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que serviram a dívida consolidada e sociologia dos credores. Tem como objetivo uma
avaliação comparada do endividamento da coroa portuguesa com outros casos europeus.
Portugal surge na literatura internacional como um caso exemplar de crédito público de baixo
risco durante a monarquia absolutista. Os fundamentos desta asserção são inexistentes e só
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Present research : She is Principal Investigator of a project on Sovereign Debt and Private
Credit in Portugal in the early modern period (1520-1797), funded by the Foundation for
Science and Technology (PTDC/ HAR-HIS/28809/2017). This research comprises a full
collection of archive documents on consolidated debt (padrões de juro) between 1640 and
1797. It will provide datasets on the volume of funded debt, effective interest rates, taxes
consigned to interest payments and the sociography of creditors. It aims at a comparative view
of the Portuguese debt with other European cases. The absolutist monarchy in Portugal
appears as an exemplary case of low-risk sovereign debt in the international literature. The
fundaments of this received wisdom have not been checked so far, but they will be throughout
this research project.
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