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The Society’s landed property in Goa after the Jesuits’ expulsion. Confiscation and Granting 

of property rights in the late 18
th

 century Estado da India 

  

This paper aims to provide insight on the processes of confiscation and subsequent 

redistribution of Goan landed property and agrarian rents that the Estado da India confiscated 

from the Society of Jesus after the religious order was suppressed in the domains of the 

Portuguese crown in 1759. I intend to explain how the Board of Confiscation of Goa and the 

Estado da Índia, charged with managing the economic and financial assets formerly owned by 

the Jesuits, planned and brought to fruition the concession of the Society’s real estates. To 

achieve this goal, I will summarize the main conclusions I have drawn from data taken from 

several budgetary records and property inventories elaborated by the board two decades after 

the suppression of the religious order. Consequently, a survey on the immovable goods owned 

by the Jesuits in the later period of their existence will be provided, allowing its different 

functions to be determined and its economic potential to be measured. The different and specific 

contractual typologies through which the concessions were carried out will be identified and 

further analysed, so to reveal what the Board sought to achieve in terms of fiscal revenue, 

economic exploitation or political and social uses of those properties. The article’s main aims 

are therefore: on the one hand, to assess the scale of the landed patrimony owned by the Jesuits 

in the first half of the 18
th
 century; on the other, to hypothesize the social participation in the 

redistribution of Jesuit real-estates as an expression of an increasing interest of the Indo-

Portuguese society in acquiring and extracting revenue from land. 

 

 

A propriedade fundiária da Companhia de Jesus em Goa após a extinção. Confisco e 

concessão de direitos de propriedade no Estado da Índia do final do século XVIII 

 

Este paper procura fornecer uma visão sobre os processos de confisco e subsequente 

redistribuição da propriedade e dos rendimentos fundiários da Companhia de Jesus em Goa, 

após a extinção daquela ordem religiosa nos domínios da coroa portuguesa em 1759. Pretendo 

explicar como a Junta do Confisco de Goa e do Estado da Índia, encarregues da gestão dos 

recursos económicos e financeiros das antigas propriedades dos Jesuítas, planearam e 

materializaram a concessão dos bens fundiários da Companhia. Para alcançar este objectivo, 

resumirei as principais conclusões que retirei de dados de vários registos orçamentais e tombos 

de propriedade, elaborados pela Junta duas décadas após a extinção da ordem religiosa. 

Consequentemente, será fornecido um levantamento dos bens imóveis dos Jesuítas no final do 

período da sua existência, permitindo determinar as suas várias funções e medir o seu potencial 

económico. As diferentes tipologias contratuais por via das quais as concessões foram 

realizadas, serão identificadas e analisadas a posteriori, para revelar aquilo que a Junta 

pretendia alcançar em termos de receita fiscal, exploração económica ou usos políticos e sociais 

destas propriedades. Os principais objectivos do artigo são assim, por um lado, avaliar a escala 

do património dos Jesuítas na primeira metade do século XVIII, e, por outro, defender a 

hipótese da participação social na redistribuição do património jesuíta como uma expressão do 

crescente interesse da sociedade indo-portuguesa na aquisição e extracção de receitas sobre a 

terra. 

 


