
SEPARATA JORNAL ARQUITECTOS

O Destaque faz parte integrante do JA –  
Jornal Arquitectos, revista oficial da Ordem dos 
Arquitectos com periodicidade quadrimestral, 
publicação gratuita, enviada por correio para 
todos os membros a nível nacional e com uma 
tiragem média de 15 000 exemplares.  
Trata-se de um veículo de informação sobre 
produtos/serviços organizado em pequenas 
fichas/módulos de produtos. A composição 
gráfica é feita por criativos que trabalham toda a 
sua paginação, o que permite uniformizar estas 
fichas, facilitando a sua utilização e consulta, 
permitindo ao anunciante a divulgação de 
novidades a baixo custo, uma  vez que o valor do 
espaço inclui a paginação. O destaque privilegia 
o carácter informativo da publicidade e promove 
o arquivo uma vez que disponibiliza informação 
útil aos arquitectos  sobre as melhores marcas.
Este Caderno Destaque tem um equivalente 
em formato digital que lhe confere consistência 
e informação complementar, disponível em 
www.1-1.pt.

JORNAL ARQUITECTOS COLLECTION

This booklet is part of the JA – Jornal 
Arquitectos magazine, free and mailed to all 
architects in portugal, with a circulation of  
15 000 copies, quarterly.
It works as an insert and as an advertising 
information, which is very useful for the 
products/services of the brands. The layout is 
organized by boxes: the smallest – 1 box, and 
the largest – 3 boxes, is the equivalent of half 
page, which communicates product name, 
commercial characteristics, useful information, 
contact information and logo. This can be 
completed in a digital database, available in 
www.1-1.pt.
This booklet is archivable and has it own 
graphic design project, which is able to produce 
a very accurate professional image of products/
services.

DESTAQUE

= Gabinete de marketing Ordem dos Arquitectos: 21 324 11 11 / 21
     Marketing e Publicidade Marketing and Advertising: maria.miguel@ordemdosarquitectos.pt
     Materiais Materials: carla.santos@ordemdosarquitectos.pt

1 MóDulO
1 box
€374* 
124 x 56mm

2 MóDulOs vErTICAl
2 vertical boxes
€748* 
254 x 56mm

2 MóDulOs hOrIzOnTAl
2 horizontal boxes
€898* 
124 x 117mm

3 MóDulOs
3 boxes
€1.122* 
124 x 178mm

TAbElA pUbliciDADE  advertising rates

MOnOfOlhA  
C/ CuPãO rEsPOsTA
Leaflet with reply cupon
€2.500* 
254 x 178mm

PublIrEPOrTAGEM  
PáGInA Advertising  
article page
€1.500*
254 x 178mm

Formatos especiais / Special formats :

lOCAlIzAçãO  
EsPECIAl
Special Allocation
+ 25% sobre o 
preço de tabela 
plus the  
advertising rate

bAsE DE 
MATErIAIs – 
fOrMATO DIGITAl
Database of 
Materials    
www.1-1.pt

* iva não incluido.


