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4.ª Hipótese (decorrente da 3.ª) – Mina, nascente de água 

 

O vocábulo Mina, entre outras aceções, pode 

significar «depósito subterrâneo de algum minério 

precioso, carvão, água,»; «caminho ou abertura 

subterrânea feita para procurar água e conduzi-la, 

nomeadamente, para alimentar poços, regar 

campos…»; «manancial, fonte inesgotável, origem 

de onde provém alguma coisa em abundância»; 

«nascente de água, olho d’água, fonte». “Na 

povoação ainda se bebia água das minas” – 

exemplifica o Dicionário da Língua Portuguesa 

Contemporânea, Academia das Ciências de Lisboa 

e Editorial Verbo, 2001, p.2473.  

Não é difícil conceber que, com o tempo, o 

termo “mina” degenerasse em “Mira”, pela sua 

proximidade fonética e ortográfica, sendo que, com 

esta designação se mantém a relevante importância atribuída à imponente nascente de 

água que brota junto ao povoado. O Olho da Mira desde sempre foi para os habitantes 

locais uma dádiva da natureza de reconhecida utilidade, dada a escassez de água na 

região, em consequência da elevada permeabilidade dos solos, e as descrições antigas 

que dele se fazem encaixam-se perfeitamente nos significados que acima demos ao 

vocábulo mina. Não temos dúvida que o termo mina pode significar nascente ou olho 

d’água; que pode ser um depósito subterrâneo de água com uma abertura e um 

caminho, igualmente subterrâneo, que se tem de percorrer em tempo de estio para 

chegar à dita água, como o atesta o Couseiro: “(…)Nele (refere-se ao campo da Mata) 

arrebenta, no inverno, um cano d’água, por uma bocca, que tem junto ao logar da Mira; 

d’onde vem saindo e fervendo a água e sae junctamente, por algares no mesmo campo, 

debaixo do chão, aonde está; e por a dicta bocca de Mira descem; e andando grande 

espaço, por debaixo do chão, por um regato, buscando água, para beber, com lumes, 

em bosta de boi, d’onde não há saída nem se vê senão agua; a qual se entende que é 

que rebenta pela dicta bocca e algares.(…)” O mesmo testemunho é dado pelo Cura 

Manoel Dias na Memória Paroquial de 1758: “(…) desta agoa que he doce e muito 

salutifera se utilizão os moradores desta terra, e ainda alguns vizinhos, quando há 

grande falta della, para o que vão com luzes acesas, the ao pé da agoa, e desta se 

servem para todos os ministérios, e ainda alguns annos para os gados beberem pela 

muita falta de agoa, que padecem no verão” – o Cura refere também que se trata de um 

manancial inesgotável e de uma fonte importantíssima na região – “e deste lugar não 

consta, que mingoasse, nem mais se recolhese, e só sim cresce e desta boca sahe, 

hum rio no tempo do inverno (…) e não há outra algua fonte em todo este destrito.(…)” 

É legítimo, então, que perguntemos: será que o topónimo Mira vem de mira 

(olho d’agua) ou de mina (olho d’água, também)?... 
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