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O sítio das “Proseveiras” ‐ I
As Percebeiras constituem hoje uma área urbanizada, ainda pintalgada, aqui e ali, por cerrados
e hortas. Mas este quadro é recente, e o nome “Porcebeira” é conhecido pelo menos desde a
primeira metade do século XVI, como lugar próximo da vila (1). O vocábulo parece derivar de
percebe, e pode indicar a proximidade aos rochedos onde o molusco reinava.
O sítio da Percebeira era um baldio municipal que a Câmara aforava em pequenas parcelas,
especialmente a partir da segunda metade do século XVIII. As fontes registam as “Preceveiras”,
“Perceveiras”, “Proseveiras”, ”Proceveiras” e o “citio das Proceveiras”. O primeiro contrato, de
aforamento, data de 1755 (2), uns dias antes do terramoto de 1 de novembro. A partir de 1768
a cultura existente, a vinha, é sempre mencionada no contrato. Um aforamento de 1759 refere
explicitamente que o foreiro era obrigado a plantar vinha no prazo de três anos (3). A única
exceção é uma horta, referida num documento de 1760 (4).
A aposta pela vinha como cultura agrícola rentável em Sines é notável no século XVIII. Nas
Memórias Paroquiais de 1758 o trigo, o centeio, a cevada e o milho são indicados como os
cereais produzidos em Sines, mas o pároco Alexandre Mimoso adverte que “raros annos hé
com tanta abundancia que baste para a sustentação da terra (5)”. A situação é idêntica para os
legumes e a fruta.
A única excepção é o vinho, cuja produção excedente é exportada, apesar da qualidade
“ordinária” dos vinhos. A sua importância é tal que o prior se refere ao vinho, juntamente com
os produtos do mar, como o principal sustentáculo da vila: “sendo as vinhas, e o mar os dois
nervos que mais fortemente concorrem para a subsistência deste povo” (6). Não surpreende
portanto o crescimento da cultura para fora dos locais tradicionais do seu cultivo no século
XVII, nas Barradas, Alcarial, São Pedro e na Barranca (7), mas ainda próximos da vila. A
proximidade da vinha permitia aos moradores da vila um trabalho diário, o que revela a
importância da produção para os rendimentos dos moradores. Os documentos começam por
denominar os terrenos como “bocados de terra”, mas à medida que o século XVIII avança
tornam‐se mais explícitos: bocado de vinha, serrado de vinha. A face das Percebeiras era então
caracterizada por um conjunto de pequenas courelas cercadas com canas ou figueiras da Índia,
como ainda hoje é visível. No próximo número continuaremos o nosso périplo pelas
Percebeiras.
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