
Mira, qual a origem do topónimo? 
 

1 de 3 

 

6.ª Hipótese – Mira de mirar, ver, ponto de referência 

  

O vocábulo “mira” assume vários 

significados, como temos vindo a 

constatar. Pode significar, por 

exemplo, «ação de observar, de 

apontar o olhar, de mirar» ou 

ainda, «sinal fixo no solo, 

constando de uma estaca, 

baliza… que serve de referência para poder ser percebido a grande distância1». 

 Foi baseado nestas aceções que António Martins Cacela, natural de Alcaria e 

monografista do concelho de Porto de Mós, explicou a origem do topónimo Mira, 

rejeitando qualquer outra interpretação mais elaborada.  

 Afirma o autor que “Os topónimos de origem popular – muitos dos topónimos 

aldeões são de origem eclesiástica ou administrativa – criam-se por «coisicas, às vezes 

sem jeiteira nenhuma». Mas no caso do de «Mira» até tem jeito e muito. O verbo 

«mirar», a substituir o verbo «olhar», tem tradição na área da serra. Hoje está 

completamente caído em desuso. Recordamo-nos bem de, em garotos, os velhos 

dizerem: mira p´ra ali; mira p´ra acolá. E não: olha p´ra ali, olha p´ra acolá. Também 

nalguns lugares da freguesia de S. Bento, que são ainda hoje, indubitavelmente, os 

menos poluídos por influências modernas, ouvimos de velhos expressões bem vincadas 

com «mirar» substituindo o olhar. O verbo «olhar» especificava mais o acto relativo a 

um olhal qualquer, de alfaia ou outro; ou este outro, o de «baixar-se para beber numa 

piancha ou num rio». Nesta conformidade, o topónimo «Mira» poderá ter estado 

inicialmente ligado a um ponto de observação afastado do Olho e de onde se diria, ao 

querer-se voltar para ele a atenção do companheiro: mira (acolá).” 

Aclarando a explicação por nos parecer um pouco confusa, opinamos que 

Martins Cacela quis dizer o seguinte: se alguém perguntasse a um autóctone 

conhecedor da região onde ficava a nascente do Olho, ele apontaria o dedo em direção 

ao local em que esta se situa e responderia no seu linguajar serrano: «mira, acolá», 

como quem diz, «olha, fica além». 

E continua, “O local de observação tanto poderia ser Minde como todo o troço 

recto do antigo caminho ao longo do sopé da Costa. Com a Mata não estaria, com 

certeza, relacionado, dado que o enchimento começa e atinge o seu máximo junto a 

Minde.” 

Mais uma vez o texto nos parece desprovido de inequívoca clareza. Martins 

Cacela terá querido dizer que quem dava a indicação de «mira, acolá» o faria de um 

local afastado do Olho, talvez de Minde ou de qualquer ponto do caminho ao longo do 

sopé da Costa, única via transitável para a travessia do polje em tempo de cheia. Nós 

diríamos mesmo que o poderia fazer de qualquer ponto do vale e das encostas em 

volta. E ao fazê-lo, indicaria a localização do Olho e não da Mata inundada. Não seria 
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lógico apontar a lagoa, uma vez que esta no seu enchimento máximo, além de ser 

sobejamente visível, abarca toda a bacia, e as suas margens tocam Minde e as faldas 

da serrania em redor. Se assim fosse, a todo o polje se chamaria Mira, e não só àquele 

preciso ponto, em que rebenta a boca de água, e a partir do qual se formou o lugar de 

Mira.  

E o autor conclui: “Para esta interpretação, o nosso ponto de partida é uma tentativa 

de visualização de toda a área circundante, seis ou sete séculos atrás. Este processo 

fez-nos mudar de opinião várias vezes acerca das interpretações artificiais e mais ou 

menos cozinhadas sobre dados vários de mais do que uma freguesia. Quando os 

elementos faltam, parece-nos ser o único caminho a seguir e não a recorrência à 

dissecação das palavras.” 2  

 
Poderíamos ainda acrescentar em prol desta tese (ou em desabono?) uma ligeira 

variante. Se o que faz sentido é que se apontasse para determinado ponto concreto, e 

que “mira” pode querer dizer também «sinal fixo no solo, constando de uma estaca, 

baliza… que serve de referência para poder ser percebido a grande distância», por que 

não considerar que esse ponto de referência fosse o morro que se ergue acima da 

nascente do Olho e a que hoje se chama Cabeço da Mira. Estaria ali o sinal fixo no 

solo, a estaca ou baliza natural bem visível de qualquer ponto do vale Mira-Minde e 

serros adjacentes, que marcava o sítio em cuja base havia água. A tão preciosa água 

nos estios prolongados. E quem duvidar experimente a colocar-se em que lugar seja 

desta depressão montanhosa, e confirme se consegue ou não avistar a colina onde se 

ergue o cruzeiro, ou seja, o Cabeço da Mira. Só os prédios, em determinados locais, o 
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não deixam ver, e estes não existiam há tantos séculos quantos a Mira foi batizada; e 

talvez, ainda, nalgum recanto de ângulo mais morto a nossa vista o não consiga 

alcançar.  

Desta forma, deixaríamos de ter uma Mira de «mirar, ver», para passarmos a ter 

uma Mira de «ponto de referência», ambas originadas pela necessidade de se saber em 

que local se situava a nascente. Se o topónimo proceder de «mirar, ver», conclui-se que 

foi a nascente que deu nome ao cabeço (cabeço da nascente = Cabeço da Mira); se 

advier de «ponto de referência», terá sido o cabeço que batizou a nascente (nascente 

do cabeço = nascente ou olho da Mira). Fiquemo-nos com mais esta dúvida… 

 

 

       Aires de Miro 
 (in Voz de Mira de Aire, DEZ2008) 


