Página Dupla
460x297mm • €1 860,00
Verso de capa
230x297mm • €1 560,00
Verso de contra Capa
230x297mm • €1 470,00
Contra Capa
230x297mm • €1 860,00
Rodapé
60x230 mm • € 420,00
Rodapé duplo
60x460 mm • € 630,00
Meia Página Alto
113x297 • € 840,00
Página Ímpar
230x297mm • € 1410,00

Meia Página ao baixo
230x147mm • €840,00
Meia Página Dupla
460x147mm • €1 560,00
Encartes
Negociação caso a caso
Tabela internet
Banner topo €380,00; Banner lateral €200,00
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A R Q U I T E T U R A

Periodicidade: Trimestral
Distribuída, a nível nacional, pela Distrinews.
Preço de Capa Portugal: €11,00
Assinatura: 1 ano
Portugal €39,90; Resto da Europa €110,00;
Outros Continentes €126,00
Lançada em 1999, a arqa, revista
de Arquitetura e Arte, é editada pela
Futurmagazine, Sociedade Editora, Lda.
Trata-se de uma publicação cuja filosofia
editorial tem por matriz a Arquitetura
e a Arte Contemporâneas. Uma renovada
proposta de reflexão sobre figuras, factos,
projetos, em que se destacam como
protagonistas os arquitetos, nacionais e
internacionais, e a sua obra.
Caraterísticas Técnicas
Capa: Papel couché mate 350g
Miolo: Papel couché mate silk 135g
Impressão: Offset a 4/4 cores
Acabamento: Capa plastificação mate;
Miolo verniz mate; Lombada cosida
Formato: 230x297mm
Launched in 1999, arqa’s publishing
philosophy has for matrix the Architecture
and Contemporary Artd Architecture. arqa
appears each three months with one renewed
proposal of reflection on figures, facts, projects,
creations, where protagonists are, especially
the architects.
Some technical specifications:
Quarterly Publication (every three months);
160 pages; 4 editions per year
Production: 7.000 units;
Cover price: €11,00
Circulation: about 5.500, including
subscriptions, national distributed – including
Madeira and Azores ( soon, also in Brazil).
Some important P.O.S. – FNAC’s, specific
libraries and press centers.
Publicidade
Condições de Pagamento – 30 dias,
a contar da data de emissão de fatura.
A colocação da publicidade será subordinada
às conveniências de paginação e a localização
dos anúncios será fixada pela de acordo com
as possibilidades técnicas, excepto se estiver
abrangida pela taxa de localização (acrescida
de 15%). Qualquer erro ou omissão será
compensado apenas com a repetição
do respectivo anúncio, em boas condições.
A arqa reserva-se o direito de rejeitar
publicidade que não se enquadre
na orientação da revista.
Tiragem: 7.000 exemplares; ERC: 124055
ISSN: 1647-077X; Depósito legal: 151722/00

