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Resumo

A Província do Norte constituiu a primeira parcela do Estado da Índia com dimensão e
profundidade territorial. Até então, a soberania portuguesa na esfera oriental do
Império implantava-se apenas em posições costeiras – cidades ou fortificações – ou
pequenas ilhas. Para além das suas quatro cidades costeiras – Chaul, Baçaim, Damão e
Diu – o território foi dotado de uma extensa rede de fortificações de menor dimensão e
na qual se incluem estruturas de grande diversidade morfológica. Como consequência
do modelo de ocupação e administração adoptado para o território, na primeira linha
da sua defesa ou segurança estava uma abrangente rede de casas-torre ou casassenhoriais, muitas das quais foram fortificadas com posições de artilharia.
Não apenas pelo seu número, mas também pela sua diversidade – a nível de desenho e
de materiais construtivos – e pelas relações estabelecidas entre si, toda esta rede de
sítios fortificados, complementada com o modelo miliciano para a sua guarnição e
com as armadas militares, constitui um sistema defensivo territorial de elevado
interesse histórico, especialmente ao nível da história da arquitectura, urbanismo e
paisagem.
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