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Short Abstract 

A presente comunicação pretende abordar o processo de redistribuição da propriedade 

fundiária detida pelos jesuítas em Goa. Após o confisco dos bens da ordem, o governo vice-reinal 

instituiu uma junta de administração do confisco, para coordenar numa primeira fase a gestão do 

património que revertera para a coroa. No seio desta, os bens desamortizados foram dispostos em três 

classes, uma das quais especificamente vocacionada para a gestão - e posterior redistribuição - dos bens 

fundiários (chãos, aldeias e outros recursos), que após a incorporação quinhentista na Coroa (ao abrigo 

do direito de conquista) haviam sido concedidos aos religiosos da Companhia de Jesus. 

  Atentando no universo desta classe procurar-se-á esclarecer um conjunto de interrogações: 

Quais as estipulações que nortearam a cedência dos direitos de propriedade (aforamento e 

arrendamento)? Qual o perfil social e qual o vínculo (mais ou menos institucionalizado, mais ou menos 

formal) que ligava os beneficiários dos direitos de propriedade à Coroa? Qual o impacto desta cedência 

junto das estruturas comunitárias da sociedade rural goense e que papel desempenharam nesse 

processo? Será efectivamente essa redistribuição fundiária testemunho de uma conjuntura de renovado 

interesse das forças sociais e dos agentes económicos na apropriação da terra, à escala do Estado da 

Índia?  

 

Paper1 

Na presente comunicação analisaremos um arrolamento feito a propósito da 

antiga propriedade fundiária jesuítica, como forma de aceder ao processo de 

redistribuição que este património, composto por múltiplos chãos baldios, terrenos de 

cultivo, e mesmo aldeias inteiras, foi alvo após ter sido confiscado2. Do confronto com 

esta descrição contabilística, elaborada sensivelmente três décadas após ser decretada 

                                                             
1
 Esta comunicação insere-se numa temática e integra um conjunto de problemáticas e linhas de análise 

que são centrais para o Projecto Lands over Seas: Direitos de Propriedade no Império Português 
Moderno, o qual, enquanto bolseiro de iniciação científica, integramos. O objecto de estudo desta 
comunicação integra a temática de uma dissertação, em elaboração, para a obtenção do grau 
académico de mestre em História, variante de História Moderna e dos Descobrimentos, na Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.  
2 Dada a impossibilidade de acedermos aos acervos documentais do Historical Archives of Goa e 
contactar directamente com as fontes de interesse, contidas neste caso no centésimo sexagésimo 
quarto Livro das Monções, recorremos a um quadro que sintetiza o seu conteúdo, disponibilizado, 
enquanto anexo, na tese de doutoramento de Remy Dias. Cf. Remy Dias, A Socio-Economic History of 
Goa with Special reference to the Communidade System, 1750-1910, Tese de Doutoramento (não 
publicada) apresentada à Universidade de Goa, 2004. 
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a extinção da ordem (1759), poder-se-ão extrair vários apontamentos. Estes reportam-

se, não só para o estudo do tema da desamortização do património detido pela 

Companhia de Jesus à escala do Oriente - em Goa nomeadamente -, mas também 

dessa problemática mais abrangente que diz respeito à valorização da terra no Estado 

da Índia na segunda metade de Setecentos. 

A primeira preocupação metodológica passa pela definição de tipologias de 

propriedade fundiária, na qual serão englobadas os vários registos que constam do 

arrolamento. Tal possibilitará, não só uma análise específica de cada uma dessas 

categorias, mas também comparativa entre elas.  

É veiculada a identidade daqueles a quem são concedidas essas propriedades, 

através dos seus nomes e da sua localidade de residência. Este último factor é de 

particular relevância, uma vez que permite averiguar se aquele que daí em diante vai 

deter esses chãos residia na aldeia onde estes se localizavam (se se integrava de 

alguma forma na comunidade local - gãocaria), ou se pelo contrário era um indivíduo 

proveniente do exterior – de uma aldeia vizinha, de outra mais distante, ou quiçá do 

meio urbano. 

Ainda relativamente à identificação dos agentes que vão personificar este 

processo de redistribuição fundiária, vai dispensar-se alguma atenção ao perfil sócio 

religioso dos novos proprietários. A questão é particularmente relevante visto que a 

expulsão dos Jesuítas ocorre quase em simultâneo à promulgação do alvará pombalino 

que punha fim à distinção político-jurídica entre reinóis e naturais nas possessões 

coloniais, abandonando a discriminação formal baseada na etnicidade e, 

subsidiariamente, na religião, que até aí prevalecera3. 

A questão das imbricações entre o estatuto político dos naturais, as campanhas 

de conversão, e as relações de apropriação e exclusão da terra têm vindo a ser 

destacadas por alguma historiografia para cronologias anteriores, nomeadamente para 

os séculos XVI e XVII, no contexto das fases iniciais de implantação dos portugueses e 

do seu ordenamento do território4. Sem querer estabelecer nexos causais lineares, 

consideramos a possibilidade da supressão das diferenciações e inibições 

étnico/religiosas, levada a cabo pela coroa, se ter feito reflectir nos padrões 

sociológicos de acesso à terra. Nesse sentido, o estudo da redistribuição do património 

fundiário da Companhia de Jesus tratar-se-ia de um objecto de estudo privilegiado 

para confirmar esta hipótese - quer pela dimensão e escala do conjunto de 

                                                             
3 Maria de Jesus dos Mártires Lopes, Goa Setecentista. Tradição e Modernidade, 2ª ed., Lisboa: Centro 
de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa-Universidade Católica Portuguesa, 1999, pp. 
39, 143. 
4
 Por exemplo: Teotónio de Souza, Goa Medieval. A Cidade e o Interior no Século XVII, Lisboa: Editorial 

Estampa; ou, Ângela Barreto Xavier, A Invenção de Goa. Poder Imperial e Conversões Culturais nos 
Séculos XVI e XVIII, Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2008. 
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propriedades em questão face à terra disponível nas Velhas Conquistas, quer pelo 

paralelismo cronológico face ao édito.    

 O padrão da detenção de propriedade é outro elemento sobre o qual se poderá 

reflectir. Predominará um padrão caracterizado pela grande dispersão ou, pelo 

contrário, regista-se uma relativa concentração de terrenos nas mãos de um grupo 

restrito de proprietários? Ou o padrão será mais complexo, resistindo a inserir-se nesta 

oposição binária concentrado/disperso? 

Relativamente à dimensão e potencial económico das terras, é possível 

presumir diversos elementos, nomeadamente se se atentar no valor da contribuição a 

pagar à Coroa pela cedência dessas terras: quanto mais elevado ascendesse esse valor 

acresceria a tendência para nos estarmos a referir a propriedades de maior dimensão 

e/ou envolvendo rendimentos mais elevados. 

Também as modalidades de concessão de direitos de propriedade destes bens 

de raiz serão merecedoras de atenção. Genericamente recorrem-se a duas formas 

gerais de contratualização, que depois se decomporiam em diversas especificações: o 

contrato enfiteutico e o de arrendamento. Analisaremos qual a difusão e recorrência 

destas modalidades, procurando discernir lógicas de instrumentalização que 

estivessem por trás do recurso ora a uma ora a outra. Procuraremos avançar com um 

padrão explicativo que, englobando factores como o tipo de cultura, o seu potencial 

económico, e outras contingências ligadas ao trabalho produtivo, permita 

compreender a racionalidade das opções tomadas na distribuição dos vários terrenos. 

 Por último, será possível lançar um olhar retrospectivo em direcção à própria 

Companhia de Jesus, ensaiando uma aproximação ao que seria o património nas mãos 

dos jesuítas de Goa no período terminal de vigência, tanto ao nível dos quantitativos 

envolvidos, quanto à tipologia dos terrenos que estes controlavam, bem como da 

implantação e da influência que gozavam no meio rural goês. 

 

1. Enquadramento do tema e da fonte 

 

O ponto de partida para as reflexões que se seguem consiste num levantamento da 

propriedade fundiária e bens imóveis que, pertencendo à Companhia de Jesus, foram 

confiscados pela coroa após expulsão da ordem religiosa. 

Por lei de vinte cinco de Fevereiro de 1761 (publicada na Chancelaria mor do 

reino a cinco de Março desse mesmo ano) ordenava-se a incorporação, no fisco e 

Câmara Real, de todos os bens de natureza secular que pertencessem à Companhia de 
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Jesus, que então era extinta5. Estas diretrizes régias vinham reafirmar a confiscação do 

património jesuítico que ficara disponível após as acções de ocupação das suas infra-

estruturas, de detenção e deportação dos seus membros que se haviam iniciado em 

finais de Setembro de 1759 e decorriam ainda no início de 17616. 

Uma vez incorporadas na esfera da coroa, o Vice-Rei à época, Manuel de Saldanha 

de Albuquerque, Conde da Ega, instituiu uma junta especificamente vocacionada para 

administrar os bens que haviam pertencido aos jesuítas7. Num segundo momento, a 

coroa, chamaria a si a regulação directa desse organismo8, concedendo-lhe um 

regimento, no qual especificava as linhas norteadoras da gestão e instrumentalização 

do património que estavam a cargo desta – partição do recheio do confisco em três 

categorias, baseadas na tipificação do património, uma das quais especificamente 

vocacionada para os bens de raiz9. Estava assim pronto a desencadear-se o processo 

de redistribuição de direitos de propriedade relativos a esses “bens do confisco”10.  

 São justamente os resultados concretos deste processo de redistribuição dos 

direitos de propriedade associados às antigas terras da Companhia de Jesus, que estão 

plasmados no arrolamento em análise. Desconhecemos a cronologia fina da sua 

elaboração, e da sua recepção pelas autoridades, mas é seguro que não poderia dizer 

respeito a uma realidade anterior à década de noventa do século XVIII, uma vez que as 

datas mais avançadas reportam-se justamente aos últimos dez anos dessa centúria. 

Este levantamento de propriedades está contido num dos Livros das Monções, 

existente nos fundos do Historical Archives of Goa, mais especificamente no livro cento 

e sessenta e quatro. Trata-se, portanto, de documentação remetida pelo aparelho 

político-administrativo do Estado da Índia para as instituições interlocutoras da 

metrópole, atestando que a gestão dos activos deixados pelos jesuítas surgia ainda na 

comunicação entre a periferia e a corte, três décadas volvidas desde a desamortização. 

                                                             
5 AHU, CU, India, cx. 305. 
6
 O decreto régio de expulsão dos Jesuítas de Goa e dos demais territórios orientais datava de 3 de 

Março de 1759. Cf. B. S. SHASTRY, “Marquês de Pombal and the Jesuits of Goa (as reflected in the 
documents of the Goa archives)” in Jesuits in India in historical perspective, edição de Teotónio de Souza 
e Charles J. Borges , Macau-Goa: Instituto Cultural – Xavier Center of Historical Research 1992, p. 52. 
7
 Cf. Provisão pela qual o Vice-Rei, Conde da Ega criava uma junta para a administração dos bens 

confiscados à Companhia de Jesus no Estado da Índia, especificando as normas de funcionamento pelas 
quais se devia reger. AHU, CU, Índia, cx. 304. 
8
 Questão na qual ficara patente as tensas relações institucionais entre a administração metropolitana e 

o Conde da Ega. Este, de resto, terminada a sua comissão no Oriente, regressaria em ao Reino em 
desgraça. Cf. a correspondência do próprio Manuel de Saldanha e Albuquerque ao Marquês de Pombal 
e seus irmãos, onde esta questão surgem em primeira mão. As cartas de Manuel de Saldanha, 1º conde 
da Ega e 47º Vice-Rei da Índia para Sebastião José de Carvalho e Melo e seus irmãos (1758-1765): 
subsídios para a história política, económica e social da Índia Portuguesa de Setecentos, edição de  
António Vasconcelos de Saldanha, Lisboa: Gabinete Português de Estudos Humanísticos, 1984. 
9
 AHU, CU, India, cx. 305. 

10
 Designação oficial na qual se englobavam os bens desamortizados à Companhia de Jesus. Cf. Remy 

Dias, Ibidem, p. 170. 
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São referenciados cento e quarenta e três registos relativos à concessão de 

direitos de propriedade, cada um correspondendo a um contrato celebrado entre a 

administração régia, enquanto outorgante de direitos de propriedade ou meramente à 

exploração económica sobre um determinado bem de raiz (ou como frequentemente 

ocorre, sobre conjunto variado de terrenos e propriedades), e uma entidade singular 

ou colectiva a quem estes são cedidos num horizonte temporal variável, mediante o 

pagamento ao outorgante de uma determinada pensão fundiária. 

Os bens de raiz em questão, que se distribuem por cerca de sessenta e quatro 

localidades (alguns registos correspondem a vários terrenos em várias localidades), 

vão desde baldios de pequenas dimensões, prédios rústicos de tamanho intermédio, 

passando por terrenos agrícolas de dimensão considerável, até aldeias inteiras - o que 

ilustra bem o nível de implantação que a Companhia de Jesus havia alcançado nas 

chamadas Velhas Conquistas. 

 A vastidão e diversidade do património fundiário, expressa na multiplicidade de 

registos e dos vários chãos que por vezes compunham um só registo, geravam para os 

cofres da coroa uma receita total anual de 33 589 596 réis (decomposto nas três 

unidades monetárias vigentes no Estado da Índia correspondia a 111 965 xerafins, 142 

tangas, 2076 reis). 11. 

 

2. Análise do arrolamento da distribuição da propriedade 

  

2.1.Funcionalidade 

 

Qual a aplicação económica e social dos prédios jesuíticos redistribuídos 

através das várias concessões? Será esta questão que se procurará esclarecer na 

presente subsecção, recorrendo-se para tal a várias tipologias e sub-tipologias que 

permitem caracterizar os prédios com base na sua funcionalidade e aplicabilidade. 

Passemos então a anunciar esses conjuntos caracterizadores, que são sete: 1) 

terrenos agrícolas primacialmente vocacionados para o cultivo; 2) baldios e outros 

chãos não afeiçoados para a actividade produtiva e aplicados a funções económicas 

                                                             
11 Antes disso, impõe-se, contudo, um breve esclarecimento relativamente à forma como será 
contabilizada a informação contida no arrolamento. Dar-se-á prioridade, sempre que a fonte o permitir, 
aos valores numéricos absolutos, contabilizando-se uma a uma cada unidade produtiva expressa nos 
cento e quarenta e três registos. Contudo, em múltiplos casos os registos são pautados pela indefinição 
e imprecisão do número de propriedades a que fazem referência, ou seja, o levantamento explicita 
claramente o número de operações de redistribuição e concessão de direitos de propriedade, mas nem 
sempre dá conta de quantos prédios estariam envolvidos nessa transferência.  
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complementares à agricultura; 3) terrenos salgados; 4) as aldeias, que haviam estado 

integralmente nas mãos dos inacianos; 5) terrenos que, pela sua morfologia e 

topografia distintiva, mereceriam ser distinguidos dos demais prédios – referimo-nos 

aqui, nomeadamente, às várias ilhas ou terrenos insulares detidos pelos religiosos; 6) 

os prédios que não se reportavam directamente ao trabalho da terra12, nem às suas 

actividades subsidiárias, desempenhando outro tipo de funções, nomeadamente como 

espaços de comercialização da produção local ou de bens provenientes do exterior, 

terrenos onde estavam edificadas estruturas de transformação de cereais produzidos 

nas terras, ou dedicados ao seu armazenamento (moinhos e celeiros) ou, ainda, 

imóveis residenciais e outros edifícios; por último, 7) uma categoria para imóveis não 

especificados, e que foi impossível precisar. 

 

Quadro 1. Função e aplicação económica das propriedades jesuíticas 
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115 4 2 3 3 8 8 

 

O Quadro 1 refere-se ao número de contratos de cedência de direitos por 

tipologia funcional das propriedades, não correspondendo ao número de concreto de 

propriedades envolvidas na transacção. É, por exemplo o caso de trinta e dois baldios 

cedidos em quatro contratos, ou de quatro aldeias, Velim, Ambelim, Assolná, Corlim, 

expressas no levantamento em apenas duas entradas, tendo em conta que Assolná, 

Velim e Ambelim são distribuídas em bloco no mesmo contrato de cedência. Existiriam 

pelo menos seis, mas perspectivando-se a existência de mais, terrenos salgados; e 

                                                             
12

 Embora, por exemplo, no caso de prédios residenciais em Verém se mencione que tinham associadas 
plantações de cocos. Uma vez que o registo destas propriedades assenta no seu caracter residencial e 
não de cultivo, o que indiciaria que a sua principal vocação seria a primeira e não a segunda, optou-se 
por incluí-los na tipologia “outros”. 
13 Inserem-se neste agrupamento recursos tão variados como: Loja de especiarias e mantimentos, 
localizadas em Panjim; direitos relativos à actividade piscatória em Chorão (cedidos à comunidade de 
pescadores de Ambarim); três cedências de direitos de propriedades sobre prédios residenciais em 
Verém; um “atafano de pão” (moinho) em Raia; nove “boticas” (estabelecimentos de venda de drogas e 
mantimentos em Raia); direitos sobre recursos aquáticos denominados Dacoly Toloy em Cortalim). 
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ainda dezasseis terrenos que desempenhavam outro tipo de funções que não a 

exploração do seu potencial agrícola. 

A propriedade jesuítica é, portanto, ao nível da aplicação funcional dos seus 

bens de raiz, definida principalmente pela sua vocação agrícola, à qual correspondem 

as cento e quinze entradas correspondentes a faixas de terra produtivas. Acresciam a 

estas os vários terrenos existentes nas ilhas e aldeias, bem como as unidades 

produtivas que poderiam ainda surgir por via do afeiçoamento dos incultos.  

Baseando-nos apenas no número de registos (uma vez que para este caso, o 

número absoluto de propriedades individuais, em função da ocasional imprecisão dos 

dados veiculados pelo levantamento, se revela impossível de determinar), consegue-

se, pelo menos, estimar percentualmente a posição ocupada pelos chãos 

eminentemente vocacionados para o sector primário face ao total do património 

jesuítico redistribuído: Resulta assim, da soma das referências para os terrenos 

agrícolas, aldeias e ilhas - de antigas terras jesuíticas com aplicação agrícola em curso, 

para a cronologia abarcada pelo arrolamento uma percentagem de 83,9%.  

Deter-nos-emos de seguida na primeira das tipologias atrás expressas, 

correspondente aos prédios de vocação agrícola, uma vez que em função das culturas 

produzidas estes apresentaram configurações diferentes uns dos outros. 

 

Quadro 2. Sub-tipologias da propriedade agrícola 
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Gráfico 1. Distribuição percentual das sub-tipologias da propriedade agrícola 

 

 

No quadro 2. e gráfico 1. foram apenas tidos em conta o número de referências 

de sub-tipologias relativas às terras agrícolas, uma vez que, devido à imprecisão 

numérica que caracteriza muitos dos registos se revela impossível formular qualquer 

cálculo preciso. Alguns incluem o número concreto de unidades de cultivo, mas muitos 

outros limitam-se a indiciar um plural, indicando apenas que nessa unidade existira 

mais que um terreno (não explicitando quantos). Consequentemente, ao somarem-se 

os valores expressos em cada registo, resulta um valor total (137) que ultrapassa o 

universo das referências à propriedade agrícola (115). Esta discrepância explica-se pelo 

facto de um mesmo registo incluir muitas vezes mais do que um chão, e por vezes de 

sub-tipologias diferentes. Contudo, o recurso ao número de registos, apesar das suas 

indiscutíveis limitações, permite que o observador se aperceba da difusão destes 

terrenos no levantamento da propriedade confiscada. 

Atentando, então concretamente nos resultados expressos no quadro, 

predominam os arrozais e produções derivadas da palmeira. Só a cultura do arroz 

corresponde a mais de metade dos registos (55%) que, juntamente, com a dos 

palmeirais (38.7%) ascende a 93.7%. Ao todo, as demais produções agrícolas são 

referenciadas apenas oito vezes, significando que o valor percentual combinado dos 

ananases, caju e dos vegetais cultivados em hortas, corresponde a uma percentagem 

de 6.3%.  
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2.2. Modalidades jurídicas de concessão de direitos de propriedade 

 

A secção subsequente diz respeito à perspectiva iminentemente institucional 

do processo de redistribuição do património fundiário pertencente à Companhia de 

Jesus. Atentaremos nos contratos de cedência que enquadram legalmente a concessão 

de direitos por parte do senhorio eminente – a coroa, e os concessionários a quem é 

cedido o direito para usufruir e dispor desses bens. 

As tipologias contratuais utilizadas na distribuição destas terras confiscadas 

foram a enfiteuse e o arrendamento. Recorreu-se, portanto, às modalidades jurídicas 

de cedência de recursos fundiários que se encontravam mais difundidas na Monarquia 

Portuguesa de Antigo Regime14. 

 

Quadro 3. Contratos de cedência 

Contratos Aforamento Arrendamento 

Modalidade 

não 

especificada 

Não 

apurável 

Horizonte 

temporal 

de 

cedência 

Três 

Vidas 
Perpétuo Triénio 

Nove 

anos 

Dez 

anos 

Vinte e 

Sete 

anos 

“Cedência 

Longa” 
 

Número de 

Registos 
8 43 28 14 5 29 7 9 

Totais 51 76 7 9 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14

 Leonor Freire Costa, Susana Munch Miranda, Pedro Lains, História Económica de Portugal, 1143-2010, 
Lisboa: A Esfera dos Livros, 2011, pp. 54-55. 
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Gráfico 2. Contratos de cedência 
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mais difundida era o aforamento perpétuo, seguida dos arrendamentos trienais e dos 

mesmos a vinte e sete anos. É também de assinalar o peso reduzido dos aforamentos 

em três vidas, que não enquadravam mais do que oito transferências de propriedade. 

Já os arrendamentos para nove e dez anos, somados constituem apenas 19 casos de 

cedências. 

Aprofundando as reflexões sobre os contratos de propriedade, centrar-nos-

emos nas lógicas que estariam por trás do recurso a uma determinada modalidade de 

concessão de direitos.  

São, desde logo, assinaláveis, os múltiplos aforamentos em perpetuidade. 

Assinalável porque para esta mesma época, no reino, o recurso a contratos 

enfitêuticos deste género (que equivaliam na prática à cedência irreversível do 

8 

43 

28 
14 

5 

29 

7 9 

143 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

Aforamento 

Arrendamento 

Não especificada 

Desconhecida 

Total 



11 |Edgar Pereira, A Redistribuição da Propriedade Fundiária Jesuítica em Goa (1759-1800) 

III EIJHM 2013 Évora | III Encontro Internacional de Jovens Investigadores em História Moderna 
III International Meeting of Young Researchers in Early Modern History 

domínio útil sobre determinado bem) recuava em determinadas regiões, tendo sido 

praticamente abandonado nas novas concessões aí realizadas15. 

Neste tombamento os emprazamentos perpétuos não estão linearmente 

associados às propriedades que rendem os foros mais insignificantes (embora incluam 

alguns valores sobejamente baixos), abarcando inclusivamente algumas pensões 

elevadas. Não se pode assim dizer que se verifique para este universo patrimonial a 

tendência que recorrentemente preside aos contratos enfitêuticos, nomeadamente 

em perpetuidade, de dizerem respeito a bens de valor residual, relativamente aos 

quais o proprietário directo (neste caso a coroa) não manifestava grande preocupação 

em salvaguardar o retorno efectivo num horizonte de curto-médio prazo16. Ou seja, 

uma explicação sobre as razões que presidem à celebração destes contratos de 

aforamento terá recorrer a factores e condicionantes de outra ordem.  

Como explicar, nomeadamente, o recurso a esta modalidade nos casos da Ilha 

de Quelossim (rendendo foros no valor de 800 xerafins à fazenda real), ou dos catorze 

coqueiros em Calata e Belbatim, cedidos por 1 300 xerafins anuais, para citar os dois 

emprazamentos mais valiosos desta tipologia. Porque seriam cedidos, de forma 

praticamente irreversível, imóveis que apontariam para um rendimento elevado, e que 

poderiam ser instrumentalizados para múltiplos usos caso fosse assegurado o seu 

retorno efectivo às mãos da coroa, a curto-médio prazo? A fonte, infelizmente, não 

oferece pistas que permitiam mais do que especulações pouco consistentes. 

 Já no caso dos arrendamentos por três anos encontramos um número elevado 

de contratos que envolvem o pagamento de rendas mais elevadas, por exemplo, dos 

trezentos xerafins - que poderíamos considerar, com uma margem relativamente 

abrangente, um valor limiar que definia uma pensão elevada (não obstante, a 

existência de alguns quantitativos muito inferiores). Se atentarmos sobretudo nos seus 

valores mais elevados, não deixa aqui de manifestar-se a correlação entre o 

rendimento potencial do prédio e o tipo de contrato a que se recorria, uma vez que 

outros bens de raiz que envolviam o pagamento de pensões mais elevadas, ou seja os 

que indiciavam maior afeiçoamento económico e maior produção de riqueza, eram 

cedidos com recurso a esta modalidade. 

                                                             
15 Por exemplo, no caso da região de Coimbra, estudado por Margarida Sobral Neto. Margarida Sobral 
Neto, Regime Senhorial, Sociedade e Vida Agrária. O Mosteiro de Santa Cruz e a região de Coimbra 
(1700-1834). Dissertação de doutoramento, Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 
1991, pp. 45-47, 165. 
16 Prosseguindo nesta tendência, então, quanto maior fosse o afeiçoamento económico do prédio, mais 
a administração régia procuraria acautelar a sua posição face à transmissão dos direitos. Isto significaria 
para estes casos, uma maior apetência para o arrendamento em detrimento do aforamento – uma vez 
que não implicava a transferência de direitos de propriedade, apenas a exploração económica do bem - 
e para a horizontes temporais de cedência mais reduzidos, para que a coroa pudesse mais prontamente 
dispor do bem e o pudesse instrumentalizar em função da oscilação dos seus interesses. Cf. Leonor 
Freire Costa et al., Ibidem, pp. 56-57. 
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 A totalidade dos casos de recurso ao arrendamento trienal reporta-se à 

cedência de arrozais. Entre as terras vocacionadas para a produção de arroz que eram 

arrendadas por três anos, encontrar-se-ia algumas das principais bolsas de terra das 

aldeias, que não obstante a separação de determinados chãos que eram cedidos 

isoladamente a particulares, manteriam, grosso modo a sua integridade. Este 

património seria cedido às comunidades, sobre quem recairia o ónus do pagamento de 

uma renda fundiária que, observada à escala dos outros quantitativos, poder-se-ia 

considerar elevada.  

 Conforme já foi enunciado anteriormente, é assinalável a reduzida difusão dos 

aforamentos vitalícios, que surgem no arrolamento sob a forma de cedências 

enfiteuticas em três vidas. Aplica-se perfeitamente neste caso a lógica relacional entre 

horizonte de cedência e prerrogativas envolvidas e a valorização dos prédios: os 

valores são extremamente residuais (variam entre 2 e 24 xerafins, ou seja entre 600 e 

7200 réis). 

Relativamente aos arrendamentos para nove/dez anos assinala-se o 

predomínio de plantações de coco, algumas com rendimentos apreciáveis17 e duas das 

ilhas detidas pela Companhia: Combarjua e Rachol, cedidas mediante a satisfação, a 

cada ano, de rendas no valor de 10 650 e 3 100 xerafins respetivamente (3 195 000 e 

930 000 réis respetivamente). 

Curiosa, e como tal digna de menção, é a associação aparente entre os 

arrendamentos a dez anos e os prédios não dedicados à produção agrícola, como o 

caso de baldios e de terrenos salgados, e ainda de aterros que, podendo ser 

aproveitados para o cultivo, não se tratavam exactamente de terrenos da maior 

aplicação económica. 

 

2.3. Rendimento dos imóveis 

 

O rendimento dos imóveis, considerada a variável mais representativa do 

diverso valor relativo da propriedade fundiária18, é, para esta fonte, intuída (em 

termos relativos e não absolutos) com base nos valores que são pagos ao senhorio do 

prédio – a coroa – como contrapartida à concessão de direitos de posse e usufruto 

sobre o bem: o seja, o valor das rendas e dos foros. 

                                                             
17 Como era o caso das propriedades sitas em Taleigão (4 903 xerafins /1 470 900 réis de foro), Raia (3 
100 xerafins /930  000 réis), a cedência integral do Palmar da Ponte por 2 600 xerafins/780 000 réis, ou, 
por último, a plantação de cocos “Galombo” em Marna (840 xerafins/252 000 réis). 
18

 José Vicente Serrão, Os Campos da Cidade. Configuração das Estruturas Fundiárias da Região de 
Lisboa nos Finais do Antigo Regime, Dissertação de doutoramento, Lisboa: Instituto Superior das 
Ciências do Trabalho e da Empresa, 2000, p. 45. 
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Atentar-se-á em primeiro lugar nas amplitudes - os valores mínimos e máximos 

das pensões que a coroa exigia como contrapartida pela distribuição das antigas terras 

que a Companhia de Jesus detinha em Goa. No limiar inferior destacam-se, ao nível 

dos contratos de arrendamento, os casos de dois conjuntos de plantações de cocos, 

localizadas respetivamente em Sernabatim e Dramapor, ambas alocadas por vinte e 

sete anos19, da qual resultava para a fazenda régia o valor residual de apenas um 

xerafim por ano (300 réis). Ao nível dos emprazamentos, menção para os recursos 

hídricos Dacoly Toloy (não se especificando em que consistiam concretamente), que 

não rendiam à coroa mais que 1 tanga e 43 réis (103 réis) - o mais baixo valor que 

neste arrolamento uma cedência de direitos de propriedade representara para os 

cofres reais -; o que poderá justificar o seu aforamento em perpetuidade a João 

Baptista Alves, residente em Verná, em 1781. No caso específico de uma propriedade 

fundiária cedida por intermédio de contrato enfiteutico, deverá destacar-se o caso das 

várias parcelas do Palmar de Ponte (Pangim), que no início dos anos setenta são 

aforadas em três vidas a residentes locais, a troco de foros entre os 2 e os 6 xerafins 

(600 e 1800 réis). 

 No espectro oposto, ou seja os direitos fundiários de valor mais elevado, 

destaca-se o conjunto formado pelas aldeias de Velim, Ambelim e Assolná, cuja 

concessão em bloco a dois co-detententores, realizada em 1794, renderia à coroa 31 

500 xerafins/9 450 000 réis, a cada ano de contrato. Só as três aldeias representavam 

28% do valor total das propriedades detidas pela Companhia de Jesus, representando, 

assim, uma muito relevante concentração patrimonial nas mãos dos seus dois 

proprietários.  

São igualmente dignas de nota as cedências das unidades de produção 

cerealífera integradas nos fundos de terras das aldeias, que constituíam muitas vezes a 

parte de leão dos recursos económicos à disposição das comunidades rurais e cujo 

rendimento fora apropriado pela ordem religiosa. Era este o caso do património detido 

pelos jesuítas em Margão, Talaulim, Benaulim ou Verna, que nos anos iniciais da 

década de oitenta foi sendo atribuídos às gãocarias locais, através de arrendamentos 

trienais. 

As ilhas são casos assinaláveis devido à coerência topográfica que a sua 

insularidade lhes garantia e que as separava das demais extensões de terra: Combarjua 

fora cedida, em 1780, a um hindu local mediante o pagamento de 10 650 xerafins/3 

195 000 réis, ou Rachol, que é arrendada, para o período entre 1780 a 1789, a Sonobo 

Sinay, residente em Ribandar, a troco do pagamento anual de 3100 xerafins/930 000 

réis (um valor substancialmente inferior aos direitos sobre Combarjua, mas, por outro 

lado, claramente superior ao da ilha de Quelossim que, assinalavelmente, fora aforada 
                                                             
19

 As plantações de cocos Santascale, Gantanachi Xir, Senhor Menino, situadas na aldeia de Sernabatim 
seriam conjuntamente arrendadas em 1781 ao morador local Inácio Furtado. Já a plantação de cocos 
em Dramapor é cedida a Caetano Cabral de Rachol, através de um contrato celebrado em 1780). 
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in perpetum, em 1777, a um Vitogi Camotim, residente em Panjim, mediante o 

pagamento de foro de 800 xerafins/240 000 réis). 

 Os valores identificados para os dois parágrafos imediatamente acima 

reportavam-se apenas a casos de cedências de curta duração, ou seja, arrendamentos. 

Relativamente aos emprazamentos, o mais alto valor registado para os foros pagos à 

coroa não ia além dos 1 300 xerafins/390 000 réis anuais, referentes à cedência 

perpétua de catorze coqueiros. Já para a outra modalidade de aforamento, contratos 

em três vidas, os valores da tributação não chegam sequer a alcançar a fasquia dos 25 

xerafins/7 500 réis anuais, o que patenteia a reduzida importância dos terrenos 

redistribuídos para este período de cedência. 

 Contudo, a mais valiosa de todas as propriedades nas mãos dos inacianos eram 

as três aldeias de Assolná, Velim e Ambelim. Infelizmente os resultados do 

levantamento não especificam qual a modalidade contratual e respectivo horizonte 

temporal que enquadrou esta cedência. Indica-se a sua concessão em 1794 – que por 

se tratar de uma data já tardia, indicia que teriam ocorrido redistribuições anteriores, 

obviamente em regime curta duração -, que renderia anualmente aos cofres do Estado 

cerca de 31 500 xerafins/9 450 000 réis, valor acrescido em cada ano de mais 

quinhentos xerafins, um valor de monta. 

 Que conclusões poder-se-ão então extrair das variações registadas no valor dos 

foros e rendas devidos anualmente à administração da fazenda? 

Começamos por chamar à atenção para a grande amplitude entre valores 

registados, quer nos contratos do mesmo tipo e/ou com o mesmo alcance temporal, 

quer nas modalidades de cedência distintas. Considerando as virtualidades de uma 

análise que parta do valor das pensões para deduzir um valor relativo dos prédios, ao 

atentar no antigo pecúlio da Companhia de Jesus, estar-se-ia, portanto, na presença de 

um universo de bens e recursos de valor altamente heterogéneo. Mas uma análise do 

rendimento dos prédios deverá ter forçosamente em conta, também, as tipologias de 

funcionalidade dos terrenos, uma vez que esta será indissociável da valoração que lhe 

é feita. Conferir se a aplicação económica de um determinado chão determina 

implicitamente o valor da pensão a pagar é o que nos propomos levar a cabo nas 

linhas que se seguem. 

Considerando esta correlação dupla (função-rendimento e modalidade de 

cedência-rendimento) observa-se que os arrozais e os coqueiros, enquanto sub-

tipologias (agrícolas), estariam entre os prédios rústicos mais valorizados do ponto de 

vista económico. Conforme observado atrás, as terras de cultivo de arroz 

representavam mais de metade das cedências, e à grande difusão ou procura destas 

estariam associados valores de foros e rendas consistentemente acima de boa parte 

das demais tipologias – exceção feita às plantações dedicadas à produção do coco, a 
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única que a nível de difusão acompanhava, ainda que à distância, os chãos do cultivo 

de arroz20. A observação dos registos para os arrendamentos trienais revelará uma 

intersecção entre cedências de curta duração, as (pelo menos algumas) mais altas 

quantias para as pensões agrárias, e as unidades dedicadas à cultura do arroz21.  

A comparação com terrenos de importância residual, como é o caso dos 

baldios, aterros e terrenos salgados, ou parcelas e apêndices de terreno de pequenas 

dimensões, tornará mais evidentes as considerações sobre a avaliação económica de 

categorias específicas de prédios. Estes chãos, contrariamente àqueles que visavam 

directamente a produção agrícola (particularmente para as duas culturas isoladas nos 

parágrafos anteriores) tinham um valor meramente residual e viam-se associados à 

transmissão de direitos mais alargados. 

Seria interessante atentar, ainda, noutros casos de incidência das punções 

sobre direitos de propriedade cedidos. 

No universo das redistribuições destaca-se, por exemplo, o registo referente a 

uma transferência de múltiplos chãos sitos em Carmona, que são arrendados em 1780, 

por vinte e sete anos a Rama Custam Porobo, residente em Ribandar, mediante o 

pagamento de uma renda anual de cerca de 2889 xerafins, 2 tangas e 30 reis/866 850 

réis. É impossível determinar quanto valiam individualmente cada um desses quase 

trinta chãos. Veja-se por exemplo, o caso de uma única plantação de coqueiros em 

Taleigão, que arrendada em 1780, por nove anos, a Vitogi Sinai Dempo morador em 

Corlua, obrigava o seu detentor a despender anualmente 4903 xerafins/1 470 900 réis 

em renda. Regressando à bolsa de terras de Carmona, poder-se-ia concluir que Rama 

Custam Porobo arrendara um conjunto numeroso de terrenos que se caracterizariam 

pela sua reduzida dimensão e/ou por um baixo potencial económico.  

Será também relevante chamar à atenção para a concessão conjunta de mais 

de uma dezena de prédios situados em seis localidades diferentes22, o maior número 

de localidades abarcadas numa cedência em todo o arrolamento. 

 

                                                             
20

 É de referir muitas unidades produtivas dedicadas principalmente a estas duas culturas, associavam 
muitas vezes outras produções de menor interesse potencial, mas úteis numa lógica de 
complementaridade. 
21

 Nomeadamente alguns dos fundos de terras (na sua totalidade compostos por unidades de cultivo do 
cereal), que sobejavam após a distribuição de determinados chãos avulsos, e que segundo o 
arrolamento eram cedidos às comunidades locais: em Talaulim por 13 848 xerafins e 24 réis/4 154 424 
réis, em Margão por 2 144 xerafins, 3 tangas e 57 réis/643 437 réis, em Benaulim por 1357 xerafins, 1 
tanga e 37 réis/407 197 réis, ou ainda, em Loutulim a troco de 1146 xerafins, 2 tangas e 48 réis/343 968 
réis. Também, por exemplo, o arrozal de Chorão, arrendado mediante o pagamento de 1 948 xerafins, 1 
tanga e 45 réis/584 505 réis; ou o arrozal namoxim em Jua (805 xerafins e 1 tanga/241 560 réis). 
22 Eram elas Margão, Calata, Raia, Loutulim, Majorda e Camorlim. 
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Para terminar, resta considerar o rendimento total deste património fundiário 

face ao total da receita régia orçamentada, contabilizando-se, assim, o peso que a 

propriedade confiscada aos jesuítas em Goa representava na estrutura financeira do 

Estado da Índia. 

Como vimos os réditos resultantes do pagamento das pensões de cedência 

ascenderiam em cada ano, a mais de trinta e três milhões de réis. Atentando nos 

dados disponíveis para os orçamentos do Estado da Índia na década de noventa de 

Setecentos, conhecem-se os saldos (compreendendo o balanço entre as receitas e 

despesas) apenas para os anos de 1791 e 1792. Como chamamos a atenção atrás, a 

quando da identificação da fonte alvo de análise, as informações recolhidas no 

arrolamento reportavam-se a um ano específico da segunda metade da década de 

noventa (sempre após 1794) e como tal, ter-se-á de considerar o peso da propriedade 

fundiária confiscada aos jesuítas com base em orçamentos de anos anteriores. 

Segundo um quadro síntese elaborado por Artur Teodoro de Matos23, relativo aos 

saldos dos orçamentos do Estado da Índia para o período que vai dos anos de 1752 até 

1819, as receitas para o ano de 1791 eram de 577 259 40024. Face a este valor, o que a 

coroa receberia pela cedência do antigo património fundiários dos jesuítas, 

representaria 5,82% das suas receitas anuais25. 

Os direitos de cedências cobrados sobre as terras redistribuídas não ocupariam, 

portanto, uma posição preponderante entre as fontes de rendimento da coroa. 

Contudo, a sua importância não deverá ser excessivamente minimizada, já que para o 

período em questão, caracterizado conjunturalmente por saldos financeiros 

positivos26, a fronteira entre o défice e o superavit foi por diversas vezes ténue27, e um 

                                                             
23 Artur Teodoro de Matos, “O Estado da Índia à procura da solvência financeira (1750-1820)” in in O 
Império Oriental (1660-1820), vol. 5, tomo I, de Nova História da Expansão, coordenação de Maria de 
Jesus dos Mártires Lopes, direcção de Joel Serrão e A. H. de Oliveira Marques, Lisboa, Presença, 2006, p. 
377. 
24 O referido quadro apresenta as mesmas informações para o ano subsequente de 1792; contudo, uma 
análise os valores desse ano face aos demais revela que este terá sido um ano algo atípico do ponto de 
vista orçamental, no qual a receita foi assinalavelmente superior ao que eram os valores habituais para 
os outros anos. Este foi aliás o ano em que a receita registou um valor mais elevado (670 803 953 réis) 
face a todo o período de cerca de setenta anos abordado (com diversas omissões, desde 1752 a 1819). 
Tendo em conta a atipicidade do ano de 1792, preferimos socorrer-nos da comparação ao ano de 1791, 
que estando cronologicamente mais distante, tenderá a estar mais próxima do que seria a normal 
situação financeira da administração régia ao longo dessa conjuntura. 
25

 Segundo Teodoro de Matos, a cobrança dos foros em Goa, Bardes e Salsete, representaria 7,2% da 
receita média da fazenda do Estado da Índia. Entrariam as pensões relativas à cedência dos bens 
confiscados neste quantitativo? Se for este o caso, os números expressos não coincidem. Ou por outro 
lado, incluir-se-iam os réditos do confisco num terço das fontes de receita da coroa que, segundo este 
autor, resultaria de múltiplas fontes de rendimento de valor residual? Cf. Artur Teodoro de Matos, 
Ibidem, p. 368. 
26 Idem, Ibidem, pp. 374-375. 
27

 Por exemplo, em vários anos da primeira década de Oitocentos. Se considerarmos o saldo do 
orçamento de 1791, o seu valor (17 748 300) era inferior em quase metade ao dos direitos de cedência 
da propriedade fundiária confiscada aos inacianos. Cf. Artur Teodoro de Matos, Ibidem, p. 377.   
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valor equivalente ao resultante da cobrança destes foros ou rendas poderia ser 

suficiente para fazer pender os saldos num ou noutro sentido. 

 

2.4. Perfil dos detentores de direitos de propriedade 

 

As próximas linhas centrar-se-ão nos usos e nas apropriações sociais que 

pautaram a redistribuição da propriedade fundiária. Se em anteriores secções 

preponderaram perspectivas jurídico-institucionais ou interessadas sobretudo na 

valorização económica, aqui a abordagem será principalmente sociológica, elegendo-

se como objecto central de análise a figura do proprietário. 

Considerar o detentor, entendido como aquele que dispõe e usufrui 

efectivamente da terra (por extensões temporais variadas, com direitos e 

prerrogativas mais ou menos alargados) remete para a definição de “Universo Rústico, 

cunhada por José Vicente Serrão. Tratava-se, nas palavras do próprio autor, do 

“universo constituído por todos os indivíduos com alguma espécie de ligação não 

ocasional {estável} à terra”, no qual estavam inseridos “todos os proprietários mais os 

exploradores exclusivamente rendeiros (sem propriedade)” e onde, pelo contrário, 

não cabiam “não só todos aqueles que não tinham qualquer relação com a terra, como 

ainda os que apenas tinham uma relação meramente precária ou imprecisa ou ainda 

os senhores directos dos prazos que não fossem também proprietários efectivos”28. 

Apesar das diferenças entre a matriz portuguesa de acesso à terra, estudada por 

Serrão, e a das Velhas Conquistas de Goa, o recurso a esta definição conceptual não 

nos parece, no âmbito desta comunicação, totalmente descabido. 

As reflexões que se seguem em torno do “universo rústico” permitirão aferir 

um conjunto de questões e problemas: por exemplo, se está em curso (ou não) um 

movimento de obtenção de terras por parte de indivíduos que não residiam junto a 

esses terrenos e que poderiam, em alguns casos, não assegurar directamente o seu 

aproveitamento económico; ou, ainda, se existe concentração da propriedade nas 

mãos de alguns indivíduos específicos (e que assim se assumem como grandes 

intervenientes no mercado da terra). Contudo, a questão verdadeiramente de fundo 

prende-se com a inserção destes indivíduos (considerados à luz de tipologias sociais 

em que se enquadrassem) nas estratégias de aplicação dos recursos fundiários postas 

em prática pela administração régia. Ou seja, qual ou quais os grupos da sociedade 

goesa que são favorecidos pela política redistributiva da coroa, ou, numa outra 

perspectiva, quem são os agentes sociais que melhor conseguiram aproveitar as 

oportunidades propiciadas por ela? 

 

                                                             
28 José Vicente Serrão, Ibidem, p. 77. 
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Quadro 4. Tipologias de usufruários/proprietários (em função dos contratos de 

cedência celebrados) 

 Comunidades Particulares Desconhecidos Outros Totais 

Número de 

usufrutuários/ 

proprietários 

14 115 2 1
29

 132
30

 

 

Gráfico 3. Distribuição percentual das várias tipologias de usufrutuários/proprietários 

(em função dos contratos de cedência celebrados)  

     

O quadro e gráfico supra demonstram que nos contratos de cedência de 

propriedades predominam as concessões a particulares, seguidos pelas comunidades 

de aldeia, que chamam a si aproximadamente 11% das cedências contratualizadas. 

Considerando a detenção da propriedade fundiária a partir da dicotomia 

individual/colectivo, ter-se-ia uma percentagem a rondar os 87%, que compreenderia 

os particulares (aqueles identificados pelo nome no arrolamento) e os oficiais da 

cobrança fiscal.  

 Contudo, ao levar-se meramente em conta o número e o tipo de contratos 

realizados estar-se-ia a incorrer numa análise superficial sobre o peso da propriedade 

individual, uma vez que este está longe de ser homogéneo quer nas suas 

características funcionais, quer no potencial económico dos seus imóveis. Tal como 

ficou patente atrás, entre o pecúlio fundiário que os jesuítas detinham em Goa existem 

                                                             
29 Os pescadores de Ambarim a quem são concedidos direitos sobre recursos hídricos em Chorão. 
30

 Se considerarmos que existem transferências que envolvem mais do que um proprietário e que 
existem várias cedências para um mesmo particular, explica-se a ligeira discrepância entre o valor total 
desta tabela (132) e o universo global dos vários contratos de propriedade (143). 
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disparidades profundas ao nível dos valores dos direitos a pagar a coroa. É, assim, 

imprescindível uma chamada à colação do rendimento dos prédios. 

 

Quadro 5. Rendas e foros anuais (em réis) por tipologia de usufrutuários/proprietários 

 Propriedade Comunitária Propriedade Particular Desconhecidos/Outros 

Receita 7 281 911 25 708 780 598 905 

 

Gráfico 4. Distribuição percentual de rendas e foros anuais por tipologia de 

proprietários 

 

O quadro 5. e gráfico 4. demonstram o predomínio assinalável dos 

proprietários privados no universo rústico dos detentores do pecúlio fundiário dos 

jesuítas. Assumem mais de ¾ da terra libertada pelo confisco, e são dessa forma os 

principais beneficiários da política distributiva da coroa. Pelo contrário, as 

comunidades aldeãs parecem sair a perder, sendo-lhes reservada pouco menos de 

22% do pecúlio, que lhes era cedido por um período extremamente reduzido. 

Comparando os resultados expressos nos quadros 4 e 5 e gráficos 3 e 4, 

depreende-se que se o predomínio de detentores individuais genericamente se replica 

de uns para os outros, o mesmo não ocorre em absoluto para a posse comunitária da 

terra, sendo a relação das gãocarias com a terra mais favorável, no que ao rendimento 

económico diz respeito. Se ao nível do número de contratos celebrados a diferença 

face aos particulares é abissal (de pouco mais de dez por cento para quase noventa 

dos particulares), para os quantitativos do rendimento a diferença é de, apenas, perto 

de um terço. Conclusão a retirar destas variações: um considerável número das 

cedências feitas aos detentores individuais dizia respeito a propriedades de baixo 

21,7% 

76,5% 

1,8% 

Propriedade 
comunitária 

Propriedade particular 

Desconhecidos/Outros 
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rendimento, não implicando o ascendente no número de contratualizações, por si só, a 

apropriação da principal massa de recursos fundiários. 

 

Procurar-se-á de seguida determinar se existe uma concentração destas 

propriedades num grupo restrito de detentores particulares, ou se pelo contrário a 

tónica está na dispersão e descontinuidade dos recursos. Assim, poder-se-á 

depreender se se está na presença de um padrão concentrado ou disperso de 

detenção da propriedade fundiária. 

Entre os principais proprietários particulares encontram-se: 1) Manuel António 

Monteiro e Bonifácio Francisco Pinto, os co-detentores das aldeias de Velim, Ambelim 

e Assolná (que rendiam anualmente à coroa 9 450 000 réis); 2) Vencatim Naique, 

morador local a quem fora arrendada por três anos a ilha de Combarjua, pelo valor de 

4 154 424 réis anuais; 3) Vitogi Sinai Dempo, habitante de Panjim, a quem fora 

concedida a mais valiosa plantação de cocos detida pela companhia de Jesus 

(representava a cada ano 1 470 900 réis, para a fazenda régia); 4) Rama Custam 

Porobo, de Ribandar, que celebrara quatro contratos de cedência com a coroa (o 

maior número para um só proprietário), pagando à coroa um total anual de 1 299 000 

réis; e, 5) Sonobo Sinai Dempo, rendeiro da Ilha de Rachol, a troco do pagamento de 

930 000 réis cada ano. 

 Englobando os valores relativos ao património transferido para estes cinco 

indivíduos – reforce-se, cinco em cento e trinta e dois detentores individuais e 

colectivos identificados – depreende-se que estes concentram nas suas mãos mais de 

metade do valor total do arrolamento (17 303 324 réis, correspondentes a 51,5%). A 

redistribuição dos bens fundiários da Companhia de Jesus ter-se-ia, portanto, pautado 

por um padrão da detenção de direitos de propriedade fortemente concentrado. 

 Sintetizando, as comunidades de aldeia surgem como a parte menos 

beneficiada pela política distributiva da coroa, pelo menos face aos detentores 

individuais. Não só figuraram bastante menos vezes nas cedências celebradas e foram 

contemplados com uma menor parcela do rendimento fundiário distribuído, como, 

nos contratos onde figuram, lhes são reservadas as modalidades de concessão mais 

exigentes – arrendamento trianual, que as forçava, no curto prazo, a terem de 

concertar-se com a coroa no sentido do prolongamento da ligação à terra. Já os 

particulares eram, no seio deste universo rústico, os concessionários 

preferencialmente visados pela monarquia. Reservam para si a parte de leão dos 

recursos fundiários, o que se deve, não só, ao grande número de cedências que sobre 

eles recaiu, mas também aos fortes indícios de que um conjunto restrito de indivíduos 

concentraria mais de metade do rendimento da propriedade fundiária jesuítica. 
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2.4.1. A propriedade e a proveniência do proprietário 

 

Quadro 6. Proveniência dos proprietários face à terra concedida  

 

Conferir o número de proprietários que não residiam nas imediatas 

proximidades das terras cedidas é relevante, na medida em que permite aferir o 

volume das transferências de rendimento para fora do meio de inserção – de umas 

aldeias para outras, ou destas para o meio urbano. Observando os cento e quarenta e 

três contratos que concessionam direitos sobre a terra dos jesuítas, cerca de metade 

(82) correspondeu a proprietários que residiam na mesma localidade onde se situava o 

património transferido. 

Contudo, tal como já foi afirmado na subsecção anterior, para se 

percepcionarem as verdadeiras implicações da questão, é necessário atentar não 

apenas no número de contratos realizados, mas também no rendimento económico 

dos prédios. 

Sem recorrer a uma análise exaustiva, considerando apenas o trio de 

propriedades mais valiosas concluímos que estas são, para cada um dos três casos, 

disponibilizadas a residentes dessas mesmas localidades – os contratos relativos a 

Assolna, Velim e Ambelim; às terras cedidas aos gãocares de Talaulim; e à ilha de 

Combarjua. Juntas perfaziam 15 075 324 réis, o que correspondia a perto de metade 

do valor total dos direitos a satisfazer à administração régia.  

É, justamente, na quarta propriedade de valor mais elevado que 

encontraremos o primeiro grande proprietário a residir fora da localidade na qual se 

localizava o chão obtido: uma plantação de cocos, situada em Taleigão, que fica na 

posse de Vitogi Sinai Dempo, proprietário citadino residente em Panjim. 

Estas reflexões levam-nos a considerar o menor peso que os proprietários 

absentistas ocupariam entre as terras disponibilizadas pelo confisco dos bens da 

Companhia de Jesus, comparativamente a uma posição mais preponderante ocupada 

pelos usufrutuários locais que residiam nas proximidades desses imóveis, os quais 

poderiam assim assegurar presencialmente a sua exploração económica. 

 

 Locais 
Provenientes de 

fora 

Não apuráveis/ 

desconhecidos 

Número de 

Registos 
82 44 17 
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2.4.2. Caracterização sócio religiosa dos proprietários 

 

Através da identificação onomástica e toponímica dos proprietários podem 

fazer-se algumas asserções quanto à sua caracterização sócio religiosa. Um 

inconveniente desta abordagem é que ela força a excluir da análise a propriedade nas 

mãos das comunidades, uma vez que o quadro não oferece dados relativamente à 

composição interna destas em matéria confessional. 

Quadro 7. Os proprietários em termos religiosos 

 Cristão Gentio Total 

Proprietários 

particulares 
77 22 99

31
 

 

Atentando-se exclusivamente nos proprietários individuais identificados por 

nome (o que excluí as comunidades), assiste-se ao predomínio dos cristãos sobre os 

hindus ou crentes noutras religiões. Um olhar isolado para estes quantitativos, poderia 

fazer crer que o critério religioso contribuiria fortemente para a definição de quem 

conseguia aceder à terra e de quem ficava arredado desta; consideramos contudo que 

estes valores, por si só, não permitem extrair interpretações conclusivas, e, como tal, é 

necessário ir mais além. Em que medida critérios estritamente pragmáticos, de ordem 

económica ou política - como por exemplo, melhores condições para assegurar o 

trabalho produtivo, para responder às obrigações fiscais impostas pela coroa, ou a 

capacidade para garantir o enquadramento político das populações locais - não se 

substituíram pura e simplesmente à conveniência do detentor dos direitos de 

propriedade partilhar a religião oficial do Estado Imperial? 

É ao nível dos casos específicos de cedência que se poderá esperar encontrar 

respostas mais esclarecedoras sobre a preponderância real do elemento confessional.  

Vemos assim a propriedade conjunta sobre Assolna, Velim e Ambelim, o mais 

valioso activo que os jesuítas de Goa possuíam, ser cedida a dois cristãos residentes 

locais (Manuel António Monteiro e Bonifácio Francisco Pinto). Por outro lado, as ilhas 

de Combarjua e de Rachol são cedidas a dois indivíduos que não professavam o 

cristianismo. 

                                                             
31

 A discrepância entre este valor e o total de proprietários particulares constantes do quadro 4, explica-
se pela existência de dezasseis proprietários apenas identificados pela função que desempenhavam ao 
nível da administração fiscal (sacadores e potecares), não figurando o respectivo nome no arrolamento. 
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Poder-se-á concluir, através do olhar panorâmico sobre os dados do 

arrolamento que o critério religioso não funcionaria por si só, nem como um factor 

inibidor ou impulsionador do acesso à terra. Atentando-se nos dados disponíveis para 

a composição demográfica do território goês, sabe-se que a população que professava 

o cristianismo representava a maioria dos efectivos32, e isso por si só poderá ser 

suficiente para explicar a maior incidência dos direitos de propriedade sobre este 

agrupamento sócio religioso. 

A nível do condicionalismo político sobre esta questão, o consulado pombalino 

significou uma abordagem de maior tolerância para com as outras confissões 

religiosas, e um abrandamento da intransigência do Estado em impor uma plena 

ortodoxia religiosa33. A posse da terra foi uma das áreas em que tradicionalmente se 

jogou a política confessional do Estado da Índia, procurando-se, por meio da coacção 

da lei ou de outras formas de violência menos institucionalizada, levar as populações à 

conversão. 

Ter-se-á assistido a uma tendência consistente de levantamento dos entraves 

colocados pela religião ao acesso à terra? É difícil, a partir dos dados veiculados pelo 

arrolamento, dar uma resposta a esta questão. Seguro é apenas o facto de indivíduos 

não cristãos, na sua maioria hindus, se encontrarem entre os detentores das antigas 

terras da Companhia de Jesus. Uma análise aos topónimos presente neste quadro 

revelam a presença de indivíduos que partilham apelido com algumas famílias 

importantes da vida económica goesa desta altura, com destaque para os Camotins, 

eminente família mercantil daquela praça34. 

  

Conclusão 

 O arrolamento referente à distribuição do património fundiário confiscado pela 

administração régia aos Jesuítas em Goa esclarece-nos um pouco mais quanto à 

dimensão da riqueza e património movimentado pelos jesuítas, nomeadamente dos 

empreendimentos económicos que envolviam aterra. Baseando-nos nos dados 

veiculados pela fonte contabilística, a ordem deteria, só em bens imóveis um pecúlio 

de grande diversidade e valor. 

 A importância deste património fundiário para o governo da Índia não merece 

grandes dúvidas, basta considerar o encaixe financeiro que este património 

representava anualmente. Uma vez cedidos direitos de exploração ou direitos de 

propriedade às entidades interessadas, estas terras rendiam agora as rendas e foros 

cujo pagamento os detentores haviam contratualizado com a coroa. Como vimos, o 

                                                             
32

 Maria de Jesus dos Mártires Lopes, Ibidem, p. 83-87. 
33

 Idem, Ibidem, p. 143. 
34 Idem, Ibidem, p. 108. 
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valor resultante dessas pensões não ocupava uma posição central entre as fontes de 

rendimento da fazenda real, mas num período em que os equilíbrios financeiros eram 

precários, os valores resultantes das cedências deste património equivaliam à 

diferença entre um ano deficitário ou superavitário para os cofres da monarquia. 

Importa considerar, também, as possibilidades que este pecúlio representava 

ao nível da economia distributiva da coroa, os recursos que disponibilizava para a 

remuneração de serviços, ou como forma de atrair determinados agentes sociais para 

a sua esfera de interesses. 

 Para as forças sociais e vários grupos de influência, o manancial de recursos 

alvo de redistribuição não deixaram de representar uma oportunidade. Em escalas 

variadas, observa-se a movimentação da sociedade goesa, de forma aparentemente 

transversal ao espectro social, no sentido de aceder aos espólios fundiários que 

sobreviveram à ordem. Os grupos mais poderosos socioeconomicamente asseguram 

as principais parcelas, e outros mais modestos intentaram, também, à escala das suas 

possibilidades, obter para si pequenos quinhões de terra. 

O saldo do movimento de apropriação dessas terras traduziu-se num padrão de 

detenção do rendimento fundiário disponível bastante concentrado, no qual os cinco 

mais importantes detentores de terras controlavam mais de metade dos recursos da 

terra. Os principais beneficiários da política redistributiva são, assim, perfeitamente 

identificáveis. Também os perdedores o são. Tratam-se nomeadamente das estruturas 

comunitárias da ruralidade, entenda-se as gãocarias. Se estas conseguem aceder a 

alguns fundos de terra, são-no a um nível largamente inferior ao dos particulares e 

sobre eles recaem cedências de horizonte muito curto e sem grande abrangência 

jurisdicional, sendo evidente a tentativa da coroa em submete-las aos seus interesses. 

O factor confessional revela-se aparentemente irrelevante na determinação de 

quem seria agraciado com as concessões fundiárias. Ao nível da distribuição 

predomina a concessão a cristãos, predomínio que se deve mais a razões de índole 

demográfica e económica, do que a quaisquer imperativos políticos – o que faz todo o 

sentido, se se considerar a vigência do Decreto Pombalino de 1761, que veio por termo 

às discriminações jurídico-institucionais assentes no critério religioso. Apesar de tudo, 

quando se consideram os valores associados ao potencial económico das propriedades 

esbate-se um pouco a predominância dos cristãos como proprietários da terra, já que 

algumas das mais importantes propriedades cedidas estão na posse de indivíduos não 

cristãos. 

 Por último, considera-se em que medida a nova disponibilidade de terra 

que a redistribuição da propriedade jesuítica configurava representou um movimento 

consistente em direcção à apropriação do solo. Alguma historiografia, principalmente 
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nos círculos académicos indianos35, mas não só36, tem identificado a segunda metade 

do século XVIII como um período de viragem na feição económica e político-

administrativa do Estado da Índia. Após a perda da Província do Norte, e perdido o 

controlo dos mares asiáticos e dos principais pontos costeiros do trato, ter-se-ia 

transitado de uma configuração assente no controlo da rede marítimo-mercantil para 

a territorialização efectiva. Este movimento tivera expressão em dois vectores: a 

aquisição dos territórios das chamadas Velhas Conquistas e a desamortização da terra 

controlada pelas ordens religiosas, com a Companhia de Jesus à cabeça37. 

Através da análise de retrato específico da redistribuição dos prédios rústicos 

jesuíticos não é possível aferir competentemente questões desta magnitude, mas 

permite concluir com segurança que este processo colocou no mercado fundiário um 

conjunto considerável de terra, face ao qual se mobilizaram agentes de diversos 

quadrantes. Não restam portanto dúvidas de que a terra era um recurso valorizado 

social, económica e politicamente, no contexto dos territórios circundantes à capital 

do Estado da Índia. 

                                                             
35

 Pius Malekandathil, “Economic Process, Ruralisation, and Ethnic Mutation. A Study on the Changing 
Meanings of Lusitanian Space in India, 1780-1840” in Itinerario, vol. XXXV, nº 2, 2011; Remy Dias, 
Ibidem.   
36 Eugénia Rodrigues, “A agricultura: entre as comunidades de aldeia e os empreendimentos estatais” in 
O Império Oriental (1660-1820), vol. 5, tomo I, de Nova História da Expansão, coordenação de Maria de 
Jesus dos Mártires Lopes, direcção de Joel Serrão e A. H. de Oliveira Marques, Lisboa: Presença, 2006, 
pp. 449-510. 
37 Remy Dias, Ibidem, p. 26. 


