
APRESENTAÇÃO 



O Congresso Ibero-americano  
da História do Mobiliário 

 A Associação para o Estudo do Móvel está orgulhosa pela organização do III 

Congresso semestral da História do Mobiliário, de 16 a 19 Setembro 2020 no Museu do 

Desenho de Barcelona. 

É a única reunião internacional dedicada ao mobiliário Ibero-americano antigo e actual. 

É um encontro bianual para todos os interessados em mobiliário, tanto especialistas 

como entusiastas do assunto. 

TEMA 2020: CONEXÕES 

O tema central do Congresso Ibero-americano de História do Mobiliário 2020 é o das 

conexões temporárias, espaciais, materiais e formais entre o mobiliário espanhol, 

português e latino-americano, desde a antiguidade até hoje; bem com mobiliário de 

países terceiros. 
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OBJETIVOS PARA 2020 
 
 
CONHECIMIENTO 

• Aumentar o conhecimento e a consciência social sobre o património do 

mobiliário, na observação das relações na produção de mobiliário nos 

territórios de fala espanhola e portuguesa. 
 

INVESTIGAÇÃO 

• Divulgar as mais recentes pesquisas sobre mobiliário Ibero-americano e 

torná-las mais acessíveis aos interessados no estudo de mobiliário 

 

FUTURO 

• Incentivar novos olhares em estudos de mobiliário que ajudem a avançar e a 
colocar desafios a todas as pessoas envolvidas neste campo de investigação. O 
conhecimento do passado pode ser o caminho para o futuro. 

Os membros do Comité Científico vêm de mais de 12 

países, entre eles: Argentina, Brasil, Chile, Cuba, 

Colômbia, Alemanha, Portugal e Reino Unido. 
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PONTOS-CHAVE EM 2020 

 A terceira edição do Congresso irá se realizar como reconhecimento a María Paz 

Aguiló Alonso pelo trabalho efectuado ao longo de sua vida profissional como 

especialista líder em estudos de mobiliário espanhol. 

 

O MAIS DESTACADO: 

• Pela primeira vez, o Congresso aceita apresentações em inglês, além de espanhol, 
e português, com o objectivo de chegar a um público internacional.  

• Mais de 31 especialistas, académicos e historiadores foram convidados a 
apresentar novas pesquisas e "conexões" no Congresso Ibero-americano de 
História do Mobiliário 2020. 

• • Um dos dias, a actividade terá lugar na Sé da Fundação Ramón Pla Armengol, 
habitação e Museu da importante colecionadora Nuria Pla. 

• O Congresso 2020 será realizado em colaboração com o Museu do Desenho, o 
grupo GRACMON, a Universidade de Barcelona, o Museu do Modernismo Catalão 
e o Instituto Amatller de Arte Hispânica. 

• A pesquisa, as descobertas e as apresentações do Congresso 2020 serão 
publicados e disponibilizados ao público através da Universidade de Oviedo. 

• Será feito um esforço especial na divulgação do Congresso a nível internacional. 
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