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Resumo 

 

 Nas últimas décadas, os direitos de propriedade, entendidos como instituições 

utilizadas para a apropriação da terra e para a sua exploração, têm sido alvo de uma 

intensa discussão científica, graças aos contributos da new institutional economics. No 

quadro dessa discussão, a apropriação, re(distribuição) e controlo da terra no império 

português tem vindo a merecer a atenção da historiografia portuguesa e brasileira nos 

últimos tempos.
1
 No caso dos territórios agregados à monarquia portuguesa na Ásia no 

período moderno, o grande desafio que se coloca aos historiadores é tentar compreender 

como é que em espaços previamente ocupados e com uma quadrícula administrativa e 

fiscal bem definida, as instituições de matriz europeia que regulavam os direitos de 

propriedade e o acesso à terra se sobrepuseram ou se fundiram com as instituições locais 

de raiz hindu e muçulmana. 

 Por intermédio de dados já conhecidos e de uma releitura de fontes produzidas 

em sede de administração da coroa, esta comunicação visa traçar uma visão de conjunto 

sobre os direitos de propriedade na Província do Norte, privilegiando dois planos de 

análise. No primeiro plano, de natureza institucional, procura-se caracterizar o regime 

de apropriação e redistribuição da propriedade e de cobrança fiscal que ficou conhecido 

pela designação de Prazos do Norte. No segundo plano, trata-se de identificar a 

utilização social e política que os actores sociais fizeram dos direitos de propriedade que 

                                                 
1
 Este é o tema central do projecto financiado pela FCT, intitulado Terras além dos Mares: Direitos de 

Propriedade no Império Português Moderno (PTDC/HIS-HIS/113654/2009), dirigido por José Vicente 

Serrão (ISCTE – IUL), cuja equipa integro. 



a monarquia portuguesa lhes concedeu e as transformações que o regime foi sofrendo ao 

longo da cronologia em observação. 


