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Resumo 

Muito embora nas últimas décadas se tenha assistido em Portugal a um aumento 
considerável do número de estudos sobre a nobreza, as casas senhoriais não têm 
merecido a devida atenção por parte dos historiadores. Excepção feita ao estudo de 
conjunto realizado por Nuno Gonçalo Monteiro (1998) para o final do Antigo Regime, 
são escassas as monografias que lhes foram dedicadas e menos ainda as que se 
centram nos seus fundamentos materiais e gestão económica.  

Várias razões concorrem para esta lacuna e uma delas, talvez a principal, prende-se 
com o desaparecimento de boa parte da documentação que produziram, asserção 
válida sobretudo para o período anterior ao último quartel do século XVIII. Se esta 
escassez de fontes dificulta um inquérito dirigido à sua vida económica, contudo a 
relevância destes estudos não pode ser iludida. Na verdade, ao longo do Antigo 
Regime, as casas senhoriais chamaram a si uma fatia substantiva da riqueza, pelo que 
qualquer incursão sobre a dinâmica económica dos séculos XVI a XVIII deve ter em 
conta a suas opções de gestão patrimonial e as suas estratégias de dispêndio e de 
investimento (O’Brien 2005). 

Este seminário visa justamente caracterizar a dimensão económica de uma das casas da 
primeira nobreza de corte portuguesa, a dos Almotacés-mores do reino. Tendo a longa 
duração como pano de fundo, procurar-se-á traçar um retrato simultaneamente estático 
e dinâmico da composição patrimonial da casa e dos seus rendimentos, bem como 
inquirir dos principais traços do seu governo económico. 
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