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A comunicação que nos propomos apresentar pretende atentar numa disputa sobre a posse de 

património fundiário em Salsete, nas Velhas Conquistas de Goa, desde finais do século XVI até à 

segunda metade do século XVIII. 

As três povoações estiveram implicadas na célebre sublevação contra a autoridade dos 

portugueses ocorrida em 1583 (em torno do “Martírio de Cuncolim”), após a qual as comunidades 

aldeãs haviam sido punidas com o confisco das aldeias e perda de todos os direitos relativos à 

disposição e usufruto destas e dos seus recursos. Transitando numa primeira fase para a fazenda 

régia, seriam subsequentemente concedidas a um particular que depois as cedera à Companhia de 

Jesus. 

A disputa oporia, assim, por um lado, o Colégio de Cochim da Companhia de Jesus (entidade 

que posteriormente assumiria a designação de Província do Malabar) e, por outro, grupos de 

interesses provenientes do interior das próprias aldeias que se reivindicavam da condição de gancares 

(representantes da comunidade, munidos da prerrogativa da gestão e distribuição das terras das 

aldeias). Nesta disputa a Coroa, quer através das suas instâncias metropolitanas, quer da 

administração do Estado da Índia, seria chamada a mediar o conflito. 

O conflito entre as duas partes persistiria até à extinção da Companhia de Jesus em 1759. A 

comunicação pretenderá abordar a solução ensaiada pelo Estado face ao desaparecimento desse 

património e a forma como a expulsão dos jesuítas é articulada na argumentação que visava o retorno 

das aldeias às “suas” comunidades. 

Em termos expositivos será passada em revista, nas suas linhas gerais, a disputa judicial em 

curso durante quase dois séculos, destacando-se os princípios doutrinários e argumentação jurídica 

utilizada. Além destes fundamentos de ordem mais teórica, chamar-se-á à atenção para contingências 

e interesses pragmáticos que terão contribuído para a atribuição dos direitos de propriedade de jure, e 

para os factores que condicionam a aplicação (ou não) de facto destes direitos. 
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Os limites cronológicos terminais da comunicação situar-se-ão na conclusão do reinado 

josefino, uma vez que se pretende enfatizar a expulsão dos jesuítas, como momento no qual a 

questão da detenção dessas propriedades se coloca com especial premência perante administração 

pombalina que desencadeara a extinção da Companhia. Na conjuntura que se segue ao confisco dos 

bens jesuíticos - uma vez colocada em marcha a sua redistribuição, e determinada a forma de 

administrar e instrumentalizar esse pecúlio - a questão das relações institucionais do Estado da Índia 

com as comunidades de aldeias apresenta-se particularmente interessante.  

  A comunicação pretende ser um contributo para uma melhor compreensão dos fundamentos 

jurídico-políticos em torno do recurso a direitos de propriedade (sobre bens fundiários) no império 

português do Oriente, particularmente para a segunda metade do século XVIII. Atentar-se-á, 

nomeadamente, na forma como a administração régia se relaciona, por um lado com formulações de 

posse e usufruto da terra que precedem o estabelecimento dos portugueses - qual o grau de 

plasticidade, qual a capacidade de adaptação e integração do direito português e dos seus institutos 

legais de propriedade face às modalidades análogas dos territórios da Goa pré-portuguesa; e por 

outro, com uma entidade proprietária tão politico-socialmente influente e economicamente poderosa 

como era a Companhia de Jesus. 

 


