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2.ª Hipótese (decorrente da 1.ª) – Mira, sede de concelho do distrito de Coimbra 
 
Hoje sabe-se que a fundação de Mira 

do distrito de Coimbra remonta à 

época Romana e que, mais tarde, terá 

sido intensamente povoada por 

muçulmanos, tendo resultado o actual 

topónimo da adulteração da palavra 

árabe mir ou emir, que quer dizer 

senhor, chefe ou príncipe. Já Luciano 

Justo Ramos, comentando o 

«Memorandum» nos seus Subsídios 

para uma Monografia de Mira de Aire, 

que publicou em 1964, adverte que a 

fundação da vila de Mira (sede de concelho do distrito de Coimbra) é muito anterior à 

lendária estadia de Gualdim Pais na Palestina. A última conquista de Coimbra aos 

mouros terá ocorrido por volta de 1064, e no ano de 1095, numa espécie de foral 

passado por D. Raimundo a favor dos habitantes de Montemor, faz-se já referência a 

uma villa Mira que é doada a Zalama Godinho, um dos doze fundadores do Mosteiro de 

Santa Cruz de Coimbra. Isto significa que o Padre Abílio estaria enganado quanto à 

origem do topónimo. Não devemos contudo rejeitar por completo a existência de uma 

correlação entre o nome destas duas Miras portuguesas, a de Coimbra e a da Serra 

Aire. Se pegarmos na convicção do Padre Abílio Mendes e seguirmos a mesma linha de 

raciocínio, poderemos sugerir uma outra hipótese, sem a necessidade de trazer 

povoadores de terras tão longínquas. Os primeiros habitantes do polje Mira-Minde 

poderão ter vindo de villa Mira do distrito de Coimbra e não da longínqua Myra da Ásia 

Menor. Parece-nos até mais fácil acreditar numa migração de colonos à distância de 

umas poucas de léguas, que na vinda de imigrantes oriundos de um continente remoto. 

Note-se ainda que a expulsão dos árabes da Península Ibérica e o subsequente 

repovoamento do território ocorreram de norte para sul. Desta forma, estes colonos 

tanto poderão ter sido árabes empurrados de villa Mira para sul pela reconquista cristã, 

como cristãos da mesma procedência para aqui trazidos a título de povoadores. Uma 

vez radicados, uns ou outros, terão dado ao lugar o nome da sua terra de proveniência. 
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