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5.ª Hipótese – Villa Mira, “Mira e Mirão” 
 
Nos seus Subsídios para uma Monografia de Mira de Aire, publicados em 1964, 

Luciano Justo Ramos abandona a defesa da hipótese que apresentámos como 3.ª no 

último número deste jornal – aquela que, sob o patrocínio do antigo notário de Alcanena 

Joaquim da Silveira, “grande mestre em Toponímia”, advogava que o termo “Mira” 

derivaria de mirão «pequeno olho de água» e daí mira «grande olho de água» – 

passando a adoptar uma outra, que empurra o vocábulo para uma etimologia com 

raízes no latim. Nesta mesma obra descarta, também, a hipótese aventada pelo Padre 

Abílio Mendes; provas documentais do tempo do Condado Portucalense (Sec.XI) 

aconselham que se rejeite a ideia de que o topónimo “Mira” possa provir da imigração 

de colonos trazidos por Gualdim Pais da cidade de Myra, na Ásia Menor. 

 
 Diz-nos Justo Ramos, na sua nova tese, que tanto “Mira” como “Mirão” são 

nomes locativos (que exprimem o lugar em que se está) provenientes do gótico 

MEREIS, que significa «célebre»1. Estes dois topónimos terão começado por ser nomes 

de pessoas ou de famílias (antropónimos) e, como durante a dominação visigoda em 

Portugal, os proprietários costumavam designar as suas propriedades rústicas (casas 

de campo, quintas, etc.) mediante o termo latino villa acrescentando-lhes o seu nome 

próprio, terão surgido, no presente caso, uma villa Mira ou uma villa Mirão – o mesmo 

que dizer, uma fazenda rural pertencente a um indivíduo ou a uma família de nome 

Mira, Mirão, ou etimologicamente aproximado. O autor exemplifica mesmo com nomes 

de famílias encontrados em documentos medievais dos séculos X a XV, como sejam 

Mira Loueriz e os seus descendentes Miro Mironz, Aluitu Mironz, Vimara Mironz, Petro 

Mironz e Marina Mironz, e ainda um tal David Mirazi. Com o passar dos tempos, o que 

era apenas uma villa, simples casa agrícola, ter-se-á tornado povoado, desaparecendo 

                                                 
1
 Quanto a este significado cita Joseph M. Piel, Os nomes germânicos na toponímia portuguesa (I), Lisboa, 

1937 
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o uso do termo latino para ficar unicamente o nome do proprietário, muitas vezes já 

adulterado por evoluções linguísticas. 

Mais ou menos com este argumento, conclui Luciano Justo Ramos que “O 

topónimo Mira assenta provavelmente em villa Mira, isto é, a propriedade de um 

indivíduo chamado Mira, que nos primeiros tempos da reacção neogótica teria vindo 

ocupar de presúria esta região. Fixando-se no território e tornando-se colono 

juntamente com a sua família, haveria rareado matos, desbravado pousios, edificado 

aqui e além pequenos casais, cujas necessidades humanas seriam satisfeitas mediante 

a exploração da agricultura. 

 Todavia, por ser esta região uma zona de guerra de domínio flutuante, é de 
presumir que em qualquer acometida dos Mouros a propriedade, os cómodos e até a 
própria vida destes colonos tenham sofrido aniquilamento, de que resultaria para a 
região senão um ermamento absoluto, pelo menos um semiermamento.” 2  

 

 

       Aires de Miro 
             (in VMA, NOV2008) 

                                                 
2 Luciano Justo Ramos, Mira de Aire – Subsídios para uma Monografia, Gráfica Almondina, Torres Novas, 

1964 – p.17 

 


