
Call for papers/ apresentação a comunicações

O Colegio de Arquitectos de Asturias, o Comité de registos 
da DOCOMOMO Internacional e a Fundación DOCOMOMO 
Ibérico convidam os pro�ssionais da arquitectura, bem 
como todos aqueles pertencentes a qualquer outra área 
interessados neste tema, a enviarem propostas de 
comunicações inéditas para serem apresentadas em cada 
um dos dois capítulos temáticos abordados.

O comité cientí�co seleccionará um mínimo de 6 propostas 
de comunicação para o posterior desenvolvimento e 
apresentação das mesmas no Congresso. Igualmente, o 
Comité cientí�co poderá seleccionar outras propostas de 
comunicação para serem publicadas nas actas do 
Congresso. 

O processo será desenvolvido conforme o seguinte calendário:

Calendario
22 de fevereiro de 2010: data limite de recepção das propostas de 
comunicação (máximo 2100 caracteres)
26 de fevereiro de 2010: selecção das comunicações por parte do comité 
cientí�co.
3 de março de 2010: noti�cação aos autores das comunicações aceites.
9 de abril de 2010: data limite de entrega dos textos de�nitivos das 
comunicações aceites (máx. 8 folhas, 16.800 caracteres, 12 imagens)
14-17 de abril de 2010: realização do congresso

As propostas de comunicação devem ser elaboradas de acordo 
com o Impresso de Pedido devidamente preenchido, devendo 
ser entregues on line, por e-mail, por correio registado ou por 
serviço de mensageiros, antes das 15.00 horas de 22 de fevereiro 
de 2010 para:

Fundación DOCOMOMO Ibérico
Plaça Nova 5, 3ª planta, 08002 Barcelona
Tel. 93 3067859  ||  email: fundacion@docomomoiberico.com

data limite de recepção 22 de fevereiro de 2010

IVth ISC/R docomomo INTERNATIONAL SEMINAR

A fábrica, paradigma da modernidade

Gijón, 14 - 17 de Abril de 2010



Este seminário internacional tem como objectivo re�ectir sobre a in�uência da técnica no aparecimento da arquitectura do movimento 
moderno, e na nova visão que fez mudar as interpretações de todas as experiências artísticas.
Francis Bacon (1561-1626) abria uma via de pensamento que já não pararia de se desenvolver: o do mundo da ciência como objecto da 
re�exão �losó�ca. Ao mesmo tempo, os avanços cientí�cos e técnicos iriam consolidar, na prática, uma nova mudança dos valores 
interpretativos da cultura ocidental.
Frente ao mundo da natureza, estabeleceu-se o mundo do mecanismo, governado pelas leis da técnica, que seria desenvolvida 
plenamente no interior de novos artefactos arquitectónicos, praticamente desconhecidos até ao século XIX. A fábrica, como nova 
tipologia arquitectônica acabava de surgir. 
É na fábrica, como nova expressão de construção, onde a arquitectura irá desenvolver alguma das mais especí�cas manifestações da 
modernidade, percorrendo o intenso e acelerado caminho que vai da máquina de vapor até à plena industrialização. 
E não apenas a arquitectura, também os pintores, escultores, fotógrafos e músicos encontraram no mundo da técnica e da sua envolvente, 
A fábrica, um motivo de inspiração e re�exão sobre o alcance das suas experiências artísticas. Também o cinema �caria cativo do seu 
irreprimível atractivo: Charles Chaplin deixou testemunho disso, ironicamente, no seu �lme Tempos modernos.
Na construção da Fábrica foram desenvolvidas inovadoras técnicas construtivas como expressão das suas necessidades utilitárias e dos 
recentes materiais disponíveis. Na sua interpretação investiram horas os poetas, e os artistas plásticos modelaram formas e utilizaram 
recursos expressivos até então desconhecidas, tentando decifrar o simbolismo da técnica.
A fascinação que A Fábrica chegou a exercer tem alcançado os nossos dias. Os seus passados esplendores, hoje, em grande medida, 
reduzidos a  ruínas, continuam atraindo o nosso olhar: passadas as suas utilidades, não nos falam apenas do nosso passado, mas também 
de algumas das mais signi�cativas preocupações do nosso presente. Sobre as suas ruínas projectamos o nosso olhar, cheio de nostalgia, 
melancolia e incertezas, até ao ponto de estarmos dispostos a prolongar a sua existência, à margem das suas realidades utilitárias, já 
extinguidas, para nelas encontrar novas capacidades, agora como contentores de lazer e cultura.
Re�ectir sobre a sua realidade passada e a sua potencialidade para o futuro é, portanto, o objectivo da convocação deste Seminário 
Internacional. Com a �nalidade de estruturar o desenvolvimento do Seminário, concretizando a intencionalidade das comunicações e 
conferências e tendo em conta o local da sua realização, propõe-se organizar o conjunto dos trabalhos do ponto de vista sectorial. Trata-se 
de considerar não apenas os edifícios concretos, mas também a sua inserção territorial, questão que julgamos decisiva para avaliar, tanto 
as suas qualidades arquitectônicas, como as operações de intervenção que sobre eles se possam realizar. Nesse sentido, propomos 
circunscrever os trabalhos, além dos relativos a re�exões gerais, a dois sectores produtivos especí�cos: Carvão-aço e Energético (térmica 
e hidráulica).
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