
Ciuitas, Ciudades e Ciudadanía en la Europa Moderna 

V Curso de Historia Urbana 

Universidad de Cantabria, Santander, 12-15 septiembre 2011 

 

Élites urbanas, guerra y presión fiscal: el financiamiento 

extraordinario del Estado da Índia durante la Unión Ibérica 

 

Susana Münch Miranda 

Departamento de História - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da UNL 

Centro de História de Além-Mar (FCSH-UNL e Universidade dos Açores) 

Bolseira de Pós-Doutoramento da FCT 

 

 Partindo da configuração e da natureza do império português asiático, assente no 

domínio de um punhado de praças, fortalezas e outros estabelecimentos litorâneos, de 

pendor marcadamente urbano, espalhados pelo Oceano Índico e pela Ásia do Sueste, 

esta comunicação visa avaliar a participação das elites urbanas locais na sustentação 

material do projecto político da monarquia portuguesa na Ásia. 

 Em observação estará sobretudo o envolvimento das câmaras municipais no 

financiamento extraordinário do Estado da Índia durante a União Ibérica, questão que 

remete de antemão para a configuração do sistema fiscal da monarquia portuguesa na 

Ásia e para a sua evolução dinâmica. Neste plano, se é certo que nas primeiras década 

de fixação portuguesa no Oceano Índico, o rei de Portugal pouco mexeu nos múltiplos 

sistemas fiscais herdados dos anteriores soberanos asiáticos, a partir da década de 1560 

algumas alterações foram sendo introduzidas. Delas resultou um agravamento da carga 

fiscal lançada sobre os vassalos do rei de Portugal que se destinava a fazer face aos 

gastos decorrentes de um estado de guerra endémico com os seus rivais asiáticos. 

 No início do século XVII, já durante a União Ibérica, os custos da guerra 

crescem exponencialmente com a multiplicação dos cenários de guerra naval decorrente 

da entrada de Holandeses e de Ingleses no Oceano Índico. À luz dos limites impostos 

pela doutrina tradicional, que faziam depender a legitimidade da imposição de novos 

tributos do consentimento formal dos povos, a aceitação dessa nova carga fiscal foi 

antecedida de processos mais ou menos longos de negociação política com as câmaras 

das cidades do Estado da Índia. Este estudo visa analisar os contornos gerais desse 



processo e salientar o papel desempenhado por Goa e pela sua elite local representada 

no município, enquanto interlocutora privilegiada do rei. 


