
Mira, qual a origem do topónimo? 
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3.ª Hipótese  – Mira, grande olho de água 

 

No n.º 84 do Voz de Mira de Aire (1964), sob o pseudónimo de “José Serrano”, 

Luciano Justo Ramos perfilha esta tese defendida por Joaquim da Silveira, “grande 

mestre em Toponímia, antigo notário em Alcanena e profundo conhecedor da nossa 

região”. Sob a influência orientadora deste “notável mestre de Toponímia”, o articulista 

tenta encontrar “explicação para os nomes das duas póvoas convizinhas da Lagoa, 

Minde e Mira.” Quanto à origem do nome “Mira” diz o seguinte: “Mira – O topónimo tem 

a sua indirecta origem em mirão «pequeno olho de água»; daí mira «grande olho de 

água». Ainda hoje a palavra mirão existe para designar algumas partes da serra: Mirão, 

Vale Mirão, etc. Esta explicação é tanto mais verosímil quanto é certo que quer no 

Couseiro1 quer no Dicionário Geográfico do Pe. Cardoso (1747) ou nas Memórias 

Paroquiais (1758), o Olho da Mira é parte fundamental das descrições da lagoa.” 

 
 De facto, muitos especialistas em filologia ibérica acreditam que a maioria dos 

hidrónimos (nomes de rios e outros cursos de água) indo-europeus estão relacionados 

com raízes que significam “água” ou acções relacionadas com ela, tais como «fluir», 

«manar», etc., ou ainda com adjetivos descritivos de cursos de água, como «tranquilo», 

«puro», «assombroso»… No caso concreto do vocábulo mira, embora existam termos 

latinos muito próximos que nada têm a ver com água, crêem os filólogos tratar-se de um 
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hidrónimo indo-europeu pré-romano pertencente ao estrato paleo-europeu, isto é, com 

génese nos idiomas primitivos da Europa anterior aos Romanos e mesmo aos Celtas2. 

De uma forma simplista e engraçada, conta-se acerca da formação do nome de 

Odemira, onde corre o Rio Mira, que na primitiva língua da região a palavra mira 

significaria «curso de água», ou seja, “rio”, e a população chamava ao rio simplesmente 

“mira”. Os povos que posteriormente vieram para a Península e ouviram a designação 

autóctone pensaram estar perante um nome próprio e, então, justapuseram-lhe o 

vocábulo que na sua língua tinha igual significado, isto é, embora em línguas diferentes, 

passaram a chamar ao rio: “rio-rio”. Assim tivemos os romanos a chamar-lhe “Mira-

flumen” e os árabes “wadi-Mira”, que acabou por degenerar em Odemira. 

Não sabemos se esta história é totalmente verdadeira, o facto é que o elemento 

Mira está identificado como sendo um hidrónimo bastante utilizado em Portugal e 

Espanha, quer na sua forma simples quer em formas derivadas, que hoje tanto podem 

dar nome a cursos de água, como a serras, vales ou povoações: Mirra, Mirin, Merí, 

Miras, Mera, Mereira, Mereva, Meredo, Merca, Mirante, Miranzo, Miranta, Miranda, 

Mirandela, Mirandilla, Miranciños, Meretalis, Mirce, , Miron, Mirão , Mirões, Valdemiros, 

Altamira, Mironia, Mirueña, Mirelo, etc., etc.. 

Na Península Ibérica existem vários rios Mira e diversas localidades com o mesmo 

nome que se encontram nas proximidades de rios. Assim, temos um rio Mira em Zas 

(Corunha) com uma localidade Mira na sua margem; um rio Mira em Cuenca, que dá o 

nome à serra de Mira e comum topónimo a uma localidade; um barranco de Mira junto 

ao rio Arba com um topónimo Mira associado (Tauste, Saragoça); no Baixo Alentejo 

temos Odemira de que já falámos; na Beira Litoral o canal de Mira que liga a Ria de 

Aveiro às terras de Mira (a tal Mira perto de Coimbra). A estas há que somar, entre 

outras, uma série de localidades ribeirinhas com o mesmo nome: Mira (Coristanco, 

Corunha); Mira (Cenlle, Orense); Mira de Cima, Mira de Abajo e Mira do Rio (Coles, 

Orense); Mira (Vila Nova de Gaia); Veiga de Mira (Valença, Portugal); Vale de Mira 

(Miranda do Douro), Mira Sintra (Agualva, Sintra) e por fim Mira de Aire com a sua lagoa 

sazonal (Porto de Mós). 

Com efeito, vemo-nos obrigados a reconhecer que por toda a Península a palavra 

Mira tem andado de mãos dadas com rios, ribeiros, estuários, nascentes, lagos, 

lagoas… enfim: com água. Talvez o notário Joaquim da Silveira fosse mesmo um 

“notável mestre de Toponímia”, como lhe chamou Justo Ramos, e tivesse razão quanto 

à verdadeira origem do topónimo Mira (de Aire). Só que não a explicou nem detalhou 

com o enquadramento que agora lhe damos, o que terá levado Luciano Justo Ramos a 

desacreditar-se dela e a adotar uma outra tese (de que falaremos depois) ainda no 

mesmo ano em que publicou no Voz de Mira Aire o artigo acima citado. 

 

       Aires de Miro 
 (in Voz de Mira de Aire, OUT2008) 

                                                 
2
 El Hidrónimo Prerromano Mira, Rosa Pedrero, Emerita: Revista linguística y filología clásica, ISSN0013-

6662, vol. 64, N.º 2, 1996, pags. 361-374. 


