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Resumo: 

 

 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 que ao Estado da Índia diz respeito, trata-se, entre outras questões, de tentar 

compreender como é que em territórios 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. Como é conhecido, na Província do 

Norte (Baçaim e Damão), constituiu-se um regime híbrido que resultou da moldagem 

das instituições muçulmanas de exploração da terra com elementos do instituto 

enfitêutico e da concessão de bens da coroa, destinados a recompensar serviços dos 

vassalos. Definido nos seus termos essenciais ainda em meados do século XVI, este 

regime ficou conhecido pela designação prazos do Norte e perduraria até 1739, data da 

perda daqueles territórios para os Maratas. 

 Esta comunicação visa traçar uma visão de conjunto sobre as formas de 

apropriação e exploração da terra na Província do Norte, procurando responder a 

                                                 
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. 



questões como a tipologia dos bens aforados, duração dos contratos, regras de 

transmissão, perfil sociológico dos beneficiários, modalidades de cobrança dos foros. 

Ao mesmo tempo, procurar-se-á também esboçar um primeiro balanço dos efeitos da 

perda destes territórios no duplo plano social e fiscal. 


