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Resumo
O recurso a topónimos locais é de uso frequente na descrição científica de novas espécies. 

Numa perspetiva histórica da taxonomia paleontológica, estes enriquecem substancialmente a 
nomenclatura existente e permitem contextualizações geográficas mais efetivas. Desde meados 
do século XIX, os Açores, Madeira e Cabo Verde foram visitados por muitos naturalistas, os 
quais descreveram floras e faunas atuais e fósseis, usando frequentemente a toponímia local. 
Daí resultou, sobretudo, a descrição de mais de 60 novos táxones de invertebrados fósseis 
(ou “subfósseis”) do Cretácico Inferior ao Holocénico, para além de quatro vegetais, um 
cocolitoforídeo e um icnofóssíl, a partir de topónimos das ilhas atlânticas da Macaronésia da 
CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa). Os mais utilizados foram Porto Santo 
(Madeira) (9), Madeira (6), Açores (6), Santa Maria (Açores) (5) e Cabo Verde (6), mas outros 
existem ligados a designações locais, como povoações e geoformas. Dado que muitos outros 
topónimos também têm servido para espécies atuais dos mesmos arquipélagos, incluindo 
São Tomé e Príncipe, e que as associações paleontológicas dos depósitos destas ilhas ainda 
carecem, em grande medida, de estudos aprofundados, é natural que parte destes táxones ainda 
venham a ser encontrados em novas jazidas, enriquecendo a presente lista. É interessante notar, 
também, que alguns dos nomes adotados não cumprem as regras do ICNZ (International Code 
of Zoological Nomenclature - Código Internacional de Nomenclatura Zoológica), necessitando 
de futura revisão.

Resumen
El uso de topónimos locales se utiliza con frecuencia en la descripción científica de 

nuevas especies. Desde una perspectiva histórica de la taxonomía paleontológica, enriquecen 
sustancialmente la nomenclatura existente y permiten contextualizaciones geográficas más 
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efectivas. Desde mediados del siglo XIX, las islas de Azores, Madeira y Cabo Verde han sido 
visitadas por muchos naturalistas, quienes han descrito las floras y faunas actuales y fósiles, a 
menudo utilizando la toponimia local. Como resultado, sobre todo, se produjo la descripción 
de más de 60 nuevos taxones de invertebrados fósiles (o “subfósiles”) desde el Cretácico 
Inferior hasta el Holoceno, además de cuatro plantas, un cocolitofórido y un icnofósil, basados 
en topónimos de las islas atlánticas de Macaronesia de la CPLP (Comunidad de Países de Lengua 
Portuguesa). Los más utilizados fueron Porto Santo (Madeira) (9), Madeira (6), Azores (6), Santa 
María (Azores) (5) y Cabo Verde (6), pero existen otros vinculados a designaciones locales, 
como asentamientos y geoformas. Dado que muchos otros nombres de lugares también se han 
utilizado para las especies actuales de los mismos archipiélagos, incluidos Santo Tomé y Príncipe, 
y que las asociaciones paleontológicas de los depósitos de estas islas aún necesitan, en gran 
medida, estudios en profundidad, es natural que parte de estos taxones vayan a ser encontrados 
en nuevos afloramientos, enriqueciendo la lista actual. También es interesante observar que 
algunos de los nombres adoptados no cumplen con las reglas de ICNZ (International Code of 
Zoological Nomenclature - Código Internacional de Nomenclatura Zoológica), lo que requiere 
una futura revisión.

AbstRAct
The use of local toponyms is common practice in the scientific description of new species. In 

a historical perspective of palaeontological taxonomy, this use of toponyms substantially enriches 
the existing nomenclature and allows for a more effective geographical contextualization. Since 
the mid-XIX century, many naturalists have visited the Azores, Madeira and Cape Verde islands 
in order to describe their recent and fossil floras and faunas, often using the local toponymy. 
This resulted, most importantly, in the description of more than sixty new taxa of Lower 
Cretaceous to Holocene invertebrate fossils (or “subfossils”), in addition to four plants, one 
cocolithophorid and one ichnofossil, using toponyms from the CPLP (Community of Portuguese 
Speaking Countries) Atlantic islands of Macaronesia. The most used were Porto Santo (Madeira) 
(9), Madeira (6), Azores (6), Santa Maria (Azores) (5) and Cape Verde (6), but others exist linked 
to local designations, such as settlements and geoforms. Given that many other toponyms have 
also been used for recent species from the same archipelagos, including São Tomé and Príncipe, 
and that many palaeontological associations preserved in deposits from these islands require 
more in-depth studies, it is foreseeable that part of these taxa may still be found in new sites, 
enriching the present list. It is also interesting to note that some of the adopted names do not 
fully comply with the rules of the ICZN (International Code of Zoological Nomenclature), 
meaning that a future review is essential.

1. IntRodução

A epopeia marítima portuguesa constituiu um dos principais factos históricos 
do Renascimento Europeu, ao contribuir decisivamente para a descoberta geográfica 
da Terra, com a sua diversidade de culturas exóticas e de ambientes naturais. Após 
a sua descoberta, em meados do século XV, as ilhas atlânticas da atual Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), repartidas pelos arquipélagos dos Açores, 
Madeira, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, cedo possibilitaram os primeiros contactos 
entre as suas notáveis faunas e floras autóctones, plenas de espécies endémicas, e os 
primeiros pioneiros da História Natural (Figura 1). Com o nascimento das modernas 
Ciências Naturais durante o Iluminismo setecentista, conferiu-se uma atenção muito 
especial às expedições marítimas naturalísticas e os museus e gabinetes de curiosidades 
europeus beneficiaram largamente os seus acervos com remessas de novos espécimes 
provenientes de regiões ultramarinas. Nesse sentido, as ilhas atlânticas da CPLP foram 
visitadas e amostradas repetidamente, quer por se encontrarem no caminho de 
rotas marítimas de longo curso, ou ainda, por suscitarem o interesse de missões de 
naturalistas europeus.

De entre os inúmeros exemplos que enriquecem a história da Macaronésia, 
destaca-se o do naturalista português João da Silva Feijó (1765-1815), que visitou Cabo 
Verde entre 1783 e 1790, remetendo coleções ao Real Museu e Jardim Botânico da 
Ajuda. Também o naturalista britânico Thomas Edward Bowdich (1791-1824) visitou as 
ilhas da Madeira e Porto Santo e o arquipélago de Cabo Verde, recolhendo moluscos 
terrestres plistocénicos e holocénicos, para serem estudados, em 1824, por James De 
Carle Sowerby (1787-1871). Em 1831, o reverendo Richard Thomas Lowe (1802-1874) 
procedeu à primeira descrição exaustiva dos gastrópodes terrestres do arquipélago 
da Madeira. Estes naturalistas pioneiros foram precursores de muitos outros estudos 
similares, levados a cabo depois de 1850 e centrados em fósseis de formações meso-
cenozóicas de ilhas da Macaronésia (soARes et al., 2006, 2010). Assim como noutras 
regiões mundiais ricas em unidades fossilíferas com novas espécies, verificou-se a 
utilização considerável de nomes toponímicos nas descrições taxonómicas de então. 
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O presente estudo analisa esses nomes que, com exceção de São Tomé e Príncipe, 
enriquecem a tão peculiar Paleontologia das ilhas atlânticas da CPLP, contribuindo para 
a sua tão interessante perspetiva histórica e cultural, enquanto territórios isolados 
onde o curso da Evolução seguiu caminhos surpreendentes.

2. nomenclAtuRA e dIveRsIdAde de topónImos

Desde a primeira metade do século XIX e, sobretudo, nos arquipélagos dos 
Açores e Madeira, foram descritos cerca de 60 novos táxones de invertebrados fósseis 
e “subfósseis”, e de plantas, utilizando-se para isso nomes adaptados de topónimos 
locais das ilhas atlânticas da CPLP. Encontram-se, entre eles, muitos moluscos terrestres, 
lamelibrânquios e gastrópodes marinhos, para além de dois corais, dois amonoides, um 
crustáceo decápode, um ostracodo, um cocolitoforídeo e um icnofóssil, repartindo-se 
por um intervalo de idades compreendido entre o Cretácico Inferior e o Holocénico. 
Os materiais tipo destes táxones foram, também, encontrados numa diversidade 
considerável de unidades vulcano-sedimentares, praias levantadas e depósitos 
eolianíticos, nomeadamente em ilhas dos arquipélagos de Cabo Verde (17) e da Madeira 
(12). 

Os restritivos específicos ou subespecíficos mais utilizados são os referentes aos 
topónimos Porto Santo (Madeira) (9), Madeira (6), Santa Maria (Açores) (sob as formas 
Santa Maria ou apenas Maria) (5), Açores (6) e Cabo Verde (sob as formas Cabo Verde 
ou apenas Verde) (6). Estes últimos, bem como os topónimos Tomé e Príncipe, têm 
vindo a ser largamente utilizados, desde meados do século XIX, para a definição de 
táxones de gastrópodes e de lamelibrânquios atuais, os quais não entram, no entanto, 
no âmbito deste trabalho; alguns destes serão, também, provavelmente fósseis ou 

Figura 1. Repartição atlântica dos arquipélagos da província biogeográfica da Macaronésia, integrados na Comuni-
dade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e localização insular das sucessões estratigráficas com fósseis 
pertencentes a espécies de interesse toponímico para o presente estudo. Idades das unidades sedimentares ou 
vulcano-sedimentares fossilíferas: C - Cretácico Inferior; M - Miocénico; P - Pliocénico; Q - Quaternário. Mapa 
de base modificado de: https://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Mapa_de_localiza%C3%A7%-
C3%A3o/Oceano_Atl%C3%A2ntico_Norte.

“subfósseis”, mas só são agora assinalados se confirmada essa indicação na bibliografia 
científica da especialidade.
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Esta relação entre toponímia e taxonomia paleontológica nas ilhas atlânticas 
da CPLP, focando aspetos de etimologia e nomenclatura, revela-se particularmente 
interessante de um ponto de vista histórico, cultural e patrimonial, especialmente no 
que concerne à maior parte das espécies endémicas da Macaronésia, as quais constituem 
importantes repositórios evolutivos destes arquipélagos.

3. topónImos lIgAdos A unIdAdes do cRetácIco

Os primeiros fósseis a serem recolhidos em Cabo Verde, tê-lo-ão sido na ilha de 
Santiago (“St. Jago”) por Charles Darwin (1809-1882), durante a viagem de circum-
navegação do HMS Beagle (1831-1836) (e.g. dARwIn, 1844, 1845); tratou-se de moluscos 
terciários que foram determinados por George Brettingham Sowerby II (in dARwIn, 
1844: 1, 153; 1845: 14), ainda se desconhecendo, na época, a existência de formações 
sedimentares mesozoicas no arquipélago. Estes fósseis, bem como outros recolhidos, 
pouco depois (1869-1872) por Monsieur de Cessac, foram estudados por FIscheR 
(1874), mas nenhum deles tem como restritivos genéricos ou específicos topónimos 
locais.

A primeira descrição geológica da ilha de Santiago coube a dARwIn (1844), mas 
a que se reportou com caráter pioneiro, ao conjunto das ilhas de Cabo Verde, cabe a 
FRIedlAndeR (1914). Este fez um relato pormenorizado da sua viagem, durante o ano de 
1912, de quatro meses e dez dias, afirmando (FRIedlAndeR, 1914: 22) “[...] que eu saiba 
sou o único viajante que visitou e percorreu todas as ilhas do arquipélago”.

No Morro, perto do Monte Batalha, na região sudoeste da ilha de Maio, onde 
se localizam as mais antigas unidades estratigráficas do arquipélago, fez as primeiras 
recolhas de fósseis de Aptychus (FRIedlAndeR, 1914: 266-269, 288-289) as quais foram 
depois estudadas por hennIg (1913), que identificou A. atlanticus nov. sp. (FRIedlAndeR, 
1914: 155, est. 2, fig. 1), A. cf. euglyptus (Oppel) e três fragmentos de Aptychus sp. Mais tarde, 
Friedrich Trauth reinterpretou estes exemplares, criou a espécie Laevilamellaptychus 
hennigi tRAuth (1936, est. 3, fig. 7) para os Aptychus sp. de Edward Hennig e propôs 
a nova variedade Lamellaptychus angulicostatus (Peters) var. atlantica (Hennig) para a 
espécie A. atlanticus (tRAuth, 1938: 210, est. 14, fig. 19). 

Entretanto, em 1929, stAhleckeR (1935) levantou um perfil estratigráfico de 
pormenor a pedido de Hennig, para pesquisar as bancadas com Aptychus sp. nos 
“Calcários do Morro”. A definição de catorze horizontes (I a XIV) muito fossilíferos, 
com uma espessura de 400 a 500 m, permitiu datar o conjunto do Hauteriviano-
Aptiano, com base em importante associação faunística rica de amonoides (cerca de 
50 táxones identificados). Foram, assim, descritas 10 espécies novas para a Ciência, das 
quais Bochianites hennigi, dedicada ao 
seu mentor, e Ancyloceras maioense 
(Stahlecker) definida com base no 
nome da ilha (stAhleckeR, 1935: 279-
280, est. 12, fig. 6; Serralheiro, 1970: 19), 
ambas de idade Barremiano superior 
(Figura 2). stAhleckeR (1935: 280) 
considerou ainda A. maioense como 
próxima de A. picteti (hoje interpretada 
como Garroniceras picteti (Ooster, 
1860), in veRmeulen et al., 2012: 303-
305, fig. 9). No entanto, comparando 
as duas figurações acima indicadas, 
as ornamentações que os dois 
exemplares apresentam são diferentes, 
com aparente ausência, no exemplar 
africano, de tubérculos, varizes e 
constrições, o que leva a pensar em 
ornamentação mais próxima da de espécimes do género Bastelia (in veRmeulen et al., 
2012: 305-306, fig. 11); os exemplares europeus são atribuídos às zonas de Balearis e 
de Seitzi, do Hauteriviano superior, o que, do ponto de vista estratigráfico, é compatível 
com a idade já atribuída por Rudolf Stahlecker para os seus primeiros Ancyloceras sp., 
como sendo da transição Hauteriviano-Barremiano.

Alguns dos táxones identificados por Stahlecker, particularmente de diversos 
géneros de Aptychus sp. foram assinalados por Renz (1983: 640, fig. 1) em amostragem 

Figura 2. Ancyloceras maioense (Stahlecker, 1935), cefalópode do Bar-
remiano inferior da ilha de Maio, no arquipélago de Cabo Verde 
(adaptado de stAhleckeR,1935: 279-280, est. 12, fig. 6).
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da sondagem DSDP Leg 41, hole 367, 
na Bacia de Cabo Verde, com datações 
que vão do Titoniano ao Barremiano.

A revisão dos teutóides/coleóides 
de Stahlecker foi feita por ReItneR 
& engeseR (1982) que definiram os 
novos géneros e espécies Maioteuthis 
morroensis (= ”Theuthoidea” in 
Horizonte VII) e Neololigosepia 
stahleckeri (= “Theuthoidea” in 
Horizonte VIII) (in stAhleckeR, 1935: 289, 
291) e confirmaram a idade Barremiano 
superior para estes horizontes (Figura 
3); o primeiro destes táxones foi 
posteriormente interpretado como 
pertencente ao género Dorateuthis 
(Fuchs et al., 2007: 246).

4. topónImos lIgAdos A unIdAdes 
do mIocénIco

Numerosos táxones desta 
idade foram identificados nas ilhas 
de Santa Maria (Açores), da Madeira 
e de Porto Santo e seus ilhéus, em 
facies marinhas vulcano-sedimentares, 
detríticas a carbonatadas, intercaladas 
em sequências vulcânicas ligadas 
à edificação pré-subaérea destes 
espaços. Podem, assim, enumerar-se, 
com relevância para toponímia local, os 
seguintes táxones: 

a) Os coraliários hermatípicos 
Palaeoplesiastrea porti-sancti Chevalier, 
1972, e Isophyllastrea madeirensis 
(Chevalier, 1972), do “Vindoboniano” 
(Miocénico médio) da ilha de Porto 
Santo (chevAlIeR, 1972: 144-145, 
151-153, est. 1, fig. 2-3, est. 2, fig. 2; 
boekschoten & best, 1988: 101; soARes 
et al., 2006: 28) (Figura 4).

b) O lamelibrânquio Aequipecten 
dentronensis Joksimowitsch, 1910, do 
“Vindoboniano” da Serra de Dentro, 
na ilha de Porto Santo (JoksImowItsch, 
1910: 57, est. 1, fig. 3 a-b; teIxeIRA, 1950: 
200, est. 10, fig. 3) (Figura 5).

c) O lamelibrânquio Spondylus 
baixonensis Joksimowitsch, 1910, do 
“Vindoboniano” do Ilhéu de Baixo, no 
Porto Santo (JoksImowItsch, 1910: 62, 
est. 2, fig. 2 a-c; teIxeIRA, 1950: 203, est. 
11, fig. 2; cARvAlho & bRAndão, 1991: 
122) (Figura 6).

d) O lamelibrânquio Cardita 
mariae Mayer, 1864, do “Vindoboniano” 
da Feteirinha, na ilha de Santa Maria 

(mAyeR in hARtung, 1864: 213, 241, 285, 287, est. 2, fig.19 a-b; teIxeIRA, 1950: 212, est. 6, 
fig. 19 a-b; zbyszewskI & FeRReIRA, 1962a: 224; 1962b: 261) (Figura 7). Para sAcco (1899: 5), 
este táxon é próximo de C. calyculata (Linnaeus, 1758) var. diglypta Fontannes, 1882, mas, 
como as duas figuras originais de Mayer são diferentes uma da outra, uma interpretação 
correta é difícil; por isso, zbyszewskI & FeRReIRA (1962b: 261) interpretaram C. mariae, 
com algumas dúvidas, como uma variedade de C. calyculata, espécie já citada por Mayer 

Figura 3. Maioteuthis morroensis Reitner & Engeser, 1982, cefalópode do 
Barremiano superior da ilha de Maio, no arquipélago de Cabo 
Verde (adaptado de ReItneR & engeseR, 1982: 212-215, fig. 2 a-c).

Figura 4. Coraliários hermatípicos do “Vindoboniano” (Miocéni-
co médio) da ilha de Porto Santo, no arquipélago da Madeira. 
A. Palaeoplesiastrea porti-sancti Chevalier, 1972; B. Isophyllastrea 
madeirensis (Chevalier, 1972) (adaptado de chevAlIeR, 1972: 144-
145, 151-153, est. 1, fig. 2-3, est. 2, fig. 2). 
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na jazida da Prainha (Ponta de São Lourenço, ilha 
da Madeira).

e) O lamelibrânquio Venus (Periglypta) 
madeirensis Mayer, 1864, do Burdigaliano-
Langhiano (soARes et al., 2010: 39) da Serra de 
Dentro e da Calheta/S. Pedro, no Porto Santo 
(soARes et al., 2010: 29, 40).

f) O lamelibrânquio Callista madeirensis 
(Mayer, 1864), do “Vindoboniano” do Ilhéu de 
Baixo, na ilha de Porto Santo e da Ribeira de S. 
Vicente, na ilha da Madeira (mAyeR in hARtung, 
1864: 201; cotteR, 1892: 237, 248; est. 2, fig.14 a-b; 
JoksImowItsch, 1910: 73; teIxeIRA, 1950: 197, 202-
203, est. 6, fig. 14 a-b; cARvAlho & bRAndão, 1991: 
115, 121) (Figura 7).

g) O gastrópode pelágico Cavolinia mariae 
Zbyszewski & Ferreira, 1962b, do Miocénico 
médio de Fanal de Ponta do Norte, na ilha de 
Santa Maria (zbyszewskI & FeRReIRA, 1962b: 285-
286, est. 1, fig.9-11) (Figura 8).

h) O gastrópode Turbo mariae Mayer, 1864 
(não figurado), do “Vindoboniano” da Feteirinha, 
na ilha de Santa Maria (mAyeR in hARtung, 1864: 
213, 241, 285, 287, est. 6, fig. 39; teIxeIRA, 1950: 213; 
zbyszewskI & FeRReIRA, 1962a: 224, 1962b: 273).

i) O gastrópode Calyptraea porti-sancti Mayer, 
1864, do “Vindoboniano” do Ilhéu de Baixo ou da 
Cal, no Porto Santo (mAyeR in hARtung, 1864: 235; 
cotteR, 1892: 249; teIxeIRA, 1950, p. 202; cARvAlho 
& bRAndão, 1991: 122).

j) O gastrópode Nerita selvagensis Boehm, 
1898, do “Vindoboniano” da Baía das Pedreiras, 
nas ilhas Selvagens (boehm, 1898: 36, fig. 2 a-c; 
JoksImowItsch, 1910: 82; teIxeIRA, 1950: 205; 
cARvAlho & bRAndão, 1991: 127).

k) O gastrópode Neritopsis radula (Linnaeus, 
1758) var. moledonensis Joksimowitsch, 1910, do 
“Vindoboniano” da ribeira de Moledo, ilha de 
Porto Santo (JoksImowItsch, 1910: 80-81, est. 3, 

Figura 7. Reprodução da estampa 3 da monografia de 
hARtung (1864) com ilustração de fósseis do “Vin-
doboniano” (Miocénico médio) da Feiteirinha e do 
Ilhéu de Baixo, no Porto Santo e da Ribeira de S. 
Vicente, na ilha da Madeira, classificados por Mayer, 
incluindo os lamelibrânquios Callista madeirensis 
(Mayer, 1864) (fig. 14 a-b) e Cardita mariae Mayer, 
1864 (fig. 19 a-b).

Figura 5. Aequipecten dentronensis Joksimowitsch, 1910, 
lamelibrânquio do “Vindoboniano” (Miocénico 
médio) da Serra de Dentro, na parte leste da ilha 
de Porto Santo (adaptado de JoksImowItsch, 1910: 
57, est. 1, fig. 3 a-b). 

Figura 6. Reprodução da estampa 2 do estudo 
taxonómico de JoksImowItsch (1910) sobre a 
fauna do Miocénico das Ilhas de Porto Santo e das 
Selvagens, no arquipélago da Madeira, incluindo 
o grande lamelibrânquio Spondylus baixonensis 
Joksimowitsch, 1910, (fig. 2 a-c) proveniente do 
“Vindoboniano” do Ilhéu de Baixo. 
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fig. 6 a-b; TeIxeIRA, 1950: 201, est. 11, fig. 6 a-b; 
cARvAlho & bRAndão, 1991: 123) (Figura 9).

l) O gastrópode Luria santoensis Lorenz 
& Groh, 1998, do “Vindoboniano” da ilha de 
Porto Santo (loRenz & gRoh, 1998: 110).

m) O gastrópode Persististrombus 
coronatus var. madeirensis Defrance, 1827, do 
Tortoniano das ilhas da Madeira e de Porto 
Santo (sAcco, 1893: 12; cARvAlho & bRAndão, 
1991: 116).

n) O ostracodo Leptocythere azorica 
Meireles & Faranda, 2012, do Miocénico 
terminal (Messiniano) do perfil de Malbusca, 
na ilha de Santa Maria (meIReles et al., 2012: 
128, 130, fig. 2 (5), 2013: 139-140, est. 1, fig. 
13-17; MeIReles, 2013: 40, 69-70, est. 1, fig. 13-
17) (Figura 10).

o) O crustáceo cirrípede Zullobalanus 
santamariaensis Buckeridge & Winkelmann, 
2010, do Miocénico superior (Messiniano) a 
Plistocénico inferior dos perfis de Malbusca 
e Pedra-que-Pica, na região sudeste da ilha de 
Santa Maria, considerado atualmente como 
forma endémica do arquipélago (wInkelmAnn 
et al., 2010: 36-41, fig. 2-3) (Figura 11).

5. topónImos lIgAdos A unIdAdes do 
plIstocénIco e holocénIco

As faixas litorais das ilhas atlânticas da 
Macaronésia caracterizam-se pela presença 
de muitos contextos com depósitos de praia 
levantada, em que, com frequência, abundam 
restos esqueléticos de invertebrados 
marinhos “subfósseis”, quase sempre 
pertencentes a espécies ainda hoje existentes 
nos arquipélagos, ou ainda a warm-guests, 
como acontece, por exemplo em Santa 
Maria. Algumas ilhas apresentam, também, 
uma cobertura expressiva de depósitos 
continentais potencialmente fossilíferos, 

Figura 8. Reprodução da estampa 1 do estudo taxonómico de 
zbyszewskI & FeRReIRA, 1962b, sobre a fauna miocénica da 
ilha de Santa Maria, no arquipélago dos Açores, incluindo o 
pequeno gastrópode pelágico Cavolinia mariae Zbyszewski 
& Ferreira, 1962b, (fig. 9-11) proveniente de Fanal de Ponta 
do Norte.

Figura 9. Neritopsis radula (Linnaeus, 1758) var. 
moledonensis Joksimowitsch, 1910, gastrópode 
marinho do “Vindoboniano” (Miocénico médio) 
da ribeira de Moledo, ilha de Porto Santo 
(adaptado de JoksImowItsch, 1910: 80-81, est. 3, 
fig. 6 a-b).

Figura 10. Leptocythere azorica Meireles & Faranda, 2012, 
ostracodo do Miocénico terminal (Messiniano) do 
perfil de Malbusca, na ilha de Santa Maria (adaptado 
de meIReles et al., 2012: 139-140, est. 1).
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incluindo tufos vulcânicos ricos de restos vegetais, ou ainda paleossolos e eolianitos, 
por vezes bastante extensos e espessos, sobretudo no Porto Santo e na Ponta de S. 
Lourenço, no extremo leste da ilha da Madeira. Os primeiros foram estudados, com 
grande detalhe, por soARes (1973), com definição da “Formação Eolianítica”, sendo 
particularmente ricos de conchas de moluscos terrestres das faunas endémicas do 
arquipélago da Madeira, incluindo muitas espécies já extintas. Estes registos expressivos 
resultam em bastantes exemplos de táxones com os seus nomes ligados à toponímia 
local, a saber:

a) A Laurácea Laurus (Persea) azorica (Seubert, 1840) Franco, o comum loureiro, 
recolhida em tufos vulcânicos do Quaternário, no Risco da Candelária na ilha de S. 
Miguel, na jazida de Santo António na ilha do Pico, em Feteira, Espalamaca e Cabeço 
das Feteiras na ilha do Faial, e em Biscoitos, Angra e Fanal na ilha Terceira (Franco, 1960; 
dInIz, 1962: 322, est. 11; FoRJAz et al., 1970: 32-34) (Figura 12).

b) A Dryopteridácea Dryopteris azorica (Christ) Alston, 1956, recolhida em tufos 
vulcânicos do Quaternário, na jazida de Santo António na ilha do Pico (FoRJAz et al., 1970: 
32-33; teIxeIRA & pAIs, 1976: 186). É considerada, atualmente, como planta endémica de 
todo o arquipélago.

c) A Oleácea Picconia azorica (Tutin) Knoblauch, 1934, a comum pau-branco, 
atualmente árvore endémica do arquipélago, abaixo da Laurissilva e presente em todas 
as ilhas à exceção da Graciosa. Vestígios fósseis foram recolhidos em tufos vulcânicos 
do Quaternário na jazida de Santo António na ilha do Pico, em Espalamaca na ilha do 
Faial e em Angra e Fanal na ilha Terceira (FoRJAz et al., 1970: 31-34; teIxeIRA & pAIs, 1976: 
186).

d) A Ericácea Vaccinium maderense Link, 1833 (in HeeR, 1857), recolhida em duas 
intercalações sedimentares do Complexo Vulcânico Periférico do Quaternário da 
Ribeira de S. Jorge (ilha da Madeira) (heeR, 1857: 30, est. 2, fig. 15-16; teIxeIRA, 1950: 198, 
est. 3, fig. 15-16; teIxeIRA & pAIs, 1976: 185; cARvAlho & bRAndão, 1991: 114; mARques, 
2013: 81-83), foi reinterpretada como cf. Vaccinium sp. (mARques et al., 2018: 10) (Figura 
13). Para mARques (2013: 126) a “[…] revisão dos fósseis sobreviventes aponta para que 
mais de dois terços das determinações da flora fóssil de S. Jorge correspondam a géneros ou 
espécies mal determinados ou indeterminados”.

e) O Cocolitoforídeo Coccoliyhus pelagicus (Wallich, 1877) subsp. azorinus Parente 
& Cachão, 2004, recolhido em formações recentes (dois últimos ciclos glaciários) na 

Figura 11. Zullobalanus santamariaensis Buckeridge 
& Winkelmann, 2010, do Miocénico superior 
(Messiniano) a Plistocénico inferior dos perfis de 
Malbusca e Pedra-que-Pica, na região sudeste da 
ilha de Santa Maria (adpatado de wInkelmAnn et 
al., 2010: 36-41, fig. 2-3).

Figura 12. Laurus (Persea) azorica (Seubert, 1840) Franco, 
o comum loureiro, espécimes provenientes de tufo 
vulcânico do Quaternário do arquipélago dos Aço-
res (1), e folha atual (2) (adaptado de dInIz, 1962: 
322, est. 11).

montanha submarina Saldanha, localizada a sudoeste dos Açores (pARente et al., 2004: 
116-117, est. 1, fig. 1-5) (Figura 14).

f) O lamelibrânquio Venus (Ventricola) verdensis Dautzenberg & Fischer, 1906, 
comum na fauna moderna de todas as ilhas de Cabo Verde e representada, muito 
possivelmente, em depósitos de praia levantada do Plistocénico (gueRReIRo & ReIneR, 
2000: 45, 256).

g) O gastrópode marinho Phorcus atratus (Wood, 1828) selvagensis García-Talavera, 
1978, de depósitos de praia levantada do Plistocénico Superior a Holocénico da ilha 
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Selvagem Pequena (gARcíA-tAlAveRA, 
1978: 119).

h) O gastrópode Bulimus 
santamarianus Morelet & Drouet, 1857, 
do Plistocénico Superior a Holocénico 
do perfil do caminho de Facho para 
Praia e no Pico Alto, na ilha de Santa 
Maria (zbyszewskI & FeRReIRA, 1962a: 
227).

i) Os gastrópodes terrestres 
Actinella (Faustella) promontoriensis 
Waldén, 1983, Caseolus (Caseolus) 
baixoensis Waldén, 1983, e C. (C.) 
compactus areiensis Waldén, 1983, do 
Plistocénico-Holocénico da Formação 
Eolianítica da região do Promontório 
de S. Lourenço e do Pico de Baixo, na 
ponta este da ilha da Madeira (WAldén, 
1983: 266-267; AbReu & teIxeIRA, 2008: 
241; seddon, 2008: 63, 64, 74). Estes 
três táxones são interpretados 
como sinónimos, respetivamente, de 
Actinella (A.) obserata (Lowe, 1852) 
var. ẞ bipartita Wollaston, 1878, de C. 
commixta (Lowe, 1854) var. ẞ pusilla 
Lowe, 1854 e de C. (C.) compacta Lowe, 
1831 var. δ pusilla Lowe, 1854.

j) O gastrópode terrestre 
Caseolus (Caseolus) compactus (Lowe, 
1831) portosanctanus (Lowe, 1854), do 
Plistocénico Superior da Formação 
Eolianítica (SoARes, 1973) da ilha 
de Porto Santo (lowe, 1854: 184; 
wollAston, 1878, p. 154; wAldén, 
1983, p. 267; soARes et al., 2006: 30-32, 
2010: 42; seddon, 2008: 64). Destes 
autores, soARes et al. (2006: 31) 
interpretam a espécie C. compactus 
como pertencente ao subgénero 
Helicomela.

k) Os gastrópodes terrestres 
Leiostyla (Craticula) espigaoensis Seddon, 
1990, e Actinella morensis Seddon, 1990, 
do Plistocénico Superior da Formação 
Eolianítica (SoARes, 1973) da ilha de 
Porto Santo (seddon, 1990: 299; AbReu 
& teIxeIRA, 2008: 241, 243; seddon, 
2008: 33, 73).

l) O gastrópode terrestre 
Leptaxis (Cryptaxis) vulcania (Lowe, 
1852) var. desertae Wollaston, 1878, do 
Plistocénico-Holocénico da Formação 
Eolianítica da ilha da Deserta Grande 
(wollAston, 1878: 92; wAldén, 
1983: 268; seddon, 2008: 84). Para 
wAldén (1983: 268) a designação 
desta variedade deve ser L. (C.) undata 
vulcania (Lowe, 1852), com a indicação 
de que os espécimes da Deserta 
correspondem à antiga var. desertae de 
wollAston (1878). 

m) Os gastrópodes terrestres 
Leptaxis wollastoni (Lowe, 1852) 

Figura 13. Reprodução da estampa 2 do estudo paleobotânico de heeR 
(1857) sobre a flora do Plistocénico da jazida de São Jorge, na 
ilha da Madeira, incluindo a Ericácea Vaccinium maderense Link, 
1833 (in HeeR, 1857) (fig. 15-16), recolhida em duas intercalações 
sedimentares do Complexo Vulcânico Periférico. 

Figura 14. Coccoliyhus pelagicus (Wallich, 1877) subsp. azorinus Parente 
& Cachão, 2004, cocolitoforídeo proveniente de formações 
recentes (dois últimos ciclos glaciários) da montanha submarina 
de Saldanha, localizada a sudoeste dos Açores (adaptado de 
PARente et al., 2004: 116-117, est. 1, fig. 1-5).
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forensis (Wollaston, 1878) e L. erubescens (Lowe, 1831) portosancti (Wollaston, 1878), 
do Plistocénico Superior da Formação Eolianítica (SoARes, 1973) do Ilhéu de Fora, na 
ilha de Porto Santo (WollAston, 1878, p. 105; cox in d’oRchymont, 1936: 11, est. 1, fig. 
1-2; wAldén, 1983: 267; soARes et al., 2006: 30-32; seddon, 2008: 82-83). Os espécimes 
descritos por sIlvA (1957: 20-21, est.4, fig. 7-8) para os eolianitos da praia do Calhau e 
do Penedo do Sono, no litoral da ilha de Porto Santo, deverão corresponder a Lampadia 
webbiana (Lowe, 1831).

n) O gastrópode terrestre Plutonia ruivensis (Gould, 1847), do Plistocénico-
Holocénico da Formação Eolianítica da Ponta Ruiva, na ilha da Madeira (wollAston, 
1878: 74; wAldén, 1983: 259, 266; AbReu & teIxeIRA, 2008: 244; Seddon, 2008: 59). Desde 
a sua criação, esta espécie foi sendo sucessivamente atribuída a vários géneros/
subgéneros, a saber, Vitrina (Gould, 1847: 180), Phenacolimax (Insulivitrina) (Waldén, 1983: 
259, 266), P. (Madeirovitrina) (Groh & Hemmen, 1986), Madeirovitrina (Schileyko, 2003) 
e Plutonia (Seddon, 2008). Para gRoh & hemmen (1986) a espécie Madeirovitrina ruivensis 
in wollAston (1878) entra na sinonímia de Phenacolimax (?Madeirovitrina) crassus Groh 
& Hemmen, 1986. Alonso et al. (2000) interpretam o género Plutonia como incluindo 
os subgéneros Guerrina, Madeirovitrina, Insulivitrina e Canarivitrina (Seddon, 2008). Esta 
espécie é endémica da ilha da Madeira, na floresta de Laurissilva (Seddon, 2008).

o) O gastrópode terrestre Plutonia portosantana (Groh & Hemmen, 1986), do 
Quaternário da Formação Eolianítica (SoARes, 1973) de Porto Santo (gRoh & hemmen, 
1986: 183; AbReu & teIxeIRA, 2008: 244; seddon, 2008: 59).

p) Os gastrópodes terrestes Truncatellina prainhana Hutterer & Groh, 1993, e T. 
portosanctana Hutterer & Groh, 1993, do Quaternário do perfil a ENE de Caniçal, ao 
longo da estrada para a Prainha e da costa ocidental de Porto Santo, particularmente 
de Ponta Canaveira e do vale de Zimbralinho. As duas espécies, endémicas da ilha 
da Madeira, estão consideradas como extintas. As Truncatellinae de Cabo Verde são, 
também, consideradas endémicas; nos Açores não se conhecem estas formas (hutteReR 
& gRoh, 1993: 9-12, fig. 8-10; AbReu & teIxeIRA, 2008: 244; seddon, 2008: 39). 

q) O gastrópode terrestre Pseudocampylaea portosanctana (Sowerby, 1824), do 
Plistocénico Superior da Formação Eolianítica (SoARes, 1973) de Ribeiros, praia do 
Calhau e Penedo do Sono, na ilha de Porto Santo e dos ilhéus de Baixo ou da Cal 
e de Cima ou do Farol (SoweRby, 1824: 57, est. 3, fig. 5; WollAston, 1878, p. 91; cox 
in d’oRchymont, 1936: 11, est. 1, fig. 3 a-c; sIlvA, 1956: 28, 1957: 23-24, est. 3, fig. 1-2; 
wAldén, 1983: 267; cAllApez, 1989: 13, est. 1, fig. 14-15; cARvAlho & bRAndão, 1991: 125; 
soARes et al., 2006: 30-32; AbReu & teIxeIRA, 2008: 242; seddon, 2008: 80) (Figura 15).

r) O crustáceo cirrípede Megabalanus azoricus (Pilsbry, 1916), de níveis de praia 
levantada do Plistocénico do sudeste da ilha de Santiago, em Cabo Verde (bAARlI et al., 
2013: 183).

s) O icnofóssil Alaichnus kabuverdiensis nov. ichnogen. nov. ichnosp. descrito 
recentemente para contextos de depósito de praia levantada do Plistocénico de Ponta 
das Bicudas, na ilha de Santiago, em Cabo Verde, ligados a bioturbação por bivalves 
infaunais do género Panopea Ménard de la Groye, 1807 (mAyoRAl et al., 2018: 83-88).

Em adenda a todos estes exemplos da utilização da toponímia local em espécies 
referenciadas para o Plistocénico e Holocénico dos arquipélagos dos Açores, Madeira e 
Cabo Verde, destaca-se ainda um conjunto de espécies de lamelibrânquios e gastrópodes 
marinhos atuais, endémicos de Cabo Verde, os quais, não estando ainda referenciados 
em depósitos quaternários, deverão vir a ser identificados, muito possivelmente, em 
estudos futuros sobre as associações malacológicas de depósitos de praia levantada. 
Com efeito, estes depósitos fossilíferos são bastante representativos nalgumas das ilhas 
e as suas faunas “subfósseis” encontram-se ainda por estudar. Constituem exemplos 
toponímicos alguns lamelibrânquios e, sobretudo, muitas espécies e subespécies 
endémicas de Conus, criadas nas últimas décadas e descritas, com grande detalhe, na 
monografia de monteIRo et al. (2004) sobre este importante género oeste-africano e 
macaronésio. Citam-se, em particular:

a) Os lamelibrânquios Modiolus verdensis von Cosel, 1995, e Donax (Donax) verdensis 
von Cosel, 1995 do Plistocénico (praias levantadas) de todas as ilhas de Cabo Verde, 
atualmente consideradas como espécies endémicas de todo o arquipélago (von cosel, 
1995: 9-12, 72-74, fig. 16-18, 105-106, 172; gueRReIRo & ReIneR, 2000: 43, 45, 228, 253) 
(Figura 16A).

b) Os gastrópodes Conus salreiensis Rolán, 1986, C. curralensis Rolán, 1986, C. 
boavistensis Rolán & Fernandes in Rolán, 1990, C. derrubado Rolán & Fernandes in Rolán, 
1990, C. teodorae Rolán & Fernandes in Rolán, 1990, C. grahami luziensis Rolán, Röckel & 
Monteiro, 1983 (Figura 16B), C. damottai galeao Rolán, 1990, C. navarroi calhatae Rolán, 
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1990, C. maioensis Trovão, Rolán & 
Félix Alves, 1990, C. fontonae Rolán 
& Trovão, 1990, C. mordeirae Rolán 
& Trovão, 1990, C. regonae Rolán & 
Trovão, 1990, C. serranegrae Rolán, 1990 
(= Conus superesp. cuneolus Reeve, 
1844, forma D in Rockel et al., 1980: 
103, fig. 78, 79, est. 5, fig. 6), C. verdensis 
Trovão, 1979 (a subespécie C. verdensis 
furnae Rolán, 1990, é interpretada por 
puIllAndRe et al. (2015, p. 9) como 
espécie independente), C. saragasae 
Rolán, 1986, e Nassarius caboverdensis 
(Rolán, 1984), representados, muito 
possivelmente, em depósitos de praia 
levantada do Plistocénico de Cabo 
Verde, das ilhas de Boavista (povoação 
de Sal Rei, baía grande de Derrubado e 
baía Teodora a N de Sal Rei), de Santa 
Luzia (enseada de Curral), Brava (baías 
de Furna e de Pedrinha), Maio (Ponta 
do Galeão e baías de Navio Quebrado, 
de Calheta e de Pau Seco), Sal (praia 
do Cascalho e Calheta Fonda na baía 
de Mordeira, nas baías de Fontona e 
de Regona, em Palmeira e em Serra 
Negra), Santiago e S. Vicente (baías de 
Saragaça, na costa ESE da ilha e das 
Gatas) (e.g. Rolán, 1986: 7-9, 12, fig. 
1c, 2c, 3c; Rolán & FeRnAndes in Rolán, 
1990: 19-33, 36-37, 41-44, 49-50, est. 
1, fig. 3-5, 7, 9-11, 13, 15, 17, est. 2, fig. 
3-5, 9-11, 13, 15, 17; tRovão et al., 1990: 
71-75, fig. 2-3, 5, 7, 9, 11; gueRReIRo & 
ReIneR, 2000: 38, 40-41, 145-146, 173, 
176, 178, 181, 185, 188, 192-197, 202; 
monteIRo et al., 2004: 29, 36-39, 45, 49-
50, 57-58, 61, 63-64, 69-72, 75, 80-81, 
est. 66-70, 73, 75-76, 80-84, 86-87, 90-
93, 94, 99, 115, 121, 124, fig. 5 & 7, 160, 
fig. 5; gueRReIRo, 2007: 20; puIllAndRe et 
al., 2015: 9-10).

6. conclusões

O estabelecimento de uma 
listagem correta de táxones ligados 
à toponímia das ilhas atlânticas aqui 

referidas é difícil, por um lado pela inexistência de revisões atualizadas de alguns deles, 
por outro pelo facto de muitos dos táxones de lamelibrânquios e de gastrópodes atuais 
serem também provavelmente “subfósseis”, mas não terem sido ainda assinalados como 
tal na bibliografia científica da especialidade.

Quanto aos restritivos específicos ou subespecíficos mais utilizados, verifica-se que 
a preferência dos autores recaiu sobre os topónimos Porto Santo (Madeira, quer sob 
a forma Porto Santo ou, ainda, apenas Santo) (9), Madeira (6),  Açores (4), Santa Maria 
(Açores, na forma Santa Maria, ou na sua simplificação Maria) (5) e Cabo Verde (sob 
as formas Cabo Verde ou, simplesmente, Verde) (6). Para os arquipélagos da Madeira 
e dos Açores, esta maior incidência explica-se pelo facto de serem estas as ilhas com 
maior registo de corpos sedimentares ou vulcano-sedimentares fossilíferos, de idade 
neogénica a quaternária. Por outro lado, os mesmos tipos de topónimos, a par de alguns 

Figura 15. Reprodução da aguarelada da estampa 2 da descrição original 
de Sowerby (1824) sobre gastrópodes terrestres da ilha de Por-
to Santo, no arquipélago da Madeira, cedidos por Bowdich, nela 
se incluindo o helicídeo endémico Pseudocampylaea portosanctana 
(Sowerby, 1824) (fig. 5), do Plistocénico Superior da Formação 
Eolianítica.

outros relativos a São Tomé e Príncipe, também têm vindo a ser bastante utilizados, 
desde meados do século XIX, para a definição de táxones de lamelibrânquios e de 
gastrópodes representativos das faunas atuais. Apesar de transcenderem a natureza do 
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presente estudo, é significativo notar 
que alguns destes também deverão 
ocorrer como fósseis ou “subfósseis” 
em depósitos quaternários, ou mesmo, 
em unidades mais antigas, requerendo 
futuros estudos de campo.

Por outro lado, a criação de 
alguns destes táxones, esquecidos 
na bibliografia paleontológica, não 
cumpriu as regras do ICZN e, deste 
modo, podem vir a ser considerados 
nomes não válidos (nomen nudum 
e/ou nomen oblitum). Estão nestes 
casos, por exemplo, os gastrópodes 
Bulimus santamarianus, Cavolinia 
mariae, Turbo mariae, Persististrombus 
coronatus var. madeirensis, Calyptraea 
porti-sancti, Cytherea madeirensis, 
Nerita selvagensis, Callista madeirensis, 
Neritopsis (Radula) moledonensis, os 
lamelibrânquios Cardita mariae, Venus 
(Periglypta) madeirensis e Spondylus 
baixonensis e o amonóide Ancyloceras 
maioense.

Torna-se necessário, deste modo, 
confirmar as dúvidas agora levantadas, 
que só podem ser esclarecidas através de pesquisa bibliográfica mais profunda, 
associada a revisões de natureza paleontológica, particularmente de moluscos. A correta 
interpretação dos artigos do ICZN ajudará, certamente, a resolução dos problemas 
nomenclaturais que se forem identificando.

notA póstumA

Quando, em meados de 2016, o Professor Rogério Rocha nos convidou para 
colaborarmos num amplo estudo que vinha efetuando sobre a nomenclatura, taxonomia 
e etimologia do registo fóssil existente nos arquipélagos da Macaronésia pertencentes 
à CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), foi nossa convicção que os 
contributos resultantes das nossas coautorias seriam modestos e estariam, por certo, 
aquém de sentimentos de honra e gratidão, por podermos comungar e aprender com 
um dos mestres da Paleontologia Portuguesa. O seu falecimento, sempre prematuro, 
em outubro de 2018, já depois de lhe ter sido conferida a distinção de Sócio Honorário 
da Real Sociedad Española de Historia Natural, em Assembleia Geral de 16 de março 
do mesmo ano, deixou-nos perante a obrigação e o dever sentido de completar o 
presente trabalho, aliás na esteira de outros já por ele realizados dentro do mesmo 
tema. O estudo póstumo ora apresentado, explora a importância que a toponímia 
local teve nos sucessivos naturalistas e paleontólogos que, desde meados do primeiro 
quartel do século XIX, empreenderam a descrição das faunas e floras, em grande parte 
endémicas, das ilhas da Atlântida. Conserva, com ajustes pontuais, o cunho e os saberes 
do Professor Rogério Eduardo Bordalo da Rocha (1941-2018) que aqui homenageamos.
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Figura 16. Moluscos endémicos atuais, representados, muito 
possivelmente, em depósitos de praia levantada do Plistocénico 
do arquipélago de Cabo Verde. A. Modiolus verdensis von Cosel, 
1995; B. Conus grahami luziensis Rolán, Röckel, & Monteiro, 1983 
(adaptado de gueRReIRo & ReIneR, 2000).
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