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Licenciei-me em História na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Tinha muitos
interesses durante a licenciatura, mas aquele que me parecia mais relevante era a história
política. Tratava-se de algo que ia contra o programa, marcadamente estruturalista, mas a
noção do “primado da política” era filosoficamente mais atractiva para mim do que os
poderes explicativos (por provar) das estruturas. Como pensava que as minhas capacidades
de investigação se adequavam melhor a períodos mais recuados, dirigi-me ao outro lado de
Entrecampos e tirei um mestrado em História Medieval, onde tive aulas com o Luís Krus, a
Iria Gonçalves e o Bernardo Vasconcelos e Sousa. O tema da minha tese era a integração
política de uma zona periférica de fronteira. Utilizei-o como um estudo de caso sobre a
centralização ou a construção do Estado. Mas, na ausência de alguma forma de medida ou,
pelo menos, de algumas hipóteses testáveis, os estudos sobre a construção do Estado
pareciam-me não ter qualquer sentido. Foi aí que cheguei à conclusão de que o meu próximo
passo teria de ser o estudo da história fiscal, na medida em que me fornecia uma maneira de
medir o poder do Estado. Fui então para a Universidade de York, trabalhando sob a supervisão
de Mark Ormrod, um dos principais académicos dedicados ao tema. Terminei o meu
doutoramento em 2008, o qual foi financiado pela FCT. Fiquei alguns meses como
investigador de pós-doutoramento no ICS, da Universidade de Lisboa, e logo a seguir concorri
a uma posição de Professor Auxiliar na Faculdade de Economia do Porto, em 2009. Esta
mudança acabou por se revelar muito adequada, uma vez que gosto imenso de ensinar,
enquanto o contacto com diferentes métodos e ciências se revelou ser um desafio intelectual
muito positivo. Também gosto bastante de projectos de divulgação.
A minha investigação, conferências e actividades de divulgação podem ser vistas na minha
página pessoal: https://sites.google.com/a/castrohenriques.com/antonioch/
O meu principal interesse de investigação é a história económica. Actualmente, estou a
completar uma série de artigos sobre o crescimento económico de longo-prazo em Portugal,
com alguma perspectiva comparativa. Ter sido um membro do projecto Prices, Wages and
Rents in Portugal 1300-1910 (PTDC/HIS-HIS/123046/2010), financiado pela FCT, foi decisivo

para obter dados que de outra forma seriam inacessíveis. Quando este caminho de
investigação já estava bastante avançado, envolvi-me num outro projecto de investigação:
“Sovereign Debt and Private Credit in Portugal (1669-1797)” (PTDC/HARHIS/28809/2017), dirigido pela minha colega Leonor Freire Costa. Este entusiasmante
projecto combina os meus interesses de investigação políticos e económicos. Não abandonei
a história fiscal e política. Contribuí também para alguns trabalhos dedicados a assuntos
analisados no longo-prazo, nomeadamente a História da Contabilidade em Portugal (coord.
Fernando de Sousa), que sairá em breve e o Dicionário dos Antis (coord. José Eduardo Franco),
que saiu em 2018.
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