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Resumo 

A Grande Mumbai, uma das maiores metrópoles da Índia, pertenceu aos portugueses 

entre 1534 e 1739, à exceção da pequena ilha de Bombaim, cedida aos britânicos logo 

em 1665. Esta área constituiu o território de Baçaim, nome da sua antiga capital. Foi o 

primeiro estabelecimento dos portugueses na Ásia com uma área significativa, 

incluindo não apenas uma cidade, mas também um extenso entorno rural. 

Os portugueses gozaram de uma estabilidade político-militar assinalável no primeiro 

século e meio da sua presença, o que favoreceu a tarefa de apropriação do espaço, 

através da incorporação de estruturas preexistentes, da utilização de soluções usadas 

noutras cidades luso-asiáticas ou da criação de métodos originais de senhorio. 

Este território foi espaço de numerosas trocas entre os mundos europeu e indiano. Os 

portugueses adoptaram em grande extensão o modelo económico e de exploração 

fundiária preexistente, assegurando uma relativa estabilidade da vida rural. A malha 

administrativa e parte do regime senhorial foram também mantidos, nomeadamente ao 

nível fiscal. A circunstância inusual para a Ásia de domínio de um espaço 

significativo forjou uma sociedade peculiar, onde nobreza fundiária e missionários 

terratenentes disputaram o poder, ante a acção ineficaz ou mesmo ausente da Coroa. 

São estas realidades políticas, económicas e sociais do território de Baçaim que se 

procurarão abordar, no quadro de uma reflexão sobre a natureza do Estado da Índia e 

do próprio Estado moderno. 
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