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INTRODUÇÃO 
 
 
Reúnem-se neste livro estudos publicados há mais de década e meia 

com outros escritos ou editados há pouco tempo. O leque cronológico e 
temático é também, de resto, bastante diversificado. Finalmente, é desi-
gual a extensão dos textos, bem como o nível da sua fundamentação 
empírica.  

Creio, no entanto, que a pluralidade antes referida não retira coerência 
ao conjunto. Desde logo, porque traduz algumas das grandes áreas de 
investigação (regime senhorial, elites nobiliárquicas, poderes locais) do 
percurso do seu autor. Mas, sobretudo, porque os trabalhos recolhidos 
correspondem à preocupação de questionar dimensões essenciais da his-
tória social e institucional de Portugal durante a dinastia de Bragança 
(1640-1832). Embora a ordem de publicação não seja essa, o caminho 
foi percorrido regressivamente. Partiu-se do interesse inicial pelo tema 
dos comportamentos do meio rural no contexto da revolução liberal para, 
de seguida, se estudar o regime senhorial nos finais do Antigo Regime 
político1, o qual, por seu turno, contribuiu para suscitar a investigação 
sobre as categorias sociais envolvidas na teia de relações que lhe estavam 
associadas. O estudo dos poderes e das elites na época moderna foi a 
sequência normal desse trajecto de pesquisa2, que, ao dilatar-se no tempo, 
permitiu surpreender algumas das notáveis continuidades que se ve-
rificam na sociedade portuguesa ao longo dos séculos XVII e XVIII. 
Mas, também, destacar descontinuidades. Em primeiro lugar, natural- 

                                                 
1 É uma parcela significativa dos estudos realizados sobre o assunto que se publica 

na II parte deste livro. 
2 Cf. os primeiros quatro textos da I parte deste livro. 
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mente, aquela que, contra uma persistente tradição historiográfica, se 
deve reconhecer na maior ruptura institucional e política da história por-
tuguesa, consubstanciada na revolução liberal vitoriosa em 1832-1834. 
Em seguida, dentro embora das matrizes institucionais remotas que 
balizam algumas das marcas peculiares do Antigo Regime em Portugal, 
foi igualmente possível identificar um diverso equilíbrio de poderes e 
distintas modalidades de circulação das elites quando se consolidou a 
dinastia nascida da sedição de 1640. De alguma forma, as dimensões 
analisadas conferem uma apreciável unidade ao período estudado. E abrem 
novas perspectivas para investigações já em curso. 

Naturalmente, as exigências de espaço do editor e as próprias impo-
sições de legibilidade e coerência conduziram à escolha, de entre o con-
junto dos textos editados e outros inéditos, daqueles que aqui se apresen-
tam. Desde logo, excluíram-se os estudos já publicados em livros com 
ampla difusão editorial3. Também trabalhos com significativa relevância 
no trajecto do autor, mas que, pelo menos em parte, se podem conside-
rar ultrapassados pelas investigações ulteriores4. De igual modo, deixa-
ram-se de lado textos sobre temas (como os comendadores das ordens 
militares ou os governadores do império colonial) que virão a ser objec-
to de trabalhos mais desenvolvidos do que aqueles até agora publica-
dos5, ou que, como aqueles que se reportam à história dominantemente 

                                                 
3 Em particular, Nuno Gonçalo F. Monteiro, «Concelhos e comunidades» e «Poder 

senhorial, estatuto nobiliárquico e aristocracia», in História de Portugal, dir. de José 
Mattoso, 4.º vol., O Antigo Regime (1620-1807), coord. de António M. Hespanha, 
Lisboa, Círculo de Leitores, 1993 (coord.), «Os poderes locais no Antigo Regime», 
in César Oliveira (dir.), História dos Municípios e do Poder Local em Portugal 
(Dos Finais da Idade Média à União Europeia), Lisboa, Círculo de Leitores e 
Temas e Debates, 1996, O Crepúsculo dos Grandes. A Casa e o Património da 
Aristocracia em Portugal (1750-1850), Lisboa, Imprensa Nacional, 1998, e «Aristo-
cratic succession in Portugal (16th-19th centuries)», in João Pina Cabral e Antónia 
Pedroso de Lima (dir.), Elites. Choice, Leadership and Sucession, Oxford, Berg, 
2000.  

4 Refiro-me, em particular, a Nuno G. Monteiro, «Notas sobre nobreza, fidalguia e 
titulares nos finais do Antigo Regime», in Ler História, n.º 10, 1987. 

5 Temas que têm sido estudados em projectos de investigação conjunta nos quais 
têm participado Mafalda Soares da Cunha, Fernando Dores Costa e Pedro Cardim. 
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política, constituem terreno de futuros projectos de trabalho6. Com crité-
rio editorial, seguiu-se o de respeitar escrupulosamente as edições origi-
nais, suprimindo-se apenas um ou outro lapso ou repetição de texto. As 
referências bibliográficas ulteriores foram assinaladas de forma desta-
cada7. 

Seria demasiado extenso enumerar todas as pessoas e instituições às 
quais devo agradecimentos. Limitar-me-ei, por isso, a salientar aquelas que 
de forma directa contribuíram para a produção deste volume. À Imprensa 
de Ciências Sociais, na pessoa do Doutor António Barreto, que aceitou 
promover a sua publicação. Às Dr.as Ana Fernandes Pinto e Zélia Perei-
ra, que me auxiliaram na fixação e revisão dos textos. E, por fim, à Isa-
bel dos Guimarães Sá pelos seus comentários críticos. 

Poucos anos volvidos depois da primeira edição, este livro esgotou. 
Nesta reedição houve apenas a preocupação de se corrigirem alguns lap-
sos da edição original, pelo que se contou com a colaboração de Maria 
Inês Versos, a quem se agradece. 

 
 
Gostaria de dedicar este livro à memória de minha mãe. 
 

     Lisboa, Março de 2007 
 

 Nuno Gonçalo Freitas Monteiro 
 
 
 

                                                 
6 Estão nesse caso, entre outros, Nuno G. Monteiro, «Societat rural i actituds políti-

ques a Portugal (1820-1834)», in J. M. Fradera, J. Millan e R. Garrabou (eds.), Carlisme 
i moviments absolutistes, Eumo Editorial, Girona, 1990, «Identificação da política sete-
centista. Notas sobre Portugal no início do período joanino», in Análise Social, n.º 157, 
2001, e «Pombal, a monarquia e as nobrezas», in Actas do Colóquio sobre o Marquês de 
Pombal, Pombal/Oeiras, Câmaras Municipais de Oeiras e de Pombal, 2001. 

7 Só se acrescentaram títulos mais recentes quando tal se julgou estritamente indispen-
sável, assinalando-se essas notas com [   ], de forma a destacarem-se das restantes. 




