp.10-13] 

 

 

 

Os estudos de antroponímia em Portugal talvez tenham começado bem de mais. Uma 

«obra tão vasta e complicada, e sem outra que lhe servisse de modelo» (refiro-me ao 

grande tratado de Leite de Vasconcellos: Antroponímia Portuguesa, Lisboa 1928) 

constituiu uma síntese suficientemente rica para a impressão de que o principal, se não 

tudo, tinha ficado dito acerca dos nomes de pessoa portugueses. Isso deve ter 

desencorajado o desenvolvimento imediato das investigações neste domínio. 

Aceitando como boa a afirmação de que a obra de Leite de Vasconcellos foi concebida 

sem modelo, pois entre as publicações que a precederam apenas se destaca o trabalho 

de A. A. Cortesão, Onomástico Medieval Portuguez, Lisboa 1912, de tema restrito e com 

fragilidades pioneiras, convirá começar por dar uma ideia do conteúdo e das ambições 

da Antroponímia Portuguesa, ambições que são denunciadas pelo seu extenso subtítulo: 

«Tratado comparativo da origem, significação, e vida do conjunto dos nomes próprios, 

sobrenomes, e apelidos, usados por nós desde a Idade-Média até hoje». Esta 

formulação aparece reflectida na organização interna do livro. O índice, em versão 

simplificada, tem a seguinte estrutura: 

 

Livro I: 

1. Do nome próprio. Proveniência histórica do nome. Razão da escolha do nome 

próprio. Forma do nome próprio. 

2. Do sobrenome. Espécies de sobrenome e razão da escolha. Forma do 

sobrenome. 

3. Do apelido. Espécies do apelido. Razão da adopção ou escolha do apelido. 

Forma do apelido. 
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Livro II: 

Pormenores antroponímicos (de servos, árabes, judeus; alteração do nome, 

pseudónimo, etc.) 

Livro III: 

Vicissitudes gramaticais do nome. Fonologia. Morfologia. Formação de 

palavras. Sintaxe. 

 

Este índice não dá ideia da grande quantidade de informação particularizada que se 

encontra um pouco por todas as páginas da Antroponímia e que constitui uma das mais 

interessantes, e perturbantes, características dos escritos de Leite de Vasconcellos: o 

texto segue um fio lógico articulado com muito rigor, mas ao mesmo tempo cresce para 

os lados em expansões analógicas tão diversificadas que o resultado é o de uma grande 

heterogeneidade de matérias. Quanto aos conceitos fundamentais, interessará registar 

que Leite considera «sobrenome» a segunda parte do nome completo normal, 

constituído por um patronímico, que é nome de pessoa (o pai), ou um nome de santo 

ou outro. Por sua vez, o «apelido» é o nome que designa a família, transmitido sem 

alteração de geração para geração; este costume teve início, em Portugal, entre os 

séculos XV e XVI, sendo os apelidos provenientes da evolução de anteriores 

patronímicos, ou de nomes próprios, de nomes religiosos, geográficos, estrangeiros ou 

de alcunhas. 

Alguns linguistas, depois de Leite de Vasconcellos, conseguiram resistir à tentação de 

se ocuparem de outras coisas. Recordando os principais trabalhos de antroponímia 

portuguesa, vem à cabeça Antenor Nascentes que, juntamente com a 2.ª edição do seu 

dicionário etimológico, publicou um volume inteiramente dedicado aos nomes 

próprios: Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa. Tomo II. Nomes Próprios, Rio de 

Janeiro 1952. As suas 389 páginas estão recheadas de materiais diversíssimos: não só 

topónimos e antropónimos portugueses, africanos e índios, mas também nomes 

próprios de «deuses pagãos, ventos, povos, tribos, meses, pedras célebres, revoluções, 

palácios, ordens honoríficas, embarcações, assembleias, associações, objectos notáveis, 

sinos, estátuas célebres, edificações, festas, livros notáveis, animais célebres, 

constelações, estrelas, etc.» 

Outro nome a recordar é o de Joseph Maria Piel, que, em centenas de artigos, 
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esclareceu a história dos nomes próprios, e também do léxico comum, da região a que 

gosta de chamar Gallaecia Magna e cujo limite sul, constituído aproximadamente pelo 

paralelo de Coimbra, divide Portugal em duas partes. Pedro Cunha Serra, um arabista 

de Lisboa, tem igualmente dado contribuições de relevo, ainda que parcelares no seu 

âmbito, assim como a medievista Iria Gonçalves, a quem se devem talvez os mais 

inovadores trabalhos antroponímicos dos últimos anos. 

Em «Amostra de antroponímia alentejana do século XV», publicado na revista Do 

Tempo e da História, IV, 1971, Iria Gonçalves analisa uma lista de 1110 nomes de 

contribuintes alentejanos, de 1475. A enorme maioria destes nomes é cristã, contando-

se apenas 58 nomes judeus e 6 muçulmanos. No plano conceptual, Gonçalves alarga a 

definição de «patronímico», que Leite de Vasconcellos reservava à forma genitiva 

derivada do nome próprio do pai («Fernandes»), para abranger igualmente o nome do 

pai, quando posposto ao nome próprio, ou seja o «sobrenome» de Leite de 

Vasconcellos (João Afonso = João filho de Afonso). Igualmente considera, ao contrário 

do que se costumava pensar, que o sistema tradicional do patronímico em genitivo só 

se desagrega em Portugal durante o século XVI. 

Não se poderia dar por completa esta brevíssima resenha das publicações sobre nomes 

próprios portugueses sem referir uma publicação recente: o Dicionário Onomástico 

Etimológico da Língua Portuguesa, de José Pedro Machado, 3 volumes, Lisboa 1984. 

Como a existência desta obra pode sugerir que as necessidades de investigação se 

encontram, finalmente, satisfeitas, convém advertir que ela possui as características de 

abnegado autodidatismo que são normalmente reconhecíveis nos trabalhos de 

Machado, e que convidam a uma sistemática verificação dos seus dados e conclusões. 

O âmbito anunciado é vasto, como já era o de Nascentes: nomes próprios, sobrenomes, 

apelidos, alcunhas, epítetos, cognomes, topónimos, mitónimos, astrónimos, etc. Os 

topónimos são não só portugueses, igualmente galegos, brasileiros, africanos e 

estrangeiros de uso antigo em português. Para a antroponímia, Machado recorre a 

numerosas fontes, de onde se destacam as recolhas de Cortesão e de Nascentes; 

também usa a Enciclopédia Luso-Brasileira e uma lista telefónica de Lisboa (1973-74). A 

lista de textos que consultou é, no entanto, desequilibrada e reflecte as orientações de 
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leitura do próprio autor: muitas edições de textos dos séculos XV e XVI, mas 

relativamente poucos mais recentes; fontes arábicas e orientais em quantidade 

desproporcionada com o peso real desses sectores onomásticos. Para certos textos, não 

recorre às melhores edições disponíveis: prefere a edição inacabada da Vida e Feitos de 

Júlio César, publicada por Rodrigues Lapa e Aquarone no Boletim de Filologia, à edição 

mais segura e completa de Maria Helena Mateus; cita as crónicas de Fernão Lopes 

pelas edições da Livraria Civilização, quando tinha ao seu dispor as edições de 

Giuliano Macchi. A importância destes pormenores surge perante a aceitação pouco 

crítica com que Machado segue a lição do seu texto: tendo decidido (aceitavelmente) 

registar em separado as grafias variantes de um mesmo nome, não submete essas 

grafias a qualquer tratamento: assim, Castro de Boue é cabeça de artigo, quando deveria 

ter sido transliterado para Castro de Bove, se admitirmos que a localidade chamada 

Castro de Boi, também atestada em separado, alguma vez terá tido aquela designação 

latina fora de documentos latinizados. Do mesmo modo, regista isoladamente a forma 

Cintra, que remete para o artigo Sintra. Este artigo é exemplar do método pouco claro 

de Machado. Como se sabe, existe hoje uma distinção perfeita entre as duas formas: 

Cintra é nome de família (e marca de um vinho de Porto), enquanto Sintra é topónimo. 

Machado não faz tal distinção. Em vez disso, preocupa-se com o problema da variação 

C-/S- que, primeiro, explica por uma confusão de sons que teria ocorrido entre os 

séculos XVI e XX (aludindo decerto a um fenómeno bem mais antigo, que é a redução 

da fricativa apical à predorsal) e depois, em segunda explicação que se opõe à anterior, 

justifica Cintra como grafia posta a circular por certos humanistas, que «julgaram o 

topónimo derivado de Cynthia». Embora acrescente que se trata de uma «erudita 

fantasia» associar a serra de Sintra ao clássico «Monte da Lua», o facto de dedicar 

catorze linhas de texto a descrever a geografia do local sugere que o assunto lhe 

pareceu digno de meditação. Mas, mesmo que o nome antigo da serra não fosse 

Cynthia, isso não impede que um humanista o pensasse e, portanto, forjasse a grafia 

Cintra; mas então o C- nada teria a ver com a representação das fricativas... O artigo 

não termina sem uma nova bifurcação interpretativa: depois de defender longamente a 

etimologia árabe *Xíntera ou *Xéntira, Machado conclui que o nome resulta de uma 
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formação pré-indoeuropeia Set (montanha) mais ira (povoação). Embora isto ilustre 

suficientemente o método de Machado, convirá talvez observar ainda que, contra o 

anunciado, regista no seu dicionário topónimos e antropónimos entrangeiros que não 

têm história em português: dificilmente se pode pretender que o nome de família 

Lindley, derivado sem alteração do topónimo inglês igual, faça parte integrante do 

vocabulário português, ainda que seja nome de cidadãos portugueses. 

Resumindo: este breve percurso bibliográfico revela que muito está por fazer no campo 

da antroponímia portuguesa (não referi, por não o ter podido observar, um artigo de 

Gerald Moser intitulado «Portuguese Family Names», publicado em Names, VIII, 1960, 

30-52). Poderão ser consultados com muito proveito, pelas sugestões de pesquisa que 

fornecem, os estudos de A. Ferraz de Carvalho, «Da actual feição da antroponímia 

portuguesa», Biblos, III, 1927, 509-523, e de M. Paiva Boléo, «Os estudos de 

antroponímia e toponímia em Portugal», Língua Portuguesa, XVIII, 1953, 145 - 152. 

Que se pode fazer para reactivar os estudos numa área em que, em Portugal, as 

tradições estão quase mortas? A divisão geográfica, histórica e cultural de Portugal em 

duas grandes regiões, separadas pelo paralelo de Coimbra, embora deva ser objecto de 

especificações que interessam sobremodo à dialectologia e à história da língua, pode 

servir de ponto de partida para o trabalho a desenvolver. Temos um Norte que dispõe 

de um onomástico românico e germânico em quase tudo comum à Galiza, pelo que o 

seu estudo, no plano medieval, deve ser objecto de uma coordenação muito cerrada 

com os linguistas galegos. E temos um Centro e Sul românico e árabe (ou moçárabe), 

que se prolonga pelas ilhas portuguesas do Atlântico e cujo onomástico é 

possivelmente mais complexo, quer no plano medieval, devido a um repovoamento 

com muitas proveniências diversas, quer no plano moderno, devido à concentração da 

população nas grandes cidades do litoral. Neste aspecto, como em dialectologia, a 

região em torno do Porto aproxima-se pelas suas características urbanas e 

industrializadas mais desta região sul que dos territórios que lhe são vizinhos. 

 

As relações de tudo isto com o Brasil e com os territórios de povoamento português 

antigo é outra questão que se põe. Talvez não seja tão prioritário encarar o estudo da 
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antroponímia nas colónias de emigrantes portugueses da Europa, muito numerosas 

mas recentes, e que provavelmente nos dariam surpresas apenas nos nomes próprios. 

Se o estudo dos grandes nomes de família requere um tratamento global ibero-

românico, já outros grupos de nomes se prestam a uma abordagem particular, de tipo 

monográfico: p. ex., as alcunhas alentejanas passadas a nome de família, os apelidos 

cristãos adoptados pelos judeus baptizados do século XVI, as adaptações portuguesas 

de apelidos holandeses, flamengos e franceses nas ilhas dos Açores e da Madeira. 

Outro aspecto interessante de explicar é a sintaxe do apelido: a ordem dos nomes de 

família do pai e da mãe é, como se sabe, inversa da espanhola, mas nem sempre terá 

sido assim. As regras da sequência variaram decerto muito desde o século XVIII, tal 

como as regras pelas quais um indivíduo tomava para si apenas alguns dos apelidos 

com que fora baptizado. 

Questões particulares deste tipo poderão precisar, talvez, de um tratamento 

específico português. Mas estou convencido de que a maior parte dos problemas ganha 

em ser abordada numa área mais vasta: a das línguas da Península Ibérica. 

 


