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VII Encontro de Jovens Investigadores de História Moderna  
(VII EJIHM). Instituto de Ciências Socias (ICS-UL) /  

Centro de História da Universidade de Lisboa (CH-ULisboa),  
22-24 de setembro de 2021 [Online].

 Entre os dias 22 e 24 de setembro realizou-se (via plataforma Zoom) a VII 
edição do Encontro de Jovens Investigadores de História Moderna, que resultou 
da colaboração entre o Instituto de Ciências Socias, o Centro de História da 
Universidade de Lisboa e o Programa Interuniversitário de Doutoramento 
em História: Mudança e Continuidade num Mundo Global, reunindo mais 
de 80 participantes de vários pontos do globo, entre os quais se incluem vários 
investigadores integrados e colaboradores do Centro de História da Sociedade 
e da Cultura (CHSC-UC).
 Este evento, de carácter bienal, tem-se tornado cada vez mais um ponto 
de passagem importante para os jovens investigadores de História Moderna, 
sobretudo para os alunos de mestrado e doutoramento. O congresso pretendeu 
ser um “local” de encontro, abrangendo a comunidade académica internacional, 
e foi pensado como um momento de partilha das investigações em curso, 
de saberes e de criação de novos contactos, capaz de potenciar o percurso 
intelectual de cada um dos participantes.
 Com o intuito de assegurar a qualidade, o rigor científico e a colaboração 
entre instituições, constituiu-se uma Comissão Científica composta por 
onze reconhecidos historiadores: José Luís Cardoso (presidente) (ICS-UL); 
Alexandra Curvelo (UNL); Graça Almeida Borges (UÉ); Helen Osório 
(UFRGS); Inês Amorim (UP); Isabel dos Guimarães Sá (UM); Isabel Mota 
(UC); Marília dos Santos Lopes (UCP); José da Silva Horta (UL); Pablo 
Ortega del Cerro (CSIC); e Paulo Teodoro de Matos (ISCTE).
 Durante os três dias do congresso foram apresentadas um total de 53 
comunicações que estiveram a cargo de 56 alunos, provenientes de 9 países 
(Brasil, Chile, Colômbia, Espanha, Inglaterra, México, Portugal, República 
Checa e Uruguai), integrados em 33 instituições diferentes, tanto portuguesas 
como estrangeiras, o que revelou os enormes benefícios para o avanço do 
conhecimento científico resultantes da cooperação institucional, nacional e 
internacional.
 As 53 comunicações foram organizadas em 16 painéis temáticos, moderados 
por um investigador doutorado, responsável não só por coordenar os 
participantes, mas também por comentar os trabalhos apresentados, procurando 
propor novas perspetivas de investigação e criticar as metodologias delineadas 
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pelos investigadores preponentes. Entre os vários assuntos discutidos neste 
congresso, foram abordadas temáticas como: ambiente e recursos naturais; 
redes sociais e trabalho; representações literárias, artísticas e simbólicas; 
repressão, resistência e transgressão; cultura material, vestuário e formação 
de identidades; cultura escrita e circulação de ideias; quadros devocionais e 
modelos de santidade; guerra e rebelião; construção e difusão de ideias políticas; 
crédito e atividade económica; disciplinamento social e censura; comunicação 
política em meio eclesiástico; corrupção, conflito e contrabando; pensamento 
político e historiográfico; agentes e dinâmicas de sociabilidade; e mulheres, 
diplomacia e mecenato. 
 Além das sessões temáticas foram ainda organizadas, no âmbito do VII 
EJIHM, quatro sessões plenárias. A primeira – a Palestra de Abertura – esteve 
a cargo da Professora Raffaella Sarti (UNIURB), com uma comunicação 
intitulada - What is work? A gendered perspective (Western Europe, 16th-19th c.). 
 A par desta sessão foram ainda organizadas duas mesas-redondas. A primeira, 
preparada pelo Grupo de Investigação – Impérios, Colonialismo e Sociedades 
Pós-coloniais (ICS-UL), intitulada Descolonizar a História Ibérica na Época 
Moderna?, e contou com a participação de Cândido Domingues (UNEB), de 
Manuel Bastias Saavedra (MPIHLT) e Pedro Cardim (UNL). O debate foi 
moderado por Ângela Barreto Xavier (ICS-UL). Na segunda mesa-redonda, 
organizada e promovida pelo CH-ULisboa, o tema em debate foi a Nova 
História Diplomática: de onde e para onde, e contou com a participação de Ana 
Leal de Faria (UL), de Mar García Arenas (UA) e de Diana Carrió-Invernizzi 
(UNED). Esta discussão foi conduzida por José Damião Rodrigues (UL). 
 Por fim, foi promovida uma visita virtual à Biblioteca da Ajuda, dirigida 
por Fátima Rezende Gomes, cujo arquivo se caracteriza pela extraordinária 
relevância para o estudo de algumas temáticas da história moderna Ibérica 
(com coleções de correspondência de alguns dos antigos vice-reis de Portugal e 
outros conjuntos de códices e avulsos de antigas casas nobiliárquicas portuguesa 
e da Casa Real). 
 Após a realização de um Call-for-Organizers, determinou-se que a oitava 
edição do Encontro de Jovens Investigadores de História Moderna terá lugar na 
Universidade de Évora em 2023.
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