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p r e f á ci o

A dimensão insular do Arquipélago da Madeira, a que se junta o seu afastamento
do Continente e o seu território de orografia acidentada, associada a uma pressão
urbana considerável e sujeita a eventos meteorológicos excecionais, potenciados
pelas alterações climáticas, obriga a dotar a Região Autónoma de Madeira de meios
de primeira e segunda intervenção capazes de oferecer uma resposta imediata às
populações, quando expostas às adversidades do clima e das suas consequências
sobre o território, bem como a sustentar as operações ao longo do tempo.
Este isolamento atlântico, moldou de uma forma muito significativa o
carácter dos Madeirenses, a forma de ocupação do território e a perceção sobre o
mesmo. São muitas as catástrofes registadas que assolaram a Região desde o seu
povoamento, no século XVI, ceifando vidas e destruindo bens. Essa quase rotina,
é intrínseca na maneira de ser e de estar do “ilhéu”, que, por um lado, respeita
e teme a Natureza, mas, por outro, lhe confere a força e a interajuda necessárias
para enfrentar as adversidades e se reerguer sempre e novamente, quando sujeito
a estas recorrentes vicissitudes.
Nesse contexto e “roubando-o” aos princípios da Física, surge o conceito de
Resiliência, que em muito caracteriza a atitude do Madeirense, no seu modo de
vida, de como moldou o seu território, tão belo como agreste, e resiste e volta a
moldá-lo sempre que uma nova catástrofe natural se abate sobre si, a sua família e
os seus bens.
Assim, para a salvaguarda de todos é fundamental determos profissionais
bem capacitados e apetrechados para uma resposta eficaz e adequada às inúmeras
situações de emergência e de socorro, com que se deparam no teatro de operações,
mas essencialmente acresce a premente necessidade da difusão de uma cultura de
proteção civil junto de toda a sociedade civil.
Cada um de nós é, de per si, um agente de proteção civil. Para este efeito
contribui o fomento de uma permanente comunicação entre as instituições
responsáveis pela resposta ao socorro e à emergência, recorrendo a todos os meios
que temos ao nosso alcance a fim de fazer chegar a informação à população, seja
ela residente ou visitante. Visando este largo objetivo tem sido necessário adequar
7

a comunicação a todas as faixas etárias, pelo que se recorre a jornais e TV; jogos
de realidade virtual; sistemas de aviso, através de SMS; desenvolvimento de App’s;
simpósios e reuniões, etc.
É com esta missão ampla de comunicar o esforço efetuados por todos
os madeirenses em moldar a Região e resistir aos episódios disruptivos que
nesta ciclicamente emergem, que surge o interesse de, em parceria com a
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, promover um
encontro sobre a Resiliência da Região.
Passada uma década sobre a última grande aluvião que assolou a Ilha da Madeira,
importa promover um debate alargado entre a Ciência e a Tecnologia, a Academia
e a Comunidade Educativa, os profissionais de Proteção Civil e a Sociedade Civil.
Cada um terá certamente a sua visão sobre o tema, pois todos os que viveram
situações de catástrofe têm uma história para contar.
Aprender com o passado, compreender as medidas estruturais e não estruturais
que foram implementadas, são formas de consolidar atitudes futuras e que tornarão
a Região Autónoma da Madeira, uma Região mais Resiliente.
José Miguel da Silva Branco
Vogal do Conselho Diretivo do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM
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Madeira Singular

GEOTOPONÍMIA E GEOENGENHARIA
O ARQUIPÉL AGO DA MADEIRA:
600 ANOS A CRIAR NOMES E APELIDAR,
TERRAS, PEDRAS E FENÓMENOS
GEOTOPONYMY AND GEOENGINEERING
OF THE MADEIRA ARCHIPELAGO:
600 YEARS CREATING NAMES AND NICKNAMES,
LANDS, STONES AND PHENOMENA

João Baptista Pereira Silva
Investigador integrado da Unidade de Investigação
GEOBIOTEC – Geobiociências, Geoengenharias e Geotecnologias
FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Universidade de Aveiro (Portugal))
ORCID: 0000-0003-4180-565X madeirarochas@netmadeira.com

Resumo: Toponímia estuda os nomes próprios dos lugares, a sua origem e
evolução. É propósito do presente artigo apresentar uma visão muito sumária da geotoponímia do arquipélago, dando um contributo
explicativo do porquê da atribuição de muitos nomes tradicionais e
populares, pelo povo insular, aos cursos de água, às formas do relevo,
aos sítios e lugares, à natureza dos solos e das rochas, desde a descoberta
das ilhas do Porto Santo e da Madeira, há 600 anos, até à atualidade.
Palavras‑ chave: Toponímia, hidronímia, oronímia, solos, terras, rochas,
arquipélago da Madeira.
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Abstract: Toponymy studies the names of places, their origin, and evolution. The
purpose of this article is to present a brief overview of the archipelago's
toponymy, helping to explain many of the traditional and popular
names given by the islanders to the watercourses, the landforms, the
places, the soils and rocks, since the discovery of the islands of Porto
Santo and Madeira 600 years ago up to the present day.
Keywords: Toponymy, hydronymy (naming of water bodies), oronymy
(landforms), soils, ground, rocks, Madeira archipelago.

Introdução
A humanização da paisagem do arquipélago da Madeira, ao longo de 600 anos,
acabou por ter reflexos na sua toponímia e reflete uma estrutura geográfica, histórica,
linguística e etnográfica. Por isso, a denominação de lugares constitui hoje uma valiosa
ferramenta que enriquece a memória coletiva, através de dados de interesse histórico e
de referenciais de valor identitário e simbólico. Todavia, à denominação espontânea dos
lugares de outrora opõem-se por vezes, ao “desaparecimento de topónimos”, na revisão
dos conteúdos das cartas topográficas e geológicas, ou de novos topónimos por via
administrativa, ou por imediato interesse comercial. O “fenómeno toponímico” costuma
estar intimamente ligado ao contexto ambiental, histórico-ideológico e antropocultural
de uma comunidade. Os nomes geográficos e geológicos refletem e refratam, de perto,
o modo como o ser social se coloca relativamente ao espaço que ocupa, organiza e
explora. Por isso, os nomes de lugares constituem hoje uma valiosa ferramenta que pode
enriquecer a memória coletiva, através de dados de interesse histórico e de referenciais de
valor identitário e simbólico, porque, como anota o historiador Nelson Veríssimo: “[…]
consensualmente, a população os aceitou e os transmitiu às gerações seguintes. Os topónimos
constituem, pois, marcas de identidade que merecem ser salvaguardadas” (Verissímo, 2004).
Nesta perspetiva, o signo toponímico pode representar um meio para conhecer
as características físico-geográficas do espaço respetivo, a história e particularidades
socioculturais de grupos humanos que nele vivem ou viveram, as relações desses
12

grupos com o meio ambiente, bem como extratos da língua distintos dos termos em
uso atualmente (bazenga et al., 2016).
Através da toponímia podemos obter informações preciosas sobre a geo-história
os recursos geológicos e os fenómenos naturais que ocorreram num determinado
sítio, lugar, freguesia e concelho do arquipélago da Madeira.

Geotoponímia
A descrição e conhecimento do meio envolvente são preponderantes porque
descrevem o relevo e os aspetos gerais do terreno (geotoponímia). Os nomes “Desertas” e
“Selvagens” denunciam ilhas que não oferecem condições para a sobrevivência de seres
humanos. A orla costeira do arquipélago da Madeira é desenhada através dos termos:
“arribança”, “calhau”, “baixa”, “calheta”, “buraco”, “sumidouro”, “bufadouro”, “furna”,
“ilhéu”, “ponta” ou “porto”. Para a indicação de pendentes tem-se: “lombo”, “lombada”,
“lombadinha”, “ladeira” ou “quebrada”. As áreas aplanadas são assinaladas por “achada”,
“rechã”, “chão”, “vargem”, “fajã” ou “assomada”. A estes podem ser acrescidas as
depressões e cavidades, de maior ou menor acentuação, a exemplo de “arco”, “caldeirão”,
“cova”, “buraco”, “cabouco”, “barranco” ou “furnas”. Para designar pontos elevados ou
alcantilados encontram-se referentes, tais como: “monte”, “montanha”, “pico”, “cabeço”,
“encumeada”, “cabo”, “outeiro”, “espigão”, “arrifes”, “rocha”, “rochão” e “rochinha”.
Como indicativos de passagem contam-se os termos “bouqueirão”, “boca”, “portal”,
“portela”, “passada”, “passo” ou “cortado” (neste particular, com sentido de ‘abertura’).
O topónimo “Ilha”, que deu nome à freguesia da ilha, no concelho de Santana, ilha da
Madeira, “[...] provém da circunstância de ser rodeado pela ribeira que, bifurcando-se, se
torna a ajuntar-se num mesmo ponto”, como se lê no Elucidário Madeirense.
Nas indicações topoclimáticas, devidas ao tipo de exposição solar, recolhemse através dos opostos, “aviceiro” (variante da forma “avesseiro”), à sombra, e
“soalheira”, ao sol. Diga-se, de passagem, que a “fajã” corresponde a um lugar com
boa exposição ao sol e elevadas temperaturas devido a fenómenos de reverberação.
O topónimo “Canteiro” define uma zona soalheira e protegida do vento. A “Lagoa
do Vento” indica uma zona sob a influência de arejos (bazenga et al., 2016).
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Com representação toponímica se apresenta a secção relativa à natureza do solo:
“pedregal”, “lapas”, “laje ou lage”, “laginhas”, “cascalho”, “cascalhinho” e “moledos”
constituem algumas designações encontradas para fragmentos rochosos. As referências
à composição do terreno são pouco variadas: “barreiro”, “areeiro”, “massapês ou
massapez”, “areia”, “salão” e “cerro”. A caracterização do solo apresenta-se através de
nomes como “Espongeiros” e ”terra fofa”, terreno permeável, que absorve a água, ou
“Lameiro”, “Lamaceiros” e “Enxurros”, a indicar terras lamacentas.
O agrupamento de dados relativo a hidrotopónimos revela um razoável número de cursos
de água naturais nas ilhas da Madeira e do Porto Santo: “ribeira”, “ribeiro”, “ribeirinho”,
“corgo” e “aguagem”. Acrescente-se o termo “grota”, que pode indicar uma linha de água
temporária. As “bicas”, “fontes” e “olhos” (de água) alimentam, com o escorrimento das
águas superficiais e de infiltração, a rede que cobre a Ilha. Há que ter, também, em conta
os depósitos de água que naturalmente se formam: “poço”, “gamela” ou “fundagem”. Não
admira que em ambiente tão rico de águas se venha a sentir a ação do Homem, quer para
armazenar a água em “tanques” e “lagoas”, quer em condutas que a levem onde se torne
necessária, designadamente, com “levadas”, “lanço”, “cales” e “furados”.
Submetida aos “avatares” da História, um topónimo pode ser alvo de um desbatizar
para rebatizar que apaga toda uma história do lugar, como aconteceu com vários
topónimos do Funchal no seguimento da implantação da Primeira República, ao
visar-se destruir os fantasmas do passado. Por isso, o seu tratamento deve ser feito com
consciência e responsabilidade. O desafio de compreender, gerir, proteger os topónimos
não é, por essa razão, de somenos importância. Vale sempre a pena lembrar que, através
da toponímia, se dá a ler a Ilha, no que ela tem de mais genuíno (bazenga et al., 2016).

Descrição e interpretação de alguns geotoponímos
Dada a complexidade e a extensão da geotoponímia do arquipélago da Madeira,
vamos tentar apresentar uma visão sumária, dando um contributo explicativo do
porquê da atribuição de muitos nomes, desde a descoberta do arquipélago 14191420 até à atualidade, aos cursos de água, às formas do relevo, à natureza dos materiais
geológicos (terras, solos e rochas) e designações tradicionais e populares, tais como:
14

 Encumeada, deriva seguramente da palavra cumeada, isto é, linha que contém
os pontos de cota máxima que fazem a divisão de águas entre duas bacias
hidrográficas. No caso vertente, a linha de cumeada ou Encumeada, separa a
bacia hidrográfica de São Vicente, virada a norte, da bacia hidrográfica da Serra
de Água, virada a sul (Silva, 2012a);
 Fontes Vermelhas, sítio dos Maroços, concelho de Machico, devido ao facto das
várias nascentes brotarem a água ao longo de uma descontinuidade geológica
planar existente entre uma camada de cinzas/tufos vulcânicos de cor vermelha e
uma espessa escoada basáltica que se encontra sobrejacente e que a metamorfizou;
 Ribeira Brava, nome cuja origem está intimamente ligado à fúria da ribeira que,
pela informação histórica, tem provocado grandes estragos ao longo dos seus oito
quilómetros de curso (extensão). Em crónica, Jerónimo Dias Leite, no século
XVI refere: “[…] e pozeram muitos dias no caminho até chegarem dahi a três léguas
a uma furiosa ribeira, na praya da qual estava aguardando o capitam, que em terra
desembarcara, e tinha ahi traçado huma povoação, a que deu nome Ribeira Brava,
pela que corria neste logar” (Leite, 1947). O último episódio ocorreu no passado
dia 20 de Fevereiro de 2010 e perdurará na memória da população insular. O
galgamento das margens da ribeira fez-se ao longo de praticamente todo o seu
curso, tendo a água atingido um metro e setenta centímetros de altura no adro
da igreja matriz;
 Ribeira da Janela, o seu nome deve-se ao facto do ilhéu situado em frente à
sua foz, possuir uma abertura natural na sua parte superior, que ao longe e em
determinada perspetiva faz lembrar uma janela;
 Ribeira da Laje e Chão da Ribeira, nomes que derivam do facto da ribeira,
situada na freguesia do Seixal, circular sobre uma formação de derrames lávicos
subaéreos de composição basáltica de atitude plana que apresenta disjunção
planar ou em lajes (Silva, 2012a);
 Ribeira dos Socorridos (Acorridos), segundo Gaspar Frutuoso, no século XVI, na
sua publicação Saudades da Terra, na primeira exploração que João Gonçalves
Zarco fez ao longo da costa, alguns dos seus companheiros desembarcados na
foz desta ribeira iam sendo arrastados pela violência do caudal e corrente. O
capitão prontamente lhes acudiu e “foram socorridos” e livres do perigo;
15

 Ribeira Funda (freguesia do Seixal), trata-se de uma linha de água, inserida num
vale, muito apertado, em forma de V, profundo e estreito;
 Ribeira Grande de Santo António, devido ao facto de se tratar de uma ribeira que
apresentava no seu curso superior uma secção muito larga e vários afluentes.
Esta ribeira, apresenta uma grande capacidade de transporte de material sólido,
muito em suspensão, havendo vários registos de galgamento das margens
naturais e artificiais ao longo do seu curso;
 Ribeira e Caminho tem-te-não-caias, foi provavelmente, a expressão, utilizada
pelas gentes do Porto da Cruz, alertando os caminhantes para os riscos que
corriam na travessia da ribeira e das veredas que a ladeiam (Veríssimo, 1998).
Atualmente, a observação do meio envolvente à ribeira leva-nos a pensar que,
no passado, atravessar o curso de água, sobretudo quando o caudal era grande,
exigia equilíbrio e coragem (fot. 1);

Fot. 1 - Ribeira e Caminho Tem-Te-Não-Cais, freguesia do Porto da Cruz, concelho de
Machico, ilha da Madeira (Fotografia de ©Paulo Duarte, 2012).
Photo 1 - Ribeira and Caminho Tem-Te-Não-Cais [Stream and Path ‘Hold on, don’t fall’], Porto
da Cruz parish, Machico municipality, Madeira Island (Photography of ©Paulo Duarte, 2012).
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 Ribeiro das Varas (Lombo da Quinta, Funchal), devido ao transporte de
vários tipos de materiais, entre eles varas e troncos de árvores. Os materiais
transportados por este ribeiro aparentemente inofensivo, no dia 20 de Fevereiro
de 2010 galgaram as suas margens artificiais e provocaram uma elevada
destruição na estrada, na rampa da Fonte e em vários tipos de infraestruturas
empresariais. Esta linha de água, têm recebido ao longo do tempo, diferentes
nomes pela população motivada pelas suas funções e ocorrência de alguns
fenómenos naturais. Já foi designada de ribeiro dos Pretos, ribeiro da Quinta e
ribeiro da Fonte (Silva, 2012a);
 Ribeiro Salgado (Porto Santo), nome devido ao elevado número de salgueiros (Tamarix Gallica) plantados ao longo das suas margens e leito e ao facto da água, captada
nos poços, noras e nascentes das áreas envolventes, possuir um sabor salobro;
 Ribeiro Seco (Ribeira Seca), deriva do facto do curso de água, ser intermitente
ou sazonal. Na época das chuvas tem caudal e durante o período de estiagem
fica sem fluxo, seco, restando por vezes algumas poças, voltando a ter água
novamente no seu curso na época das chuvas;
 Rua da Praia, resulta do facto de até ao início do século XX ser uma zona de
praia onde varavam os barcos. Atualmente, esta rua encontra-se a 30 metros
da Avenida das Comunidades Madeirenses e a cerca de 200 metros do mar
(Oceano Atlântico). Este facto demonstra bem as modificações que têm
ocorrido na linha de costa da cidade do Funchal, entre a foz da ribeira de Santa
Luzia e o cais. A mudança mais significativa ocorreu após a aluvião do dia 20
de Fevereiro de 2010, com a colocação de vários tipos de materiais pétreos e
terrígenos provenientes das operações de limpeza e da remoção de carga sólida
de vários cursos de água, dando origem inicialmente a um vazadouro e a uma
plataforma de aterro e, em 2014, à praça do Povo;
 Rua das Fontes, o nome remonta ao século XV, pelo facto de existirem na rua as
fontes de João Diniz, onde a população vinha abastecer-se de água. A água de
nascente brota através das fendas existentes no maciço rochoso. As fontes que
estiveram cobertas durante vários anos pelos jardins exteriores do Palácio de São
Lourenço foram postas a descoberto no mês de março de 2010, após trabalhos
de remoção de terras e de recuperação;
17

 Rua do Ribeirinho de Baixo (Funchal), foi, no passado, uma linha de água e
atualmente corresponde a uma rua com pavimento, alcatroada e passeios em
calçada portuguesa, ladeada por edifícios. Este ribeirinho é alimentado pelo
Ribeiro do Vale, que nasce no Terreiro da Luta, passa na zona das Babosas e no
alto da Pena e, no seu curso inferior, atravessa as Ruas João de Deus, do Carmo
e Visconde do Anadia, através de canalização que drena para a foz da ribeira
de João Gomes. O ribeirinho de baixo possui afluentes canalizados, alguns dos
quais correm a céu aberto e drenam as suas águas, também, para a ribeira de João
Gomes, com descarga (saída), em frente ao Centro Comercial Anadia Shopping;
 Serra de Água é um topónimo comum na ilha da Madeira. No caso da freguesia
da Serra de Água pertencente ao concelho da Ribeira Brava, tudo indica, segundo
o Elucidário Madeirense (Silva & Meneses, 1946) que o nome derivou do facto
de existir no local uma densa e luxuriante vegetação revestindo as encostas da
serra e esta ser atravessada por uma ribeira caudalosa, em cujas margens foram
montadas máquinas ou engenhos de serração a água, para corte de madeira;
 Vale e Ribeira da Fontinha, os nomes são devido às várias exsurgências e fontes
de água natural que ocorrem no vale. A água subterrânea brota (emerge)
à superfície através de fraturas existentes nos filões de rocha basáltica que
atravessam depósitos de hialoclastitos por vezes alterados em salão. Neste
vale, desde o início do século XX até aos finais dos anos 80, funcionaram três
captações de água de nascente mineromedicinal, Fontinha 1, Fontinha 2 ou
Nora Nova e Lombas, que abasteciam a antiga Fábrica das Águas do Porto Santo
(Silva, 2012a);
 Monte, Montanha, representa uma elevação natural do terreno em relação à área
envolvente. Refira-se, a título de exemplo, os sítios do Monte e da Montanha,
localizados nas freguesias do Monte e de São Gonçalo, respetivamente, no
concelho do Funchal. No caso do sítio da Montanha com 551 metros de
altitude, esta representa um antigo aparelho vulcânico do tipo estromboliano,
onde é ainda possível identificar parte da sua cratera (Silva, 2012a);
 Lombo, Lombinho, Lomba, Lombada, Lombadinha, designações frequentes
de formas de relevo na ilha da Madeira. De acordo com a carta do Instituto
Geográfico e Cadastral, nos concelhos da Ponta de Sol e da Calheta, encontram-se
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pelo menos 37 referências a estas formas de relevo. Popularmente, significam
faixas de terra saliente, semelhante à parte carnuda pegada à espinha dorsal de
um animal bovino. Do ponto de vista geomorfológico, são faixas de terra que
apresentam perfis convexos, geometria semicónica ou semicilíndrica e que estão
limitadas entre linhas de água. Em função da área territorial ser maior ou menor
e, da forma da superfície topográfica ser mais ou menos ondulada, resultam as
designações lombo, lombinho, lomba, lombada ou lombadinha. São constituídas,
geralmente, por derrames lávicos subaéreos de composição máfica (basaltos e
basanitos) com intercalações de depósitos piroclásticos, por depósitos de vertente
e coluviões, e ainda, por depósitos de movimentos de massa, do tipo avalanche
de detritos associados a deslizamentos e desabamentos, brechas sedimentares,
conglomerados e mega-blocos de rocha fraturada (Brum da Silveira et al., 2010).
Refira-se a título de exemplo, a vila da Ponta Delgada, freguesia de São Vicente,
onde as lombadas, resultantes da queda de vários depósitos de movimentos de
massa, são classificadas por níveis de hierarquização ou importância, dispondo-se
de nascente para poente em 1.ª, 2.ª e 3.ª Lombada (fig. 1);

Fig. 1 - Excerto da carta topográfica da ilha da Madeira (W), Instituto Geográfico e
Cadastral, escala 1:50 000 (Fonte: ©IGC, 1994).
Fig. 1 - Extract from the topographic map of the island of Madeira (W), Geographical and
Cadastral Institute [IGC], scale 1:50 000 (Source: ©IGC, 1994).
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 Portela, depressão entre cumes de montanhas. No concelho de Machico existem
três locais com referência a este topónimo. O mais conhecido é no início do vale
de Machico, na transição das freguesias de Santo António da Serra e do Porto
da Cruz. Também na transição entre Machico e o Caniçal, por cima do antigo
furado da estrada regional 101 (túnel rodoviário) por onde passa a vereda que
liga as duas freguesias, muito utilizada antes do túnel e, finalmente a portela que
fica próximo da Boca do Risco, na costa norte entre Machico e o Porto da Cruz
(Gomes & Menezes, 2014);
 Cabeço, nome atribuído a uma pequena elevação arredondada que se destaca
da paisagem envolvente. Pode corresponder a um antigo aparelho vulcânico
muito erodido, ou a um filão destacado da rocha encaixante, que foi poupado
pela erosão.
Na ilha da Madeira, podemos encontrar vários locais com o nome de Cabeço,
como é o caso do Cabeço de São Gonçalo. Ao longo do tempo, nas vertentes e no
topo deste Cabeço, foram edificadas diversas construções, motivo para dizer, que
o homem foi escavando, construindo e vivendo sobre um antigo vulcão.
Contudo, é o sector sudoeste da ilha do Porto Santo, aquele que reúne o
maior número de registos toponímicos com o nome de cabeço. Neste setor
existem pelo menos 7 cabeços: de Bárbara Gomes, das Capelinhas, do Carvalho,
da Ponta, do Dragoal e do Zimbralinho (Silva, 2012a);
 Ilhéu Chão, nome que exprime a forma aplanada tipo “porta-aviões” do
ilhéu, cujo topo se desenvolve entre as cotas 98 e 70 metros. Trata-se do
mais pequeno ilhéu do conjunto das ilhas Desertas, com cerca de 1800m
de comprimento e cerca de 600m de largura. Este ilhéu é constituído por
várias escoadas basálticas sub-horizontais, separadas por níveis de materiais
piroclásticos. Em frente ao ilhéu Chão localiza-se o Prego do Mar ou Farilhão,
um pequeno rochedo com 49m de altura, que representa o testemunho de um
retalho de uma antiga escoada basáltica, que foi poupada pela ação erosiva da
água do oceano atlântico;
 Chã, Rechã, Chão e Laje (Terra Chã, São Vicente; Laje, Seixal; Chão,
da Ribeira; Chão da Lagoa), terrenos com superfície aplanada, situada
geralmente entre terrenos de relevo acidentado. Os termos chã, chão e laje,
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muito comuns na toponímia de lugares nas freguesias do Seixal e de São
Vicente, designam formações geológicas constituídas por derrames lávicos
subaéreos de composição basáltica, com origem em erupções do tipo fissural.
As lavas respetivas, sendo muito fluídas, puderam, por isso, escorrer ao longo
dos vales e preencher zonas deprimidas. A título de exemplo apresentamos:
Terra Chã ou rechã lávica na vila de São Vicente, que resulta da acumulação
dos sucessivos derrames lávicos (escoadas), com vários metros de espessura, e
que deram origem a uma superfície plana (fot. 2); Chão da Lagoa, pelo facto
de ocorrer uma ligeira depressão na superfície aplanada do terreno para onde
convergem as águas pluviais, e formam uma pequena Lagoa; Chão dos Louros,
das Feiteiras, das Urzes, zona plana onde predomina um determinado tipo de
vegetação (Silva, 2012a);

Fot. 2 - Perspetiva do miradouro do Passo sobre a vila de São Vicente e a Terra Chã
(Fotografia de ©João Baptista, 2020).
Photo 2 - View from the Passo viewpoint over the village of São Vicente and Terra Chã
(Photography by ©João Baptista, 2020).
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 Achada e Achadinha, são designações com o mesmo significado geomorfológico
e correspondem a regiões aplanadas no topo e ou na encosta de uma montanha.
Em função da área ocupada ser maior ou menor recebem a designação de
Achada Grande, Achada e Achadinha. Refira-se os exemplos do sítio e caminho
da Achada, São Roque, Funchal, Achada Grande em São Jorge, Achadas da Cruz,
Achada do Teixeira, do Marques e do Til e as Achadinhas do Arco da Calheta
e da Camacha. Podem ser formadas por vários tipos de materiais geológicos:
derrames lávicos, depósito de materiais piroclásticos, depósitos de vertente e
depósitos aluvionares, entre outos.
Destaca-se a Achada do Furtado do Barrinho, um topónimo misto com triplo
significado: Achada por se tratar de uma zona aplanada na encosta de uma
montanha, Furtado devido possivelmente ao nome do seu antigo proprietário
e/ou fruto (roubo) de fruta nos pomares existentes e, Barrinho por existir
barro nesta zona. Atualmente, esta achada encontra-se integrada no percurso
geoturístico da Rota da Cal (Silva, 2012a);
 Terra Larga (Porto Santo), designação atribuída a uma região ampla na encosta de
uma montanha. Cita-se como exemplo a Terra Larga localizada na encosta sul do
Pico do Castelo, na ilha do Porto Santo. Consideramos que a designação Terra
Grande, nome comum em alguns locais da ilha da Madeira, como é o caso do
sítio da Terra Grande na Serra de Água, com o mesmo significado que Terra Larga;
 Paul (da Serra) é o nome atribuído a um terreno plano e alagadiço;
 Alagoas (Porto Santo), trata-se de uma zona relativamente plana com várias
depressões que na época das chuvas são preenchidas com água e formam várias
lagoas. Refira-se, a título de exemplo, o sítio das Alagoas na ilha do Porto Santo.
Antes das obras de prolongamento do aeroporto, nos finais dos anos 50 do século
passado, desaguavam três linhas de água no sítio das Alagoas. A água retida nas
várias depressões naturais teve uma importância muito grande para a agropecuária
e para o abastecimento doméstico da população que residia na Camacha;
 Lagoa, corresponde a uma zona onde o terreno apresenta uma depressão, isto é, uma
inversão da forma de relevo. As localidades designadas por Lagoa na ilha da Madeira
estão associadas a antigas caldeiras vulcânicas que foram preenchidas com água,
como é o caso da Lagoa de Santo António da Serra e do Paul da Serra. Na ilha do
22

Porto Santo, a designação Lagoa, têm um significado muito diferente e pode estar
relacionada com um dos seguintes fenómenos: preenchimento da zona depressiva
entre a estrada regional e o cordão dunar no extremo ocidental da ilha, por efeito
da água e do transporte de materiais coluvionares, das encostas sobranceiras, ou
devido, ao galgamento do mar sobre o cordão dunar, formando pequenas lagoas
temporárias, entre a duna primária e a duna secundária (Silva, 2012a);
 Mornos ou Covinhas (Porto Santo), zona formada por pequenas depressões
naturais em depósitos de areia carbonatada biogénica e com excelentes condições
microclimáticas para a agricultura, em termos de temperatura, humidade
e abrigada pelo vento. A exploração de areia nas suas dunas fósseis ao longo
do tempo, para a construção civil e obras públicas, apagou praticamente da
memória dos porto-santenses o registo deste topónimo;
 Assoprões (Porto Santo), local onde ocorre vento com muita frequência e
velocidade, capaz de movimentar areia. As dunas fósseis existentes registaram
através das estruturas observáveis, planar e entrecruzada, os registos da ação do
vento no passado (fot. 3);

Fot. 3 - Estratificação entrecruzada num depósito dunar de areia carbonatada biogénica,
sítio dos Assoprões, ilha do Porto Santo (Fotografia de ©João Baptista, 2020).
Photo 3 - Stratification crisscrossing a dune deposit of biogenic carbonated sand, Assoprões
locality, Porto Santo island (Photography by ©João Baptista, 2020).
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 Rocha Alta, Pedras Altas, Penhasco, Penha de (França, Águia), são designações
atribuídas a diferentes locais, mas com o mesmo significado geomorfológico.
Trata-se de arribas de pendor quase vertical, com dezenas ou centenas de
metros de altura, representadas essencialmente por escoadas compostas que, nas
camadas basálticas, apresentam geralmente disjunção colunar ou prismática;
 Piquinho (Machico e Arco São Jorge), corresponde a uma pequena elevação
que se destaca da paisagem envolvente e que pode ser observado no vale de
Machico e no Arco de São Jorge. No caso particular do Piquinho de Machico,
este corresponde a um dique basáltico que, por ser mais resistente à erosão do
que as formações piroclásticas envolventes, foi posto a descoberto e realçado na
topografia (Silva, 2012b);
 Lido, na ilha da Madeira o termo lido tem origem muito diferente daquele
que é utilizado nas costas arenosas de Aveiro e do Algarve. No continente, o
lido resulta da acumulação de sedimentos que foram arrastados pelas correntes,
originando um conjunto de restingas e ilhotas separadas por braços de mar.
No caso do lido do Funchal, a sua formação foi devida ao avanço mar dentro
da escoada lávica, em águas pouco profundas, alimentada pelo vulcão do Pico
da Cruz. Com o passar do tempo a erosão provocada pelo mar nos materiais
pétreos da escoada deixou ficar várias reentrâncias costeiras, ilhéus e retalhos de
rocha que foram utilizados como elemento de ligação na construção das piscinas
municipais e do solário;
 Barreirinha, deve o seu nome à existência de pequenas barreiras de proteção
natural, facilmente identificadas em regime de maré, baixa-mar. O atual
complexo balnear da Barreirinha, encontra-se ladeado a nascente e a poente por
vários retalhos de uma antiga escoada lávica subaérea que entrou no mar e que
foi erodida ao longo do tempo pela ação erosiva permanente do mar, acabando
por dar origem a duas pequenas barreiras (Silva, 2012b);
 Cerrado, de acordo com o historiador Nelson Veríssimo (1998), na ilha da
Madeira, existem muitas localidades com o nome de Cerrado, simplesmente,
ou acompanhado de designações mais precisas, como, por exemplo, Serrado do
Mar, Eira do Serrado, Cerrado da Adega e Cerrado das Ameixieiras.
Quase sempre a grafia Cerrado, é erradamente escrita como Serrado com um (s).
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Erradamente, porque a palavra Serrado com (s), deriva do verbo Serrar, cortar com
uma Serra, enquanto o topónimo Cerrado diz respeito a terrenos agrícolas cercados de
muros ou delimitados por vedações, como podemos encontrar em documentação
madeirense, já na segunda metade do século XV. E, foram estes terrenos agrícolas
cercados de muros ou delimitados por vedações, que deram o nome às Terras;
 Lapa, as cavidades abertas em materiais pétreos brandos com pouca resistência
ao talhe e que servem para abrigo de animais, arrecadações, habitação e locais
de culto (como por exemplo a Capela de Nossa Senhora da Penha, Faial, ilha
da Madeira), são conhecidos localmente por “lapas”. As freguesias do Curral
das Freiras e da Serra de Água são aquelas onde existem o maior número de
ocorrências de lapas;
 Calhau da Lapa, nome da praia de calhau que serve de foz à ribeira do
Campanário e Lapa, nome derivado das várias cavidades existentes nas
formações geológicas ao longo da arriba. As lapas foram escavadas em formações
de depósitos piroclásticos (“rocha mole”) constituídos por materiais (cinzas e
tufos de lapilli) mais ou menos soldados ou litificados e, têm sido aproveitadas
como casas de apoio a pequenas embarcações de pesca e de lazer (Silva, 2012b);
 Gruta, no arquipélago da Madeira podemos distinguir dois tipos de grutas no
que respeita à sua localização e origem. A Gruta Litoral, cavidade formada nas
arribas e originada pela ação erosiva permanente do mar, e, a Gruta Terrestre,
formada naturalmente por efeito da erosão, ou por ação humana através da
escavação de formações de rocha branda, em materiais piroclásticos ou níveis
escoreáceos em escoadas compostas;
 Furado, abertura feita diretamente sobre o maciço rochoso, que apresenta
secção variável, forma e contorno irregular e geralmente sem qualquer tipo
de contenção, que tem como objetivo promover a circulação de água e de
estabelecer ligações pedonais e rodoviárias, entre diferentes locais;
 Dinamite Madeirense, técnica que consiste na queima de lenha sobre a rocha,
para facilitar a abertura de fendas e o desmonte;
 Pedra ou Rocha Furada, localizada na Ponta de São Lourenço, é um pequeno
ilhéu que apresenta uma abertura em forma de arco, provocado pela ação
erosiva do mar;
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 Santa Maria do Calhau, nome atribuído pelos descobridores, no século XV,
à primeira freguesia do concelho do Funchal. Santa Maria deve-se ao nome
da igreja e calhau, pelo facto da igreja ter sido edificada perto da praia, num
terreno formado essencialmente por materiais de praia e depósitos fluviais que
se estendiam até à margem esquerda da atual ribeira de João Gomes;
 Quebradas, é uma designação muito utilizada pela população madeirense
para caracterizar a queda rápida de grande volume de terras e de pedras, num
determinado local e momento. As quedas ocorrem com frequência no período
de Inverno, após grandes chuvas e vento forte. Na ilha da Madeira podemos
encontrar a designação Quebradas nas freguesias de São Martinho, no concelho
do Funchal e em Ponta Delgada, no Concelho de São Vicente;
 Aluvião, é um fenómeno natural representado por fluxos hiperconcentrados de
escoamento bifásico constituídos por uma fase líquida (água pluvial) e uma fase
sólida (detritos compostos por sedimentos e entulhos diversos, que constituem
a parte mais perigosa), que atingem velocidade “relâmpago”, isto é, muito
elevada e superior a 100 km/h. As condições meteorológicas e as características
geológicas e geomorfológicas das bacias hidrográficas das principais ribeiras
potenciam a ocorrência de fluxo. A produção de sedimentos é desencadeada
pelas chuvas intensas, pelos declives acentuados (inclinações de 25 e 40 graus)
e pelo pouco coberto vegetal, situações que promovem deslizamentos de terra,
escorregamentos do tipo barragem (que obstruem temporariamente os leitos
das ribeiras) e a mobilização de grandes quantidades de materiais sólidos.
Na realidade a designação da Aluvião pela população madeirense tem um
significado diferente do referido e aproxima-se do descrito por Quintal (1999):
“Quando uma nuvem do tipo cúmulo-nimbo provoca um violento aguaceiro sobre uma
área restrita, ou quando uma tromba de água descarrega todo o seu conteúdo. Geram-se
de imediato fortes caudais capazes de arrastar volumosos detritos sólidos. Árvores, blocos
rochosos, terrenos agrícolas, tudo é arrancado e transportado pelas águas em correria louca
vale abaixo até o mar. Se o leito da ribeira estreita ou um qualquer obstáculo se interpõe
no caminho, a água abandona velozmente a secção que lhe tinham destinado, invade as
casas e rouba-lhes os habitantes. É a morte…, É a tragédia…. Mais uma ALUVIÃO”.
Entre os dias 9 de Outubro de 1803 e 20 de Fevereiro de 2010, foram registadas 39
Aluviões na ilha da Madeira, segundo Quintal & Policarpo, 2012;
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 Enxurro, fenómeno natural de ocorrência localizada a uma determinada área,
que é provocado por um movimento de massa composto por um grande volume
de água que arrasta muito material sólido e terrígeno. Em função da dimensão
das partículas (classes granulométricas) que formam o material sólido, o enxurro
pode ser designado, por sítio do cascalho ou sítio do cascalhinho, como acontece
no concelho de São Vicente. O nome enxurro na ilha da Madeira tem o mesmo
significado de cheia ou enxurrada;
 Ilha de São Jorge, o seu nome deriva do facto de se encontrar rodeada ou
delimitada, entre duas linhas de água, a ribeira de São Jorge (a nascente) e o
ribeiro dos Arcos (a poente), que convergem num ponto e formam o curso
inferior da ribeira de São Jorge;
 Ilhéu, designa um rochedo ou uma ilha pequena no meio do mar que,
também, pode ser designado de ilhota ou farelhão. No caso do nome de ilhéu
de Câmara de Lobos muito provavelmente, este já esteve isolado e rodeado pelo
mar (Freitas, 2004), devido ao processo de erosão da frente do antigo delta
lávico que lhe deu origem. Nas sondagens mecânicas e escavações realizadas
ao longo da Rua São João de Deus (a norte) e em zonas contíguas, para a
construção de diversos edifícios, foram encontrados depósitos de cascalheiras
fluviais e marinhas que cobriam escoadas lávicas e depósitos de materiais
piroclásticos. Estes factos são indicativos da presença e influência do mar e
também da Ribeira do Vigário, nesta zona. Atualmente, está ligado a terra
através da Rua São João de Deus (a norte), Largo do Poço e Rua de Nossa
Senhora da Conceição (a nascente), rua Nova da Praia (a sul) e Largo da
Autonomia (a poente);
 Ilhéu de Baixo ou da Cal, ilhéu de Baixo por se situar no lado oposto ao ilhéu
de Cima. Ilhéu da Cal, porque durante várias décadas as formações calcárias
recifais que nele ocorrem serviram de matéria-prima para a indústria da Cal;
 Risco, este termo derivou dos riscos/perigos que correram os trabalhadores ao
realizarem os trabalhos de construção do canal no maciço rochoso onde caem as
águas provenientes do Paul da Serra;
 Boca do Risco, boca por causa do recorte (silhueta) das montanhas na costa
norte e início do vale que atravessa a ribeira Seca e risco devido à incisão
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existente no terreno provocado pela vereda que faz a ligação entre Machico e
o Porto da Cruz;
 Fajã, designação utilizada somente nos arquipélagos da Madeira e dos
Açores e, corresponde à acumulação de materiais geológicos, pela ação
da gravidade, ao longo das vertentes dos vales e das arribas costeiras. No
caso do arquipélago dos Açores, o termo fajã só é utilizado para depósitos
que ocorrem junto ao litoral, enquanto no arquipélago da Madeira
o termo também é utilizado para referir acumulações de materiais
geológicos ao longo das vertentes dos vales (refira-se como exemplo: Fajã
das Galinhas, Fajã Escura e Fajã dos Cardos, no Curral das Freiras).
As fajãs e fajãzinhas (de menor dimensão), apresentam, geralmente,
atitude inclinada e superfície convexa e, distribuem-se essencialmente
pela periferia da ilha. São constituídas por cascalheiras de vertente, solos
de alteração das rochas eruptivas e materiais piroclásticos. Os concelhos
do Porto Moniz e de São Vicente são aqueles que têm maior número de
registos toponímicos de fajã, cuja designação se faz acompanhar por um
termo geológico ou biológico representativo do local, como por exemplo:
Fajã da Pedra, Fajã da Areia, Fajã das Contreiras, Fajã da Palha, entre
outras (Silva, 2012b).
 Arco, na linguagem matemática, representa a porção de uma curva contínua
compreendida entre dois pontos. No caso das freguesias do Arco da Calheta e do
Arco de São Jorge a designação deve-se ao facto das elevações orográficas estarem
dispostas de forma semicircular aparentando um arco. Estes correspondem a
acidentes topográficos reentrantes, de forma arredondada e incompleta, que se
encontram preenchidos por depósitos de vertente com materiais de diferentes
calibres e naturezas (Silva, 2012b);
 Bufadouro, designação atribuída pela população madeirense ao som produzido
por ação das ondas e ao aerossol libertado através da descontinuidade das arribas
litorais, quando a água do mar é comprimida no interior de uma fenda ou de
uma cavidade (Silva, 2012b);
 Lamaceiros, lameiro, barreiros, barro, salão, massapez e cerro são os nomes
atribuídos a muitos sítios e lugares das ilhas da Madeira e do Porto Santo,
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onde ocorrem diferentes tipos de terras e de solos, ricos em material fino,
silto-argiloso, resultantes da alteração de rochas vulcânicas. Refira-se alguns
exemplos (Silva, 2012b):
o Sítio dos Lamaceiros (concelho do Porto Moniz), onde a terra de tonalidade
castanha avermelhada e com características silto-argilosas torna-se muito
lamacenta ou barrenta na presença de água;
o Sítio dos Barreiros (freguesia de São Martinho no Funchal). Antes da
construção do Estádio dos Barreiros, houve uma antiga exploração de
barro cujo material foi utilizado como um componente essencial das
pastas cerâmicas da antiga Olaria do Lazareto. O material silto-argiloso
explorado resultou da alteração meteórica de materiais piroclásticos.
Trata-se de um material pouco permeável, com boa plasticidade, e que
apresenta tonalidade castanha avermelhada devido à quantidade de óxidos
e hidróxidos de ferro presentes, sob as formas de goethite e hematite.
Segundo Silva (1950), as “[...] argilas contendo areias formam os barros, e
é esta natureza de terreno que dá o nome a vários sítios chamados Barreiros”;
o Salão, Salões e Massapez (ilha do Porto Santo), nome atribuído a muitos
lugares e sítios na ilha do Porto Santo, devido à presença de material argiloso
de tonalidade amarelo esverdeado. É na Serra de Dentro, que podem ser
observados os maiores depósitos de salão, quer em área, quer em volume
(fot. 4). Trata-se de depósitos de bentonite, argila especial, que em
Portugal só ocorre no Porto Santo. Os depósitos de bentonite da Serra
de Dentro, enquadram-se no Complexo Antigo da ilha cuja idade está
definida no intervalo 10-16 milhões de anos. Estas argilas teriam resultado
da alteração submarina de vulcanitos (hialoclastitos), intercalados com
extensos derrames lávicos. A rede filoniana que corta os depósitos de
bentonite preservou-a da destruição erosiva. O salão é um material rico
em minerais argilosos do grupo da esmectite, e é utilizado na cobertura de
casas de habitação e outros imóveis de apoio à atividade agropecuária. Daí
a designação casas de salão que evidencia o salão utilizado nas coberturas,
permitindo manter um ambiente fresco no Verão e quente no Inverno;
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Fot. 4 - Depósitos de salão (argila bentonítica) na Serra de Dentro, ilha do Porto Santo
(Fotografia de ©João Baptista, 2017).
Photo 4 - Sandy clay deposits (bentonite clay) in Serra de Dentro, Porto Santo Island
(Photography of ©João Baptista, 2017).

o Sítio do Massapez (concelho de Machico), deve-se ao facto de os terrenos serem
compostos por uma mistura de pedra e terra barrenta (grande quantidade de
material silto-argiloso), que conserva por muito tempo a água que a embebe.
Durante o ano, os terrenos apresentam diferentes tonalidades e comportamentos. No período das chuvas, apresentam tonalidade castanha avermelhada e
comportamento barrento, e, na época de estiagem, tonalidade acastanhada clara
e fendas de dissecação com abertura e profundidade apreciável;
o Cerro, designação muito utilizada pelos agricultores e pelos profissionais
da construção civil e obras públicas, na caracterização de uma terra muito
compacta de difícil escavação e de tonalidade avermelhada forte, que reúne
boas condições de resistência mecânica para a colocação de sapatas de
fundação de uma construção;
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 Pedra Mole, designação atribuída localmente aos locais de ocorrência e/ou aos
materiais piroclásticos de natureza basáltica soldados e litificados que oferecem
pouca resistência ao talhe, corte e golpe. Quando a pedra mole é devidamente
preparada, dimensionada e utilizada na construção de fornos e filtros de água
e no revestimento de edifícios e monumentos, recebe a designação de cantaria
“mole” (Gomes & Silva, 1997);
 Pedra Rija, termo atribuído aos vários tipos de rochas vulcânicas, como o
basalto, que apresenta dureza elevada e boa resistência ao talhe. Quando a pedra
rija é de natureza traquibasáltica, apresenta porosidade e tonalidade cinzenta é
designada de cantaria “rija” (Gomes & Silva, 1997):
 Pedras (Pretas, Vermelhas,…) a tonalidade exibida pelas formações geológicas
e pelos materiais pétreos, também foram aproveitados pela população insular
para designar locais e caracterizar os materiais. Refira-se os exemplos seguintes:
o Sítio das Pedras Pretas (ilha do Porto Santo), o nome, Pedras Pretas, deve-se à
coloração negra dos materiais piroclásticos soldados. Os materiais formaram-se
rapidamente no fundo do mar devido á diferença de temperatura entre a lava e a
água. São materiais ricos em vidro vulcânico, isto é, contêm elevado teor de sílica
não cristalina (amorfa) que, no estado tal e qual, possui pouco valor cimentante
ou ligante. Até aos finais da década de 50 do século passado as pedras pretas
foram moídas até grão muito fino e, na fábrica cujas ruínas ainda se podem
observar o granulado ou pó fino foi utilizado como componente pozolânico na
preparação de argamassas. O pó fino era adicionado e misturado com água à cal
e ao cimento portland, melhorando as características ligantes das argamassas e
dos betões (Silva, 2012b);
o Sítio da Pedra Vermelha (freguesia da Serra de Água), o seu nome Pedra
Vermelha, deve-se à tonalidade castanho avermelhado exibida pelos materiais
piroclásticos, que resultam da alteração dos minerais ferromagnesianos em
hematite, um óxido de ferro de cor negra que, quando ocorre em grão fino
ou pó apresenta cor avermelhada;
o Pico Branco (ilha do Porto Santo), deve-se ao facto da coloração da rocha
traquítica que o forma, conhecida localmente por rocha e/ou pedra “branco
sujo”. A rocha quando sã apresenta cor cinzenta clara e quando está alterada
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ou revestida por líquenes, apresenta tonalidade esbranquiçada. Alguns locais
na ilha designados de lombo branco e de pedra branca devem também ao
seu nome à rocha traquítica (Silva, 2012b);
o Pico Queimado, devido à tonalidade negra dos materiais que foram o
complexo basáltico do Paul da Serra;
o Pedra Navalheira, nas escoadas e nos filões de natureza basáltica que
exibem estruturas com disjunção planar, os fragmentos de rocha que nas
suas faces apresentam superfícies cortantes são designados localmente de
pedra navalheira. Este tipo de pedra foi e continua a ser muito utilizada na
construção de pavimentos de jardins, veredas, caminhos rurais e agrícolas,
e são designados por calçada madeirense de pedra navalheira ou de unha
de cabra (fot. 5);
Fot. 5 - Pormenor do corte de
uma folha de papel com um
fragmento de pedra navalheira,
Ilha da Madeira
(Fotografia de ©Paulo Duarte,
2012).
Photo 5 - Cutting a sheet of
paper with a fragment of pedra
navalheira [‘razor stone’],
Madeira Island
(Photography of ©Paulo Duarte,
2012).

o Pedra do Sol, designação dada à estrutura raiada de antigos tubos de
lava, que ocorrem nas vertentes da ribeira da Janela, da ribeira de São
Vicente e na arriba poente do ilhéu de Cima ou do Farol, na ilha do
Porto Santo. À medida que o arrefecimento decorre no interior do tubo,
a lava retrai e define-se um padrão geométrico de finas fraturas que dão
origem ao aparecimento de estruturas prismáticas cujo alinhamento
define a direção em que se deu o arrefecimento, neste caso do exterior
para o interior do tubo;
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o Pedra Cebouleira, nas escoadas lávicas de composição basáltica,
principalmente naquelas que evidenciam disjunção prismática, o processo
de alteração da rocha pode ser facilitado pela existência de fendas horizontais
no seio da escoada. A alteração da rocha consiste na individualização de
capas curvas e concêntricas, tipo casca de cebola, com alteração progressiva
para o interior da rocha devido a processos de meteorização por exposição
subaérea a variações de temperatura e humidade (Silva, 2012b). O estado de
alteração mais avançado dá origem a uma disjunção esferoidal ou em bolas,
que é conhecido localmente por pedra ceboleira (fot. 6);

Fot. 6 - Pedra cebouleira, Ponta de São Lourenço, Caniçal, ilha da Madeira
(Fotografia de ©João Baptista, 2012).
Photo 6 - Cobblestone, Ponta de São Lourenço, Caniçal, Madeira Island
(Photography of ©João Baptista, 2012).

o Pedra de Areia, é o nome dado pela população porto-santense à areia
carbonatada biogénica, que se encontra agregada, isto é, que foi cimentada
e transformada em rocha arenítica;
o Fonte da Areia (ilha do Porto Santo), nome cuja origem reside no facto da
água de nascente brotar na base dum extenso e espesso depósito de areias
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calcárias (formação de eolianitos calcoareníticos) que ocorre na costa norte
da ilha. A fonte de água mineral existente neste local era muito procurada
e apreciada pelos residentes e visitantes. Hoje ainda se afirmam as suas
qualidades na cura de doenças do foro gástrico e epidérmico. Os depósitos
eólicos de areias calcárias organogénicas, com cerca de 30 metros de
espessura são indicativos de uma área fonte que ficaria próximo do local
atual. No passado podemos imaginar que a linha de costa estava afastada
da sua posição atual algumas dezenas de metros e da existência de praias ao
longo duma costa litoral de perfil suave com alguns quilómetros de largura,
se tivermos em conta o desenvolvimento batimétrico (entre os 0 e -100 m)
da plataforma norte da ilha (Silva, 2012b);
o Lajedo e Laje, topónimo com origem, génese e significado muito diferente
nas ilhas da Madeira e do Porto Santo, apesar de apresentarem morfologia
idênticas. No Porto Santo lajedo é o nome atribuído ao calcoarenito que
ocorre na praia e que corresponde a uma antiga plataforma de abrasão
marinha. É formado por areia carbonatada biogénica, conchas e calhaus,
que passaram por um processo de litificação, pelo qual os sedimentos
referidos foram transformados numa rocha, designada de grés de praia. Na
praia da Laje no Seixal, ilha da Madeira, o termo laje ou lajedo é devido à
disjunção planar exibida pela rocha basáltica. A sua formação deve-se ao
facto de o arrefecimento da escoada basáltica ter sido paralela às superfícies
de escoamento e da fluência da lava que entrou mar dentro (Silva, 2012b);
o Vergões, designação atribuída pela população porto-santense aos níveis
de solo de tonalidade castanho avermelhada nos depósitos de areia.
Os níveis de solo, argilo-gresoso de tonalidade castanho avermelhado,
correspondem a períodos de pausa no transporte e acumulação das
areias. Os solos contêm helicídeos ou caracóis em grande abundância,
provando a sua formação em meio subaéreo e ciclos de deposição e
não deposição das areias. Simultaneamente podem ocorrer inundações
episódicas de leques de material lamacento, coluvial e/ou eluvial, oriundo
dos relevos próximos, em períodos de pluviosidade mais intensa. Nos
areeiros os vergões funcionam como material penalizante e são levados
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para vazadouro, quando valeria a pena utilizá-los na agricultura devido à
quantidade de matéria orgânica que possuem;
o Areeiro, o nome está relacionado com a presença de terrenos arenosos,
representados por depósitos de materiais piroclásticos ou por depósitos
de areia de praia. O sítio do Areeiro, em São Martinho, na ilha da
Madeira, reúne à volta do seu nome várias situações. Em primeiro lugar
os terrenos são formados por materiais piroclásticos, que apresentam
granularidade fina a média, cientificamente denominados cinza e lapilli,
respetivamente. Os solos são muito férteis do ponto de vista agrícola,
e têm sido aproveitados na plantação de diversos tipos de culturas. Em
segundo lugar, pelo facto, de na referida zona ter havido exploração de
areão (cinza e lapilli). Em terceiro e último lugar, deve-se á extração de
areia de praia, no local onde foi construída a piscina e o solário do Hotel
Orca Praia (Silva, 2012b).

Considerações finais
A interpretação dos geotoponímos poderão ser muito úteis e preciosas no
desempenho de diversas atividades profissionais e áreas de conhecimento, tais
como: planeamento e ordenamento do território, arquitetura, engenharia, proteção
civil, companhias seguradoras e agentes imobiliários.
Em síntese, pode referir-se que a toponímia reﬂete a realidade local mas,
também, confere relevo aos factos da história geológica do arquipélago da Madeira.
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