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Entailed properties and local catholic elites in Goa 

 

António Manuel Hespanha argues that we cannot understand a legal institution outside of its 

sociocultural, political and economic context of application. This assertion fully applies to the 

analysis of the practical effects of the transplant of legal solutions in the Portuguese overseas 

territories in general, and more particularly in the establishment of entailed properties (vínculos) 

by the local Catholic and westernized elites in the old conquests of Goa. The study of different 

documents from the 18
th
 and 19

th
 centuries – both legal and non-legal documents – reveals that 

for those elites creating a vínculo under Portuguese law was not only considered a prerogative 

of nobility (according to dominant, Portuguese-influenced, trends in Goa in the period), as well 

as a way that helped concentrate the bulk of the family property in the hands of the eldest male 

heir (according to Hindu custom). We believe this to be one of the reasons for the number of 

capelas and morgados found when studying families within this group, as well as the emphasis 

given to the founders and to successive entail administrators. In Goa, entails had specific 

features. On the one hand, although they were mostly capelas, they were invariably called 

morgados: the social importance locally associated to the morgadio justified the lack of legal 

accuracy. On the other, these entails largely tended to persist in practice even after the 19
th
 

century abolition policies of the Crown targeting hereditary vínculos in property. 

 

 

Morgados e elites naturais católicas em Goa  
 

Explica António Manuel Hespanha que é impossível avaliar um instituto jurídico 

descontextualizado do seu âmbito sociocultural, político e económico de aplicação. Cremos que 

esta asserção tem pleno cabimento na análise dos efeitos práticos da transplantação de soluções 

jurídicas portuguesas nos territórios ultramarinos em geral e mais particularmente na instituição 

de vínculos por parte das elites naturais católicas e ocidentalizadas nas Velhas Conquistas de 

Goa. O estudo de diversa documentação dos séculos XVIII e XIX – seja ela de natureza 

jurídica, seja de caráter não-jurídico – permite concluir que na ótica das referidas elites a 

vinculação da propriedade permitida pelo direito português era não só considerada um apanágio 

de nobreza (de acordo com padrões aportuguesados dominantes na Goa da época) como 

também uma solução que facilitava a concentração do grosso do património familiar nas mãos 

do herdeiro masculino mais velho (conforme aos costumes hindus). Cremos ser esse um dos 

motivos que justificam a frequência de capelas e morgados que encontramos ao estudar as 

famílias do grupo em questão e o realce dado quer aos instituidores quer aos sucessivos 

administradores de vínculos. Vínculos esses que são adaptados em Goa com algumas 

particularidades. Lembremos duas. Por um lado, apesar de na sua maioria se tratarem de simples 

capelas, são invariavelmente denominados morgados: a importância social localmente associada 

ao morgadio justificava a falta de rigor jurídico. Por outro, tendem em boa medida a persistir na 

prática mesmo depois das políticas oitocentistas de abolição da vinculação hereditária da 

propriedade determinadas no reino. 

 


