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O projecto O Lugar do Discurso tem o intuito de 
estudar e reflectir sobre a cultura editorial do 
periódico de arquitectura em Portugal ao longo 
do século XX. Como o título sugere, este projec-
to fixa-se no discurso ao mesmo tempo que se 
centra no "lugar" através do qual esse discurso 
é produzido e disseminado — os periódicos 
especializados de arquitectura. Invoca, também, 
uma complexa grelha de configurações formada 
por "quem" produz, "que" conteúdos envolve, e 
"como" é que se constrói este "lugar".
É neste âmbito que o ciclo Agentes se enqua-
dra. A ideia de "agência" expressa a capaci-
dade de os indivíduos reflectirem sobre a sua 
própria experiência. Trata-se de uma aborda-
gem que reforça a propriedade e capacidade 
de os indivíduos interferirem sobre a estrutura: 
modificando-a e ajustando-a na trama ou epi-
sódio de que fazem parte. Preconiza-se um en-
tendimento da capacidade inteligível que qual-
quer indivíduo tem para agir em função do seu 
"lugar" e do seu "discurso", embora não omita 
que existem posições objectivas diferenciadas 
de poder e que as estratégias individuais não 
podem ser vistas de forma atomizada. Estabe-
lecem-se alianças e divergências, aproxima-
ções e rupturas. O agente analisa o seu próprio 
mapa social, jogando o "jogo" a seu favor.

DE BATE

Arquitectura Revista  
As revistas portuguesas de arquitectura  
discutidas pela perspectiva do design gráfico
Para além de lugar de discurso disciplinar, as 
publicações periódicas de arquitectura consti-
tuem um corpus documental privilegiado para 
a análise e reflexão sobre as formas de repre-
sentação visual: da centralidade do desenho, 
ao recurso à gravura e fotografia, passando 
pelas experiências representativas através da 
ilustração ou da colagem. Nesta sessão, serão 
debatidas as intersecções entre arquitectura, 
design gráfico e cultura visual e analisada a 
importância das revistas da arquitectura na 
história do design português.

E XPOS I ÇÃO

Arquitectura Revista
A discursividade do projecto desenvolve-se  
no espaço das publicações periódicas, numa 
particular relação entre editoração e design 
gráfico onde se jogam decisões que materia-
lizam narrativas específicas sobre a arquitec-
tura, o seu discurso disciplinar, o seu discurso 
crítico e a sua representação formal.
D’ A Construção Moderna (1900-1919) à Proto-
typo (1999-2004) passando por um conjunto 
de influentes revistas — A Arquitectura Portu-
guesa; Arquitectura; Binário; ou, entre outras, 
Jornal Arquitectos, com as suas diversas séries 
— a teoria e a prática da arquitectura, a legi-
timação de determinados autores, clientes e 
discursos, faz-se nas páginas de revistas.
Integrado no Projecto I&D apoiado pela Fun-
dação para a Ciência e a Tecnologia, O Lugar 
do Discurso (PTDC/CPC-HAT/4894/2012), esta 
exposição documental desenvolve dois níveis, 
complementares, de leitura sobre as revistas 
de arquitectura publicadas em Portugal no 
século XX. Um nível, mais panorâmico, contex-
tualiza o tema da investigação sob a forma de 
um mapeamento cronológico e, um segundo, 
de focalização circunscrita, resulta numa forma 
de arquivo centrado na revista J.A.
Parte de um mapeamento e de um trabalho de 
análise em curso, a presente exposição assume 
a sua condição de ensaio integrando-se num 
trabalho, de maior alcance, a resultar numa  
exposição final a apresentar em setembro.

The project The Site of Discourse intends  
to study and reflect on the editorial culture 
of the Portuguese periodicals of architecture 
throughout the twentieth century. As the title 
suggests, this project is about the discourse  
as well as about the "place" on which such  
discourse is produced — the specialized  
periodicals of architecture. It also invokes  
a complex grid of configurations about 
"who" produces, "what" contents involves,  
and "how" such "site" is constructed. 
It is in this context that the Agents series is 
framed. This idea of "agency" expresses the  
individuals capacity to contemplate on 
their own experience. It is an approach that 
strengthens the individuals attributes and  
capacity to interfere on the structure: modi- 
fying and adjusting it in the plot or episode  
in which they belong to. It intends to disclose 
the noticeable ability that any individual has  
to act accordingly to his "place" and "dis-
course", although it doesn’t exclude the exist-
ence of objective differentiated positions of 
power and that individuals strategies cannot 
be seen in a atomized way. 
Alliances and disagreements, approximations 
and ruptures, are established. The agent  
analyses his own social map, playing the 
"game" in his advantage. 

TALK

Architecture in Review 
Portuguese architectural magazines 
from a graphic design perspective
Beyond an arena for disciplinary debate,  
architectural periodicals constitute a particu-
larly suitable documentary corpus to reflect  
on visual representation forms: from the key 
role of drawing, to the use of engravings  
and photography, through representational  
experiences using illustration and collage.  
This session will debate the intersection of 
architecture, graphic design and visual culture, 
and will explore the importance of architectural 
magazines in Portuguese design history.

E XH I B I T I ON

Architecture in Review
The discoursivity of the project is developed 
in the space of periodical publications in its 
particular relationship between publishing and 
graphic design, in which are played decisions 
that materialize specific narratives on architec-
ture, its disciplinary discourse, its critical dis-
course and its formal representation. 
From A Construção Moderna (1900-1919) until 
Prototypo (1999-2004), throughout a set of in-
fluential magazines — Arquitectura Portuguesa; 
Arquitectura; Binário; or, among others, Jornal 
Arquitectos, within their several series — the 
theory and the practice of architecture, the 
legitimation of certain authors, clients and dis-
courses are produced in its own pages. 
Integrated into the I&D Project, supported by 
the Portuguese Foundation for Science and 
Technology — The Site of Discourse (PTDC/
CPC-HAT/4894/2012) —, this documentary  
exhibition is developed in two complementary 
levels for reading the architectural magazines 
published in Portugal during the 20th century.  
A panoramic level, that contextualizes the 
theme of research as a chronological map,  
and a second level, focused on the journal J.A.
The present exhibition steams from an analytic 
work in progress and function as an essay for 
a more expressive synthesis in the final exhibi-
tion of the research project.

Arquitectura 
4ªsérie
n.124 
[Maio 1970]

PTDC/CPC-HAT/4894/2012
Instituto de História da Arte (FCSH/UNL)
Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE)
Fundação para a Ciência e Tecnologia

Investigador Responsável 
Margarida Acciaiuoli de Brito (FCSH/UNL) 
Investigador-coordenador 
Rute Figueiredo (ETH Zurich/ D-ARCH gta) 
Investigadores 
Ana Vaz Milheiro (DINÂMIA’CET/ISCTE-IUL) 
Andreia Martins Carvalho (King’s College London)
Inês Brasão (FCSH/UNL)
José Bártolo (ESAD) 
Margarida Brito Alves (IHA/FCSH)
Paulo Tormenta Pinto (DINÂMIA’CET/ISCTE-IUL)
Pedro Castelo (London Consortium)
Vítor Alves (FAUP) 
Consultores 
António Pizza
Jorge Figueira
Hugo Segawa
Manuel Graça Dias 
Bolseiros de investigação
Catarina Diz de Almeida
Daniela V. de Freitas Simões

Design Pedro Nora 
Tipografia JeanLuc (Atelier Carvalho Bernau) 
Univers (Adrian Frutiger)
Impressão Greca AG

Apoio à exposição
Design Gráfico Sérgio Correia
Coordenação (ESAD) Rute Guerreiro 

Este trabalho é financiado por Fundos Nacionais  
através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia  
no âmbito do projeto «PTDC/CPC-HAT/4894/2012»


