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Resumo 

 

Há mais de três décadas, o historiador Charles Boxer sugeriu que as donas da Zambézia 
eram “algo de único em todo o Império Colonial Português, ou em qualquer outra 
parte”. Ele referia-se ao protagonismo adquirido nos séculos XVIII e XIX pelas 
mulheres detentoras de prazos da Coroa no vale do rio Zambeze. Desde então, o 
desenvolvimento dos estudos sobre a história das mulheres, independentemente da 
perspectiva epistemológica adoptada, tem produzido narrativas que permitem 
relativizar aquela singularidade.  

Ainda assim, o poder dessas mulheres, na sua maioria mestiças, esteve muito associado 
ao domínio dos prazos da Coroa. Baseados no elevado número de mulheres 
possuidoras de terras e na sua grande influência na região, bem como em 
documentação tardia, alguns historiadores consideraram a concessão de aforamentos 
às mulheres e a sucessão por via feminina uma peculiaridade do regime jurídico dos 
prazos nesta região. A historiografia tem associado essa proposição a determinados 
momentos fundadores, geralmente relacionados com normas legais impostas pela 
Coroa. Consoante a legislação avocada, a origem das concessões femininas teria sido 
desencadeada pela política régia para o Estado da Índia ou para Moçambique.  

Este seminário pretende discutir o papel das donas da Zambézia tendo em conta os 
contextos históricos que lhes permitiram construir um notável poder. Como se 
estruturaram a política régia e as práticas administrativas relativas à concessão de 
terras a mulheres? De que modo essas medidas foram aplicadas ou manipuladas em 
função de diferentes interesses locais, dando origem à construção de um discurso que 
ergueu a sucessão feminina como elemento central da instituição dos prazos? Como se 
articulava a política da Coroa com as estratégias das famílias deste território para 
acederem e preservarem o património? Que relevância teve o contexto africano na 
construção do poder dessas mulheres? 
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