
Teresa Rebelo da Silva (CL-ULisboa) 

teresinhars@gmail.com 
 

Arguments for the granting of uncultivated land as sesmarias in the works of Portuguese 

jurists from the 16th and 17th centuries 
 

Given the importance of sesmarias in the Portuguese empire, there will be an examination of 

the debate and the arguments set out regarding the granting of uncultivated land as sesmarias. 

The reasons supporting the royal right to allot uncultivated land will be discussed. This debate 

focuses primarily on three not necessarily contradictory arguments: the dominion over the 

kingdom's lands as belonging to the king, the royal right to distribute land among his subjects, 

and the notion of uncultivated land as vacant property. On the other hand, it will be discussed 

whether the sesmaria allotment, based on the obligation to farm the lands, means the transfer of 

the useful and direct dominion over the land or not (and what are the conditions). 

 

 

A fundamentação da doação de terras incultas em sesmaria nas obras de juristas portugueses 

dos séculos XVI e XVII 

 

Tendo em conta a importância das sesmarias na colonização dos territórios do império 

português, analisa-se – a partir das obras de juristas portugueses dos finais do século XVI e do 

século XVII – o debate e os argumentos apresentados acerca da doação de terras incultas em 

sesmaria. Apresenta-se a discussão acerca da fundamentação do direito régio a dar as terras 

incultas em sesmaria. Este debate centra-se fundamentalmente em torno de três argumentos não 

obrigatoriamente contraditórios – o domínio das terras do reino como pertença do rei e/ou o 

direito régio a distribuir as terras entre os seus súbditos e/ou o incultos como bens vagos. Por 

outro lado, discute-se se a doação em sesmaria, assente na obrigação de cultivo, significa ou não 

(e quais os condicionalismos) a outorga do domínio útil e directo das terras. 

 


