
DESTAQUE
NOVO FORMATO – Mais informativo, com mais carácter. 
Publicação gratuita com periodicidade quadrimestral, 
enviada por correio para todos os membros a nível 
nacional e com uma tiragem média de 15 000 
exemplares. Privilegia a relação da marca com a 
arquitectura, o valor das obras onde cada empresa 
apresenta as melhores soluções para a construção.  
Tem um equivalente em formato digital, disponível em  
www.jornalarquitectos.pt/pt e enviado por e-mail para 
todos os membros.

DESTAQUE magazine, with a new layout – more informative 
and more solid. It is a free quarterly publication sent 
by post to all members nationwide, with an average 
circulation of 15,000 copies. It privileges the brand’s 
relationship with architecture and the artworks’ value, 
where each company presents the best solutions for 
construction. It has a digital equivalent, available at  
www.jornalarquitectos.pt/en and emailed to all members.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

CARACTERÍSTICAS CHARACTERISTICS
Formato fechado Closed format 300mm x 230mm 11,8in x 9in

Nº de páginas / médio Number of pages / average 8 páginas pages

Tiragem Circulation 15 000 exemplares copies

Periodicidade Periodicity Quadrimestral Quarterly (Abril April, Julho July;  

 Outubro October 2018)

Distribuição Distribution Por correio/gratuita By post / free of charge

 Digital através de encarte PDF na E-newsletter JA

 Digital through PDF booklet in E-newsletter JA

Impressão Printing 4/4 cores colours

Público Alvo Target audience Membros inscritos na Ordem dos Arquitectos

 Members of the Architects’ Association
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TABELA DE PREÇOS PRICE TABLE              (IVA não incluído VAT not included)

1 Módulo 1 Module/Box € 374

2 Módulos 2 Modules/Boxes € 520

3 Módulos 3 Modules/Boxes € 820

Artigo/Projecto até 1 página Article/Project up to 1 page € 1.850

Artigo Article – ½ página ½ page € 990

CUPÃO de resposta Reply CUPON € 1.500

Curtas – 2.000 caracteres Briefs – 2.000 characters € 500

Artigo/entrevista C/ AUTORIA – serviço com.hyphen* (preço sob consulta)

Article/Interview W/AUTHORSHIP – com.hyphen* service (price upon request)

Outros dípticos/sobrecapas a orçamentar 

Other diptychs/overlays request for budget

Encartes € 1.500 (preço comercial)

 + CTT, endereçamento, 

 manuseamento

Inserts / booklets € 1.500 (comercial price)

 + Mail, addressing and 

 handling fees

Verso de Capa
Inside cover 
Contra Capa 
Back cover 
Página par/ 
/ímpar
Even / odd page
23,6 x 30,6 cm 

1 Módulo 
Module/Box
12,3 x 4,75 cm 

2 Módulos 
Modules/Boxes
12,3 x 10 cm 

3 Módulos
Modules/Boxes
Cupão de 
resposta 
Reply cupon
12,3 x 15 cm 

* É um serviço da Ordem dos Arquitectos  de agenciamento e produção de conteúdos e eventos de 
arquitectura exclusivo para empresas. Solicite mais informações.
* Service for agency and architecture content & events production, exclusive for companies. Request for 
more information.

Dá acesso à Base de Materiais – Formato Digital www.1-1.pt
Gives access to Materials Base – Digital Format www.1-1.pt

Capa Front cover  
1/5 página page
21,3 x 4 cm 

PREÇOS DE 

LANÇAMENTO

LAUNCH 

PRICES

Gabinete de marketing Ordem dos Arquitectos:  
21 324 11 11 / 21
Marketing e Publicidade: maria.miguel@ordemdosarquitectos.pt 

2018


