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Resumo
O presente artigo foca o universo das revistas portuguesas de arquitectura,
incidindo sobre a sua evolução nos últimos dois decénios. Pretende-se
reconstituir um património documental, transcritor do evoluir do evento
arquitectónico e possível dinamizador do debate disciplinar, reconhecendo um
mediador privilegiado entre a especialidade e sua audiência. Propõe-se ainda,
observando a recente mutabilidade operativa deste universo, identificar modos
de veiculação da cultura arquitectónica na imprensa periódica portuguesa
contemporânea.

1. Exemplares de algumas revistas
Portuguesas de Arquitectura

Considerando tais pretensões, procede-se inicialmente ao enquadramento do
tema numa breve revisão da história do periodismo português especializado em
arquitectura editado entre 1900 e 1988. Após esse registo, desenvolve-se então a
matéria central deste artigo, avaliando um extenso corpo de variabilidade
operativa que se desenvolveu nos últimos dois decénios. Finalmente, elabora-se
uma síntese conclusiva sobre a temática desenvolvida.
Importa referir que a matéria a expor provém de uma análise precisa do
universo em causa, sendo sustentada por fontes bibliográficas e também por
uma investigação de campo, que contemplou o escrutínio das revistas
portuguesas de arquitectura, em particular, das editadas entre 1988 e 2008.
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1. Antecedentes: Registo cronológico das revistas portuguesas de
arquitectura editadas no período entre 1900 e 1988
Entre 1900 e 1988 desenvolveram-se modelos editoriais, cuja trajectória variou
com o evoluir da cultura arquitectónica portuguesa. Um primeiro registo dos
modelos editados até 1980 foi sumariado no artigo “Periódicos portugueses de
arquitectura”, publicado em 1981 por autor não identificado.2 Os
desenvolvimentos que sucederam até 1988 foram depois registados por José
Aguiar e outros no artigo “Periódicos portugueses de arquitectura (19811988)”.3 Entretanto, importantes teses académicas têm contribuído para a
recriação da história deste universo, focando segmentos da sua evolução. A
exposição que se segue corresponde à revisão dessa colecção bibliográfica,
complementada, sempre que se justifique, com recursos provenientes da
investigação de campo.

Em Portugal, a imprensa periódica especializada em arquitectura foi
implementada tardiamente no início do século XX4, motivada por uma
conjuntura que, como referido no artigo de 1980, seria favorável à expansão do
campo socioprofissional do arquitecto.5 Foi inaugural a revista Construção
Moderna (1900-1919)6, na qual a publicitação da arquitectura seria um tema
recorrente, integrado num formato interdisciplinar que se fundamentava no
tecnicismo construtivo. Marieta Dá Mesquita, promotora de vários estudos
sobre este periódico, entende que, através dessa complementaridade de saberes,
a revista incitaria a circulação de ideias e a actualização dos progressos da “arte
de construir”.7 Neste período inaugural surgem também duas publicações
restritas à especialidade: o Annuario (1905-1910), um boletim associativista
anual editado pela Sociedade dos Arquitectos Portugueses (1902) e centrado nas
questões do reduto profissional; e a Arquitectura Portuguesa (1908-1958),
focando e documentando a produção arquitectónica nacional. A autora Rute
Figueiredo, observando a evolução da cultura arquitectónica portuguesa na
charneira do século XX, evidencia o contributo destas publicações inaugurais na
autonomização da crítica disciplinar e na emancipação da comunidade
profissional8. A autora refere que, tanto a Arquitectura Portuguesa como a
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Construção

Moderna

foram

meios

de

propaganda

à

especificidade

arquitectónica, creditando-a no domínio público e, simultaneamente, solicitando
a “propriedade artística” do arquitecto.
No decénio de 20 a actividade editorial tende a diminuir, mantendo-se apenas a
Arquitectura Portuguesa como único meio especializado. Nesta publicação é
dominante o tema da arquitectura tradicionalista portuguesa, propagandeado nos
editoriais9, na selecção e descrição de projectos e nas rubricas patrimoniais. Na
ausência de outros meios de divulgação disciplinar, considera-se que, tal
filtragem condicionaria o fluxo de outros valores arquitectónicos, impondo uma
possível claustrofobia ideológica.
*
Entre 1927 e 1947 assiste-se a uma pluralização do panorama editorial, onde,
para além da Arquitectura Portuguesa, passam a integrar as revistas:
Arquitectura (1927-1988), meio vocacionado que abrange várias componentes
da disciplina arquitectónica, mas de fraca assiduidade; e a Arquitectos (19381942), promovida pelo Sindicato Nacional dos Arquitectos, constituído em
1933. Nesta pluralização de meios verifica-se, contudo, uma convergência em
torno de ideários nacionalistas, revelando a incidência do regime do Estado
Novo sobre a esfera arquitectónica desse período.10
Tal comprometimento entre imprensa e regime, acentuado sobretudo nas
décadas de 30 e 40, foi investigado por Pedro Ferreira.11 Segundo o autor, a
Arquitectura, revelando-se inoperante no plano crítico, manteve-se marginal a
tal manuseamento político. Por seu turno, a revista Arquitectura Portuguesa foi
permeável aos ideais do Estado Novo, publicando editoriais afectos ao regime e
divulgando projectos de linguagem nacionalista, alguns provenientes do
contexto do totalitarismo italiano. Importa ainda referir que, a fusão desta
publicação com a revista Cerâmica e Edificação em 1935 implicou a coabitação
da arquitectura com temáticas de âmbito industrial, subordinadas, segundo
Ferreira, a interesses corporativistas.
De acordo com o autor, o ideário do regime político contaminou também o
órgão oficial do SNA, o periódico Arquitectos. Nele foram divulgados discursos
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de figuras governamentais e publicadas obras estatais de pendor modernista,
tendo sido particularmente exaustiva a divulgação da Exposição do Mundo
Português. Contudo, a Arquitectos possuía uma qualidade editorial que a
distinguiria das suas contemporâneas. De facto, num estudo sobre o
associativismo português, a autora Ana Isabel Ribeiro evidencia a Arquitectos
como um importante mostruário da produção arquitectónica europeia e também
como órgão onde as narrativas se aproximavam da realidade da classe
profissional.12

Considerando

tal

desempenho,

julga-se

que,

o

seu

desaparecimento em 1942 lesa um panorama enfraquecido pela irregularidade e
indeterminação editorial da Arquitectura Portuguesa e Cerâmica e Edificação e
pela inoperância da Arquitectura ao longo da 2ª Guerra Mundial.
*
O pós-guerra motivou novas orientações na prática e cultura arquitectónica
portuguesa, definindo uma nova geração de arquitectos, que se afirma no 1º
Congresso Nacional de Arquitectura em 1948. Tais desenvolvimentos foram
analisados por Ana Tostões que, referenciando as publicações do período,
enaltece o desempenho da revista Arquitectura.13 Renovada em 1947 pelo grupo
ICAT- Iniciativas Culturais Arte e Técnica e associada a Keil do Amaral, esta
publicação foi, segundo Tostões, repositório de ideários da geração em
formação, espaço de debate da prática arquitectónica portuguesa e difusor dos
modelos modernistas internacionais. Tal impulso contaminou a Arquitectura
Portuguesa e Cerâmica e Edificação que, autonomizando-se dos interesses
corporativistas, inicia em 1952 uma política editorial centrada na especialidade
arquitectónica. Esta revista constituiu, de acordo com Tostões, o “espaço de
vanguarda mais radical do Estilo Internacional” de origem latino-americana.14
No final da década de 50, o meio editorial português redefine-se, assistindo-se:
à extinção da Arquitectura Portuguesa e Cerâmica e Edificação (1958); à
reestruturação da Arquitectura, que integrará novos protagonistas como Carlos
S. Duarte e Nuno Portas; à introdução do periódico tecnicista Binário (1958); e
à edição efémera de Átrium (1959-1960) que, conforme verificado na
investigação de campo, operou na difusão internacional da arquitectura
portuguesa, através de uma catalogação visual de fraca narrativa.
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Nesse período e de acordo com Tostões, a reestruturada Arquitectura tornou-se
hesitante para com os modelos do movimento moderno e, ainda que, mantendose atenta ao contexto internacional, centrou o debate na realidade arquitectónica
portuguesa. Incidiu, assim, nos temas da habitação e do planeamento e
densificou analíticas onde, como observa Tostões, a crítica seria recurso
privilegiado.15
A sua contemporânea Binário teria uma abordagem tecnicista e menos crítica,
centrando-se na complementaridade entre a arquitectura e outras especialidades
em prol da ambiência espacial. Integrando projectos nacionais e internacionais
de diferentes autores, Binário foi uma publicação democrática onde, como
verifica Tostões, se recusaram elitismos ou vínculos ideológicos.16 Na década
de 70 e seguindo uma tipologia igulamente tecnicista surge A Propriedade
(1970-1975). À semelhança das suas congéneres, condensou temáticas sobre a
habitação colectiva e o planeamento urbano, importando vários modelos,
sobretudo, do contexto francês.
*
O início da liberdade democrática auspiciou a ampliação da imprensa
especializada que, contudo, não foi imediatamente confirmada. De facto, a
autora Sofia Reis, observando a arquitectura portuguesa do pós-ditadura,17
quando confrontada com a expansão da disciplina a meios generalistas e
culturais, verifica uma paradoxal escassez de meios vocacionados. Tal escassez
confirmou-se no desfecho da revista Propriedade em 1975; na subsistência de
Binário até 1977; e na suspensão da Arquitectura entre 1974 e 1979.
Ao longo do decénio de 80 a divulgação especializada seria sustentada pela
Arquitectura18 e pelo Jornal Arquitectos (1981-), promovido pela secção
regional sul da recém-formada Associação dos Arquitectos Portugueses (1978).
Reaparecendo em 1979 a Arquitectura irá, segundo Reis, reposicionar-se face
às transformações de um Portugal democrático, introduzindo uma nova geração
de arquitectos, “crítica em relação ao Estilo Internacional” e afastada “do
espírito revolucionário” que caracterizara a série anterior.19 Mantendo um
observar analítico, denunciou temas prementes ao contexto português, tais como
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o urbanismo e o património. Após breve interrupção a revista recria-se em
1985, adoptando o título Arquitectura Portuguesa. Segundo Reis, a nova série
era mais actual e atenta ao panorama internacional, integrando uma maior
pluralidade temática e territorial, e apostando na comunicação gráfica de
conteúdos. Foram publicados doze números até 1988, ano que encerrou a longa
história desta revista.
Simultaneamente, o seu contemporâneo Jornal Arquitectos estaria limitado aos
temas da prática arquitectónica e dos eventos associativistas, divulgando
concursos

públicos

e

integrando,

pontualmente,

matérias

teóricas.20

Demonstrou, ainda, alguma indeterminação nas políticas editoriais, sendo a sua
identidade lesada por sucessivas direcções.21 Considerando tais limitações
editoriais do Jornal Arquitectos, a AAP promoveu em 1988 a Revista
Arquitectos, com uma maior abrangência temática e enfoque na concepção
arquitectónica, mas cujo projecto pereceria ao fim de dois exemplares.
*
Entre o início do século XX e o final da década de 80, a imprensa periódica
portuguesa de arquitectura evolui gradualmente em quatro fases: a inicial onde a
publicação sistemática da especialidade contribui à inserção e reconhecimento
social da arquitectura e sua comunidade; a segunda marcada por uma veiculação
deformada pelo ideário do Estado Novo; a terceira de maior maturidade
editorial, onde se dinamizam debates e ampliam fluxos disciplinares; e a última,
de escassez, mas onde se ensaiam importantes adaptações da prática editorial ao
meio democrático.

2. Evolução entre 1988 e 2008
Através da descrição cronológica precedente reconheceu-se um importante
património documental que foi editado em Portugal até ao decénio de 80.
Importa agora, recorrendo à investigação de campo, observar as revistas
portuguesas de arquitectura publicadas nas últimas duas décadas, analisando a
sua operatividade no que respeita a difusão disciplinar.
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O final do decénio de 80 foi charneira na história da arquitectura editada em
Portugal, principiando um processo de expansibilidade da imprensa
vocacionada, que se irá acentuar no século XXI. Essa variação acompanha o
processo de adaptação da prática arquitectónica portuguesa a uma conjuntura
democrática contextualizada na CEE. De facto, o incremento do capital
económico e social motivou o progresso do urbano e o desenvolvimento de
sectores de produção cultural, induzindo, assim, a propagação da prática
arquitectónica. Simultaneamente, no âmbito académico, após autonomização do
curso de Arquitectura, assiste-se à multiplicação de entidades institucionais para
além do núcleo Porto/Lisboa.22 Tais factores justificam o crescimento da
comunidade arquitectónica nas últimas décadas, perfazendo actualmente um
total de 16000 inscritos no quadro associativo e progredindo ao ritmo de 1000
inscrições anuais.23
Esta conjuntura irá pressionar a ampliação da imprensa periódica vocacionada
e, com ela, a formatação de vários modelos editoriais. Para o reconhecimento
deste volume recorreu-se a uma sistematização tipológica de acordo com os
seguintes âmbitos: indústria editorial, profissional, académico ou cultural.
*
Entre as tipologias enumeradas prevalecem em Portugal as revistas geradas pela
indústria editorial, que terá sido fomentada com o crescimento da comunidade
arquitectónica. Tal tipologia detém inúmeros recursos à veiculação disciplinar,
possuindo também elevados índices de difusão. Depende, contudo, de estruturas
editoriais, cuja operatividade se insere numa economia de mercado, revelando
uma possível contaminação da reportagem arquitectónica por lógicas externas à
especialidade. Verifica-se que, o grau desse comprometimento oscila entre
editoras restritas à comunidade arquitectónica e editoras com intervenientes e
públicos variados.
As revistas inseridas na primeira variante tendem a garantir a componente
específica da arquitectura numa mediação direccionada. Contudo, ainda que
permeáveis à reflexão crítica, tendem a operar, sobretudo, na catalogação do
evento arquitectónico.
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Ao longo do decénio de 90, este tipo de veiculação foi desempenhada pela
Architécti (1989-2004), cuja emergência colmatou um período de escassez
editorial. A revista investiu na convergência da produção e cultura
arquitectónicas dos países ibéricos, divulgando e analisando a especificidade
destes contextos. Foi ainda co-promotora do «Prémio Architécti» distinguindo
projectos meritórios do contexto português e espanhol. Contudo, o seu empenho
no aprofundamento disciplinar e densidade narrativa foram, gradualmente,
enfraquecidos em prol de uma divulgação centrada na materialidade
arquitectónica. Julga-se que, nesta redefinição influiu a inserção da Architécti
num meio editorial plural onde o evento arquitectónico é matéria privilegiada.
A partir do ano 2000, integra esse meio a Arq./a que, centrada na especialidade
arquitectónica, aposta numa edição atenta a várias vertentes da disciplina,
divulgando: projectos de arquitectura de vários contextos, artigos de opinião,
críticas e entrevistas, cedendo ainda espaço a áreas limítrofes, como a arte e o
design. Esta estrutura é profícua à confrontação de diversas matérias que,
coabitando num mesmo espaço, pluralizam perspectivas sobre a actualidade
arquitectónica. Similar estrutura é posteriormente adoptada pela revista
+arquitectura, inaugurada em 2006, mas onde a componente projectual da
arquitectura detém domínio expressivo sobre os conteúdos. No mesmo ano,
surge o periódico Traço, suplemento do Jornal Construir, de modelo estrutural
similar, mas que irá desenvolver uma abordagem mais superficial da realidade
arquitectónica. É sustentado pela actualidade de projectos mediáticos
provenientes, sobretudo, do contexto global, num discurso de predomínio
fotogénico e de narrativa sucinta.
Um outro modelo é proposto pela Arquitectura Ibérica que, publicada a partir
de 2004, procurará afirmar a especificidade da produção arquitectónica ibérica
face ao crescente internacionalismo que alicia as suas congéneres. Estrutura
monografias em torno de programas arquitectónicos, catalogados em desenhos
detalhados e artigos descritivos. Esta reportagem permite uma observação
ampliada sobre o contexto ibérico mas, simultaneamente, restringe a leitura de
outras arquitecturas que compõe o real. A revista Archinews foi inaugurada em
2004, divulgando matérias urbanísticas. Em 2007 evoluirá para este género de
veiculação focada, apresentando monografias sustentadas no historial e obra de
www.resdomus.blogspot.com
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arquitectos nacionais de referência. Os conteúdos são apresentados num
predomínio imagético e síntese textual que, na fotogenia do artefacto,
contribuem à mediatização de autores. Identificam-se semelhanças estruturais
na recente publicação Darco (2008), orientada à divulgação monográfica de
projectos de arquitectura referenciados num autor/arquitecto. No seu conjunto,
estas três publicações, cedem pouco espaço à teorização arquitectónica, numa
função remetida à simples tradução do artefacto material.
Última referência ao periódico Arquitecturas (2005) cujo âmbito é focalizado
na reportagem da transformação urbana portuguesa, abrangendo as suas
diferentes escalas e especialidades: planeamento, paisagismo, imobiliário e
obras de equipamento.

No conceito de indústria editorial de arquitectura, insere-se um segundo estrato
de publicações, onde a especialidade é transaccionada, com algumas variações,
como produto cultural para consumo, revelando uma maior contaminação por
lógicas economicistas. Em geral, dispersam a outras áreas a função mediadora
da arquitectura, numa tentativa de congregar vários públicos. É disso
paradigmático o caso da Arquitectura&Construção (1997) e da Espaços (19992005), descendentes de projectos inseridos na área da decoração e promoção do
lifestyle onde a arquitectura é cenário e integrada com conteúdos
pluridisciplinares. Refira-se, contudo, que estas publicações tenderam a evoluir
para uma reportagem mais próxima aos modelos vocacionados mas, mantendo
ainda, um âmbito parcialmente indeterminado. Mais premente, é o caso da
recente Cubo (2007), gerada como suplemento do generalista Sol, e que detém
actualmente a tiragem mais elevada entre as suas congéneres (71000
exemplares). Transpõe o reduto da comunidade arquitectónica, abrangendo uma
audiência disforme, atenta a conteúdos variantes entre a arquitectura, o design, o
factual e o lifestyle.
Distingue-se neste grupo, numa operação mais comprometida com a
especialidade, a Arquitectura e Vida (2000-2008), ainda que, sendo
determinada por uma pluralidade orientada ao construir. A centralidade do
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evento noticioso e a multiplicidade de rubricas num discurso de brevidade quase
jornalística, implica pouco espaço ao aprofundamento disciplinar mas garante
uma visão actual do habitar, complementada por diferentes agentes
especialistas.
Nesta secção foram enumeradas publicações provenientes de uma indústria
editorial com diversos âmbitos e formatos. Enaltece-se a relevância deste corpo
editorial que, na sua multiplicidade, permite ampliar do espaço de visibilidade
da disciplina arquitectónica. Contudo, o elevado índice de recepção que detém
esta indústria, remete para uma responsabilidade acrescida na veiculação
disciplinar, devendo a sua acção ser ponderada.
*
Considerando a multiplicidade editorial descrita, os projectos desenvolvidos no
âmbito profissional, tendem a constituir um importante referente à comunidade
arquitectónica. Em Portugal, essa mediação é desde 1981desempenhada pelo
Jornal Arquitectos, cujo historial também evolui na mutação do panorama
editorial dos últimos dois decénios. Na década de 80 o periódico orientava-se à
divulgação de questões prementes à prática e de matérias associativas, existindo
também algum debate teórico.24 Apenas com a criação do BA-Boletim
Arquitectos em 1993, é possível ao Jornal Arquitectos transferir parcialmente o
conteúdo associativista e explorar outras vertentes disciplinares. Tal orientação
é coincidente com a direcção de Michel Toussaint, cargo que ocupará até ao ano
2000, uma longa gerência que assiste à formação da Ordem dos Arquitectos em
1998. Nesse período denota-se uma redução do debate crítico25 e uma maior
incidência sobre projectos de arquitectura, em monografias dedicadas a
concursos ou a programas funcionais. A regularidade da política editorial que
domina esta direcção é comprometida no final do século XX, indiciando a
necessária adaptação às condições de uma crescente e plural imprensa periódica
especializada.
A partir do ano 2000, Manuel Graça Dias dirige uma nova equipa editorial do
agora intitulado JA, renovando colaboradores, grafismo, estrutura e incidência
temática. A inerte função de tradução do evento e projecto arquitectónico é
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transposta para uma operação de dinamização da crítica, promovendo analíticas
que dissecam a cultura disciplinar do contexto português. Tal dinamização virá
distinguir o JA como referente à comunidade especializada e alternativa a
modelos editoriais de debates apáticos. Em 2005 este conceito editorial é
delegado numa nova direcção composta por José Adrião e Ricardo Carvalho. O
perfil do JA é redefinido num premiado grafismo e nova estruturação temática,
mas mantém o aprofundamento à reflexão crítica.
Identificaram-se, recentemente dois outros projectos de promoção profissional:
a Papelparede (2007) promovida pelo Núcleo da Ordem dos Arquitectos do
Médio Tejo; e a Alçapão (2006), promovida pelo mesmo organismo, num
modelo «fanzine» de alguma irreverência e sentido crítico.
Verifica-se que, em Portugal, estes meios de âmbito profissional solicitam a
crítica como forma de veicular a arquitectura. Tal acção é premente ao
panorama editorial contemporâneo que, não obstante a sua pluralidade,
tendencialmente se abstém da reflexão em prol de narrativas visuais.
*
Actualmente, as publicações geradas no âmbito académico constituem também
meios dinâmicos na veiculação da arquitectura, identificando-se duas variantes:
a de iniciativa estudantil e a institucional.
As publicações inseridas na primeira categoria são editadas por um corpo
discente que ousa discursar arquitectura em plataformas de condição fanzine,
irregulares, efémeras e desprovidas de elevados recursos materiais. Contudo,
tais restrições são profícuas ao desenvolvimento narrativo e à justaposição de
ensaios, produzindo espaços de alguma reflexão/divagação crítica. Não obstante
uma fraca perenidade dificultar a sistematização destes periódicos, poderemos
destacar os títulos da Unidade e da Nu.26 A primeira surge no contexto da
Escola do Porto, publicando seis unidades entre 1988 e 1998.27 Esta revista
renova o perfil na transitoriedade dos intervenientes, mas mantém persistente
uma mesma inquietude lúdica na observação de conceitos e práticas
arquitectónicas. Mais recente, a revista NU (2002-2006), editada regularmente
pelo núcleo de estudantes do Departamento de Arquitectura da Universidade de
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Coimbra,

apresenta

um

modelo

mais

desinquieto,

recorrendo

ao

aprofundamento temático como acção formativa do corpo estudantil.
Relativamente à variante institucional, a sua operação centra-se na divulgação
da prática académica de docentes e discentes, auto-promovendo a instituição
mas, também, produzindo importantes ensaios teóricos. Inseriu-se neste âmbito
a RA- Revista de Arquitectura (1987), dirigida por Fernando Távora,
catalogando, num exemplar singular, projectos criados por três gerações de
estudantes da ESBAP, que representaram o seu legado institucional.
Actualmente, nas várias entidades académicas desenvolvem-se títulos
disseminadores da produção académica e outros de debate abrangente e
extrínseco ao meio universitário. Entre eles identificam-se as seguintes
publicações: a Murphy (2005) e a ECJD (1999) na Universidade de Coimbra; a
Ar (2001-2006) e Artitextos (2006-) na Universidade Técnica de Lisboa; a
Laura (2003) na Universidade do Minho; a Linha de Terra (2003) na
Universidade Lusíada; a Obra Nasce (2003) na Universidade Fernando Pessoa.
Não obstante a sua limitada difusão, as variantes que integram o âmbito
académico constituem importantes meios de criação crítica, científica ou
formativa, fornecendo visibilidade a temáticas e discursos marginais à maioria
das revistas provenientes da indústria editorial.
*
Persiste na contemporaneidade um último género, de intuito cultural, onde se
desenvolvem projectos editoriais autónomos e formatos atípicos na veiculação
da arquitectura. Insere-se neste género a iniciativa D.A.- Documentos de
Arquitectura (1996-2000), que em três números debateu a arquitectura em
matérias analíticas de grafismo predominantemente textual. Iniciada no âmbito
do evento Porto 2001, e apresentando um formato similar, a IN SI(s)TU (20012005) foi projecto de debate à cultura urbana, confrontando múltiplas
perspectivas. Também neste caso, a ausência de artificialismos gráficos é
reforço à premência do conceptual arquitectónico. Um outro modelo atípico foi
desenvolvido pela Prototypo (1999-2004) apresentando ousadia na reportagem
da arquitectura. Estrutura-se numa justaposição de conteúdos que, num

www.resdomus.blogspot.com

12 | 17

RESDOMUS
plataforma editorial de cruzamento e de divulgação de cultura arquitectónica

imprevisto alinhamento, condensa e manifesta significados arquitectónicos.
Essa estruturação, aliada à heterogeneidade do grafismo que transpõe o
estaticismo bidimensional do suporte, contribui à comunicação conceptual da
arquitectura.
Para além de seguirem políticas editoriais atípicas, estas publicações actuam
marginais ao tempo do evento arquitectónico, numa fraca assiduidade, cuja
demora é geradora de ensaios de aprofundamento disciplinar.

3. Conclusão
Este artigo incidiu sobre o recente desenvolvimento da imprensa periódica
portuguesa de arquitectura, pretendendo reconstituir os seus referentes e
qualificar a sua operatividade. A estrutura comportou um enquadramento prévio
dessa evolução contemporânea, num breve registo cronológico dos meios
editados em Portugal no período entre 1900 e 1988. Procedeu-se depois ao
desenvolvimento do conteúdo central deste artigo, focando a produção editorial
dos últimos dois decénios e identificando tipologicamente os modos como a
cultura arquitectónica tem sido editada nas revistas da especialidade. Interessa
agora inferir sobre algumas ilações deste estudo, propondo-se, como resumo
dos resultados alcançados, a leitura de quadro cronológico [I] onde estão
referenciadas as publicações reconhecidas pela investigação desenvolvida.28
Atentando à evolução geral do universo de revistas portuguesas de arquitectura,
é possível distinguir dois percursos desfasados por uma mutação no panorama
editorial. Entre a implementação deste universo e o final da década de 80 do
século XX, verifica-se um desenvolvido contido, pontuado por irregularidades
na assiduidade e na operatividade, decorrentes de condições circunstanciais do
contexto português. Sucede-lhe um momento de substancial crescimento de
meios, uma tendência que é principiada na década de 90 e acentuada no novo
milénio. No quadro [I] verifica-se que essa tendência se insere numa conjuntura
de ampliação da comunidade arquitectónica.
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Interpretando os números do crescimento do meio editorial, estima-se na
actualidade uma tiragem em circulação onze vezes superior ao número de
arquitectos e uma proporção que indica uma audiência de 941 especialistas para
cada revista portuguesa de arquitectura. No quadro [I] evidencia-se ainda que,
da multiplicação de títulos periódicos centrados na arquitectura derivam quatro
tipologias operativas: profissional, académica, cultural e indústria editorial.
Entre

tipologias

confirmam-se

intuitos

distintos,

geradores

de

uma

diversificação de formatos na veiculação da especialidade.
Verifica-se o domínio de revistas provenientes da indústria editorial pois, apesar
de equipararem o número de títulos gerados no âmbito académico, a sua
produção apresenta um índice de difusão e regularidade superior. Esta tipologia
revela ainda uma maior pluralidade operativa, sendo que, os seus modelos
integram diferentes graus de interdisciplinaridade, oscilando entre uma
abordagem focalizada, como exemplifica a Arquitectura Ibérica, ou entre uma
reportagem que envolve áreas limítrofes à especialidade, como é exemplo a
Arquitectura&Construção.
Na confrontação de tipologias, observa-se que a reportagem da componente
narrativa da arquitectura é privilegiada pelas revistas de âmbito profissional,
cultural e académico, constituindo espaços de maior observação e reflexão
crítica. Por seu turno, com alguma variação, as revistas promovidas na indústria
editorial tendem, numa operação catalogadora, a valorizar o evento e o projecto
de arquitectura.
Este artigo pretendeu ser um contributo ao entendimento da actual série multireferencial de revistas portuguesas de arquitectura. Apesar de apresentarem
diferentes níveis de qualificação na difusão disciplinar, importa reconhecer que,
no seu conjunto dilatado, estes intermediários ampliam os fluxos comunicativos
da arquitectura. Considera-se ainda que, ao ser editada/comunicada sobre
diferentes formatos, a disciplina surge condensada numa multi-perspectiva
geradora de várias interpretações ao seu significado.
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Quadro Cronológico [1]
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Origem das imagens:
1.Ilustração composta a partir das capas de alguns exemplares de revistas Portuguesas de
Arquitectura.
Origem dos dados do quadro [I]:
1. Evolução do número de arquitectos inscritos nos quadros associativos – Valores citados por
Manuel Cabral e Vera Borges no estudo Relatório Profissão: Arquitecto/a (Novembro 2006),
tendo sido transcritos da investigação de mestrado de Sandra Gomes: A Construção da
Profissionalização dos Arquitectos em Portugal. Um Estudo Sociológico (2000).
2. Tiragem – O gráfico corresponde à soma da tiragem média anual das revistas portuguesas de
arquitectura com maiores índices de difusão. Por insuficiência de dados foram excluídas os
periódicos académicos e, ainda, a Arquitecturas, Alçapão e PapelParede.
3. Interdisciplinaridade – Considera-se a média das áreas temáticas publicadas ao longo do
historial de cada revista, tendo-se baseado numa prévia sistematização das categorias temáticas
em que se insere cada artigo: arquitectura, engenharia, design, artes e outros. O resultado
apresentado não foi reduzido a nenhum valor absoluto e não evidencia possíveis oscilações dessa
interdisciplinaridade. Assim, o gráfico tem um intuito meramente orientativo de apoio à
investigação.
4. Evolução do sector da construção em Portugal (milhões de euros) – Architects’ Council of
Europe, The Architectural Profession in Europe (18 December 2008), p.29.

Notas:
1

Este ensaio decorre da investigação desenvolvida na dissertação Arquitectura Mediada: Difusão
Através das Revistas Portuguesas da Especialidade, inserida no âmbito do Programa de Mestrado
Integrado em Arquitectura, FAUP, 2008/2009.

2

[s.n.], “Periódicos portugueses de arquitectura”, Jornal Arquitectos, Novembro de 1981, nº1,
pp.1,6-7.

3

AGUIAR, José; FERREIRA, Teresa; RIBEIRO, Ana Isabel, “Periódicos portugueses de
arquitectura (1981-1988)”, Revista Arquitectos, Outubro de 1988, nº0, pp.14-15.

4

Na Europa este género tipográfico é inaugurado 1789 pela Allgemeines Magazin e desenvolvese no período Oitocentista. Foram pioneiros títulos como a Revue Générale de L’Architecture et
dês Travaux Publiques, The Builders e a Deutsche Bauzeitung. Para uma sinopse histórica das
principais publicações europeias e sua evolução gráfica ver: PORTOGHESI, Paolo. “The real life
of architectural magazines”, in: Domus, nº635, Janeiro de 1983, pp.2-11.
5

O autor do artigo refere que o alargamento do campo profissional e social do arquitecto é
motivado pelos seguintes factores: crescimento de uma classe burguesa que reconhece o valor do
arquitecto e materializa o seu prestígio social em programas habitacionais; aumento do número de
encomendas de arquitectura, incitadas pelo desenvolvimento urbano e investimento em
equipamentos públicos. [s.n.], “Periódicos portugueses de arquitectura”, Jornal Arquitectos,
Novembro de 1981, nº1, p.1.
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6

De acordo com Rute Figueiredo, autora de Arquitectura e Discurso Crítico em Portugal (18931918), antes da implementação das primeiras revistas da especialidade, em Portugal a temática
arquitectónica seria pontualmente abordada de forma pouco consistente, em revistas de arte,
jornais diários e periódicos associativos. Nesse corpo literário inicial, a autora destaca a
Construção, uma publicação que, apesar de não associada directamente à classe arquitectónica,
principiou o enquadramento da disciplina no domínio público. (FIGUEIREDO, Rute,
Arquitectura e Discurso Crítico em Portugal (1893-1918). 2007, Lisboa: Edições Colibri).
7

MESQUITA, Marieta Dá, “Fontes para a história da arquitectura contemporânea portuguesa –
um primeiro olhar sobre a Construção Moderna”, in: Geha, ano 2, nº2/3, Março e Outubro de
1999, p.108.
Esta autora tem desenvolvido um relevante projecto de estudo sistemático da Construção
Moderna, intitulado «Arquitectura de Papel» e onde têm sido gerados várias investigações
sustentadas nesta publicação.

O percurso desta revista foi também avaliado por Paulo Nunes na investigação de Mestrado em
Teorias da Arte (Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa) denominada A Construção
Moderna e a Cultura Arquitectónica no Início do Novecentos em Portugal (Setembro de 2000).
8

“O progressivo apoio da imprensa à arquitectura, pode ser visto como um indício muito
expressivo da individualização da crítica como género e uma contribuição efectiva para a
confirmação de uma identidade profissional. Ou seja, à medida que a crítica cresceu em
autonomia, o arquitecto passou a distinguir-se mediante o crédito que a primeira lhe conferia..”
(FIGUEIREDO, Rute; Arquitectura e Discurso Crítico em Portugal (1893-1918), 2007; Lisboa:
Edições Colibri, p.222.)
9

“«A Arquitectura Portuguesa», no cumprimento da patriótica missão que lhe impõe o seu título,
tem-se orientado (…) de forma a fazer surgir a estilização da antiga casa portuguesa (…) o que
tem sido benevolentemente acolhido pelo público, que já hoje, em grande parte prefere a
estilização nacional, às cópias da arquitectura estrangeira…”. (A Direcção, “Mais um ano”, in:
A Arquitectura Portuguesa, ano XV, nº1, Janeiro 1922.)
10

[s.n.], “Periódicos portugueses de arquitectura”, Jornal Arquitectos, Novembro de 1981, nº1,
p.6

11

FERREIRA, Pedro; Teoria da Arquitectura em Portugal, 1935-1945: Debates, Convergências
e Dissidências com o Regime Político. 2001 (Tese de Mestrado em Teorias da Arte apresentada à
Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa).

12

RIBEIRO, Ana Isabel. Arquitectos Portugueses: 90 Anos de Vida Associativa 1863-1953.
2002, Porto: FAUP publicações; pp.272-274.

13

TOSTÕES, Ana. Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50. 1997, Porto: FAUP
publicações.

14

Idem, p.42.

15
TOSTÕES, Ana; “Afirmação, questionamento e contestação do paradigma moderno” in J.A.,
nº211, Maio 2003, pp.21-22.
16

Idem, pp.22-23.

17

REIS, Sofia. 74-86 Arquitectura em Portugal: Uma Leitura a Partir da Imprensa. 2007
(dissertação de mestrado em «Arquitectura, Território e Memória», apresentada à Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra).
18

A Arquitectura inicia em 1979 uma 4ª série, com uma nova estrutura e layout gráfico. A sua
edição é agora financiada pela editora «Casa Viva». No seu quadro editorial figuram
permanentemente José Lamas (director), Carlos S. Duarte e José Manuel Fernandes.

19
Reis destaca o número 149, intitulado “Novíssimos” onde terão sido publicados um total de 34
arquitectos formados, na sua maioria, na ESBAL. REIS, Sofia. 74-86 Arquitectura em Portugal:
Uma Leitura a Partir da Imprensa. 2007, pp.107-108.
20

Para uma mais ampla dissecação sobre a evolução e historial do Jornal Arquitectos, propõe-se
do seu número especial 218/219, intitulado Antologia 1981-2004.
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21

Até 1987 sucederam-se as seguintes direcções: António Mattos Gomes (Novembro de 1981 –
Dezembro de 1982); Francisco Silva Dias (Janeiro de 1983 – Fevereiro de 1985) e Gonçalo Sousa
Byrne (Março de 1985 – Maio de 1987).

22

Na actualidade, estima-se um total de 32 entidades a ministrar cursos relacionados à
especialidade arquitectónica.
23

Em 1975 seriam contabilizadas 740 inscrições, um número aumentado para 3658 em 1988 e
atingindo, dez anos mais tarde um total de 8121 associados em 1998. Valores citados no estudo
Relatório Profissão: Arquitecto/a (Novembro 2006) produzido por Manuel Villaverde Cabral e
Vera Borges, e transcritos da investigação de mestrado de Sandra Gomes: A Construção da
Profissionalização dos Arquitectos em Portugal. Um Estudo Sociológico (2000)

24

Mesmo após a adopção do formato de revista em 1989, o Jornal Arquitectos manteve uma
estrutura associativista num conceito, parcialmente, marginal à tipologia de uma revista de
arquitectura de divulgação disciplinar.

25

MILHEIRO, Ana Vaz. “Ser cristalino, em tempo de espelhos” in Jornal Arquitectos,
nº218/219-Antologia, 2005, p.52.
26

Foram precedentes as publicações Ver (1965) e Boletim Informativo (1981) pelos alunos da
ESBAL e o BOLETIM ESBAP (1968). O formato de revista integrado neste género surge apenas
na década de 80 com a Arq – Revista de Alunos da ESBAL (1984). (cf. AGUIAR, José;
FERREIRA, Teresa; RIBEIRO, Ana Isabel, “Periódicos portugueses de arquitectura (19811988)”, Revista Arquitectos, Outubro de 1988, nº0, pp.14-15.)
27

Foi publicado recentemente no ano de 2009 um sétimo número da Unidade. Entretanto,
surgiram vários projectos editoriais da iniciativa dos estudantes da FAUP, entre os quais são
exemplo: o Informativo (2000-2002); a Neurose 23 – núcleo para a arquitectura (2002-2004); o
Café Curto (2002-2004); o TGV I e II (2004-2006); a Dédalo (2006-) e o Manifesto (2008).
28

Salienta-se que, os títulos apresentados correspondem às revistas com as quais contactamos,
prevendo-se a possível existência de outros periódicos.
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