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Property rights and social uses of land in the Portuguese Northern Province (1534-1739) 

 

The purpose of this paper is to summarise the regulation on property rights in the Northern 

Province (Bassein and Daman) during the 200 years that territory was included in the 

Portuguese monarchy. It is divided in four distinct parts. The first part looks into the pre-

existent system of appropriation and distribution of land rights, characterised by the iqtā, a 

common institution in the Islamic world. Since they did not involve any primordial domain over 

the land as the Europeans saw it, iqtās would be brought to emphyteusis and its system, in order 

to ensure land redistribution in favour of the Portuguese. This juxtaposition of distinct 

institutions served several purposes: territorial organisation, military defence of populations, tax 

collecting, transfer of property rights, economic basis and social prestige for an elite at the 

service of the Portuguese monarchy. The second part tries to keep the fundamental aspects of 

the system of the Prazos do Norte (as those granted lands were known in the Portuguese State 

of India) on a dynamic perspective, addressing issues such as rules of disposal and transfer of 

emphyteutic contracts and the relationship between tenants and both the crown and the 

indigenous population. Given that the monarchy insisted on keeping records, the third part 

attempts to recreate the possible profile of tenants and granted assets. The fourth and last part 

looks into the multiple ways tenants used their property rights. Frequent transfers of ownership, 

cases of sub-emphyteusis, the use of income from villages to form pious legacies and resort to 

the «renewal right» are telling of the role emphyteusis played in shaping a local elite. 

 

 

Direitos de propriedade e usos sociais da terra na Província do Norte (1534-1739) 

 

Este texto tem como propósito traçar uma síntese sobre a regulação dos direitos de propriedade 

na Província do Norte (Baçaim e Damão) no decurso dos 200 anos em que esse território esteve 

agregado à monarquia portuguesa. Estrutura-se em quatro partes distintas. A primeira parte 

observa o regime preexistente de apropriação e distribuição de direitos fundiários, marcado pela 

iqtā, um instituto comum no mundo islâmico. Por não implicarem o senhorio primordial da terra 

tal como era entendido pelos europeus, as iqtās seriam trazidas à enfiteuse e ao seu regime, a 

fim de garantir a redistribuição da terra em favor dos portugueses. Esta justaposição de 

institutos distintos servia o cumprimento de funções diversas: organização territorial, defesa 

militar das populações, mediação fiscal, transferência de direitos de propriedade, base de 

sustentação económica e de prestígio social de uma elite ao serviço da monarquia portuguesa. 

Na segunda parte, procura-se reter os aspectos estruturantes do regime dos prazos do Norte em 

perspectiva dinâmica, abordando questões como as regras de disposição e transmissão dos 

prazos e o relacionamento dos foreiros com a coroa e com a população indígena. Tendo em 

conta a insistência da monarquia na feitura de tombos, a terceira parte visa elaborar o retrato 

possível dos foreiros e dos bens concedidos. A quarta e última parte observa os múltiplos usos 

que os foreiros fizeram dos seus direitos de propriedade. Transações frequentes da posição de 

propriedade, situações de subaforamento, a utilização dos rendimentos das aldeias para a 

constituição de legados pios e o recurso ao «direito de renovação» são reveladores do papel que 

os prazos tiveram na cristalização de uma elite local. 

 


