
Eugénia Rodrigues (IICT) 

sazora@sapo.pt 

 

Mozambique, 16th-18th centuries: land and territory between African and European 

institutions 

 

Since the late 16th century, there were several projects of territorialisation of the Portuguese 

empire in the Indian Ocean. In Mozambique, the Portuguese crown's domination became 

evident, mainly, in the Zambezi valley. Normative solutions to organise this territory and 

regulate property rights were transposed from those used in the Estado da Índia (State of India), 

combining European institutions, emphyteusis and the concession of crown assets. However, 

when introduced in Mozambique, these legal formulas – corresponding to the designation of 

prazos da coroa (crown grants) – had to accommodate to the rules of African societies. Land 

ownership shaped hierarchies in the European societies, and also in several colonial societies, as 

was the case of Mozambique. From this point of view, one must consider the importance of land 

in the organisation of society and for power structures, as well as tensions related to the exercise 

of different rights over the land, namely the relations between the landowning colonial elite and 

Africans. This paper aims at exploring questions such as: how did the Portuguese institutions 

interact with African practices of organising land and property, so as to shape a specific 

normative framework? How relevant was the concession of crown grants in order to establish a 

social base of support for the political projects of the Portuguese monarchy? What was the 

relationship between landholding and social and geographical mobility? How did the transfer of 

property to settlers affect the organisation of local life? Which rights did Africans claim over the 

land? Which were the African practices of resistance and negotiation in view of the domination 

strategies from the landowning elite? 

 

 

Moçambique nos séculos XVI a XVIII: a terra e o território entre instituições africanas e 

europeias 

 

Desde o final do século XVI, multiplicaram-se os projectos de territorialização do império 

português no Índico. Em Moçambique, a dominação da coroa portuguesa evidenciou-se, 

principalmente, no vale do Zambeze. As soluções normativas para organizar o território e 

regular os direitos de propriedade da terra nesta região foram transpostas das que estavam em 

uso no Estado da Índia, combinando instituições de matriz europeia, a enfiteuse e a doação de 

bens da coroa. No entanto, na sua introdução em Moçambique, essas fórmulas jurídicas – 

traduzidas na designação de prazos da coroa – tiveram de se acomodar às normas das 

sociedades africanas. A propriedade da terra estruturou as hierarquias nas sociedades europeias 

e, também, em várias sociedades coloniais, como foi o caso de Moçambique. Nessa perspectiva, 

importa considerar a relevância da terra na organização da sociedade e nas estruturas de poder, 

bem como as tensões associadas ao exercício de diferentes direitos sobre a terra, nomeadamente 

as relações entre a elite colonial detentora das terras e os africanos. Nesta comunicação, 

pretende-se explorar questões como: como é que os regimes de propriedade do reino se 

articularam com as formas de organização do território e da propriedade africanas, de modo a 

definirem um quadro normativo específico? Qual a relevância da concessão dos prazos na 

constituição de uma base social de apoio aos projectos políticos da monarquia portuguesa? Qual 

a relação entre a detenção da terra e a mobilidade social e, até, geográfica? Como é que a 

transferência de propriedade para a elite colonial afectou a organização da vida local? Que 

direitos reivindicavam os africanos sobre a terra? Quais foram os processos de resistência dos 

africanos e de negociação face às estratégias de dominação da elite detentora das terras? 

 


