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Abstract (English)  

The main objective of this panel is to discuss the historicity of the concept of property along multiple 

dimensions. To distance from common sense that either condemns or legitimizes any collective action, 

one must acknowledge the concept of absolute property as a historical construct, as well as the 

importance of drawing upon past experiences of safeguarding the common interest in order to uphold 

collective actions that advance societal interest at large, beyond their specific social loci. Moreover, 

knowledge of legal norms concerning property and access to land produced by our former metropolis 

and how they nowadays unfold and are reinvented in nations like Angola and Brazil opens up a unique 

opportunity for the production of current legislative standards and new cultures that acknowledge 

collective action as worth protecting, however subject to the contemporary world framed by capitalism. 

Investigating historical experiences that underpinned our view on property and comparing it to that of 

our former metropolis and across the Portuguese-speaking countries provides have a unique opportunity, 

based on the thoughts of a set of researchers (senior and junior experts, PhD and MA students), to 

produce in-depth considerations that enable a theoretical renewal on such a central concept to the 

contemporary world and the object of the most important discussions at international History and Law 

seminars. In short, this panel aims to reflect upon the power games surrounding property rights. Our 

theoretical effort will be directed towards analysing the "Portuguese way" in different Portuguese-

speaking regions. By de-naturalizing the key idea of "legitimate title", we also mean to unveil the 

underlying mechanisms in the invention of succession chains in conflict areas. 

 

Abstract (PT)  

O principal objetivo desse painel é o de discutir a historicidade do conceito de propriedade em múltiplas 

dimensões. Para sair do senso comum que ora condena, ora legitima qualquer ação coletiva, é preciso dar 

a conhecer que o conceito de propriedade absoluta é uma construção histórica e que as experiências 

pretéritas de salvaguarda do interesse comum são também muito importantes para acionarmos defesas 

em prol de ações coletivas que interessam à sociedade, para além do seu lugar social. Além disso, 

conhecer as normas legislativas sobre propriedade e acesso à terra produzidas pela nossa antiga 

metrópole e seus desdobramentos e reinvenções nos hoje estados nacionais, como Angola e Brasil, 

constitui-se numa oportunidade única para a produção de normas legislativas atuais, novas culturas que 

reconheçam a ação coletiva como algo a ser protegido, ainda que submetido ao mundo contemporâneo, 

marcado pelo capitalismo. Ao esquadrinhar as experiências históricas que fundamentaram nossa visão de 

propriedade, ao compará-la com a experiência de nossa antiga metrópole e com os países lusófonos, 



 

teremos uma oportunidade única de produzir uma reflexão densa, assentada na reflexão de um conjunto 

de pesquisadores (sêniores, jovens especialistas, doutorandos, mestrandos) capazes de renovar 

teoricamente um conceito central no mundo contemporâneo e objeto dos mais importantes embates nos 

seminários internacionais, tanto em História, como em Direito. O presente painel pretende, em suma, 

refletir sobre os jogos de poder que se instauram a respeito dos direitos de propriedade. Neste sentido, o 

esforço teórico estará direcionado para examinar o “caminho luso” de distintas regiões de língua 

portuguesa. Ao desnaturalizar a ideia-chave de um “título legítimo”, pretendemos também desvelar os 

mecanismos de invenção das cadeias sucessórias de áreas de conflito. 
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