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Interesses temáticos atuais 

Mais recentemente, as Misericórdias e o mercado creditício no Antigo Regime 

português constituem os temas centrais dos seus interesses, em particular o estudo sobre 

as funções financeiras destas irmandades enquanto um dos maiores credores 

institucionais de crédito público e privado nos séculos XVII e XVIII.  
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