
A Ribeira dos Moinhos, IV 
 

Deixámos a Ribeira dos Moinhos, no número passado, a iniciar a sua fase da 

cultura do arroz. Uma das famílias foreiras das suas courelas era precisamente a família 

inglesa Pidwell, com interesse na cultura do arroz. 

Em 1944 um desvio do curso normal da Ribeira dos Moinhos por vários 

proprietários da zona, afectou a produção da azenha de Alberto Pidwell1. Este último 

era proprietário, casado e residente em Sines, e foi um importante fornecedor de 

farinhas ao concelho durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Além de ser 

proprietário de courelas na Ribeira dos Moinhos, possuía também propriedade no Paiol, 

no Monte Feio, e a herdade da Delhalva2.  

A capacidade fornecedora da Ribeira dos Moinhos era tão relevante que durante 

a crise dos abastecimentos entre 1914 e 1918 vários os moradores da vila que tentavam 

impedir a saída dos géneros alimentares. Em 1917, em Outubro, um numeroso grupo de 

indivíduos que para o efeito disseram falar em nome do povo dirigiu-se ao 

Administrador Concelho para reivindicar a proibição de saída do concelho de 2480 

litros de géneros da Ribeira dos Moinhos3. 

O lugar da Ribeira dos Moinhos continuou a ser um dos mais habitados em 

Sines. Existia um posto escolar logo na primeira metade do século XX4. Em 1942 era 

um dos locais do concelho, a par do Barranco da Quinta, Ribeira da Junqueira, Cabeça 

da Cabra e Porto Côvo, para onde eram nomeados cabos-chefes5, para o policiamento 

dos lugares rurais. Os cabos de polícia eram soldados ou mancebos apurados para o 

serviço militar. Eram propostos pelos regedores da freguesia e o presidente da Câmara 

aceitava a proposta. 

O núcleo populacional era tão relevante que foi possível a constituição do 

Sporting Club Ribeira dos Moinhos. Apesar da aprovação dos estatutos ter sido 

solicitada em 19466, não se sabe se chegou ou não ter actividade. A partir dos anos 70, 

ainda antes do Complexo Industrial, começaram a ser construídos os acessos ao lugar da 

Ribeira dos Moinhos: entre 1970 e 1971 foi construído o prolongamento da Rua de 
                                                            
1 Arquivo Municipal de Sines. Câmara Municipal de Sines. Correspondência recebida, maço 254, 1944. 
2 Ver mais informação sobre Alberto Pidwell na base de dados do Arquivo Municipal, disponível em 
http://45.33.69.154/index.php/alberto-pidwell . 
3 AMSNS. Comissão de Abastecimento do Concelho de Sines, actas, 1917, instrumento de descrição 
documental nº 11. 
4 AMSNS. CMS. Correspondência recebida, maço 130, 1936. 
5 AMSNS. CMS. Correspondência recebida, maço 218, documento 2078, 1942. 
6 AMSNS. CMS. Correspondência recebida, maço 269, documento 209, 1946. 



Santo Isidro, actual Avenida General Humberto Delgado, à Estrada da Ribeira dos 

Moinhos7. 

A partir da década de 40 do século XX a Câmara Municipal de Sines começou a 

vender aos seus foreiros o domínio útil das suas propriedades, permitindo-lhe ser 

possuidores plenos da sai propriedade. Assim aconteceu com as courelas da Ribeira dos 

Moinhos e do Paul do Concelho, entre 1945 e 19468. A herdade da Jardôa, pertencente a 

Frank Edwards Pidwell, foi remida em 20 de Agosto de 1946, e compunha-se de terras 

de semeadura, pomar e horta9. As terras das Caiadas, do mesmo proprietário, foram 

remidas no mesmo dia10, assim como as terras do Paul11. 

 

 
A Ribeira dos Moinhos nos anos 80 do século XX. Colecção Fotográfica da 

Câmara Municipal de Sines. PT-MNSNS CMSNS/CF/001/0012/000018 

 

 

Com a construção do Complexo Industrial, a partir de 1971, boa parte da 

propriedade foi expropriada. Os problemas ambientais, com as constantes descargas de 

poluentes na Ribeira, motivaram Frequentes movimentos populares. Em 1982, após a 

                                                            
7 AMSNS. CMS. Obras Municipais, REG194, 1970-1971. 
8 AMSNS. CMS. Organização e Funcionamento, Registo de alvarás de direitos conferidos aos 
particulares pela Câmara Municipal de Sines, nos termos do artigo 356 do Código Administrativo. Livro  
2, 1945-1946. 
9 AMSNS. CMS. Organização e Funcionamento, Registo de alvarás de direitos conferidos aos 
particulares pela Câmara Municipal de Sines, nos termos do artigo 356 do Código Administrativo, livro 2, 
fl. 26-27v, 11 de Setembro de 1946. 
10 Idem, fl. 26v-27. 
11 Idem, fl. 27-27v. 



Greve Verde de Maio, entrou em funcionamento a Estação de Tratamento de Águas da 

Ribeira dos Moinhos.  

Terminou a fortuna agrícola da Ribeira dos Moinhos. Que se inicie um outro 

destino para este local, onde uma parte da história de Sines está à espera para ser 

conhecida. 
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