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RESUMO

Esta investigação pretende estudar a comunicação gráfica em suporte de papel 
do espaço LuxFrágil. A produção analisada – flyers, panfletos e publicações 
periódicas – caracteriza-se por uma grande variedade de estilos e por uma 
constante preocupação em surpeender os públicos-alvo.

Procurámos identificar as motivações subjacentes a esta diversidade para 
indagar o(s) modo(s) de construir a identidade da marca LuxFrágil.

Pretendemos compreender o contexto social e cultural que esteve na 
origem deste conceito de entretenimento nocturno, estabelecendo relações 
com o seu antecessor natural, o bar Frágil, e a cultura urbana cosmopolita 
dos anos 80. Neste sentido, revelou-se indespensável caracterizar as 
motivações e os perfis sociológicas dos frequentadores do LuxFrágil, para 
que o estudo dos objectos não ficasse reduzido a aspectos estritamente 
formais. Através da revisão da literatura e de outras ferramentas 
metodológicas, nomeadamente a observação directa dos materiais que se 
conservaram nos arquivos do LuxFrágile e depoimentos dos designers 
directamente implicados, construímos o estado da arte e comprovámos a 
nossa hipótese. Por fim, mostrámos que a novidade subjacente ao conceito 
de entretenimento proposto pelo LuxFrágil assenta na forma como difundem 
os mais diversos tipos de eventos, quer do ponto de vista dos conteúdos, 
quer do ponto de vista gráfico, e que esse esforço é original e relevante no 
panorama internacional do design gráfico contemporâneo. 

PALAVRAS-CHAVE

Design Gráfico
Design Gráfico Experimental
Lazer/entretenimento nocturno
Culturas juvenis
LuxFrágil (Portugal)
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ABSTRACT

This research aspires to study the printed graphic communication of the 
portuguese nightclub LuxFrágil. The analysed production – flyers, leaflets 
and magazines – is characterized by a great variety of styles and by the 
concern to provoke it's target. We tried to identify the motivations behind 
such diversity and looked into what makes the identity of the LuxFrágil 
brand. We tried to understand the social and cultural context underlying this 
concept of urban nocturnal entertainment, establishing connections with its 
antecessor, the Frágil bar, and the 80's cosmopolitan culture. In this sense it 
was mandatory to characterize the customers sociological motivations and 
profile to avoid to reducing this study's scope to a strict formal perspective. 
Through bibliographic research and other methodological tools, namely direct 
observation of the graphic items at the LuxFrágil's archives and conversations 
with the designers involved, we proved our hypothesis. Lastly we proved 
that the novelty underlying the LuxFrágil entertainment concept rests on how 
different kinds of events are announced in terms of graphics and content, and 
that such effort is original and relevant in the contemporary graphic design 
international panorama.

KEY WORDS

Graphic Design
Experimental Graphic Design
Leisure/Night entertainment
Juvenile cultures
LuxFrágil (Portugal)
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1.1. ENQUADRAMENTO DA INVESTIGAÇÃO

O marketing do LuxFrágil, do qual a sua identidade gráfica é uma 
componente particularmente importante, promove e promete uma certa 
ideia de juventude, status, estilo e novidade, algo que está claramente 
patente na imagem que promove.

Este novo conceito de espaço de entretenimento surge como evolução 
natural no percurso de Manuel Reis enquanto impulsionador de novas 
tendências ao nível dos comportamentos das elites urbanas em Portugal. 
Após estabelecer o bar Frágil como um pequeno “oásis” em Lisboa, 
que acolhia pessoas ligadas ao mundo das artes e da cultura, com uma 
programação diferente do usual, fizeram-se experiências bem sucedidas 
de alargamento de públicos. A criação de um espaço como o LuxFrágil 
constituiu o passo seguinte, embora com características diferentes 
(apostando na diversificação de públicos).

O LuxFrágil introduziu um novo conceito de entretenimento nocturno, 
a par de novas tendências internacionais, pautadas pela sofisticação e 
cosmopolitismo. O LuxFrágil não foi uma novidade apenas nas suas 
propostas musicais, mas também na escolha do projecto de arquitectura, 
na atenção ao design de interiores e, principalmente no que diz respeito 
ao nosso projecto de investigação, na identidade gráfica dos materiais 
de divulgação (folhetos, newsletters, flyers, website, etc.). Todas estas 
preocupações revelam a intenção de promover não um produto físico, mas 
uma experiência completa e distintiva, integrável em diversos estilos de 
vida marcadamente urbanos.

A produção de material gráfico para a divulgação de um espaço desta 

1 INTRODUÇÃO
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natureza apresenta uma série de desafios e oportunidades para explorar 
linguagens gráficas. A variedade de propostas culturais e de entretenimento 
permite uma exploração formal muito diversificada. Esta diversidade 
gráfica gerou nos clientes do Lux uma expectativa pelo inesperado, o 
que pressiona os designers a continuarem a surpreender o público com 
resultados inovadores.

Ao longo deste trabalho iremos apenas abordar a comunicação gráfica 
em suporte papel. O papel foi o veículo de divulgação inicial e constante 
ao longo do tempo, e o acesso que nos foi dado ao arquivo físico permitiu a 
obtenção duma amostra significativa do que foi produzido até hoje. Embora 
os suportes digitais também tenham uma função assinalável na divulgação de 
eventos, a sua análise foi impossibilitada pela extrema dificuldade de acesso 
às versões que o site do LuxFrágil tem apresentado na última década, fruto 
da efemeridade da própria Internet.

Esta multiplicidade de propostas e de suportes obriga a um exercício de 
identidade corporativa interessante enquanto objecto de estudo. Um negócio 
como o do LuxFrágil vive da percepção do público e exige uma estratégia 
de promoção muito distinta da utilizada para vender um produto físico. O 
papel da imagem é muito forte na gestão das expectativas dos clientes e a 
qualidade do serviço e performances dos artistas têm de estar à altura.

O design gráfico na maioria das suas manifestações é efémero, tem 
um tempo de vida limitado e em muitos casos, para o bem e para o mal, é 
eventualmente renovado ou substituído.

Os designers que trabalham com o Lux têm à partida uma maior liberdade 
criativa para as soluções gráficas, mas se tivermos em conta que existem 
eventos sazonais, mensais, semanais e pontuais (concertos de bandas, DJs, 
festas temáticas, etc.), compreendemos que existe enorme pressão para 
produzir resultados diferenciados a um ritmo considerável. Por um lado, esta 
necessidade de produção variada e abundante obriga o designer a explorar as 
tendências visuais de maneira a manter o seu trabalho relevante e “fresco”, 
mas, por outro lado, permite uma abordagem mais experimentalista tirando o 
máximo partido do carácter efémero desta produção. 

O termo Design Gráfico Experimental não reporta a um método 
porque está associado a práticas que procuram ir contra métodos de 
trabalho anteriores – no design, passou-se de uma "metodologia clássica" 
para uma metologia transclássica, pelo que não espanta a designação, 
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visto que ela própria tem a sua historicidade, na busca de se libertar 
dos constrangimentos impostos pelos itinerários metodológicos muito 
restritivos. O próprio experimentalismo está fortemente associado 
ao processo de criação no design gráfico o que parece tornar o termo 
redundante. E se o considerarmos numa perspectiva científica (a 
experiência) está mal empregue, uma vez que a experiência no campo 
científico pretende provar uma teoria ou hipótese de forma empírica — de 
um determinado conjunto de acções surge um resultado único e objectivo. 
Num contexto criativo a hipótese, normalmente, não existe, pelo menos de 
forma definitiva como na ciência. 

Paul Feyerabend, a propósito do método científico comentou: 

[...] there is not a single rule, however plausible, and however firmly 
grounded in epistemology, that is not violated at some time or other. 
It becomes evident that such violations are not accidental events, they 
are not results of insufficient knowledge or of inattention which might 
have been avoided. On the contrary, we see that they are necessary 
for progress. Indeed, one of the most striking features of recent 
discussions in the history and philosophy of science is the realization 
that events and developments, such as the invention of atomism in 
antiquity [...] occurred only because some thinkers either decided not 
to be bound by certain ʻobviousʼ methodological rules, or because 
they unwittingly broke them.
[...] It is both reasonable and absolutely necessary for the growth 
of knowledge. More specifically, one can show the following: given 
any rule, however ʻfundamentalʼ or ʻrationalʼ, there are always 
circumstances when it is advisable not only to ignore the rule, but to 
adopt its opposite. (Feyerabend, 1993, p.14-15)¹.

Esta alteração de paradigma no método científico, defendida no texto 
Feyerabend (originalmente publicado em 1975), teve um paralelismo no 
campo do design gráfico. O termo "experimental" passou a ser utilizado 
para referir uma postura e produção criativa específica, que surgiu como 
resposta à rigidez formal e metódica que muitos designers influenciados 
pela Escola Suiça acabaram por adoptar. 

Os maiores protagonistas desta expressão gráfica mais espontânea e 
1 T.L.: "[...] não existe uma regra, por mais plausível, e por mais firmemente fundamentada na epistemologia, que 
não seja violada a dada altura. Torna-se evidente que tais violações não são eventos acidentais; não são o resultado 
de falta de conhecimento ou desatenções que podiam ter sido evitadas. Pelo contrário, elas são necessárias para o 
progresso. De facto, uma das mais recentes dicussões na história e filosofia da ciência vem da constação que eventos 
e desenvolvimentos, como a invenção do atomismo na antiguidade [...] ocorreram apenas porque alguns pensadores 
decidiram não se restringir por regras metodológicas 'óbvias', ou porque as quebraram inconscientemente.
[...] É lógico e absolutamente necessário para o aumento do conhecimento. Mais especificamente, é possível 
demonstrar o seguinte: dada uma regra qualquer, por mais 'fundamental' ou 'racional' que seja, existem sempre 
circunstâncias em que é aconselhável não apenas ignorar a regra, como adoptar o seu oposto."



12

pessoal foram David Carson e Neville Brody, cujo trabalho abordaremos 
nesta investigação.

Among the designers’ various interpretations, two notions of 
experimentation were dominant. The first one was formulated by 
the American designer David Carson: ‘Experimental is something I 
haven’t tried before … something that hasn’t been seen and heard’ 
[...] Interestingly, Carson’s statement also suggests that the essence 
of experimentation is in going against the prevailing patterns, rather 
than being guided by conventions. This is directly opposed to the 
scientific usage of the word, where an experiment is designed to 
add to the accumulation of knowledge; in design, where results are 
measured subjectively, there is a tendency to go against the generally 
accepted base of knowledge (Bil’ak, 2005)2.

1.2. QUESTÃO DA INVESTIGAÇÃO

Será possível criar uma identidade coesa e distintiva utilizando diversas 
linguagens estéticas para a divulgação de eventos?

1.3. OBJECTIVOS DA INVESTIGAÇÃO

Pretende-se com esta investigação compreender a evolução da divulgação 
gráfica do LuxFrágil, recorrendo à análise de material comunicacional em 
suporte de papel, produzido no período entre 1998 e 2010. Iremos caracterizar 
o conceito do espaço LuxFrágil [Fig.1] (também referenciado pela fórmula 
mais coloquial de Lux) e a articulação com o seus públicos-alvo, recorrendo 
a metodologias do campo da Sociologia, com o objectivo de ajudar à 
compreensão do universo estético retratado no material de divulgação. Assim 
como, iremos analisar a relevância do material gráfico na construção de 
uma identidade apelativa, ajustada ao conceito de espaço de entretenimento 
nocturno que o LuxFrágil propõe e identificar pontos de convergência dos 
grafismos produzidos  para outros universos visuais e conceptuais.

Esperamos contribuir para o conhecimento da produção portuguesa 
contemporânea na área do Design de Comunicação destinado a agentes 
alternativos de entretenimento e cultura, um mercado emergente e 
dinamizador da cidade de Lisboa.

2 T.L.: "Entre as várias interpretações dos designers, duas noções de experimentação dominavam. A primeira foi 
formulado pelo designer americano David Carson: 'Experimental é algo que eu ainda não tentei...algo nunca visto ou 
ouvido' [...] A afirmação de Carson também sugere que a essência da experimentação está em ir contra os padrões 
vigentes, ao invés de ser guiado por convenções. Isto é directamente oposto à utilização científica da palavra, onde 
a experiência é projectada para acrescentar algo ao conhecimento; no design, onde os resultados são medidos 
subjectivamente, existe uma tendência para contrariar o conhecimento previamente aceite".
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1.5. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

O Desenho da nossa investigação inicia-se por uma primeira fase de 
metodologia simples, qualitativa e não intervencionista, baseada numa crítica 
literária que inclui a recolha, selecção, análise e síntese de informação. 
Formar-se-ão diversas hipóteses das quais uma será seleccionada.

Segue-se um segundo momento da investigação de metodologia mista, 
qualitativa e não intervencionista. Foi levado a cabo um inquérito online aos 
frequentadores do LuxFrágil para definir um retrato do público, completado por 
uma entrevista a um habitué. Os dados deste inquérito foram depois articulados 
com a informação recolhida na entrevista e o estudo sobre os comportamentos 
dos jovens portugueses da autoria Rui Telmo Gomes, assim como bibliografia 
do campo da Sociologia, nomeadamente sobre fenómenos associados à 
juventude, à gentrificação e aos estilos de vida urbanos em Portugal. 

Realizou-se uma análise do arquivo de material de divulgação, 
desenvolvida segundo critérios definidos pelo investigador. Foram feitas 
entrevistas aos responsáveis pela comunicação do LuxFrágil, Pedro Fradique 
e Susana Pomba, e a designers envolvidos na produção do material gráfico 
em suporte de papel, Diogo Potes e Joana Tordo.

Sendo o objecto desta investigação ainda muito recente, não surpreende 
a escassez de literatura relevante pelo que também lançámos mão de 
artigos publicados na imprensa escrita cruzando-os com testemunhos de 
intervenientes privilegiados e a observação directa.

Baseando-nos na análise da informação assim reunida, construímos as 
conclusões desta investigação.

Fig.1
Edifício LuxFrágil
http://fssmgn.com/



15

2.1.CONTEXTO CULTURAL E HISTÓRICO 

No século XIX , numa fase de crescimento da incipiente industrialização, 
alguns financeiros portugueses expressam, pela primeira vez, a ideia de 
que “para o seu progresso importava, porém, que o ensino de belas-artes 
contribuísse com uma formação de gosto” (França, 1990, Vol. I, p.422).

O século não prometia muito, a fazer fé na descrição que, na obra que 
lhe dedica,  o autor faz da “miséria da vida artística portuguesa – a falta de 
mercado, a pobreza do mecenato (…), a impraticabilidade de uma academia, 
a incultura de uns e de outros, no plano da produção e no plano do consumo.”

Em meados do século, o ensino das artes sai da academia para os 
institutos industriais, surgem cursos de “desenho linear e de ornato”. O 
marquês de Sousa Holstein, vice-inspector da Academia de Belas-Artes 
de Lisboa, pugna pelo design industrial: “o domínio da arte (…) abrange 
todos os objectos de uso quotidiano. Os móveis, os fatos, as louças, as 
pratas (…). Em tudo pode e deve haver belo, não só no sentido limitado da 
ornamentação e decoração, não só no sentido menos restrito da harmonia e 
proporção, mas sobretudo no sentido mais lato da perfeita correspondência 
entre a forma do objecto e o seu uso” (França, 1990, Vol.I, p.423). Assim 
escrevia Sousa Holstein, enunciando um programa moderno mas sem 
encontrar o desejado eco social.

Nas artes gráficas nota-se o gosto pelas fórmulas da “arte nova”, as 
revistas “A Ilustração Portuguesa” e “A Paródia”[Figs.2 e 3] são exemplos 
conhecidos, mas – refere França na mesma obra – “as ilustrações deste 
tipo inserem-se num contexto gráfico neutro e, se não são inteiramente 
ocasionais, são efeito de um empirismo que nenhum programa justifica”.

2 CONTEXTUALIZAÇÃO
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A publicidade, por seu lado, reflectia esta mínima participação do 
novo gosto em anúncios de revista ou em concurso de cartazes, 
enquanto o livro apenas o admitia apenas em alguma vinheta solta ou 
pormenor de capa (França, 1990, Vol.II, p.191).

A proclamação da República criou esperanças de uma “renascença 
artística”. Em 1912, ano do primeiro Salão dos Humoristas, que marcou a 
entrada do modernismo em Portugal, o Presidente Arriaga disse que o novo 
regime “contava com o concurso dos artistas  para a obra do ressurgimento 
nacional”. Foram bastantes os que concorreram na concretização dos novos 
símbolos nacionais, como a bandeira, a moeda ou o busto da República, mas 
o resultado não foi brilhante. 

Na transição para o século XX fora a probreza geral a travar a arte gráfica 
nacional – “o desenvolvimento industrial do capitalismo não se verificara 
em ritmo suficiente, a moeda desvalorizara-se e os próprios ministros 
confessavam ser ‘pavorosa’ a situação financeira” (França, 1990, Vol. II, 
p.299). No século XX, ou durante boa parte dele, será a política autoritária 
a prejudicar a criatividade. A censura impedia a expressão clara de ideias, 
sobretudo se independentes, e obrigava os autores a remeter o discurso para os 

Figs.2 e 3
Capa da revista "A Paródia" e página da publicação "A Ilustração Portuguesa"
http://ephemerajpp.files.wordpress.com/2010/11/parodia-8.jpg
http://almanaque.info/wp-content/uploads/2010/11/
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terrenos da alegoria. Nas palavras e nas formas havia que “ler nas entrelinhas”. 
O modernismo subsistirá no Estado Novo, que contará com a produção 

de artistas desta corrente, como Almada Negreiros, Abel Manta, Keil do 
Amaral, Cristino da Silva e outros, atraídos pelo intelectual salazarista 
responsável pela propaganda António Ferro, que procurava definir um 
estilo artístico de cariz nacionalista, patente na Exposição do Mundo 
Português, de 1940, ou no Padrão dos Descobrimentos, também em Belém. 

Na criação de exposições de promoção da imagem do Estado Novo 
evidenciam-se figuras maiores das artes gráficas e da pintura portuguesas como 
Bernardo Marques, Fred Kradolfer, Carlos Botelho ou Thomaz de Mello (Tom).

Kradolfer (1903-1968), um suíço que se fixou em Portugal em 1928, 
é hoje quase um sinónimo da afirmação do design gráfico nacional. Eram 
então muito poucos os que trabalhavam nas artes gráficas em Portugal e 
Kradolfer, que dispunha de formação académica adquirida no seu país 
natal, era um pólo de atracção e saber natural. Jorge Barradas, Stuart de 
Carvalhais ou Maria Keil fizeram parte do seu grupo. O gráfico teve muitos 
clientes institucionais, como as Juntas Nacionais do Vinho e da Cortiça, e 
produziu inúmeros rótulos e cartazes publicitários. Esteve ligado à fundação 
do Estúdio Técnico de Publicidade e fez também decoração de montras. 
Como decorador trabalhou de forma inovadora com azulejos e vitrais, 
nomeadamente no Casino Estoril (1966), no antigo Hotel Estoril-Sol, 
Cinema Europa ou na Reitoria da Universidade de Lisboa. 

Em 1971 é inaugurada a I Exposição de Design Português, sinal do 
caminho já feito, e cinco anos mais tarde é a vez de ser formalmente criada a 
Associação Portuguesa de Designers.

Na década anterior Frederico George, Daciano da Costa e Sena 
da Silva, entre outros, haviam pugnado pelo ensino do Design como 
disciplina autónoma. A primeira escola superior, o IADE (Instituto de Artes 
Decorativas), nasce em 1969.

Considera-se que a primeira geração de designers portugueses surge 
após Kradolfer. Um grupo de profissionais modernistas com a sua liberdade 
criativa condicionada pela já referida tentativa de Ferro de criar uma estética 
nacionalista. Entre eles destaca-se Sebastião Rodrigues.

Sebastião Rodrigues (1929-1997) era um autodidata rigoroso muito ligado 
à actividade editorial (Sá da Costa, Arcádia, Editorial Verbo, Fundação 
Calouste Gulbenkian). Conhecedor desde cedo das técnicas tipográficas, 
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Rodrigues pesquisou a cultura popular portuguesa para 
construir a sua linguagem de artista gráfico e trabalhou com 
o grupo modernista da revista Almanaque, onde se contava o 
escritor José Cardoso Pires. Rodrigues colaborou com Sena da 
Silva na editora Ulisseia, para a qual desenvolveram capas de 
vários livros [Fig.4].

Afirma-se a seguir João Machado, um autor conhecido 
por cartazes cheios de cor e desenho de recorte nítido, é 
outro expoente deste grupo de pioneiros. Começou por 
desenhar “à tesoura”, recortando formas coloridas, mas 
transitou sem atribulações para o computador. Nos anos 80 
passou a dedicar-se também aos selos postais, vários dos 
quais foram premiados. 

José Brandão é um dos primeiros portugueses licenciado 
em design gráfico (em 1970, pelo Ravensbourne College 
of Art and Design de Londres), mas considera Daciano da 
Costa, com quem trabalhou quando jovem, uma das suas 
principais referências. Docente, primeiro da ESBAL e depois 
da Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de 
Lisboa, tem uma produção muito diversificada – concebeu 
mais de mil livros – e orientou-se recentemente para o 
trabalho editorial no campo da cultura. 

A este grupo de promotores do design gráfico pertence 
ainda o lisboeta Carlos Rocha, um caso de autodidatismo 
num meio familiar ligado às artes gráficas. Depois de uma 
passagem atribulada pela tropa – sofreu uma pena de prisão 
de 81 dias por ter sido apanhado... a fazer design – fundou 
em 1972 o atelier Letra Design, de que é actualmente 
director criativo. É autor de diversos símbolos institucionais 
(BCP, Banif, Promoindústria, INE, etc).

É sobretudo a partir dos anos 90 que o design de 
comunicação se torna reconhecido pelo público em geral 
como uma actividade autónoma de grande importância para 
a qualidade do suportes informativos.

Henrique Cayatte, com uma longa carreira de ilustrador 
[Fig.8], foi o autor da identidade gráfica do jornal Público, 

Fig.4
Capa de Sebastião Rodrigues
http://prosimetron.blogspot.com

Fig.5
Cartaz de João Machado
http://tipografos.net/portugal/
joao-machado.html

Fig.6
Capa de disco de José Brandão
http://nossaradio.blogspot.com/2008/12/
grandes-discos-da-msica-portuguesa.html
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a convite de Vicente Jorge Silva, onde colaborou até ao ano de 2000. 
Projectou o sistema de sinalética e comunicação da Expo ‘98 e tem um 
intenso e premiado trabalho na área do design editorial [Fig.7]. É actualmente 
o presidente do Centro Português de Design. 

 

2.1.1. UMA PERSPECTIVA DO EXTERIOR

É sobretudo a partir dos anos 90 do século passado que o design de 
comunicação se torna reconhecido pelo público em geral como uma 
actividade autónoma de importância para a qualidade dos suportes 
informativos. A geração de designers que surge na década de 90 e que 
tem vindo a coexistir com a anterior, aproveitando o optimismo cultural e 
económico que se fazia sentir, teve um papel muito importante na evolução 
da cultura do design em Portugal. 

No artigo “Land of Discorey: Visual Communication Design in 
Portugal”, da revista Communication Arts de Maio/Junho de 2010, Robert 
L. Peters faz um comentário ao panorama do Design de Comunicação 
no país e da sua evolução nos últimos 15 anos.  Quando participou como 
delegado da Assembleia Geral no Congresso Icograda ‘95 (em Julho de 

Figs.7 e 8
Capa da revista "Egoísta" e ilustração do livro infantil "Estranhões e Bizarrocos" de Henrique Cayatte
http://duas-ou-tres.blogspot.com/2010/09/egoista.html | http://bragadistrito.blogs.sapo.pt/165731.html
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1995 no Porto), apesar da presença de participantes de 38 
países diferentes, Peters ficou surpreendido com a falta 
de participação de designers portugueses e com o quão 
subdesenvolvido parecia o design gráfico em Portugal. 

Peters fez uma segunda visita a Portugal, em Maio 
de 2009, como um dos oradores do OFFF 2009 em 
Oeiras (International Festival for the Post-Digital 
Creation Culture), um evento com lotação esgotada em 
que participaram mais de 3500 pessoas, na sua maioria 
portuguesas, ligadas às mais diversas áreas do design e dos 
novos media. O entusiasmado dos participantes e a qualidade 
da cultura visual que encontrou no regresso a Portugal 
surpreendeu Peters e motivou-o a explorar a história e a 
produção do design gráfico nacional.

...this time around I was greatly impressed by both 
the tangible energy I felt and by the quality of visual 
culture I encountered in and around Lisbon and Porto 
(Peters, 2010, p.56)3. 

O teórico canadiano sublinha o carácter ecléctico e universal 
do design português e justificou-o baseando-se na riqueza 
histórica do país e nas particularidades e contradições da 
sociedade portuguesa actual. 

O retrato que faz do país não podia ser mais lisonjeador: 
Portugal, terra onde nasceram os maiores e mais aventureiros 
navegadores marítimos, pioneiros da globalização cultural, 
mestres da cartografia e da construção naval. Mas não se 
fica apenas pelos feitos históricos dos sécs. XV e XVI. 
Reconhece a influência que os vários povos que passaram 
pela Península Ibérica até à época da Reconquista (Gregos, 
Cartaginenses, Romanos, Germanos, Visigodos e Mouros) 
tiveram no enriquecimento cultural da região e de como isso 
contribuiu para uma natural abertura a costumes diferentes e 
resultou na incorporação de uma maior diversidade estética.

Afirma ainda que, apesar de Portugal ter uma população 

Fig.9
Cartaz de Robert L. Peters defendendo a 
preparação e o uso de acordos laborais 
escritos na prática de design.
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:RLP_SafeDesign.jpg

3 T.L.: "...desta vez fiquei altamente impressionado tanto pela energia tangível que senti como 
pela qualidade da cultura visual que encontrei em Lisboa e no Porto e ao seu redor".
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Fig.10
Cartaz de Robert L. Peters para 
a comemoração dos 10 anos do 
FITC, um festival de design e 
novas tecnologias canadiano
http://www.fitc.ca/news/?p=1164

socialmente conservadora e maioritariamente católica, esta convivência 
com culturas e povos diferentes, sempre presente ao longo da  história do 
país, contribuiu para os “brandos costumes” nacionais e para uma aceitação 
natural da diferença e da diversidade.

Na geração que começou a destacar-se nos anos 90 é difícil identificar 
uma herança histórica do design português. Aparentemente, as influências 
internacionais parecem ter um maior peso na expressão gráfica deste grupo de 
designers. Este aspecto parece apontar a uma ténue ligação inter-geracional. 
No que diz respeito à comunidade de designers que se está a formar 
actualmente o futuro ainda parece incerto. Não existe um discurso comum. 

Mas mais do que uma identidade colectiva, o que me parece 
evidenciar-se hoje no design gráfico português é uma forte identidade 
individual, o carácter autoral que contribui para uma dinâmica 
colectiva. Os campos da ilustração e da tipografia provam-no bem. 
(Bártolo, 2010).
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2.1.2. A DEMOCRACIA E, DEPOIS, A EUROPA

A partir de Abril de 1974 Portugal sofreu profundas modificações políticas, 
económicas, sociais e culturais. 

Portugal era um país periférico, pequeno e o mais pobre entre os estados 
mais ocidentais da Europa. Para os europeus foi durante muito tempo “[...]
um país obscuro e remoto que só na década de 1960 começou a atrair turistas 
e a ter emigrantes nos outros Estados. O português mais conhecido na 
Europa, antes de 1974, era o jogador Eusébio.”(Ramos, 2009, p.748)

Durante décadas o país viveu culturalmente atrofiado devido às limitações 
impostas pelo regime salazarista. O contacto com o que se passava na 
Europa e no resto do mundo já era difícil devido à localização geográfica do 
país e ao ritmo lento a que a informação circulava. Se a isso acrescermos o 
facto de Portugal ser um país pobre, com um sistema económico baseado 
na agricultura e  na pesca, uma população pouco instruída e um regime 

Fig.11
Capa da revista Time em Agosto de 1975
http://viasfacto.blogspot.com/2010/07/
onde-se-fala-do-prec.html

Após o golpe de estado de Abril de '74 o 
mundo olhava para Portugal com curiosidade 
e receio dos desenvolvimentos políticos.
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autoritário que monitorizava e censurava todas as formas de informação vinda 
de fora, é fácil compreender por que razão esse atraso cultural era tão notório. 

Os anos 80 do século XX foram algo conturbados, no seguimento das 
grandes mudanças impostas pelo golpe de estado de Abril de 74. Nunca 
em tão pouco tempo se efectuaram mudanças tão importantes num período 
de tempo tão reduzido. Passou-se a um Estado de direito, de regime 
democrático, sem censura nem restrições às liberdades cívicas. 

Em 28 de Março de 1977, o I Governo Constitucional chefiado por Mário 
Soares4 apresentou o pedido formal de adesão à Comunidade Económica 
Europeia (CEE). Ao contrário do que era esperado, o processo arrastou-
se durante alguns anos devido a exigências da CEE que requeriam ajustes 
às políticas económicas do país (os “critérios de convergência”). Além 
disso, a candidatura da Espanha, em Julho do mesmo ano, condicionou o 
ritmo das negociações portuguesas ao do processo espanhol. Em 1978, e 
novamente em 1983, chegou mesmo a ser necessário chegar a acordo com 
Fundo Monetário Internacional (FMI) para receber assistência financeira 
para cumprir a tempo os requisitos de entrada na CEE. Apenas a 12 de Junho 
de 1985 o tratado de adesão foi assinado, também por Mário Soares, em 
cerimónia no Mosteiro dos Jerónimos.

Coincidindo praticamente com a adesão de Portugal e Espanha à CEE foi 
celebrado o Acto Único Europeu em 1986 (17 de Fevereiro) com o objectivo 
de eliminar os entraves à livre circulação de pessoas e mercadorias.

O país viveu uma fase de crescimento económico no período de 1986-
1989, registou-se um aumento significativo do volume de investimento 
estrangeiro. A entrada na CEE persuadiu a construtora de automóveis 
Volkswagen a instalar uma fábrica em Palmela, a Autoeuropa, que chegou a 
representar 10% das exportações portuguesas e 2% do Produto Interno Bruto 
nacional. O país conhece um curto período de crescimento e bem-estar: “de 
1987 a 1994, a proporção de domicílios com telefone passou de 33% a 74%” 
(Ramos, 2009, p.758).

No período entre 1989 e 1991 assistimos à crise e ao colapso da União 
Soviética e países satélites que precipitou o alargamento da CEE de modo a 
reunificar as Alemanhas e a perspectivar a integração dos novos países que 
se haviam libertado da URSS. 

4 Mário Soares foi o primeiro civil a ser eleito presidente da República desde 1926 (16 de Fevereiro de 1986).
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Inesperadamente, Portugal viu-se sujeito à perspectiva de concorrer 
com regiões de mão-de-obra ainda mais barata, mas qualificada 
e com mercados liberalizados mais radicais: um trabalhador 
português, em 20044, custava um terço de um alemão ou francês, mas 
o dobro de um polaco ou checo (Ramos, 2009, p.750). 

A 7 de Fevereiro de 1992 é assinado o Tratado de Maastricht, dando origem 
à União Europeia. Tinha como objectivo principal concretizar um mercado 
comum, onde pessoas, serviços e produtos pudessem circular  livremente, 
abrindo o caminho para a criação de uma moeda única e apontando a uma 
maior estabilidade política no continente. Foi também instituído o Estatuto 
de Cidadão Europeu estabelecendo-se o direito à livre circulação e residência 
em qualquer país da Comunidade, bem como o direito a votar e a ser eleito 
nas eleições locais e europeias do estado em que se reside. 

“Em 1992, o Eurobarómetro revelava os portugueses entre os europeus 
mais satisfeitos com a União Europeia.”(Ramos, 2009, p.748)

Em Abril de 1992 o escudo entrou no sistema cambial do Sistema 
Monetário Europeu e no final desse ano 95% da legislação do Mercado 
Único Europeu já tinha entrado em vigor. O combate à inflação e a adopção 
da disciplina orçamental europeia eram as metas traçadas pelo Governo de 
Cavaco Silva (1985-1995). O efeito não foi o esperado e a austeridade que o 
caminho para o euro impunha fez a economia ressentir-se.

No ano de 1998 Portugal foi aceite no grupo de países a adoptar o 
euro. O optimismo inicial deu lugar a algum descontrolo orçamental que 
resultou no aumento das taxas de inflação e em elevadas despesas públicas. 
A diminuição das taxas de juro, controladas a partir de então pelo Banco 
Central Europeu,  resultou num aumento acentuado do endividamento das 
famílias, consequência de uma banca mais agressiva e da maior abertura da 
economia ao mercado global.

Portugal passou assim, perante a Europa Ocidental, de uma situação 
na década de 1960 de convergência económica e divergência política, 
para outra de convergência política e divergência económica
(Ramos, 2009, p.752).

4 A adesão da República Checa só se efectivou em Maio de 2004.
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O Governo começou a sentir maiores dificuldades em cumprir as suas 
obrigações face ao nível de défice das contas públicas exigido pela União 
Europeia. Em 2000 chegou mesmo a atingir um nível mais elevado do que 
aqueles que causaram as crises anteriores. 

A 1 de Janeiro de 2002 o euro tornou-se uma realidade substituindo a 
moeda dos 17 países aderentes à “Zona Euro”. As moedas portuguesas foram 
as primeiras a perder o seu valor monetário, depois de 31 de Dezembro 
deixaram de ser aceites enquanto as notas continuam a ser cambiáveis nos 
bancos até 2022. 

Apesar das dificuldades económicas e das pressões políticas, a integração 
portuguesa no projecto europeu tem continuado a evoluir. Uma das provas 
mais recentes foi a eleição (pelo Conselho Europeu) de Durão Barroso para 
o cargo de presidente da Comissão Europeia em 2004 (reeleito em 2009). 
Outro grande testemunho do maior reconhecimento que Portugal começa 
a ter no continente foi a organização da reunião do Conselho Europeu, que 
se realizou no Mosteiro dos Jerónimos, e a identificação do novo tratado de 
reforma das instituições europeias como Tratado de Lisboa (inicialmente 
designado por Tratado Reformador).

Fig.12
Queda do muro de Berlim: As mudanças na Europa Central puseram de repente Portugal em concorrência com regiões 
de mão-de-obra mais barata (fotografia de Anthony Suau/Time)
http://2alemanha.blogspot.com/
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2.2. ANOS 80: MUDANÇA DE PARADIGMAS  

No final do século XX Portugal tinha a maior taxa de analfabetismo da 
Europa, apenas um terço da população entre os 25 e os 34 anos tinha 
completado o ensino secundário, ao passo que em Espanha e na Itália 
(países em que o analfabetismo também era elevado) pelo menos dois 
terços haviam  concluído o ensino secundário. Nos anos 90 a alfabetização 
aumentou bastante, mas nem por isso os hábitos de leitura melhoraram 
substancialmente, grande parte dos jornais que tinham sido controlados pelo 
Estado, especialmente entre 1975 e 1979, não teve tempo para conseguir 
obter um número de leitores amplo, levando ao fecho de alguns. O impacto 
que a televisão teve na sociedade portuguesa foi muito forte e provocou uma 
crise na imprensa escrita que ainda hoje se faz sentir.

Os anos que se seguiram ao PREC (Processo Revolucionário em Curso) foram 
marcados pelo avanço de reformas como a estabilização da vida e instituições 
políticas, o reforço da democracia representativa, o regresso dos militares aos 
quartéis e a devolução do poder à sociedade civil, patamar simbolizado pela 
eleição de Mário Soares como o primeiro Presidente da República civil do 
pós-25 de Abril. Processo não menos importante foi o da descolonização e do 
estabelecimento de relações de estado com as antigas colónias. 

Do ponto de vista cultural uma das primeiras realizações mais 
importantes, aliás de carácter espontâneo, foi a abolição da censura. De um 
dia para o outro, jornais, livros, filmes ou peças de teatro eram a expressão 
livre do pensamento colectivo. Era condição necessária para o alargamento 
do mercado cultural, até então diminuto e tutelado. 

A revolução portuguesa suscitou uma enorme curiosidade 
entre os intelectuais europeus – o filósofo francês Jean-Paul 
Sartre, por exemplo, veio visitar o país – e de alguma forma 
veio, em contra-corrente, reanimar um mito ideológico 
que entrara em decadência há muito e que agonizava em 
manifestações violentas como a invasão da Hungria (1956), a 
Revolução Cultural Chinesa (1966) ou a asfixia da Primavera 
de Praga (1968).
A partir da década de 1960 Portugal entrara num processo de 

Fig.13
Capa do jornal diário República de 25 de Abril 
de 1974: o fim da ditadura e da censura
http://www.enciclopedia.com.pt/
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mudança rápido aproximando-se do estatuto de país de primeiro mundo, mas 
a partir dos anos 80 o ritmo acelera consideravelmente.   

A queda da União Soviética gerou algum consenso à volta da economia 
de mercado. Para alguns gerou mesmo um “culto do privado” que 
diabolizava tudo o que era Estado ou sector público.  Isso aconteceu na 
Rússia e na China, onde passou a imperar um capitalismo selvagem. A 
propósito, o ensaísta Adam Michnik, citado pelo historiador inglês Tony 
Judt, diria: “O pior do comunismo é o que vem a seguir”. De facto, a 
tolerância, a responsabilidade social ou as liberdades democráticas não foram 
o que se seguiu em muitos dos pós-comunismos europeus. Apesar disso, os 
processos de transformação social violentos começaram a perder adeptos e 
lentamente foi-se estabelecendo uma cultura política mais tolerante. Os anos 
80 assistiriam a uma emulação da cultura conservadora de matriz liberal e 
democrática anglo-saxónica. “Hoje” – como diz Judt, no livro “Um tratado 
sobre os nossos actuais descontentamentos” – “somos todos democratas”. 

Em Portugal as comunidades rurais foram diminuindo à medida 
que a agricultura foi perdendo preponderância económica. A sociedade 
tornou-se maioritariamente urbana e êxodo do interior para o litoral, 
em particular para Lisboa e Porto, desertificou várias comunidades. 
A “industrialização dos anos 50 a 70, centrada nos principais núcleos 
urbanos do eixo litoral Braga-Lisboa- Setúbal, constituíu o segundo pólo 
atractivo do êxodo rural” (Rosas, 1994, p.498) . O primeiro fora a Europa. 
Estas migrações promovidas pela maior empregabilidade nas cidades e 
também pelo serviço militar, bem como o aumento do nível médio de 
instrução, o maior número de estradas, que veio facilitar a mobilidade 
de pessoas e bens no território nacional. Por outro lado, o impacto que a 
televisão passou a ter na vida quotidiana tornou o país culturalmente mais 
homogéneo. “Em 1994, um inquérito indicou que 96% dos lares tinham 
televisão” (Ramos, 2009, p.770).

A tipologia da população activa alterou-se durante este processo, a 
maioria dos empregados passou a pertencer ao sector dos serviços, seguido 
da indústria (Portugal é um dos poucos países europeus onde a indústria 
nunca chegou a ser a maior fonte de postos de trabalho). 

A igreja católica, muito poderosa no antigo regime ditatorial, começou 
a perder preponderância na sociedade civil. “Entre 1960 e 208, os 
casamentos católicos desceram de 90% para 55% do total” (Ramos, 
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2010, p. 766) A preocupação com a morte e a salvação da alma deu lugar 
a interesses mais terrenos como a saúde, a carreira profissional ou o 
prolongamento da vida. Foram iniciados programas de planeamento familiar 
que levaram a alterações no comportamento sexual.

As reformas no ensino e o aumento dos anos de escolaridade obrigatória 
resultaram numa diminuição da taxa de analfabetismo e num decréscimo 
de casos de trabalho infantil. Segundo um relatório do PNUD (Plano das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento), em 2008, ainda existiam em 
Portugal  658 mil pessoas com mais de 15 anos que não sabiam ler nem 
escrever. Apesar de tudo era uma melhoria relativamente a 2001, quando a 
taxa de analfabetismo era de 9,2 por cento.

Portugal ainda está, portanto, longe de atingir os resultados de 
escolaridade observados na esmagadora maioria dos outros países 
europeus. Contudo, os níveis actuais já situam o país longe de 
realidade que lhe era característica nos anos 60, quando a ‘Escola’ 
era acima de tudo um espaço onde o ‘saber ler, escrever e contar’ era 
uma exigência considerada suficiente (Rosa e Chitas, 2010, p.32).

Ter filhos  passou a ser um encarado como um custo para o agregado familiar 
dadas as despesas associadas à educação, saúde e alimentação, em oposição 
ao que acontecia anteriormente em que a adição de um novo membro 
significava um aumento da mão-de-obra a médio prazo e uma garantia de 
sustentabilidade do grupo. As famílias tornavam-se menos numerosas. A taxa 
de natalidade desceu drasticamente e a população começou a envelhecer a 
um ritmo acelerado. Desde 1960 até aos dias de hoje, Portugal deixou de 
ter uma das populações mais jovens e passou a ter a fazer parte do grupo 
de países com a população mais envelhecida. No espaço de quase  “cinco 
décadas, o número de jovens diminuiu um milhão e o de idosos aumentou 
cerca de 1,2 milhões” (Rosa e Chitas, 2010, p.21)

Com a questão do aborto, reavivada pelo referendo sobre a interrupção 
voluntária da gravidez, as posições políticas polarizaram-se a Norte e a Sul, 
com alguma semelhança com o que se passara nos tempos mais agitados 
de 1975. A região norte confirmava-se como mais conservadora e de maior 
influência religiosa, ao passo que o sul retratava-se mais ligado a ideais 
laicos e sociais liberais e tolerantes.
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A mobilidade social tornou-se mais acessível e houve uma assinalável 
mudança na tipologia laboral: o trabalho manual deu lugar a profissões mais 
ligadas ao esforço intelectual, científico e criativo. 

O papel da mulher na sociedade portuguesa também começou a alterar-se: 
deixou de ser vista como uma personagem doméstica, a mãe perfeita, a “fada 
do lar”. No anos 90 as mulheres já representavam metade da população 
activa e estavam em maioria no ensino superior, refere a obra coordenada 
por Rui Ramos. Foram instauradas leis que promoviam a igualdade entre os 
sexos, como as relativas à paridade de direitos no casamento ou a abertura às 
mulheres de novas profissões, como a magistratura ou as carreiras militares, 
até então interditas. Ainda assim a discriminação não deixou de existir. 
Mesmo hoje, o número de mulheres em cargos de chefia é significativamente 
menor que o de homens e “os níveis médios de remuneração da mão-de-obra 
feminina traduziam ainda, no princípio do séc. XXI, a velha desigualdade” 
(Ramos, 2009, p.767).

Apesar da diminuição, a partir da década de 90, dos comportamentos 
de discriminação, nomeadamente contra os homossexuais, o aumento 
da imigração aumentou a tensão racial em algumas cidades e levou ao 
aparecimento de “guetos” para as comunidades que se instalaram no país. 
As novas línguas e sotaques bem como o aparecimento de modas, culinárias 
e produtos exóticos nas cidades maiores contribuíram para um maior 
cosmopolitismo e tolerância. Um exemplo: a surpreendente comemoração 
do Ano Novo Chinês pela CML, em 1997/98. Portugal tornou-se o destino 
preferencial das comunidades do Brasil, Cabo-Verde e Angola, assim como 
de pessoas oriundas de países do ex-bloco de Leste. Em 2002 calculava-se 
que o número de imigrantes legais registados em Portugal atingira os 5% da 
população nacional, refere a obra história citada. Durante os anos 80 e 90 
os movimentos de imigração baixaram a média etária portuguesa, mas com 
a desaceleração do ritmo da imigração a média de idades dos portugueses 
começou novamente a subir. 

No início do séc. XXI havia em Portugal uma população que era 
quase o dobro da de há cem anos, mas sem capacidade de assegurar a 
renovação de egrações e dependendo de migrantes para não diminuir 
(Ramos, 2009, p. 769).
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Em Portugal a imigração étnica não criou problemas de xenofobia tão graves 
como noutros países europeus. A convivência entre culturas de raiz diferente 
é hoje bem patente na música ou na literatura de língua portuguesa.

2.2.1. A NOVA CULTURA URBANA

A oferta cultural mudou radicalmente no pós-25 de Abril.

Em 1975, durante o PREC, a cultura da oposição dominou: a ‘canção 
de protesto’ na rádio e o neo-realismo dos anos 1940 na escola (Alves 
Redol, Soeiro Pereira Gomes). A partir de 1976, foi recuperada a 
‘canção nacional’ e o ensino privilegiou os escritores de esquerda 
moderada (Fernando Namora, Vergílio Ferreira, Sophia de Mello 
Breyner e Miguel Torga, várias vezes candidato ao Prémio Nobel. 
Na passagem da década de 1970 para 1980 surgiu o novo rock urbano 
(Rui Veloso, Ar de Rock, 1980) (Ramos, 2009, p.770).  

Fig.14
Capa de albúm dos GNR, um dos grupos surgiram na décda de 80 
http://guedelhudos.blogspot.com/
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No início dos anos 80 surgiram vários projectos musicais 
influenciados pela cultural anglo-saxónica, mas aliando os 
sons do rock e da pop à língua e cultura portuguesas. Nomes 
como Rui Reininho e os GNR (Grupo Novo Rock)[Fig.14], 
Heróis do Mar [Fig.16], António Variações [Fig.15], Xutos e 
Pontapés entre outros, vieram estabelecer a cultura musical 
pop/rock em Portugal. 

Durante as décadas de 80 e 90 assistiu-se ao crescimento 
da elite intelectual. O número de alunos universitários 
aumentou dos cerca de 70 mil contabilizados em 1975 para 
270 mil em 1995. Este aumento resultou, sobretudo, da 
autorização da criação de universidades privadas a partir 
de 1986. O número de professores universitários também 
aumentou exponencialmente: em 1960 existiam 1567 no 
país, um número que subiu para a casa dos 24 mil em 1994 
(Ramos, 2009, p.770).

A comunidade intelectual não só aumentou como passou 
a ter maior componente feminina. As mulheres passaram a 
representar cerca de 60% da população universitária.

No período entre 1981 e 1993, o Governou duplicou o 
orçamento para o apoio às artes e áreas como o cinema, o 
teatro, a música, o bailado ou edição de livros receberam 
incentivos económicos que até então nunca tinham tido. 
Começaram a fazer-se ouvir os lamentos de uma suposta 
perda de qualidade fruto da massificação cultural e do 
desaparecimento do intelectual enquanto intermediário entre 
o povo e os grandes conceitos. Num processo semelhante ao 
verificado com os políticos, os intelectuais tornavam-se cada 
vez mais homens comuns.

A partir dos anos 80 o Inglês passou a ser a primeira 
língua estrangeira ensinada nas escolas. Uma das 
consequências foi a diminuição da tradicional influência 
francesa na intelectualidade portuguesa no espaço de uma 
geração, aumentando a globalizante contaminação cultural 
americana e britânica. 

Fig.15
Retrato de António Variações 
por João António
http://br.olhares.com/

Fig.16
Retrato da banda Heróis do Mar
http://blitz.aeiou.pt/

Fig.17
Retrato de Rui Veloso, 
figura principal do rock português
http://blitz.aeiou.pt/
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2.2.2. A INTERNACIONALIZAÇÃO 

O reconhecimento público dos nossos criadores continuou muitas vezes a 
depender da aceitação por parte dos intelectuais estrangeiros, sublinha a 
“História de Portugal” coordenada por Rui Ramos. Os casos das pintoras 
Paula Rego e Vieira da Silva, dos escritores António Lobo Antunes e José 
Saramago (Prémio Nobel da Literatura em 1998), do arquitecto Álvaro 
Siza Vieira ou do realizador Manoel de Oliveira, são disso testemunho. Se 
hoje são vistos como valores maiores da cultura portuguesa, também eles 
tiveram de passar primeiramente pelo julgamento internacional para obterem 
o reconhecimento de que hoje usufruem em Portugal. O mesmo historiador 
nota que Manoel de Oliveira, realizador maior do cinema português, 
aclamado pela singularidade do seu cinema (e pela sua longevidade enquanto 
criador), esteve envolvido num episódio particularmente caricato quando, 
em 1979, estreou “Amor de Perdição”. Transmitido em formato de série na 
televisão portuguesa, foi muito mal recebido pelo público, mas mal se soube 
das reacções elogiosas aquando da estreia do filme em Paris rapidamente os 
portugueses se apressaram  a revisitar as suas opiniões. 

Portugal já não era sinónimo de Eusébio.
A internacionalização passou a ser vista como sinónimo de qualidade – factor 

que hoje continua a ser muito importante em resultado dos efeitos económicos 
benéficos. Exemplo disso são as reformas feitas na história recente do 
Ensino Universitário em Portugal – a adesão ao processo de Bolonha com 
a intenção de harmonizar os sistemas de ensino superior na Europa, a 
inserção de escolas portuguesas no programa de intercâmbio de estudantes 
“Erasmus” e as novas bolsas criadas para possibilitar aos alunos integrarem 
pós-graduações em universidades fora do país. Estas medidas tomadas 
com a intenção de facilitar a inserção no mercado de trabalho europeu (e 
global) cumpriram em grande parte os seus objectivos. É cada vez maior 
o número de jovens com qualificações académicas a decidir sair do país 
para exercer as suas competências, uma vez que o mercado português não 
tem capacidade para empregar a já apelidada “geração mais qualificada de 
sempre”. Esta incapacidade em absorver os jovens qualificados não resulta 
de uma saturação de profissionais qualificados, mas antes de uma situação 
económica frágil que dificulta a inserção dos jovens no mercado de trabalho. 
Por outro lado também traduz as vantagens de um país estar “em rede” com 
outros mercados. 
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2.2.3. NOVOS PRODUTORES, NOVOS SUPORTES

Com a democracia mudou também a produção cultural portuguesa. Até 1974 
o Estado dominava quase por completo o sector das instituições culturais 
portuguesas, sendo a mais importante excepção a Fundação Calouste Gulbenkian. 

Com algum atraso em relação ao resto da Europa, Portugal vê nascer as 
suas indústrias culturais.  O termo foi cunhado por Teodoro Adorno e Max 
Horkheimer em 1947 numa obra que criticava o processo de massificação e 
mercantilização da arte. Nos ano 80 a expressão é aplicada, sem conotações 
críticas, ao conjunto crescente de empresas de âmbito cultural operando 
sem subsídios estatais, que vão conseguindo uma quota-parte importante 
do mercado de trabalho e da produção de riqueza. O sector abrange áreas 
muito diferenciadas como a publicidade, o artesanato, o design, o design de 
moda, o cinema e vídeo, o software de entretenimento, a música e as artes 
performativas, a televisão e a rádio, por exemplo. A indústria da televisão é 
um dos seus principais componentes.

De acordo com um estudo do Ministério da Cultura publicado na 
imprensa de 9 de Dezembro de 2009, o “sector cultural e criativo foi 
responsável, no ano de 2006, por 2,8% de toda a riqueza criada em 
Portugal”. Segundo o estudo “Sector Criativo e Cultural em Portugal”, este 
sector já “representa um valor superior, por exemplo, ao contributo dado 
por indústrias tradicionais como a têxtil ou alimentar”. Nesse mesmo ano 
de 2006 era responsável por 127 mil empregos, cerca de 2,6%  do emprego 
nacional total. No período de 2000-2006 o sector das indústrias criativas 
criou 6500 empregos em Portugal (Jornal i, 9 Dez. 09)

Uma das maiores revoluções no estilo de vida do início do século XXI foi 
a democratização da Internet. Hoje a Internet é utilizada para todo o tipo de 
comunicações, correspondência, contacto com entidades estatais, compras, 
socialização e pesquisa de informação sobre qualquer tema.

Segundo o INE (Instituto Nacional de Estatística) 46% dos lares 
portugueses já tinham acesso à Internet em 2008. Embora a utilização da Net 
se tenha tornado comum, os utilizadores continuam a ser maioritariamente 
jovens e têm uma relação diferente da dos mais velhos, mais próxima, mais 
continua e mais rotinada com a “rede”.
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2.3. EXPO ‘98: A CIDADE CRESCE A ORIENTE

Em 1998 Portugal organizou o maior evento cultural da sua 
história recente: a Expo ‘98 – Exposição Internacional de 
Lisboa de 1998, sob o tema “Os oceanos: um património 
para o futuro”. O país demonstrou a sua capacidade para a 
realização de grandes eventos à escala mundial (a exposição 
recebeu cerca de 11 milhões visitantes), pondo um termo 
às dúvidas que habitualmente marcam operações desta 
dimensão. A localização escolhida para receber a exposição 
foi a zona oriental de Lisboa, junto ao rio Tejo. O terreno 
estava ocupado pelos escombros da antiga indústria lisboeta 
que há muito não funcionava ali. O projecto passava por 
um plano de reordenamento e requalificação de toda a zona 
ribeirinha. É neste contexto de melhoria das ofertas da zona 
ribeirinha oriental que surge o Lux, instalado num edifício do 
Porto de Lisboa, alinhado com o então chamado “Caminho 
do Oriente”, uma faixa urbana que foi alvo de diversas 
intervenções e melhoramentos.  Um dos objectivos passava 
pela construção de infra-estruturas que continuassem para 
além do evento. 

Do programa da Expo ‘98 resultaram edifícios 
emblemáticos para a cidade e que contribuíram para a 
reabilitação daquela zona, como a Gare do Oriente, o 
terminal de transportes rodoviários e ferroviários do 
arquitecto espanhol Santiago Calatrava, o Oceanário 
projectado pelo norte-americano Peter Chermayeff, um 
dos maiores aquários do mundo, o Pavilhão da Utopia, 
hoje designado Pavilhão Atlântico, de Regino Cruz, e o 
Pavilhão de Portugal, de Siza Vieira. Para além dos edifícios 
construídos para a exposição foram levadas a cabo na zona 
obras públicas de grande escala para melhorar os acessos 
ao futuro Parque das Nações, onde se esperavam milhares 
de visitantes por dia. Entre elas destacaram-se a Ponte 
Vasco da Gama, a nova linha da rede do Metropolitano e 
a Estação do Oriente. Para evitar a degradação do espaço 
após o evento como acontecera com o recinto da exposição 

Fig.18
Pavilhão de Portugal de Siza Vieira
http://pt.wikipedia.org/

Fig.19
Mascote da exposição da autoria do pintor 
António Modesto e do escultor Artur Moreira
http://pt.wikipedia.org/
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em Sevilha (1992), foram dados passos para criar condições para o espaço 
continuar habitado. A entrada principal do recinto foi transformada num 
centro comercial que continuou a atrair pessoas para aquela zona da cidade. 
O Pavilhão Utopia tornou-se numa sala onde hoje se pode assistir a todo o 
tipo de acontecimentos de grande escala, concertos, conferências, feiras ou 
eventos desportivos. O Pavilhão do Conhecimento dos Mares (do arquitecto 
Carrilho da Graça) – que recebeu o prémio Valmor de Arquitectura, em 
1998, juntamente com o Pavilhão de Portugal – foi inserido no programa 
Ciência Viva e remodelado como museu interactivo de Ciência e Tecnologia 
e renomeado Pavilhão do Conhecimento. O Oceanário continua em 
funcionamento e os tanques, que representam os habitats dos oceanos 
Atlântico, Índico, Pacífico e Antárctico, continuam a atrair visitantes de tudo 
o mundo. E o Pavilhão do Futuro, num processo que gerou alguma polémica 
na esfera política, foi convertido no Casino de Lisboa. 

A exposição mundial teve um grande impacto no quotidiano da cidade. 
Antes da exposição se concretizar era comum ironizar-se acerca da 
capacidade do país em cumprir um projecto de tal magnitude e os deslizes 
orçamentais que se noticiaram só aumentaram a desconfiança. Quando 
finalmente se concretizou, a reacção não podia ter sido melhor, a adesão 
foi enorme. A Expo ‘98 atraiu visitantes de todo o mundo e expôs a arte, a 
cultura e o design mundiais a milhões de pessoas..

 A ida dos criadores do Frágil para a beira-rio tem assumidamente a ver 
com o novo cosmopolitismo pós-Expo ‘98, como referiu em entrevista feita 
para este estudo Pedro Fradique5, responsável pela comunicação da empresa. 
A aproximação à zona ribeirinha oriental começara no tempo do Frágil, com, 
por exemplo, uma festa de passagem de ano no Convento do Beato que usou 
video-projecções como decoração espacial, e iniciativas semelhantes com o 
Porto de Lisboa, no Armazém 22.  “Foram experiências em que a estética e 
os princípios de funcionamento do Frágil foram ampliados para uma escala 
maior e no fundo é aí que o Lux ‘pega’”, recordou Pedro Fradique. 

O espaço encontrado foi um armazém em betão armado da Socarmar 
(Sociedade de Cargas e Descargas Marítimas, S.A.).

Havia – diz o mesmo entrevistado – “a intenção de fazer um upgrade da 
cidade. Isso hoje é menos óbvio, talvez, do que em 1998, mas o Lux, quando 
aparece, tem uma lógica de colocar Lisboa a par com as outras cidades todas. 
A ideia era a de que pode acontecer aqui o que aconteceu ontem em Londres 
5 Entrevista na íntegra no Apêndice nº6.
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e vai acontecer amanhã em Berlin, e para mês que vem em Paris. Não 
ficarmos para o fim, estarmos mais ou menos ao nível do resto das cidades 
da Europa. Isso hoje em dia é mais evidente, mas em 1998 não era”. 

Lisboa já está muito mais nivelada com outras cidades. E é vista 
como uma cidade com ‘movida’ e cheia de acontecimentos, às vezes 
mais acontecimentos do que público, eu diria... 
Mas em 1998 não era bem assim. E isso tem a ver com o 
cosmopolitismo de Lisboa no pós-Expo ‘98, que foi algo que esteve 
sempre por trás do trabalho do Manuel Reis: essa ideia de ‘empurrar’ 
um bocado a cidade e criar coisas na cidade e proporcionar esse 
‘prazer da descoberta’, surpreender e mostrar novas coisas às pessoas 
e dar-lhes algo com qualidade, que elas reconheçam, seja a qualidade 
de som, seja a qualidade da decoração do espaço, etc 
(Pedro Fradique, Apêndice 6)6.

Esta inserção de Lisboa, em particular do Lux, no circuito internacional 
foi resultado duma maior abertura cultural que passou a fazer-se sentir – 
mais intensamente – no final da década de 90.

2.3.1. O ESTILO DE VIDA COMO AFIRMAÇÃO DE ESTATUTO SOCIAL

O Lux, enquanto pormenor da transformação da Zona Oriental de Lisboa, é 
um exemplo da gentrificação ocorrida numa parte da capital do país, afectada 
pela desindustrialização ocorrida no pós-guerra. 

Este processo não se limita a uma mera reabilitação urbana. Tem 
consequências muito profundas no funcionamento e organização das zonas 
urbanas em que ocorre. Traduzindo-se numa “reestruturação global do 
espaço urbano, extremamente ligado a uma terciarização fulgurante, a uma 
desindustrialização igualmente acentuada e a uma forte privatização dos 
consumos” (Lopes, 2001, p.182).

O fenómeno é estudado por João Teixeira Lopes no trabalho sobre estilos 
culturais intitulado Identidades, Estilos, Repertórios Culturais, que aborda 
três exemplos de espaços lúdicos surgidos em resultado deste processo de 
mutação urbana. Os exemplos ocorrem na área metropolitana do Porto: o bar-
esplanada da Praia da Luz, o bar de música ao vivo B Flat e o Teatro Rivoli.

6 Entrevista na íntegra no Apêndice 6.
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Os locais são diferentes mas partilham um carácter polivalente e todos 
participam do movimento de dinamização cultural da região, virado em 
especial para um público, maioritariamente entre os 21 e os 30 anos, da 
nova classe média, com poder de compra, preocupado com a moda e as 
novidades culturais.  A esplanada da Praia da Luz funciona como café, bar 
e, ocasionalmente, como local de espectáculos. A informalidade que domina 
o espaço e a presença de diversos elementos audiovisuais (a música pop 
domina) atraem um público marcadamente juvenil e onde é possível encontrar 
clientes de grupos etários abaixo do referido. Este ambiente descontraído 
reflecte-se nos clientes, na sua forma de vestir e de se comportar. Pretendem 
ver e ser vistos, construir uma identidade que é “também um efeito de 
representação, um happening, em suma, um ‘eu’ performativo” (Lopes, 
2001, p.185). Não é fora do comum ver raparigas vestindo alta costura e 
maquilhagem expressiva. Este modo de estar na noite também é observável 
no público do Lux.

No B Flat o público apresenta uma maior variedade etária, os adolescentes 
têm uma presença menor. Os adultos entre os 30 e os 40 anos formam a 
clientela predominante, embora os jovens adultos também se apresentem 
em números significativos. A indumentária dominante também é bastante 
informal, mas de perfil mais conservador. Este público parece menos 
interessado no valor afirmativo da sua apresentação, adoptando aparências 
discretas. Esta opção, embora não dominante, convive bem com as 
diversidades exibidas nos espaços do Lux. Apesar de ser um espaço em que a 
liberdade criativa e performativa das indumentárias é encorajada, não existe 
resistência a este tipo de postura mais banal.

No Rivoli os públicos dividem-se entre a zona do café concerto, os mais 
novos, e do grande auditório, com frequentadores mais velhos em resultado 
da diferença de programações. Neste caso existe uma grande disparidade entre 
os públicos dos dois espaços; o ecletismo e a presença da cultura erudita são a 
marca do espaço.

O LuxFrágil é um espaço híbrido que tem sido um agente cultural das 
novas tendências musicais e artísticas. A programação variada e os três pisos 
de ambientes diferentes convidam um espectro de públicos com posturas 
diferentes. A moda é um componente importante da sociabilidade neste espaço. 
Os clientes do Lux partilham uma sensação de pertença a um local único da 
noite de Lisboa, sentimento esse que é cultivado pelos responsáveis da empresa.
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O espaço surgiu numa zona da cidade que tinha pouco a oferecer 
culturalmente e contribuiu para o nascimento de um pólo de negócios 
culturais e de lazer na zona portuária de Santa Apolónia. 

Os pontos em comum que os três espaços retratados por Teixeira Lopes 
apresentam com o Lux variam de caso para caso, mas partilham todos uma 
clientela classe média, de nível de escolaridade alto. Esta classe média 
escolarizada que procura um novo “gosto” é a grande protagonista do 
fenómeno de gentrificação ocorrida nos grandes centros urbanos. 

Este movimento traz uma população nova e economicamente mais 
poderosa a zonas tradicionalmente deprimidas, habitadas por grupos sociais 
mais ligados às indústrias desaparecidas. Esta alteração nos habitantes 
traz consigo mudanças no funcionamento das zonas da cidade em que 
o fenómeno se dá. Os bairros em transformação passam a dispor de 
infraestruturas e serviços projectados para uma clientela com mais poder de 
compra e interesses diferentes dos exercidos pelos antigos moradores, num 
processo que nem sempre é isento de conflito.

Segundo diz Teixeira Lopes as lutas sociais urbanas transferiram-se do 
plano industrial para o plano do consumo e da cultura. Neste sentido, a 
pertença a uma classe passa a definir-se pelo estilo de vida assumido. 

“Os estilos de vida tornam-se, então, não apenas indicador de pertença 
classista, mas igualmente meio privilegiado de constituição das próprias 
classes sociais”(Lopes, 2001, p.183).

Fig.20 e 21
Fotografias do interior do LuxFrágil. 
Autoria: Ana Paula Carvalho e Luísa Ferreira
http://fssmgn.com/projecto/lux_fragil



39

3 ENQUADRAMENTO

3.1. O CONCEITO DE ENTRETENIMENTO “LUX FRÁGIL”

O espaço LuxFrágil foi inaugurado em 29 de Setembro de 1998. Neste lapso 
de tempo tornou-se num local de visita “obrigatória” na noite lisboeta e 
num modelo de negócio de referência. Divulgou novas tendências musicais, 
deu a conhecer DJs e VJs e foi palco para outras artes perfomativas. Nestes 
anos a programação foi o mote para inúmeros panfletos, flyers e convites, 
projectados por diversos designers.

O emblemático edifício situado no Cais da Pedra, na zona de Santa 
Apolónia, junto ao rio Tejo, funcionou como armazém do porto de Lisboa. 
A sua remodelação foi premiada pela Câmara Municipal de Lisboa com o 
Prémio Municipal Arquitecto Eugénio dos Santos, na categoria Reabilitação 
Urbana. O atelier FSSMGN Arquitectos (Fernando Sanchez Salvador e 
Margarida Grácio Nunes) foi responsável pelo projecto de requalificação 
do património industrial. A adaptação do edifício às necessidades do Lux 
resultou na criação de espaços distintos em cada um dos pisos.
Quando entramos no Lux Frágil somos conduzidos a uma escada que dá 
acesso ao primeiro piso. Emergimos, imediatamente, no centro da “acção”: 
não há hipótese de entradas discretas – este é o ponto de encontro, o local 
para ver e ser visto. O pé direito é considerável e o espaço é amplo, pontuado 
por colunas. A decoração é cuidada e pensada para proporcionar zonas de 
relativa privacidade, a disposição do mobiliário cria algumas zonas que 
convidam a um ambiente mais intimista, sem descurar as áreas onde se dança. 
Por cima do bar está instalada a cabine do DJ. Aqui os sons vão dos mais 
calmos aos mais dançáveis, sem tornar impossível a comunicação entre os 
clientes. Um dos locais mais procurados é a varanda que se debruça sobre o 
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Tejo, onde se pode desfrutar duma vista completamente desafogada do rio.
Acima do bar, subindo mais um lanço da escadaria, acede-se ao terraço. 

Aqui o ambiente é mais descontraído e, quando o tempo permite, entra em 
funcionamento o bar ao ar livre. Esta é uma zona pensada para o convívio 
despreocupado, onde se pode apreciar a vista sobre o rio, bem como a 
paisagem nocturna de Lisboa.

O piso térreo é ocupado pela pista de dança. A decoração é algo 
depurada dirigindo a atenção para o palco por onde passam os DJs e 
bandas do momento. No lado oposto ao palco, encontra-se o bar pronto 
a saciar os dançarinos mais desidratados. O mobiliário é praticamente 
inexistente neste piso, a  prioridade é dada à liberdade de movimentos; a 
inércia aqui não é bem-vinda. A cenografia é uma preocupação evidente, 
nada é deixado ao acaso. O espaço é iluminado de forma subtil e 
acolhedora e convida até os mais tímidos a dançar despreocupadamente, 
mas não se limita à luz-ambiente. A iluminação é um dos elementos 
cenográficos trabalhados em função de cada actuação. É montado um 
sistema de luzes de palco específico para cada espectáculo, ao qual muitas 
vezes se associam sistemas de projecção de vídeo ou outros elementos 
cenográficos como cortinas, paredes falsas, led walls ou adereços. Na 
maioria das noites os ajustes são pouco acentuados, mas quando chegam as 
festas temáticas (“Alice in Wonderland” ou “Saia de saias”, por exemplo) 
a decoração ganha um papel de maior relevo e não é apenas o espaço que 
muda, as “regras de jogo” também.

Estas alterações ao “cenário” adaptam a percepção da sala às características 
da proposta pensada para cada noite, e não só “transformam” o espaço 
tornando-o adequado para o tipo de artista, ou artistas, que actuam, como 
alteram a experiência do espaço para o cliente. A versatilidade da sala aliada à 
capacidade e sensibilidade da equipa do Lux para “calibrar” o espaço à medida 
da actuação, e mais importante ainda do seu público específico, permite ter 
uma programação (muito) variada, para públicos distintos, mantendo-o sempre 
contextualizado e incutindo um sentimento de pertença.

Nos últimos anos é notória a procura de uma programação mais 
abrangente, que atraia mais tipos de público (os “novos públicos de Lisboa”). 
Actualmente o Lux oferece um programação que agrada, não apenas aos 
conhecedores de música de dança, mas que procura expor uma “paleta” 
sonora que engloba os mais variados estilos, desde as nuances da electrónica 
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passando por propostas mais experimentais, e englobando também concertos 
mais convencionais de bandas relevantes da pop ou world music, por 
exemplo. Já por lá passaram músicos de jazz, cantautores, rockers, ravers, 
etc. – se tiver qualidade e for relevante musicalmente, provavelmente já 
tocou ou tocará no Lux. 

Fig.22
Fotografias do interior do LuxFrágil. 
http://odiapelanoite.luxfragil.com

Fig.23
Fotografias do interior do LuxFrágil. 
http://odiapelanoite.luxfragil.com
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3.2. CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL DOS FREQUENTADORES ASSÍDUOS

É uma certa classe média que frequenta o Lux. Não é necessário grandes 
bases científicas para o afirmar, No entanto, para fazermos uma caracterização 
social e económica dos frequentadores do Lux necessitaríamos de utilizar um 
conjunto de técnicas  sociológicas como o inquérito por questionário , com 
uma amostra que nos permitisse concluir sobre o universo dos frequentadores. 
Neste estudo, cujo principal objectivo não era a caracterização desta 
população, pretendemos  apenas através da utilização de  diversas técnicas 
de investigação : inquérito online, entrevistas exploratórias a responsáveis e 
habitués do Lux e observação directa no local, construir um primeiro retrato do 
público frequentador da discoteca. 

A sondagem que promovemos na Internet mostra que a maioria tem 
formação escolar superior ou está a caminho de a conseguir. O grosso 
da clientela parece estar a rejuvenescer pois 78% dos que responderam à 
sondagem situa-se na faixa etária entre os 16 e os 29 anos, muito presente nas 
redes sociais. Mas ainda se mantêm alguns “sobreviventes” da geração da 
“movida” do Bairro Alto e do Frágil. 

O Frágil abriu portas a 15 de Junho de 1982, revolucionando o 
conceito de sair à noite. [...] não era um sair descontraído, era 
planeado quase milimetricamente e os dias viviam-se a preparar 
as noites. Era como um happening, desde a própria surpresa que 
o espaço proporcionava a cada um dos protagonistas, que em cada 
noite, investia tempo e cuidado a preparar o seu próprio aparecer, 
para ser visto. (Farinha, 2011, p.119)

Seja como for, trata-se de clientes que não primam pela exuberância ou 
radicalidade de comportamentos que os coloquem nos grupos mais clássicos 
das chamadas tribos urbanas. Nos três pisos do armazém não se encontrarão 
“góticos” ou skinheads mas será possível identificar grupos mais discretos 
como os hipsters, com as suas calças justas, óculos de massa (Ray-Ban 
Wayfarer de preferência...) e referências alternativas, na eterna busca do 
que é “cool”. Ou gente do espectáculo e das artes e da moda. Segundo João 
Teixeira Lopes a moda resolve um paradoxo: “ela permite, ao mesmo tempo, 
a fusão no grupo, a integração social (através da tendência para a imitação) e a 
diferenciação, a distinção (na busca constante do novo)” (Lopes, 2001, p. 186). 
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O mesmo autor invoca Lipovetsky para afirmar que “a moda contribui para 
o fortalecimento das democracias e das sociedades livres”, a moda traduz a 
“‘impaciência’ específica da vida moderna” e “a perda de terreno das ‘grandes 
convicções duráveis’”.

Quem se move no Lux não é enquadrável no velho quadro conceptual das 
tribos urbanas,  muitas vezes pouco mais que estereótipos (físicos ou mentais). 
É maioritariamente jovem, um conceito que se alarga cada vez mais (é-se 
“jovem” até cada vez mais tarde). A sua atitude aponta exactamente para o 
contrário do tribal, para o que não é fechado, para a abertura à diversidade e à 
afirmação do indivíduo. 

Aqui, percorrendo o lugar, encontra-se uma geração que ainda está em 
definição e não tanto um mostruário de grupos. Tirando algumas “franjas”, 
passa pelo Lux a geração mais plural das últimas décadas. Não são os “baby 
boomers” do pós guerra, nem a geração X (nascidos nos anos 60 e 70); 
são uma geração cujo nome ainda se discute, “geração Y”, “globalistas”, 
“geração digital”, “os milenares” são alguns dos termos propostos por quem 
estuda o fenómeno. É uma geração (18-25 anos) que traz novas linguagens 
e comportamentos e com uma grande influência nos hábitos de consumo – 
porque moldam os mais novos e inspiram os mais velhos. Estudos de mercado 
mostram que a juventude actual é a que tem maior impacto do ponto de vista 
económico, mesmo comparando com os “baby boomers” e com a geração X. 

Trata-se da primeira “juventude global”: não só tem a chave de casa, 
como acesso ao mundo por via digital. A Internet permite que a sua 
identidade transcenda a sua pessoa geográfica. 

Hoje a identidade juvenil já não passa tanto pela necessidade de pertencer 
a um grupo específico pois é bem visto possuir conhecimentos e experiências 
distintas em simultâneo. E isto é muito diferente da atitude perante os grupos 
que havia nos anos 80, em que ou se era uma coisa ou outra. A partir dos 
anos 90 (os anos do aparecimento da Internet), estar associado a um grupo já 
não era tão estimulante. Como reacção às limitações desses grupos, muitos 
preferiram intitular-se “normais”, atitude que lhes permitia circular sem 
grandes compromissos entre diversas posturas sociais. Mas actualmente 
ser “normal” é considerado “chato”... – assim, em vez de recalcar as suas 
diferenças, esta geração procura evidenciá-las e potenciá-las. 
É a geração mais plural da História, aquela cujos membros se reconhecem 
apesar das diferenças.
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Para a actual geração jovem “é possível  ser-se surfista, DJ, rocker, cinéfilo  
ou designer ao mesmo tempo”, resume, por exemplo, o vídeo “We all want to be 
young”, produzido pela consultora de tendências de consumo brasileira Box1824.
Para a “geração Y” – optemos por uma etiqueta/classificação... – os sistemas 
hierarquizados tradicionais vão deixando de fazer sentido. Procura cada vez 
mais ligar o prazer ao trabalho. Pragmáticos e realistas seguem um sistema 
de festas para descomprimir. Sem heróis mitificados, agora vistos como 
pessoas normais, já não são utópicos. 

Quando se encontram na noite procuram ser “o espectáculo dentro do 
espectáculo: estão ali para assistir à passagem de modelos, mas apresentam-se a 
si próprios como possíveis ‘modelos’ a seguir; consomem um produto cultural 
e como tal são consumidos. A sua individualidade exprime-se, supostamente, 
através dos seus corpos, da sua hexis7, da sua face, da sua indumentária e 
adornos. O ‘eu’ torna-se também um efeito de representação, um happening, em 
suma, um ‘eu’ performativo.” como descreve Teixeira Lopes. 

3.2.1. A NOITE EM NÚMEROS

A noite atrai os jovens e constitui-se num dos seus espaços de autonomia.
É positivamente valorizada pelos mais novos, que associam à noite 

conceitos como “convívio”, “diversão”, “liberdade” ou “prazer”.
Segundo um inquérito de 2000 feito pelo Instituto de Ciências Sociais junto 

de portugueses entre os 15 e os 29 anos, 62% da juventude nacional sai à noite 
com uma regularidade pelo menos mensal e apenas 20% dos jovens deste 
grupo etário atribuem à noite uma valorização negativa (Gomes, 2003, p. 247).  

A ida semanal à discoteca ocupa 18% do grupo etário mais baixo dos 
inquiridos (dos 15 aos 17 anos), “35% entre os 18 e 20 anos (altura em que 
se torna mais intensa), 28% dos 21 aos 25 anos e 14% acima desse limiar”.

Quanto à duração das saídas nocturnas verifica-se que têm maior 
importância nos tempos livres dos jovens entre os 18 e os 24 anos. Grosso 
modo, entre essas idades, um em cada três jovens que saem à noite estão 
ainda fora de casa depois das 4 da manhã – sendo que essa proporção 
diminui entre os jovens entre os 25 e 29 anos para cerca de um em cada 
quatro e entre os menores de 18 anos para um em cada cinco. Por outro 
lado, é de notar que entre os mais novos (dos 15 aos 17 anos) a hora mais 
frequente de regresso a casa acontece até à meia-noite.

7 Termo grego clássico traduzível, neste caso, por postura. 
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A música é uma componente forte da convivialidade procurada na noite. 
Isto é especialmente notado entre os estudantes. “Exactamente metade (50%) 
dos jovens portugueses avalia o gosto musical dos amigos como bastante 
próximo do seu. Se a este contingente for somado o dos jovens que definem 
as preferências dos amigos como muito parecidas com as suas (18%), pode 
concluir-se que dois em cada três jovens entendem que a proximidade 
relacional se traduz positivamente em matéria musical”(Gomes, 2003, p. 236).

O estatuto social de origem também é um dos factores diferenciadores 
dos costumes nocturos dos jovens. Segundo Rui Telmo Gomes podemos 
observar que os jovens com pais de estatuto social baixo apontam uma maior 
resistência familiar às suas saídas, uma atitude que ganha menos expressão 
nos jovens de famílias de estatuto social mais alto. Ainda assim, a maior 
parte dos inquiridos afirma não ir a bares e discotecas porque “costumam ter 
muita gente e confusão”, o que pode ser interpretado como uma preocupação 
com a “possibilidade de indesejáveis atritos e conflitos” e que retrata uma 
postura oposta aos frequentadores de bares e discotecas que identificam 
o convívio como a motivação principal para sair à noite. Os jovens de 
estatuto social mais elevado identificam a dificuldade em conversar devido 
ao barulho como a razão principal para não frequentarem tais espaços. O 
autor conclui que “para os estratos sociais mais altos, bares e discotecas são 
desvalorizados como contextos conviviais na medida em que tornam mais 
difícil a mobilização de um capital oratório próprio do relacionamento entre 
amigos” (Gomes, 2003, p. 249).
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Gráfico.1 
Retirado de "Sociografia dos lazeres e práticas culturais do jovens portugueses” in 
Condutas de Risco, Práticas Culturais e Atitudes Perante o Corpo, Celta Editora, Oeiras. 
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COSTUMAM TER MUITA GENTE E CONFUSÃO

A FAMILIA NÃO GOSTA OU NÃO DEIXA

O BARULHO TORNA DIFÍCIL CONVERSAR

SÃO MAL FREQUENTADOS

NÃO GOSTA DE MÚSICA QUE PASSA HABITUALMENTE NESSES LOCAIS

TÊM FALTA DE SEGURANÇA

SÃO CAROS

COSTUMAM TER MUITO FUMO

NÃO EXISTEM PRÓXIMOS NA SUA ZONA DE RESIDÊNCIA

NÃO TEM COM QUEM IR

NÃO TEM TRANSPORTES PARA REGRESSAR A CASA

NÃO SABE\NÃO RESPONDE

É UMA PERDA DE TEMPO

31,5

25,4

11,7

15,0

12,2

12,8

11,1

11,3

8,8

8,9

5,6

2,2

16,6

BAIXO

41,1

17,1

16,3

9,1

13,7

9,9

11,0

10,3

11,8

6,1

4,6

2,7

19,8

MÉDIO
BAIXO

39,3

14,3

19,6

7,1

12,5

16,1

3,6

1,8

16,1

10,7

1,8

23,2

MÉDIO
ALTO

26,2

7,1

26,7

16,7

9,5

14,3

11,9

2,4

11,9

2,4

2,4

33,3

ALTO

MOTIVOS DE NÃO FREQUÊNCIA DE BARES E DISCOTECAS, SEGUNDO 
O ESTATUTO SOCIAL DE ORIGEM

A possibilidade de criar novas relações, sublinha este sociólogo, define as 
motivações e variações de frequência de bares e discotecas.

“O convívio é, de longe, a principal razão referida (por 63% dos jovens 
frequentadores da noite). Seguem-se depois motivos como dançar (39%) e 
ouvir música (34%)”, a vontade específica de conhecer pessoas é uma das 
motivações mais relevantes para sair à noite, com 23% dos inquiridos a 
identificá-la como motivação principal para as suas saídas. Motivações como 
beber ou namorar ficam-se por volta dos 10%.

Ainda segundo o mesmo inquérito, são os jovens trabalhadores que 
vivem com os pais, bem como os estudantes universitários, quem sai mais à 
noite. “Em termos de regularidade diária/semanal, os jovens trabalhadores 
até e acima dos 20 anos revelam-se os que mais investem no convívio fora 
do espaço doméstico (numa proporção de 59% e 60%)”, refere o autor.

O nível de escolaridade é um factor diferenciador dos lugares frequentados 
pelos jovens (um maior grau académico, geralmente, reflecte-se em interesses 
culturais mais diversos e específicos), mas mais curioso é constatar que a 
condição de estudante “torna mais provável o exercício de um lazer cultivado” 
e leva a uma procura de maior aproveitamento dos tempos livres. Ser estudante 
envolve uma série de rituais e processos de socialização, dos quais o convívio 
com os amigos e especificamente as saídas à noite são uma parte importante. 
O prolongamento desta condição reflecte-se numa maior frequência de espaços 
nocturnos em comparação com jovens da mesma idade já formados, com família 

Tabela.1 
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CONVÍVIO 67,1 79,5 64,8 67,0 50,0 54,9 49,2

DIVERSÃO 68,5 69,9 64,8 64,8 57,1 51,2 46,9

LIBERDADE 39,8 21,9 41,8 33,2 35,7 39,0 29,3

PRAZER 26,6 30,1 22,4 30,8 16,7 23,2 22,4

CONFUSÃO 16,2 20,5 15,1 20,2 31,0 24,4 27,9

EXCESSO 12,3 16,4 11,2 13,4 14,3 14,6 16,6

BELEZA 12,2 13,7 14,5 14,9 16,7 12,2 11,8

DESCANSO 8,5 13,7 12,2 10,6 16,7 19,5 20,4

VIOLÊNCIA 5,9 5,5 6,3 6,5 9,5 11,0 15,2

MARGINALIDADE 5,7 6,8 5,6 4,9 7,1 11,0 10,2

SEXO 3,7 1,4 4,9 7,1 9,5 12,2 5,0

LUZ 4,5 4,1 6,9 4,1 4,8 2,4 5,4

ROTINA 2,1 2,7 2,0 2,4 7,1 3,7 2,9

SOLIDÃO 2,8 0,0 1,3 0,6 2,4 4,9 1,8

NÃO SABE/NÃO RESPONDE 4,7 0,0 5,9 3,1 4,8 1,2 4,8

FAMILIAS
IND.

FAMILIAS
DEPEND.

JOVENS
IND.

TRAB. 
> 20 ANOS

TRAB. 
< 20 ANOS

ESTUDOS
ENS. SUP.

ESTUDOS
LICEAIS

REPRESENTAÇÕES ASSOCIADAS À NOITE PELOS JOVENS, SEGUNDO A 
TIPOLOGIA DE TRANSIÇÃO

própria constituída ou que tenham iniciado a sua carreira profissional mais cedo. 
No decorrer deste estudo foi feito um inquérito online a frequentadores do 

Lux com o objectivo de criar um retrato deste público específico, da sua relação 
com o material de divulgação e com espaço nocturno. Como vamos demonstrar 
a seguir, alguns dos fenómenos descritos pelo investigador Rui Telmo Gomes 
na sua análise aos comportamentos e práticas de lazer dos jovens portugueses 
estão também presentes no público frequentador da discoteca lisboeta.

3.2.2. UMA MAIORIA DE ESTUDANTES: INQUÉRITO A FREQUENTADORES DO LUX

O inquérito realizado online para este trabalho não pode ser considerado uma 
representação muito precisa do universo dos frequentadores do Lux, mas, apesar 
do seu carácter empírico, é útil enquanto ferramenta de trabalho e a análise dos 
dados permite ter uma perspectiva sobre o público e as suas motivações.

O questionário, a que responderam 175 pessoas de um universo de 323, 
mostra uma elevada taxa de escolarização da clientela: 90 dos inquiridos 
(51,4%) responderam ter licenciatura concluída enquanto 36 (20,6%) 
referiram ter completado o ensino secundário. Os que declararam ter o 
mestrado completo foram 31 (17,7%).

Nas restantes 18 respostas aparecem seis clientes (3,4%) com o nono ano 
de escolaridade, cinco com um curso técnico (2,9%), quatro (2,3%) com o 
bacharelato e um (0,6%) com um doutoramento. 

Tabela.2 
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HABILITAÇÕES:

0,6% 1Doutoramento

51,4% 90Licenciatura

17,7% 31Mestrado

1,1% 2Pós-Graduação

2,3% 4Bacharel

2,9% 5Curso Técnico

20,6% 36Ensino Secundário (12ºano)

3,4% 6Ensino Básico (9ºano)

175TOTAL RESPOSTAS

58Estudante 33,1%

9Consultadoria e 
Gestão Empresarial 5,1%

7Ensino 4,0%

6Engenharia 3,4%

12Comércio e Serviços 6,9%

3218,3%Design/Arquitectura
(Produto, Grá�co, Moda e Web)

105,7%Arte e Espectáculo
(Produção Audiovisual, Musica e Teatro)

10Jornalismo e Fotogra�a 5,7%

105,7%Saúde
(Medicina, Enfermagem e Terapia)

84,6%Marketing, Publicidade
e Comunicação

175TOTAL RESPOSTAS

4Desempregados 2,3%

5,1% 9Outros

OCUPAÇÃO:

Tabela.3 

Tabela.4 
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A ocupação dominante é a de Estudante, com 33,1%. Sobressaem depois 
os profissionais das áreas do Design (Produto, Gráfico, Moda e Web) e 
Arquitectura, que representam 18,3%, e têm ainda expressão estatística 
significativa os grupos dos profissionais da área do Comércio e Serviços, 
com 6,9%, das áreas da Arte, do Jornalismo e da Saúde, com 5,7%, da 
área da Consultadoria e Gestão Empresarial, com 5,1%, do Marketing, 
Publicidade e Comunicação, com 4,6%, da área do Ensino, com 4,0% e da 
Engenharia, com 3,4%. Refira-se ainda o grupo dos desempregados (2,3%) e 
os de outras profissões (5,1%).
Baseando-nos no método de Rui Telmo Gomes para a sua análise aos 
interesses, comportamentos e costumes dos jovens portugueses, podemos 
cruzar alguns dos dados obtidos no inquérito tirando algumas conclusões. 
O carácter abrangente do estudo permite estabelecer ligações interessantes 
entre os dados obtidos no nosso inquérito.

Uma das questões do inquérito pedia que se indicassem a razão ou razões 
para ir ao Lux. A pergunta era de resposta múltipla, permitindo um máximo 
de duas opções. A maior parte dos inquiridos (61%) identificou a música 
como uma das razões que o leva a frequentar o Lux. A segunda razão mais 
escolhida foi a qualidade e o conforto do espaço (55%). 

O destaque dado à música reflecte a importância que esta tem enquanto 
componente do convívio entre os jovens. A música é apontada por todos 
os grupos etários juvenis como um factor de afinidade com os amigos, 
sendo que os estudantes universitários são os que afirmam uma maior 
partilha de gostos musicais. O grupo ocupacional mais presente entre os 

QUAL A RAZÃO OU RAZÕES QUE O LEVAM A FREQUENTAR O LUX?
Questão de escolha múltipla (Seleccione duas opções no máximo)

61%

55%

34%

36%

107

97

59

63

A música

A qualidade e conforto do espaço

As pessoas

Os concertos

175TOTAL RESPOSTAS

Tabela.5 
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frequentadores do Lux é o dos Estudantes – e os Universitários representam 
a maior percentagem desse grupo. Isto vai no sentido da tese de Gomes, 
segundo a qual os estudantes são a faixa de público consumidor que 
mais sai à noite e que os jovens com maior capital académico dão mais 
importância à experiência  (e à descoberta) da música que aqueles com 
menores habilitações. Significativamente, é para este público que se orienta 
a programação da casa de espectáculos lisboeta, divulgando novos autores e 
tendências musicais. 

Tal como os jovens de grau de escolaridade superior valorizam a 
comunhão de gostos musicais, um factor de identidade, também o Lux 
promove entre os seus frequentadores a ideia de pertença a um grupo 
especial de apetites sofisticados.
A potencialidade do convívio como força motivadora das saídas nocturnas 
sublinhada por Rui Telmo Gomes é reconhecível no nosso inquérito online: 
mais de metade dos que responderam apontaram a qualidade e o conforto 
do espaço como razão para frequentar o Lux.  Estas características do lugar, 
permitindo a “arrumação” de diferentes grupos e posturas, são concebidas 
para facilitar as várias nuances do convívio.      

3.3. O PAPEL DO PAPEL NA ERA DAS REDES SOCIAIS

Numa época em que a informação via Net triunfa, o papel do design gráfico 
na captação de público para o Lux ainda consegue ter um peso substancial.

Segundo o inquérito realizado para esta investigação, 38% dos inquiridos 
afirmou já ter ido ao LuxFrágil por causa  apenas dos convites impressos em 
papel que lhes chegaram às mãos.

Uma vez que a grande maioria dos clientes a procurar a programação 
e o “noticiário” do Lux no site do estabelecimento ou nas redes sociais, a 
percentagem alcançada pela informação sobre suporte papel ganha uma 
importância específica. Ao que parece, fruto da qualidade do trabalho dos 
respectivos autores, que muitas vezes torna ou flyer ou o convite num 
objecto artístico (ou numa curiosidade) que muitos clientes guardam ou 
coleccionam. Tal como noutros campos da imagem que o Lux produz 
de si próprio, também o design gráfico utilizado procura surpreender o 
destinatário, predispô-lo a aceitar estéticas novas, com temáticas arrojadas, 
ou menos banalizadas.
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Responderam ao inquérito (ver Apêndice 1) 80 homens e 95 mulheres, 78% 
deles com idades entre os 16 e os 29 anos, o que parece querer confirmar a 
impressão de que há um rejuvenescimento da clientela. Numa ordem decrescente 
de grupos etários, 18% das respostas foram de clientes entre os 30 e os 39 anos e 
dois por cento de clientes tanto na casa dos 50 como dos 60 anos.

A Internet  (www.luxfragil.com ou o Facebook) constitui hoje a fonte 
primordial de relacionamento dos clientes com a programação da casa  
(74%, dos quais 44% para as redes sociais e 30% para o site), segundo 
sugere uma pergunta de escolha múltipla (duas respostas possíveis) sobre 
o assunto. O passa-palavra, aqui definido pela opção “Através de amigos”, 
parece ocupar ainda um papel muito importante na “comunidade” dos 
frequentadores (69%). A informação patente em “panfletos” ou desdobráveis 
atinge aqui os 18 por cento. 

Quanto aos motivos referidos para o sucesso do Lux, a Qualidade da 
Música e o Ambiente  são os mais referidos, o primeiro com 61% das 
respostas e o segundo com 57% (outra área de escolhas múltiplas). A 
decoração do espaço (43%), a versatilidade permitida pelos três pisos (37 
%), as pessoas que a frequentam e a programação (36%) são outros factores 
a que os inquiridos dão importância. De resto, a música e a boa qualidade 
do espaço voltam a dominar (61% e 53% respectivamente) as respostas à 
pergunta “Qual a razão ou razões que o levam a frequentar o Lux?”.

 Destes 175 clientes inquiridos online, a maioria (41%) vai ao Lux 
ocasionalmente. As restantes respostas parecem, no entanto, apontar para um 
núcleo de “fiéis”: dezoito por cento frequenta o estabelecimento uma ou duas 
vezes por mês e oito por cento vai lá uma vez por semana.

3.4.  “MUDAR, MUDAR SEMPRE” COMO ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO

Para além do inquérito online realizámos um conjunto de entrevistas 
exploratórias, das quais destacamos aqui três. Pretendemos com elas 
conhecer a opinião dos "habitués do Lux", assim como perceber as principais 
estratégias de comunicação utilizadas pelo LuxFrágil.

     

3.4.1.  ENTREVISTA A JOSÉ GARRIDO, habitué do Lux8  

Mudança, inovação, versatilidade. Estes atributos são frequentemente 
evocados para explicar a capacidade de atracção da casa de espectáculos e 
8 Ver Apêndice 2.
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música da zona ribeirinha oriental. Por ali passam públicos diferenciados, 
nem sempre fáceis de definir, mas unidos no gosto que lhes proporcionam 
aqueles atributos e o espaço onde são exercidos. 

Esta é, por exemplo, a opinião de um habitué do Lux, escolhido para partilhar 
aqui os seus dez anos  de frequentador assíduo da discoteca do Cais da Pedra. 

“O Lux tem uma oferta variada que consegue abranger vários  leques de 
motivação. As pessoas vão lá por diferentes razões. (…) Eu posso estar lá 
num lado em que estou à conversa, ou posso estar num lado em que estou a 
dançar ou estar só a olhar para quem está na pista a dançar, posso ir para o 
terraço apanhar ar, ver a vista”, resume José Garrido, de 29 anos, consultor 
de informática na área de tecnologias de informação. 

O entrevistado sublinha que o Lux “não é simplesmente uma discoteca” 
mas também “uma casa de espectáculos” que está “sempre a inovar” e que é 
por isso que “continua a ser um sítio onde as pessoas querem ir”.

Na relação que mantém com os clientes em termos de programação de 
eventos, diz que o Lux procura criar tendências, definir ‘o que ‘é bom’, ao 
mesmo tempo que tenta responder aos gostos do público mais jovem, que 
tem vindo a crescer. “São flexíveis. Tentam criar as suas tendências e mostrar 
ao pessoal coisas novas, mas, por outro lado, também sabem reconhecer 
aquilo que as pessoas gostam e tentam trazer para a casa”, afirma.

A mutabilidade da programação cria aqui a sua dinâmica própria, ao 
ponto de quem lá vai para, por exemplo, escutar um DJ conhecido também 
lá vai pela curiosidade de ver quem, nesse dia,  vai aparecer a pôr música. 
“Há noites em que não faço ideia quem lá vai estar (…), vou simplesmente 
porque quero lá ir. E sou sempre agradavelmente surpreendido pela música”. 
“O Lux não só tem uma variedade de programas como de músicas e de 
pessoas”, diz ainda.

A versatilidade com que o armazém ribeirinho é trabalhado constitui outro 
factor de atracção importante. “Muitas vezes dou por mim a pensar: ‘O que 
é que eles fizeram de novo desta vez’”, conta este frequentador. Recorda os 
“puffs gigantes” lá postos no início, e que “até hoje toda a gente que lá ia 
nessa altura ainda fala dos puffs”. “A decoração também vai marcando as 
pessoas”, comenta. E recorda a instalação do enorme lustre feito de tampões 
OB (a obra “A noiva”), de Joana Vasconcelos (“Ninguém mais nesta cidade 
se atreve a ver algo assim”, diz) ou a colocação à porta de um cenário 
composto por uma mulher de pernas abertas (“Toda a gente falou disso na 
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cidade, e lá fora também!”), ou ainda a colocação na pista de dança de uma 
gaiola gigante. “Só o Lux é que pode fazer isso.”

“As pessoas notam o design e a forma como a casa está organizada. 
Reconhecem-na. Basta às vezes uma foto e reconhecem logo que é do Lux. 
Isso eu acho que não acontece em mais lado nenhum”, acrescenta Garrido. 

Os três pisos, os espaços interiores e exteriores, onde a música ou as atitudes 
diferem, têm sido usados com grande liberdade. “Aquilo mudou imenso”, 
resume o cliente de longa data. “O espaço de hoje não tem nada a ver. É um 
espaço que tem sabido adaptar-se. Às vezes coisas tão simples como aquelas 
colunas enormes que eles têm e vão mudando de posição”, exemplifica. 

“Estas pequenas coisas que vão fazendo, com os vídeos, a 
decoração, etc..., são uma forma de dizerem: 'Nós queremos este tipo 
de pessoas, queremos pessoas a quem isto diga algo'”, diz ainda este 
consultor de informática.

Mas o tipo de pessoas frequentadoras da casa não é definível de forma 
rigorosa. Há a percepção de que há mais gente nova a afluir ao Lux, um 
fenómeno que não lhe é exclusivo, e de que não vão lá “tribos” mais extremas 
e fáceis de identificar (góticos por exemplo). O próprio Garrido acha difícil 
a definição de um cliente-tipo. O público varia segundos as noites da semana 
e a programação, mas em termos de nichos aparecem os mais “gerais”. “Os 
pseudo-intelectuais, os cool, os betos, a malta da moda, turistas estrangeiros 
(…), pessoal da televisão. Está lá toda a gente”, comenta este cliente.

Segundo diz, a casa quer ter “a maior variedade de pessoas possível. 
Aliás – acrescenta – nunca percebi o critério de selecção da porta, e não é 
fácil perceber”.

3.4.2. ENTREVISTA A PEDRO FRADIQUE, responsável pela comunicação gráfica do Lux9

Do ponto de vista estético ou musical, o LuxFrágil não segue um modelo 
definido. Mas tem as suas referências: “pode dizer-se que o Lux vai 
‘beber’ a vários clubes. Por exemplo o ‘Palace’ dos anos 70, em Paris, é 
provavelmente uma referência mais próxima dos Frágil que do Lux, mas 
podemos falar dele ou do ‘’Haçienda’’ (de Manchester) ou outros clubes que 
marcaram o seu tempo, podem ser influências e inspirações, mas no fundo 
resulta do trabalho do Manuel Reis, diz Pedro Fradique, responsável pela 
comunicação do LuxFrágil.

A discoteca da zona ribeirinha foi “a ampliação de uma coisa que 
9 Ver Apêndice 4.
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era relativamente mais pequena e mais elitista, localizada temporal e 
geograficamente” no Bairro Alto dos anos 80 “para uma quantidade e 
diversidade de pessoas maior”, acrescenta.

“Tal como na programação e na decoração do espaço não queremos ficar 
agarrados à mesma receita ad eternum e queremos surpreender as pessoas. 
Tentamos fazer o mesmo através da comunicação”.

“A cultura dos flyers já existia, mas desenvolveu-se bastante nos últimos 
anos e tornaram-se política comum. Mas os flyers do Lux sempre se 
distinguiram do resto, sem nenhum desprezo pelo que é feito noutros sítios. 
A especificidade e especialidade do Lux, de alguma maneira, também é 
perpetuada na sua comunicação. E fazem-se experiências e correm-se riscos, 
tal como na programação e na organização do espaço e das festas”, 

Perguntámos a Pedro Fradique qual o papel do design gráfico na 
política comunicacional do Lux e se a sua importância tem vindo a 
diminuir com a evolução das redes sociais:

“Isto é para mim uma dúvida. Acho que o design gráfico tem importância, 
e ao longo da história da história do Lux teve muita importância, tanto a 
divulgação através de flyers como a elaboração de convites. Qual é essa 
importância no cenário que hoje estamos a viver? Acho que ninguém sabe 
muito bem. É obvio que a comunicação online em geral, e a das redes sociais 
especificamente, ganhou um espaço enorme. E esse espaço é em sacrifício 
de alguma coisa. A produção gráfica, de alguma maneira, tende a perder 
espaço perante isto. É aquela questão: será que os livros ou os jornais vão 
desaparecer? Irá essa desmaterialização concretizar-se?

O flyer tornou-se apenas mais um dos suportes de comunicação. 
Deixámos, por exemplo, de fazer publicidade na Imprensa, que foi algo que 
sempre tivemos e hoje praticamente não temos.

Portanto, o flyer já não tem a mesma preponderância mas continua a 
ser algo importante e que deve existir. E continua a haver muita gente a 
coleccionar os flyers.

Hoje, a nível de gestão de esforço e de pessoas, há quais mais 
investimento no resto do que no flyer. Claro que depois o material é 
integrado online. Os flyers estão sempre disponíveis online em formato pdf, 
por exemplo. Os texto também acabam por ser utilizados nos dois suportes. 
Neste momento é algo que está em mutação e nós cá estamos para perceber 
para onde vai.Mas ainda não abdicámos do flyer.”
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Cada emissão, concretizou Pedro Fradique, tem uma tiragem que anda 
entre os quatro e os sete mil exemplares. “A distribuição é algo que falha 
um bocadinho dos nosso lado”, reconheceu. “É feita em Lisboa em sítios 
seleccionados, nunca entregamos flyers às pessoas nem pomos flyers 
nos carros. A distribuição principal é feita no Lux. Os flyers são ainda 
disponibilizados em vinte ou trinta locais (Fundação Calouste Gulbenkian, 
Culturgest, certos restaurantes são disso exemplo) que são frequentados por 
público que passa no Lux.”

“A primeira festa Green Ray (uma noite temática patrocinada por 
uma marca de cervejas) foi o primeiro evento em que houve uma 
desmaterialização dos convites. O convite era feiro através de uma página 
do Facebook criada para esse evento, que nos permitia aceitar ou não as 
pessoas”, descreveu o entrevistado. “Cada um dos convidados recebia depois 
um link para o seu convite em formato digital  que estava associado à sua 
conta de Facebook, o que fazia com que cada convite fosse gerado com os 
dados particulares do convidado, graças a um código exclusivo.Cada convite 
era pessoal e diferente de todos os outros. É um sistema de identificação que 
estamos a ponderar utilizar para fazer cartões de acesso ao Lux”.

3.4.3. ENTREVISTA A SUSANA POMBA,    

Tal como noutras áreas da imagem do Lux também a comunicação produzida 
para as chamadas redes sociais tem passado por mudanças frequentes, 
sublinha a responsável por esta área, Susana Pomba. Independentemente 
do seu site na Net, a empresa começou há dois anos a investir nas redes 
MySpace,  Twitter e Facebook, a última das quais ganhou uma grande 
importância em termos de comunicação com os clientes. Em dois anos 
registam-se 50.000 fãs. O futuro da comunicação em papel surge hoje incerto 
e não parece haver uma profecia fiável.

“Quando antes ias ao site oficial ver a programação ou levavas o flyer 
físico para casa, para pôr na parede, hoje em dia não: esperas que o Facebook 
te dê essa informação, ou procuras lá, ou perguntas na zona dos comentários. 
Isto tudo tem sido uma mudança gigante”, descreve a responsável por esta 
vertente da comunicação.

O design gráfico também participa nestas transformações. “Foi uma 
mudança interessante porque se começaram a criar fotografias, vídeos 
e imagens gráficas para as redes sociais. (…) o design gráfico também 
10 Ver Apêndice 3.

 responsável pela comunicação do Lux nas redes sociais10    
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começou a intervir a esse nível para divulgar uma determinada imagem 
ou uma fotografia. Faço imensas imagens propositadamente para serem 
colocadas no Facebook”, diz.

Susana Pomba prevê que o conteúdo em suporte papel “se vai tornar cada 
vez mais raro e cada vez mais um objecto de luxo, por todas as razões e mais 
algumas, não só as ecológicas”. 

Hoje os próprios artistas convidados para actuar no Lux fazem o seu 
próprio material para pôr no Facebook: “Por exemplo, alguém cujo podcast 
vamos colocar online, porque vai tocar no Lux, escolhe ou produz as 
imagens, ou faz pequenos logos para o seu podcast”.”Houve assim uma 
série de materiais de comunicação que resultaram destes casos em que o DJ 
escolhe, produz ou pede ajuda ao amigo, que é fotógrafo ou até designer, 
para fazer a imagem da sua noite para as redes sociais. E isso produziu uma 
quantidade enorme de material ao longo dos últimos dois anos que, se calhar, 
não tinha lugar noutro sítio qualquer, só nas redes sociais”, descreve.
O desaparecimento da revista e, mais tarde do jornal, lançados pelo Lux 
“tem a ver com uma lógica de renovação constante. Isso implica que há 
coisas que morrem e outras que nascem”, diz. A revista, a publicação com 
mais conteúdo que o Lux alguma vez produziu, “durou um ano e tal e 
depois foi criado o jornal  que tinha uma lógica completamente diferente”, 
mais uma vez resultante da “necessidade de renovar e modificar e trocar 
um bocado as voltas às pessoas para não se habituarem”, diz a especialista 
em comunicação. Conheceu dez números e – comenta – “era uma coisa um 
bocado fora do baralho”.

A informação em papel subsiste mas é uma incógnita: “Está-se a viver um 
momento em que as duas coisas convivem e ainda não sabemos muito bem no 
que é que isto vai dar. Todos os designers gráficos estão a sentir isso”, afirma.
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4.1. DESIGN GRÁFICO E PÓS-MODERNIDADE

A assumida contemporaneidade da produção gráfica do LuxFrágil remete 
para a história mais recente da arte gráfica. Dela registaremos aqui alguns 
momentos relevantes que deixaram marca na produção em estudo.

Em termos de design, os anos 50 do século passado são especialmente 
interessantes já que marcam a entrada da Europa na economia de consumo, 
um modelo nascido nos EUA que arrastava consigo “um sistema publicitário 
multinacional e multidimensional e uma indústria cultural de massas que 
exigia, para a sua difusão, a posse de bens de consumo (rádios e, depois, 
televisões) que todos desejavam. A ideologia já não era imposta, era 
comprada”, descreve o historiador Donald Sassoon em “One Hundred Years 
of Socialism – The West European Left in the Twentieth Century”. O mesmo 
autor nota que a standartização do gosto do consumidor então ocorrida 
possibilitou uma estratégia de marketing internacional, que enfrentou muita 
resistência, quase sempre recorrendo a símbolos nacionalistas. Houve casos 
que hoje nos fazem sorrir: segundo a obra citada, a difusão da Coca-Cola na 
Europa, por exemplo, contou com a oposição da esquerda e dos produtores 
de vinho e cerveja europeus. Maurice Thorez, dirigente do Partido 
Comunista Francês, declarava então que “na literatura como noutros campos 
temos de garantir que a Coca-Cola não ganhe ao vinho”....  

A partir dos anos 70 começou a fazer sentir-se no campo das artes uma 
certa resistência aos fundamentos do modernismo.

O enfraquecimento das ideologias do activismo social, dominantes 
durante os anos 60, deram lugar a comportamentos mais individualistas, 
relacionados com a satisfação pessoal e profissional. Esta alteração 

4 PERCURSOS GRÁFICOS
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ideológica teve reflexo na Arte – e no design – levando à procura de uma 
maior subjectividade, reagindo assim à frieza e racionalidade das propostas 
modernistas e da sua busca pela universalidade estética. 

Embora existisse alguma variedade de expressões no campo do design 
gráfico, o Estilo Internacional era a linguagem dominante, à semelhança do 
que sucedia na Arquitectura.

A aceitação e aplicação do Estilo Internacional fora de tal forma 
dominante que uma reacção contrária acabou por surgir naturalmente. 

Reivindicava-se agora a diversidade e o valor do indivíduo por si mesmo 
e não como parte de um grupo social. O clima era de mudança cultural, de 
reivindicação dos direitos humanos, de luta pela igualdade entre sexos e 
etnias. A maior facilidade das migrações internacionais e o melhoramento das 
tecnologias de informação também a influenciaram a mudança de paradigma. 
Este apelo da diversidade foi respondido pelos designers com entusiasmo. 

Os aspectos intuitivos e espirituosos do design pós-moderno reflectem 
envolvimento pessoal. Os designers pós-modernos atribuem uma 
forma ao espaço mais porque “sentem” que deve ser assim do que 
para atender a uma necessidade racional de comunicação
(Meggs e Purvis, 2009, p.601).

O universo do design sempre foi prolífico em abordagens alternativas à 
projecção e produção de material gráfico. As primeiras rupturas com o 
design moderno partem de designers que estudaram e trabalharam seguindo 
os princípios e conceitos do Estilo Tipográfico Internacional.

“A principal directriz desse movimento era a tipografia neutra e objectiva; 
raramente se permitia que elementos lúdicos, inesperados ou desordenados 
invadissem sua fria clareza e objectividade científica.”
(Meggs e Purvis,2009, p.603)

A partir dos anos 60 alguns designers gráficos começam a deixar-
se seduzir por formas mais complexas e começam a forçar os limites 
“impostos” pela escola suíça, como Steff Geissbuhler, designer helvético 
nascido em 1942.[Fig.25] Embora no seu trabalho seja possível identificar 
formas complexas, estas não se limitavam a exercícios estéticos superficiais, 
mas resultavam de uma interpretação do problema levantado pelo trabalho 
em questão. Geissbuhler mantém a coesão estrutural e a organização 
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visual como alicerces da sua expressão gráfica. Não foi 
protagonista de um corte radical com a linguagem de 
escola suíça, mas sem dúvida que a sua investigação formal 
abriu caminho às rupturas com o Estilo Internacional e às 
explorações tipográficas da New Wave.[Fig.24]

A Tipografia New Wave nasce no seio da Escola 
de Design de Basileia, fruto da liberdade e incentivo à 
experimentação fomentadas por Wolfgang Weingart10 
através do seu trabalho e do seu papel como professor. 
Formado nos princípios da escola suíça, Weingart acreditava 
que o perfeccionismo estéril em que Estilo Internacional 
se cristalizara era limitativo das potencialidades da sua 
própria linguagem. Estava interessado em evidenciar as 
qualidades gráficas da tipografia. Na sua perspectiva, era 
possível conferir uma maior riqueza ao trabalho alterando 
graficamente os caracteres. O seu trabalho denota uma 
utilização da tipografia muito mais espontânea, desafiadora 
até. Encara os caracteres como elementos gráficos, 
distorcendo o seu corpo, reduzindo a legibilidade em função 
do impacto visual.[Fig.26]

Muitas vezes nomeado como o “pai” da Tipografia 
New Wave, não era sua intenção criar um novo estilo, 
simplesmente procurava aplicar o amplo conhecimento 
e rigor técnico fruto da sua formação, explorando os 
ensinamentos dos mestres suíços, mas questionando os 
princípios e regras superficiais da academia, que estavam a 
tornar o trabalho resultante previsível e formulado. Rejeitava 
a ideia de o processo de design se limitar a uma estilização 
do conteúdo; via antes o seu trabalho como uma exploração 
dos limites da comunicação tipográfica.

Em meados dos anos 70, o seu trabalho começa a mudar 
um pouco de foco. O seu interesse volta-se para a impressão 
em offset e dá início a um processo de exploração das 
propriedades do fotolito. Desenvolve uma nova técnica de 
justaposição de imagens, texturas e tipografia, criando uma 
nova forma de estratificação e hierarquização da informação. 

Fig.24
Steff Geissbuhler, 1974. Cartaz para a 
empresa de serviços financeiros Blazer
Meggs e Purvis, 2009

Fig.25
Steff Geissbuhler, 1965
Capa de folheto da empresa publicitária Geigy
Meggs e Purvis, 2009

Fig.26
Wolfgang Weingart, 1982
Cartaz de exposição
Meggs e Purvis, 2009
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O seu processo envolvia a criação de múltiplos fotolitos positivos e máscaras 
que eram organizados e expostos com grande precisão para   produzir o 
negativo necessário para ir para a impressora. Nos trabalhos com várias 
cores esse processo repetia-se e a impressão era feita cor a cor permitindo 
produzir trabalhos de uma maior complexidade cromática e estrutural. 

Para Weingart, o designer deve dominar e participar em todos os 
processos da produção gráfica (conceito, composição, produção, pré-
impressão e impressão) para se assegurar que sua visão se cumpre.  

Em Outubro de 1972, por sugestão de Dan Friedman, que conhecera 
na Escola de Design de Basileia, realizou diversas apresentações do seu 
trabalho nas mais proeminentes escolas de design dos Estados Unidos.

They initiated a postgraduate class the year I arrived and I was the 
first of only a few Americans enrolled in it.[...] Wolfgang Weingart 
had just started teaching too [...] and we were more like peers and 
friends, learning together. We shared a fascination with and reaction 
against more rational, Modernist approaches[...]Then in 1972 I 
brought him to America for the first time for a lecture tour.
(Dan Friedman apud REA, Peter, 1994, p.23)11.

A sua abordagem ao design teve um grande impacto e deu origem a 
inúmeras imitações da sua linguagem visual, especialmente na área do 
ensino. A falta de um Estilo Internacional tão racional, rígido e castrador 
como o que dominava a Europa e ao qual o seu trabalho se oponha, ainda 
que partilhasse algumas das suas bases, contribuiu para uma ligeira distorção 
dos princípios que defendia e resultou no excesso estilístico que se viria a 
concretizar nos anos 80.

As ideias de Wolfgang Weingart foram bem recebidas nos E.U.A. e 
um grupo de jovens designers americanos, onde se incluía Friedman, que 
regressou após um período de formação em Basileia, começou a praticar e 
leccionar um novo vocabulário tipográfico que proliferou no campo do design 
norte-americano. A influência de Weingart no exercício do design gráfico no 
Estados Unidos continuou a fazer-se sentir, chegando mesmo a leccionar o 
curso de Design Gráfico de Verão na Universidade de Yale entre 1974 e 1996.

Aquando do seu regresso, Dan Friedman ministrou cursos na 
Universidade de Yale e na Philadelphia College of Art em 1970 e 1971.
11 T.L.: “Eles [Escola de Design de Basileia] iniciaram a turma de pós-graduação no ano em que cheguei e fui o 
primeiro de um pequeno grupo de Americanos a inscrever-me.[...] Wolfgang Weingart começara a ensinar […] e 
nós éramos pares e amigos, a aprender juntos. Partilhávamos o mesmo fascínio e reacção contra as abordagens 
Modernistas mais racionais[...]Depois em 1972 trouxe-o para a America, pela primeira vez, para uma tour de 
palestras.” FRIEDMAN, citado por REA, Peter, 1994, Eye nº14, Emap Architecture, Londres.
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Ele recomendava aos seus alunos que realizassem seu trabalho de 
modo funcional e esteticamente não convencional. A exploração dos 
intervalos espaciais entre letras, linhas e palavras conferiu a alguns 
trabalhos de Friedman e seus alunos uma qualidade desconstruída 
– isto é, a estrutura sintáctica era fragmentada. Mas, mesmo nas 
soluções mais fortuitas, é inegável a presença de uma estrutura 
subjacente (Meggs e Purvis, 2009, p.609).

Friedman [Fig.27] preocupava-se em explorar a textura, superfície e estratificação 
espacial no seu trabalho, fazia coabitar formas geométricas e orgânicas. A forma 
adquiria propriedades provocativas e divertidas nas suas obras.

Rejeitou o título de pós-modernista e preferiu definir-se como um 
modernista radical, termo em linha com a maneira de ver o seu trabalho, 
como uma evolução natural do modernismo para responder às grandes 
mudanças sociais e culturais ocorridas durante o final do século XX.

Os outros grandes protagonistas da “invasão” da Escola de Basileia em solo 
americano, a par de Friedman e Weingart, foram April Greiman e Willi Kunz.

Greiman procurava subverter o trabalho tipográfico atribuindo-lhe 
noções de profundidade –  as formas e as linhas sobrepunham-se sugerindo 
perspectiva e elementos isolados projectavam sombras no espaço sugerido, 

Fig.27
Dan Friedman, 1971
Capa da revista Typografische Manatsblätter
Meggs e Purvis, 2009
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a folha impressa ganhava uma profundidade inesperada. As qualidades 
tactéis do seu trabalho também surpreendiam, os padrões de pontos e linhas 
repetidas, as formas a cor fechada e o aumento da retícula da quadricromia 
contribuíam para uma mais interessante interacção física com o trabalho. 
Greiman foi também importante para a evolução da ilustração fotográfica, ao 
aplicar aqueles princípios espaciais nos seus trabalhos, criando ilustrações 
que, apesar de conterem inúmeros elementos visuais, eram resgatadas do 
caos pela sua sensibilidade. As figuras e objectos eram organizadas de forma 
a atrair o olhar para o sítio certo, criando percursos espaciais que transportam 
o observador para o interior da folha impressa.

Willi Kunz [Fig.28 e 29] nasceu na Suíça em 1943 onde 
se formou como tipógrafo. Após completar a sua pós-
graduação na Kunstgewerbeschule de Zurique (escola de 
Arte & Ofícios) mudou-se em 1970 para Nova Iorque, 
onde começa a trabalhar como designer gráfico. Em 
1973 é convidado pela Escola de Design da Basileia para 
substituir Weingart durante o seu ano sabático. Quando 
regressa à cidade norte-americana, inspirado pela pesquisa 
de Weingart e pelo trabalho desenvolvido com os seus 
alunos, abre um atelier a título próprio onde começa a criar 
novos processos de composição gráfica. Quando inicia o 
seu processo de design não se constrange às limitações 

de uma grelha pré-determinada: é da composição visual que resultam a 
estruturação e os alinhamentos de todos os elementos tipográficos e visuais. 
As suas composições tipográficas são marcadas pela preocupação em 
tornar compreensível a mensagem pretendida e a estrutura é desenvolvida 
respondendo às necessidades das informações a transmitir. 

Para Kunz o desenvolvimento de ideias autênticas e originais exige uma 
observação cuidadosa, bem como uma capacidade de resposta às mudanças 
sociais, tecnológicas e ambientais.

Era metódico e preciso, mas não perdia muito tempo com esboços. Uma vez 
definidas as ideias-base ele compunha a tipografia e a solução final resultava de 
uma exploração de soluções de organização da informação. Embora visualmente 
parca, a estética do seu design era surpreendentemente dinâmica. Kunz 
procurava que a tipografia desenvolvesse um papel para além do texto utilitário 
transformando-a numa manifestação estética que transmita tanto o significado 

Fig.28
Willi Kunz, 1974
Cartaz para workshop de tipografia
Meggs e Purvis, 2009
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intelectual como o sentimento emocional implicado na mensagem.
A difusão da tipografia New Wave levou muitos dos designers ligados 

ao Estilo Tipográfico Internacional a testar as regras deste nos trabalhos 
exploratórios a que se aventuravam. Os designers passaram a olhar para a 
folha em branco como um espaço de tensão e a intuição e experimentação 
voltaram a fazer parte do processo de design.

Uma das primeiras vezes que o termo arquitectónico pós-modernismo 
foi aplicado ao design gráfico foi em 1977, em Chicago, relativamente 
a uma exposição intitulada: Postmodern Typography: Recent American 
Developments12. A colecção incluía trabalhos de Steff Geissbuhler, Dan 
Friedman, April Greiman e Willi Kunz, todos eles regressados aos Estados 
Unidos após completarem os estudos ou compromissos laborais na Suíça.

Fig.29
Willi Kunz, 1992
Cartaz para workshop de tipografia
http://library.rit.edu/gda/designer/willi-kunz

Fig.30
April Greinman, 1986
Cartaz para o Instituto de Arte 
Contemporânea de Los Angeles
Meggs e Purvis, 2009

12 T.L.- Tipografia pós-moderna: Desenvolvimentos recentes na América.
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4.1.2. O GRUPO MEMPHIS E A ESCOLA DE SÃO FRANCISCO

Na passagem da década de 70 para 80, surgiu no panorama do design 
internacional um novo movimento caracterizado por trabalhos muito 
eclécticos e hedonistas. Os designers começaram a produzir objectos gráficos 
cada vez mais coloridos, com texturas e padrões inesperados e formas 
geométricas que revelavam uma maior espontaneidade e que, por vezes, se 
tornavam  extravagantes. Em Portugal essa marca é visível em trabalhos, 
por exemplo, de Tomás Taveira, arquitecto pós-moderno que ganhou grande 
visibilidade. Este movimento teve dois grandes pólos. Um em Milão, com 
um grupo de arquitectos e designers de produto liderados por Ettore Sottsass, 
o chamado Grupo Memphis, e outro em São Francisco, nascido no seio da 
comunidade de profissionais e estudantes de design gráfico.

O Grupo Memphis, que adoptou o nome a partir do título de uma música 
de Bob Dylan, numa clara referência às suas inspirações na cultura popular, 
reunia um grupo de designers preocupados em produzir peças de mobiliário 
e objectos que incentivassem ao debate sobre o papel do design. A função 
deixava de ser o principal foco e a forma, a geometria exagerada e as cores 
vivas ganhavam uma maior relevância. A abordagem experimental aos 
objectos e a geometria excêntrica contribuiu fortemente para estabelecer a 
extravagância no gosto dos anos 80. 

Na comunidade de designers de São Francisco, o Estilo Internacional era 
a influência dominante, mas a partir dos anos 60 a contra-cultura psicadélica 
e a arte associada coexistiu com a linguagem da Escola Suíça. Essa mistura 
de estilos acabou por apontar novos caminhos formais com enorme 
potencial, dos quais resultavam propostas com formas e cores inovadoras. 

Durante a década de 80 São Francisco torna-se um dos principais centros 
mundiais de design. A forte interacção entre os designers californianos 
contribuiu para grandes avanços do movimento pós-moderno. As propostas 
gráficas exploradas estavam impregnadas de optimismo, sentido de humor e 
arrojo, eram empregues novas paletas cromáticas, a evolução dos processos 
fotográficos de impressão permitia agora a inclusão de um maior número de 
cores a preços mais acessíveis.

O trabalho do designer californiano Michael Vanderbyl,[Fig.31] um dos 
mais influentes criadores da comunidade de São Francisco, alia o sentido 
de humor casual pós-moderno com a clareza e rigor tipográfico do Estilo 
Tipográfico Internacional. 



65

A estética do design ornamental praticado pelo Grupo 
Memphis e pelos designers de São Francisco marcou a 
orientação dominante dos anos 80. A partir de então os 
designers começaram a usar luxuosas paletas cromáticas, 
povoavam o seu trabalho com elementos geométricos 
decorativos e texturas complexas. O conteúdo começa a 
perder primazia face a um exercício de estilo superficial.

4.1.3. PAULA SCHER E O “NOVO” DESIGN RETRO

Os anos 80 foram também de redescoberta e reconhecimento 
da importância da história do Design. As primeiras 
manifestações deste movimento surgiram em Nova Iorque 
e acabaram por se espalhar rapidamente pelo mundo. O 
Design Retro pode ser considerado como parte integrante 
do movimento pós-modernista devido à sua reutilização e 
reinterpretação do design moderno do período entre as duas 
grandes guerras. 

A tendência retro de Nova Iorque iniciou-se com um 
pequeno grupo de designers dos quais se destacou, sobretudo, 
Paula Scher.[Fig.32] No seu trabalho é possível identificar a 
investigação da tipografia da Secessão Vienense da passagem 
do século XIX para o século XX, bem como os tipos 
excêntricos e decorativos, bastante populares nos anos de 
1920 e 1930. Os orçamentos baixos com que Scher se via, 
muitas vezes, obrigada a trabalhar, levaram-na a desenvolver 
sistemas tipográficos baseados em fontes desconhecidas.

A cor, a organização espacial e as texturas por ela 
aplicadas revelam um processo muito pessoal e único. 
A sua recusa em seguir alguns dos princípios do design 
e da tipografia dava-lhe a liberdade para uma maior 
experimentação, recorrendo a espacejamentos invulgares 
entre letras, à mistura de fontes distintas e a combinações 
inteligentes da cor. Procurava que a tipografia ganhasse 
protagonismo no seu trabalho, fazendo-se valer de toda a sua 
expressividade gráfica. O construtivismo russo foi uma 

Fig.31
Michael Vanderbyl, 1979
Cartaz da Radio Pública da California
Meggs e Purvis, 2009

Fig.32
Paula Scher, 1979
Cartaz para a CBS Records claramente 
inspirado no construtivismo russo.
Meggs e Purvis, 2009
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inspiração muito importante na sua obra. Scher dominava com grande à 
vontade a sua linguagem o que lhe permitia reinventar soluções formais com 
novas combinações cromáticas e relações de escala. 

Quando Scher produziu os seus primeiros ensaios retro, muitos dos 
designers mais velhos, formatados para a clareza visual e refinamento 
tipográfico, reagiram muito mal e questionaram o regresso a essas tipografias 
que tinham caído no esquecimento. Mas a vitalidade do trabalho da 
americana continuou a inspirar outros designers e a cativar clientes. 

Em 1989 Charles S. Anderson13 [Fig.33] declarava: “...Assistimos ao 
surgimento de um novo modernismo. Não um modernismo baseado no 
minimalismo estéril e numa ausência de humanidade, mas um modernismo 
rico em reportório cultural e expressão pessoal” (Meggs e Purvis, 2009, p.621).

4.1.4. A ESTÉTICA DE NEVILLE BRODY

O designer gráfico londrino Neville Brody nasce em 1957. A sua 
formação inicial foi em Belas Artes e em 1976 começou a frequentar o curso 
de design gráfico na London College of Printing, que completou em 1979. A 
sua abordagem pictórica ao processo de design, bem como as influências da 
cultura do punk rock britânico no seu trabalho, valeram-lhe inúmeras críticas 
por parte dos professores mas ainda hoje estão presentes no seu trabalho. 

Embora exista uma influência dos princípios dadaístas e das formas 
geométricas do construtivismo russo no seu trabalho –  em particular de 
Ródtchenko –, é redutor apelidá-lo de designer retro. A sua abordagem ao 
design era intuitiva, mas assentava numa lógica organizacional, procurava 
um ponto de vista pessoal que fosse compreensível para o público. Brody 
identificava a sua insuficiente formação em tipografia, não como fraqueza 
mas como algo que o libertava, permitindo uma exploração de métodos e 
configurações. Algumas das suas composições tipográficas evocam uma 
qualquer autoridade absoluta para o que recorre a uma linguagem próxima 
dos brasões militares. 

Fig.33
Charles S. Anderson, 1985
Marca da Divisão de Financiamento de 
Automóveis da Marine Midland
Meggs e Purvis, 2009

13 Charles S. Anderson é um designer gráfico que integrava o Duffy Design Group de Minneapolis. Durante os anos 80 
projectou um design gráfico de carácter nostálgico invocando as artes gráficas da primeira metade do século XX. 
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O seu trabalho começou a ganhar notoriedade ao projectar as capas dos 
álbuns de bandas da cena punk, rock, funk e indie (grupos como Depeche 
Mode, Cabaret Voltaire e Parliament). 

Enquanto director de arte da revista The Face projectou várias fontes 
geométricas sem serifa que davam à publicação uma identidade própria 
muito forte. Foi o trabalho revolucionário de design editorial desenvolvido 
para esta publicação que tornou Neville Brody num nome reconhecido 
internacionalmente. As capas e os spreads eram objectos gráficos muito 
fortes, marcados pela sua tipografia de geometria vincada e pelos seus 
layouts caracterizados pela estratificação de significados. Brody tinha uma 
visão contínua e global da revista –  era um objecto em mutação constante, 
as alterações ao sistema gráfico eram feitas segundo uma evolução lógica 
para cada edição.

Este carácter experimental, de constante exploração de novas soluções e 
de provocação constante do observador fizeram do Brody um dos designers 
mais imitados e inspiradores do final da década de 80. É actualmente 
responsável pelo departamento de Artes da Comunicação e Design no Royal 
College of Art.

O boom económico da década de 80 permitiu o aparecimento de um 
grupo de profissionais que trouxeram ao design gráfico pós-moderno um 
cunho libertador e intuitivo, por oposição ao design moderno dominante até 
então. É a altura da “descoberta” das potencialidades do computador como 
ferramenta de criação.

Figs.34 e 35
Neville Brody, 1989 e 2001
Projecto de capa de albúm para Parliament
e cartaz do filme Ocean's Eleven.
Meggs e Purvis, 2009 e http://borrowedtuxedo.com/



68

4.1.5. O TRABALHO DE PETER SAVILLE E DA FACTORY

Referindo um exemplo concreto na produção de design gráfico 
para a divulgação deste género de eventos, o nome de Peter 
Saville é que surge no topo da lista de designers relevantes. 
Obviamente que existem outros designers com relevância 
neste campo, mas o trabalho de Saville para a editora Factory 
será talvez o exemplo mais próximo e importante no contexto 
da história do design gráfico contemporâneo. 

 Peter Saville nasceu em 1955 em Manchester e foi um 
dos membros fundadores da Factory. Era o responsável de 
todo o grafismo da empresa. Ganhou notoriedade com o 
trabalho produzido para a divulgação das festas, concertos e 
bandas associados à Factory. 

O seu trabalho como designer teve uma influência 
significativa na cultura visual contemporânea. Toda uma 
geração de designers cresceu a olhar para as capas dos Joy 
Division, New Order e King Crimson de sua autoria. 

Em 2003 viu reconhecida a sua importância para o Design 
Gráfico, como um dos pioneiros no desenvolvimento do 
design conceptual, quando o Museu de Design de Londres 
exibiu uma retrospectiva da sua obra.

Actualmente é o responsável por um projecto que visa 
a revitalização cultural de Manchester após ter aceite o 
convite para o cargo de director criativo consultor da Câmara 
Municipal de Manchester.

A Factory era uma editora independente de música 
sediada em Manchester criada em 1978 por Tony Wilson, 
Alan Erasmus, Martin Hannett e Peter Saville. A área criativa 
era da responsabilidade de Hannett e Saville. Hannett 
produzia as bandas da editora e Saville projectava o grafismo 
resultando numa identidade sonora e visual muito coesa 
e identificável em todos os projectos. Em 1982 a Factory 
decidiu abrir uma discoteca, a ‘Haçienda’, que se tornou 
no local para promoção das bandas e que foi pioneira na 
organização de festas com DJs. Apesar do sucesso em termos 
de adesão do público e elogios ao design de interiores da 

Fig.36
Peter Saville, 1978
Cartaz para a Factory
http://www.codex99.com/design/95.html

Fig.37
Peter Saville, 1979
Capa para o albúm Unkown Pleasures dos 
Joy Division. Esta capa rompeu com inúmeras 
práticas comuns da época: Não tinha o nome 
da banda, nem do albúm, nem mesmo uma 
fotografia da banda. Completamente inédito 
para um albúm de estreia.
http://www.codex99.com/design/95.html

Fig.38
Peter Saville, 1979
Capa para a colectânea Total from Joy 
Division to New Order.
http://www.creativereview.co.uk/
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autoria de Ben Kelly, a discoteca deu um prejuízo muito elevado aos seus 
fundadores, essencialmente devido aos preços demasiado generosos.

É possível traçar alguns paralelismos entre a Factory e o LuxFrágil. Ainda 
que em panoramas sociais e económicos distintos (Manchester era uma 
cidade pobre com poucas propostas culturais, habitada maioritariamente 
por uma classe trabalhadora), existe uma clara intenção de proporcionar 
uma experiência completa ao cliente e criar um conjunto de elementos que 
definem uma identidade forte e coesa. A Factory surgiu como uma iniciativa 
excêntrica de um grupo de amigos bem intencionados, o LuxFrágil é o 
resultado de um projecto apoiado numa estratégia de negócio bem delineada, 
que procura responder a um leque mais vasto de anseios culturais de uma 
cidade maior, mais populosa e que é uma capital europeia.

4.2. O DESIGN DE COMUNICAÇÃO NA ERA DIGITAL

No final do século XX a tecnologia começa a ganhar um papel fundamental 
nas sociedades desenvolvidas. Desde a Revolução Industrial que o avanço 
tecnológico não provocava alterações tão profundas e rápidas no estilo de 
vida ocidental. 

No campo do Design de Comunicação as evoluções tecnológicas 
trouxeram enormes mudanças a todos os níveis. Os processos de impressão 
baseados na foto-composição tornaram-se obsoletos, obrigando os 
profissionais das áreas da impressão gráfica a adaptarem-se. O advento do 
computador pessoal desencadeou um intenso processo de transformação na 
criação e produção de design. De repente, os compositores, os tipógrafos, 
os montadores e os arte-finalistas viam o seu papel posto em causa, uma vez 
que, o desenvolvimento do computador e dos softwares possibilitavam ao 
designer desempenhar muitas dessas funções em simultâneo.

Inicialmente, o computador não foi muito bem recebido por muitos designers, 
por acharem a sua utilização limitadora do processo criativo. Mas com o 
aperfeiçoamento da tecnologia informática, que veio tornar possíveis novas 
formas de manipular a cor, a forma e as imagens, a sua aceitação acabou por 
generalizar-se nos anos 90. Por outro lado, o computador abria aos profissionais 
horizontes a que era impossível ficar indiferente: na Internet havia mundos de 
saber e de imagens a explorar. Surgia uma nova forma de adquirir informação 
e cultura visual sem ter que viajar ou comprar livros. E uma maneira eficaz de 
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distribuir uma mensagem a milhões de pessoas quase instantaneamente. 
Em pouco tempo os designers lançaram-se na experimentação da 

computação gráfica, levando a uma produção de grande diversidade. O 
microcomputador controlado por um “rato”, primeiro lançado pela Apple 
em 1984, teve um papel decisivo neste movimento. O Mackintosh desse ano 
já vinha equipado com um programa de desenho, pintura e escrita. Susan 
Kare, do Departamento de Design da Apple, concebeu as primeiras fontes. 
Os saltos tecnológicos prosseguiram com o lançamento da ferramentas 
como o Adobe, programas de paginação ou as impressoras a laser. Este 
desenvolvimento vem permitir a edição electrónica, uma verdadeira 
revolução na indústria das publicações já que reduzia em muito o tempo, 
o custo e a mão-de-obra envolvidos no processo que desembocava na 
impressão. A nova forma de editar tinha ainda um outro atractivo: um erro 
cometido no ecrã era facilmente corrigido....Nesta década, a tipografia sai 
das mãos dos tipógrafos, surgira um tipo novo de gente que ganhara acesso a 
ela. Muitas vezes com uma formação incipiente.

A nova tecnologia corresponderam novas formas. Mesmo se alguns 
resistentes escarneciam dos recém-chegados, reduzindo-os a “novos 
primitivos”, era evidente que as possibilidades criativas não saiam 
diminuídas. Mostraram-no profissionais como April Greiman, já citada, ou o 
designer e editor da revista Emigre Rudy Vanderlans ou ainda a sua mulher 
Zuzana Licko, criadora de tipos. A criação de fontes bitmap torna num 
terreno eleito do experimentalismo. As configurações tipográficas ganham 
novas funções, há informação que aparece estratificada em várias camadas, a 
linguagem da impressão aproxima-se da televisiva, por exemplo. 

Fig.39
Rudy Vanderlans, 1985
Capa e páginas interiores do 2º nr. da Revista Emigre.
Vanderlans, 2009
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A revista Emigre é uma expressão acabada dessa tendência para a 
experimentação. Lançada em 1984 por Vanderlans e dois amigos, tal como 
ele holandeses, a publicação com uma tiragem de 7000 exemplares era vista 
como uma provocação mas também como uma promessa. Nas suas páginas 
tanto usava tipos de máquina de escrever como fontes bitmap Mackintosh e 
divulgava o trabalho de designers experimentais de todo o mundo, coisa que 
outras revistas não se atreviam a fazer.

The time period that Emigre was a part of, was perhaps one of 
the most transformative periods in the profession’s history. And 
Emigre was not an academic, sterile, after-the-fact reflection 
created by outsiders. With Emigre, you were getting a behind 
the scenes look, a first-hand report from the designers who were 
responsible for the changes that were taking place within the 
profession (Rudy Vanderlans, 2010)14.

O experimentalismo e as manipulações permitidas pelo computador – são 
de lembrar também os norte-americanos Katherine McCoy (estratificação 
do texto) e Edward Fella (letras inventadas, espaçamentos anormais) – 
acabariam, em meados dos anos 90, por ser aceites na corrente dominante 
do design de comunicação. Muitas criações mais “difíceis”, durante 
muito tempo circunscritas a publicações da especialidade, iam chegando a 
revistas e jornais destinados a públicos mais abrangentes. 

Renovara-se, por exemplo, o interesse por  imagens artesanais e por 
letras mas agora num contexto muito diferente que, às vezes, chegava a 
pôr em causa a própria legibilidade: foi o caso do trabalho do texano David 
Carson, um ex-surfista profissional, que, depois de um rápido curso na Suíça, 
começou a trabalhar como designer gráfico em revistas de surf. Dá largas 
ao experimentalismo em revistas como Beach Culture ou Ray Gun, que 
triplicou as vendas com este director de arte. Desordem aparente, números 
de página em grandes tipos, legendas de fotos dominando o texto, cortes 
inesperados nas imagens fazem parte de um arsenal de meios que o fizeram 
conhecido – e criticado por não facilitar a legibilidade.  Faz consultadoria 
para artistas como Prince e David Byrne e material publicitário para grandes 
marcas. Hoje tem escritórios em Nova Iorque, San Diego e Zurique e é tido 
como um dos mais influentes designers gráficos dos ano 90.
14 T.L.:“A época de que Emigre fez parte foi talvez um dos períodos de maior transformação na história da profissão. E 
a Emigre não era uma reflexão académica, estéril ou a posteriori feita por outsiders. Com a Emigre, uma pessoa tinha 
uma visão dos bastidores, um relato em primeira mão dos designers responsáveis pelas mudanças que estavam a dar-
se no interior da profissão”. Rudy Vanderlans, 2010 [consultado em 16 de Dezembro 2010] disponível em url: <http://
www.emigre.com/VanderLans12.php>.
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As revistas ligadas à música popular participaram de forma exuberante 
neste grafismo mais elástico proporcionado pelo digital. Foi o caso da 
Rolling Stone, fundada em 1967 e editada electronicamente no começo dos 
anos 90, que com o director de arte Fred Woodward fez uma mudança de 
visual sem abandonar totalmente a linguagem dos seus primeiros tempos e 
muito apoiada na tipografia. Outra revista de referência, mas virada para as 
novas tendências tecnológicas, a Wired, exibia um design que a aparentava 
com a Internet, recorrendo a tintas fluorescentes e a informações sobrepostas 
para dar uma ideia de simultaneidade. Os seus designers encomendaram 
expressamente uma fonte própria (a Wiredbaum) para os artigos da revista. 
Os programas informáticos de desenho de fontes levaram, nos anos 90, a um 
“boom” da criação tipográfica virtual. 

4.2.1. O DESIGN GRÁFICO COMO EXERCÍCIO DE ESTILO

Actualmente a maior parte dos clientes “compra” design gráfico como 
estilo ou ilustração e não como conceito. O design é interpretado como arte 
aplicada e não como parte integrante no processo de comunicação de uma 
ideia, como defende Michael Bierut.. 

Este facto começa a fazer-se sentir no modo como o design gráfico é 
praticado (e ensinado). Assistimos à expansão de dois modelos estéticos 
dominantes, de um lado estão as escolas de método baseado no Estilo 
Internacional suíço que enfatizam a formação na área da semiótica e 
valorizam o processo de design, do outro lado temos as escolas do chamado 
Slick Design que valorizam o produto e têm uma postura um pouco mais 
comercial na sua aproximação aos problemas, espera-se do aluno uma solução 
conceptual e sedutora muitas vezes baseada num conceito bem humorado .

Ambas caem no erro de se tornarem baseadas em fórmulas e de valorizar 
o aspecto do resultado do trabalho de design gráfico ao invés do significado. 

Michael Bierut reproduz duas notas de rodapé de Nick Bell, director 
criativo da revista Eye, de um artigo publicado no nº53 da revista, intitulado 
“The Steamroller of Branding”. O artigo alerta para a contaminação do 
mundo da cultura pelo “branding”, afirmando que cada vez mais museus e 
instituições de artes performativas se apresentam com uma linguagem visual 
próxima da praticada pelas grandes companhias. Mas o autor caricaturiza aí 
a dualidade existente no panorama mundial do Design Gráfico, corporizada 
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naquilo a que chama os “agentes da neutralidade” e os “estetas do estilo”.
Os primeiros são os designers que não investem a sua personalidade 

naquilo que produzem, mediadores passivos da mensagem do cliente, falta-
lhes um ponto de vista ou assertividade. A sua passividade faz com que 
fiquem “entusiasmados com sistemas de regras como grelhas, directrizes 
de identidade e manuais. Adoram cumprir ordens”, diz Bell. São por vezes 
menorizados como “designers de biscates”. A sua falta de posição política 
facilita-lhes o relacionamento com todo o tipo de clientes. Os conteúdos não 
lhes dizem respeito, pertencem a outros, aos clientes.

The graphic designer’s role is largely one of giving form to content. 
Often – perhaps even nearly always – this process is a cosmetic 
exercise. Only rarely does the form of a message become a signal of 
meaning in and of itself (Bierut, 2007, p.67)15.

Os segundos sobrevalorizam a forma, para não dizer o belo. 
Praticam o design pelo design, preocupados sobretudo com a expressão 

visual do seu trabalho. Se, por seu turno, têm um ponto de vista sobre o seu 
trabalho, raramente ele é entendido fora da profissão. Tendem igualmente a 
não ter posição política definida com resultados idênticos aos já referidos. 
Mais facilmente se entusiasmam por materiais que dão espectacularidade 
ao produto final do que com o conteúdo da obra. Esse só é questionado se 
interfere na criação do belo.

Resumem-se aqui duas posturas extremas que um designer gráfico 
pode adoptar. Não devemos levá-las demasiado à letra, uma vez que foram 
escritas com a intenção de provocar os designers de cada um destes grupos e 
levantar questões relacionadas com o futuro da prática de design gráfico. A 
gradação entre as duas caricaturas é, felizmente, extensa. Ainda assim temos 
de admitir que em alguns aspectos estas descrições espelham as atitudes de 
um grande espectro de profissionais da área. As descrições de Bell têm a 
particularidade de pôr a descoberto as semelhanças (negativas) entre estas 
duas facções de posições polarizadas.

O LuxFrágil tem a particularidade de conjugar uma linguagem visual 
sofisticada e alternativa. A estética da sua comunicação gráfica está mais 
próxima da escola do Slick Design marcada pelas tendências cool, mas sem 
se perder no exercício fútil da aparência. Esta linguagem mais influenciada 
15 T.L.: O papel do designer gráfico é fundamentalmente dar forma a determinado conteúdo. Habitualmente, se 
calhar quase sempre, este processo não passa de um exercício cosmético. Raramente a forma de uma mensagem se 
torna um indício do seu significado.
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pela moda e a par com o que acontece a nível internacional é a mais indicada 
para concretizar a mensagem que o LuxFrágil pretende comunicar.

Fig.40
RMAC, 2002
Cartaz de progamação do Lux para Outubro de 2002 (40 x 30 cm)
arquivo LuxFrágil
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5.1. CARACTERIZAÇÃO DE PERFIS DE ENCOMENDAS E A SELECÇÃO DE DESIGNERS

Um elevado grau de liberdade criativa e, ao mesmo tempo, uma cooperação 
intensa com a direcção do LuxFrágil são duas características marcantes da 
relação profissional com os designers que para ela trabalham.

É o que dizem Diogo Potes 16, o designer actualmente responsável  pela 
comunicação da empresa, e Joana Tordo17, que fez design para o Lux durante 
um ano em entrevistas recolhidas para este trabalho.

Em conversa com Diogo Potes foi possível compreender que durante 
o processo de criação dos vários tipos de suportes de comunicação existe 
uma grande cumplicidade com o administrador Manuel Reis e que este 
contribui de forma activa para o resultado final. Esta relação entre o designer 
e o “cliente” acontece de forma natural e resulta numa troca de ideias e 
sugestões para as temáticas e estéticas a aplicar. A palavra final cabe ao 
cliente, como é suposto, mas o seu papel não se resume apenas à aprovação 
final. Existe uma partilha muito grande na fase inicial da concepção. A 
inovação e originalidade são preocupações constantes, não existe um 
modelo a seguir, o importante é criar um trabalho de qualidade, visualmente 
apelativo e “fresco”. 

Os convites e programas do LuxFrágil são conhecidos por serem 
inesperados e originais, e alguns exemplares tornaram-se por isso objectos 
de colecção.

“Trabalhar para o Lux acaba por funcionar de uma forma um bocado atípica. 
[…] Tem de haver uma partilha grande inicial. E eu já aprendi isso. […] é um 
processo muito em conjunto que funciona muito bem”, disse Diogo Potes. 

16 Vid. Apêndice 4.
17 Vid. Apêndice 5.

5 A PRODUÇÃO GRÁFICA
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Na mesma entrevista Potes contou que a finalização dos trabalhos é 
quase sempre feita nas instalações de Santa Apolónia, não sendo raro 
que Manuel Reis acompanhe e discuta o que está a ser feito. “Às vezes 
sugeria-me mudanças subtis, como alterações na ordem das fotografias nas 
páginas ou mudanças de cores nas caixas de texto, coisas aparentemente 
insignificantes, mas que acabavam por fazer diferenças no resultado final. 
É nestes pormenores que deves baixar a tua guarda e aprender. Eu sou 
designer gráfico, mas não sei tudo. Ele olha para o todo e tem a capacidade e 
sensibilidade para perceber o que funciona. […] Ele sabe o que está a dizer”, 
declarou o designer da ALVA.

“O papel de Manuel Reis é completamente fundamental. Ele não é o 
patrão inatingível.... É uma pessoa muito presente que tem ideias muito fixas, 
mas depois, se as coisas estiverem do agrado dele, tens toda a liberdade. Isto 
é quase um contra-senso, mas é assim”, sintetiza, por seu lado, Joana Tordo. 
Esta profissional sublinha que Manuel Reis aposta em pessoas novas e que 
isso tem dado bom resultado. 

O ritmo de trabalho para a casa de espectáculos tem picos e fases de muita 
intensidade  – “O ritmo é puxadíssimo”, reconheceu Potes – apesar de estar 
calendarizado. “Normalmente os timings eram muito apertados, mas isso 
é uma coisa que já se sabia”, corroborou Joana Tordo. “Chegava ali a uma 
altura em que as pessoas dormiam muito pouco, trabalhava-se muito […] 
Até porque muitas das confirmações dos músicos eram feitas tarde porque os 
horários nos outros países são diferentes ou porque diziam que vinham, mas 
depois não vinha...”, recordou. “Mas essa adrenalina faz muito parte deste 
tipo de ambientes”.

“É um trabalho muito exigente e para o qual tens de estar muito bem 
preparado e tens que conseguir uma estrutura que te permita esses dias mais 
puxados. Por exemplo, nos períodos das festas, em que é preciso fazer os 
convites de aniversário, etc., gerava-se uma grande tensão lá dentro porque 
havia muitas coisas em jogo e porque são investimentos enormes”, disse 
ainda. Apesar dessa tensão, Joana é taxativa: “Aprendes muito e as pessoas 
são muito receptivas e acreditam no teu trabalho e são positivas. E é tudo 
uma festa, não é? Há sempre festas.”

Nenhum dos designers ouvidos afirma ter perdido liberdade criativa mas 
reconhecem que se perdeu ingenuidade. 

Nos últimos anos o contexto mudou. 
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Isso agora surge logo no começo da conversa. Quem está à frente do 
Lux é uma pessoa com um olhar muito abrangente e muito sensato. Ele 
diz, e com alguma razão, que não é bonito estares a mostrar fartura no 
meio da crise. E eu acho isso correctíssimo. Até porque é possível fazer 
coisas muito bem feitas sem grandes custos (Diogo Potes, Apêndice 4).

Ambos os designers partilham da opinião de que o Lux é mais do que uma 
discoteca. Será uma plataforma artística e lúdica cuja utilização do design 
ultrapassa em muito o que é gráfico e cuja filosofia poderia resumir-se a um 
slogan do género  “Inovação permanente”.

O conceito do LuxFrágil tem três pilares-base: a programação, o espaço e 
o design inovador.

Existe a vontade em disponibilizar ao público uma oferta musical de 
qualidade, apontando a novos músicos, performers e tendências sem deixar 
de responder aos gostos em voga. O espaço nocturno foi um dos primeiros 
a ter uma programação de eventos à semelhança de instituições como os 
teatros e os museus.

O antigo armazém portuário monta o espectáculo da sua própria imagem, 
com remodelações constantes do espaço, exposições temporárias e cenografias 
que pretendem cativar, mas também criar interrogações no frequentador.

Durante todo o tempo que tem funcionado (desde 1998) o design gráfico 
tem desempenho um papel fundamental na divulgação da actividade e do 
conceito do espaço, que se mantém único em Lisboa.

Interrogado sobre como é que têm sido escolhidos os designers gráficos 
do LuxFrágil, o responsável pela comunicação da empresa comentou que 
“a selecção, no fundo, tem a ver com as pessoas com quem gostamos de 
trabalhar e de quem gostamos do trabalho. Há uma preponderância grande 
do Ricardo Mealha e do atelier Ricardo Mealha e Ana Cunha (RMAC), 
que já tem um trabalho anterior com o Manuel Reis”. Nenhum destes 
profissionais, apesar de repetidos contactos, mostrou disponibilidade para 
colaborar no presente trabalho.
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5.2. ANÁLISE DE MATERIAL GRÁFICO

Iremos analisar uma amostragem do material gráfico de divulgação 
produzido para o Lux entre 1998 e 2010. Tentámos seleccionar um conjunto 
que ilustrasse a diversidade de estilos conseguida ao longo deste período, 
assim como mostrar os diferentes formatos usados, referindo as intenções 
subjacentes à sua execução. A escolha do material em suporte de papel 
partiu de uma opção pessoal inicial, reforçada pela possibilidade de acesso 
a um arquivo extenso e corroborada pela extrema dificuldade em aceder ao 
material produzido para a Internet.

5.2.1. ANÁLISE LOGO-SÍMBOLO

Um dos aspectos curiosos da abordagem do LuxFrágil à sua imagem está 
na relação que mantém com o logo-símbolo. Ao contrário da maioria das 
instituições, o estabelecimento não vê como intocável este seu elemento 
de identidade. De facto, ele é frequentemente alterado de um modo 
descomprometido desafiando as regras de coerência da utilização deste tipo de 
componente identitário. O que revela uma postura descomplexada com a imagem.

Embora o Lux tenha uma marcada preocupação com a sua comunicação 
gráfica é preciso compreender que não existe uma política ou estratégia de 
marketing bem definida. 

O logo-símbolo do LuxFrágil é de autoria de Ricardo Mealha, designer que já 
tinha trabalhado para o Frágil e também desenvolveu a identidade gráfica inicial 
da Bica do Sapato (restaurante que pertence ao mesmo grupo do LuxFrágil). 

A imagem do LuxFrágil surge inicialmente num conjunto logo-símbolo. 
A fonte seleccionada foi a Neuropol X expandida em bold. Da família das 
fontes sem serifa, a Neuropol X possui um carácter algo futurista que evoca, 
de certa forma, a ficção científica e o universo da tecnologia sonora digital. 

Figs.41
Ricardo Mealha, 1999
logo-símbolo
arquivo LuxFrágil 
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Formalmente apresenta uma estrutura geométrica suavizada, sem vértices. 
Aplicando as definições de Norberto Chaves e Raúl Belluccia (2003) o 
símbolo do LuxFrágil pode ser incluído no grupo dos símbolos abstractos 
caracterizados pela ambiguidade formal, mais indutores de sensações do 
que de ideias. A sua forma circular ganha volume com o desenho de linhas 
sinuosas e serpenteantes, que criam uma ilusão óptica de movimento e 
dinamismo da forma esférica. O símbolo usa quatro cores resultando numa 
harmonia cromática suave e discreta. No símbolo, nada aponta para a 
actividade empresarial que representa, que se subentende porque “todos” 
sabem o que é o LuxFrágil.

5.2.2. FLYERS DE PROGRAMAÇÃO SEMANAL DO ANO DE 1999

Esta colecção de flyers de Setembro de 1999 foi desenvolvida pelo estúdio 
Washing Machine. É, imediatamente, notória a liberdade dada à utilização 
do logo-símbolo. Este apresenta-se numa versão com o símbolo de fundo 
transparente, sugerido apenas pelas sinuosas linhas brancas e pelas três “listas” 
coloridas. Nestes seis objectos, muito próximos no tempo, podemos observar a 
diversidade de estilos de grafismo do LuxFrágil. Nos primeiros dois flyers foi 
utilizada uma ilustração digital recorrendo a programas de modelação 3D como 
elemento visual dominante no qual é disposta e hierarquizada a informação. 

Fig.42
Washing Machine, 1999
Colecção de flyers de programação semanal (7,5 x 18 cm)
arquivo LuxFrágil
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Os outros flyers usam sobretudo a fotografia e a sua manipulação digital.
As faces posteriores dos flyers fazem “raccord” com a face anterior ao 

usarem sempre elementos comuns que garantem uma ideia de coerência 
visual. Quando a complexidade dos fundos dificulta a leitura da informação a 
distribuir, o designer opta por recorrer a caixas de texto de fundo branco para 
salvaguardar a legibilidade.

Este formato, semelhante a um postal, surgiu como uma solução natural 
para a quantidade de informação a divulgar semanalmente. Quando a 
programação do espaço nocturno cresceu, o formato alterou-se, para se 
adequar a uma maior quantidade de informação.

Estas primeiras produções ocorreram num período em que o planeamento 
era feito a curto prazo, o que exigia uma cadência rápida de trabalho. Eram 
trabalhos de impressão relativamente simples, que traduziam o período 
inicial da empresa. Embora produzidos desta forma, pela sua variedade e 
pela notória diferença de empenho no design, evidenciam as exigências de 
variedade e criatividade que marcam a política do LuxFrágil.

Fig.43
Ricardo Mealha, Outubro 1999
Flyer de programação semanal (14 x 19 cm)
arquivo LuxFrágil

Fig.44
Ricardo Mealha, Novembro 1999

Flyer de programação semanal (14 x 19 cm)
arquivo LuxFrágil
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Em Outubro de 1999, o LuxFrágil volta a colaborar com o designer Ricardo 
Mealha para produzir uma pequena colecção de flyers de formato postal para 
uma série de noites temáticas com Djs convidados. Nesta colecção a ligação 
entre as duas faces do flyer é feita de outra forma usando elementos formais 
e cromatismos semelhantes. O logótipo e o símbolo são autonomizados 
e funcionam separadamente. A fotografia e as imagens de modelação 3D 
continuam a servir de suporte visual dominante.

A colecção desenvolvida para o mês de Dezembro de 1999 é novamente da 
autoria da Washing Machine e é caracterizada por uma estética minimalista 
marcada por elementos geométricos simples e combinações de cor harmoniosas. 

É notória a sistematização formal de todos os elementos visuais e 
informativos. Há um regresso ao formato anterior mais alongado. O 
contraste entre a frente e o verso é assinalável. A parte da frente apresenta o 
destaque da semana numa caixa rectangular alinhada com o logo-símbolo e 
o verso contém a programação semanal completa sobre fundo fotográfico em 
pequenos blocos de texto de hierarquização simplificada.

A tipografia dominante nestes exemplos recorre a tipos sem-serifa com 
formas geométricas racionais de boa legibilidade. Os flyers da Washing 

Fig.45
Washing Machine, Dezembro, 1999 
Flyer de programação semanal (8 x 21 cm)
arquivo LuxFrágil

Fig.46
Washing Machine, Dezembro, 1999
Flyer de programação semanal (8 x 21 cm)
arquivo LuxFrágil

Fig.47
Washing Machine, Dezembro, 1999
Flyer de programação semanal (8 x 21 cm)
arquivo LuxFrágil

Fig.48
Washing Machine, Dezembro, 1999
Flyer de programação semanal (8 x 21 cm)
arquivo LuxFrágil
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Machine [Figs.45 a 48] utilizam a Bank Gothic Medium, uma fonte sem-
serifa de estrutura geométrica, inspirada nas tipografias suíça e alemã 
que contribuem para um layout limpo, organizado e com uma clara 
hierarquização da informação. A fonte utilizada nos versos dos flyers desta 
colecção para dispor a informação, é a Helvética, o “clássico”  tipo suíço de 
carácter neutro amplamente utilizado.

Outra das fontes utilizadas é a ITC Avant Garde criada por Herb Lubalin 
em 1970 [Fig.42]: tem uma geometria muito marcada, espessura de traço 
constante e uma presença formal muito forte; as suas formas geométricas 
perfeitas tornam-na ideal para títulos e pequenos textos. 

Nos flyers realizados por Ricardo Mealha [Figs.44 e 45] nota-se uma 
profusão de tipos de letra, mas sempre evitando o conflito entre tipos. Para 
os destaques é utilizada uma fonte sem-serifa, “grotesca”, de inspiração 
alemã que é caracterizada por subtis alterações de espessura de traço e de 
desenho; mais geométrica, no caso das letras maiúsculas, e ligeiramente mais 
humanista, no caso das minúsculas. As informações no verso sobre datas 
e horários usam a Frutiger do tipografo suíço Adrian Frutiger, criada para a 
sinalética do aeroporto Charles de Gaulle foi terminada e aplicada em 1975. 
É uma fonte sem-serifa, com uma excelente legibilidade nos mais diversos 
tamanhos: os seus ascendentes e descendentes proeminentes conferem uma 
grande distinção entre caracteres e as aberturas generosas ajudam a melhorar, 
consideravelmente, a sua leitura,  inclusivamente em tamanhos muito 
pequenos, como neste exemplo. É possível, também, identificar a fonte Bayer 
Universal como elemento gráfico secundário. A sua utilização é pontual.

As três colecções seleccionadas são testemunho do início do percurso da 
política de comunicação do Lux. Nesta fase mais embrionária do material de 
comunicação, já é possível reconhecer algumas das temáticas e “atitudes” 
representativas do espírito do Lux. 

Este formato semanal de dimensões reduzidas contribui, fortemente, para 
uma acumulação de referências visuais que vai completando o conceito que 
o Lux pretende transmitir – cosmopolitismo,  modernidade e diversão.

O uso abundante da cor e o impacto visual dos objectos destaca-se de 
imediato. Embora as dimensões reduzidas imponham algumas restrições, 
é possível constatar que as temáticas retratadas definem o campo de 
referências que se irá desenvolvendo ao longo do tempo. Quando comparado 
com o resto do material gráfico, torna-se claro que, desde o início do projecto 
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Lux, o campo de referências estava à partida definido. Independentemente 
das expressões que irá assumir e de casos específicos como a promoção de 
autores/artistas, as temáticas não irão variar muito. Os flyers abordam várias 
temáticas que se viriam a tomar recorrentes como a cidade, as expressões 
abstractas, a arte, os audiovisuais, etc.

As primeiras colecções de material de divulgação do Lux apontam já 
algumas das preocupações estéticas da empresa. Os primeiros flyers que 
analisámos, produzidos pela Washing Machine [Fig.42], apresentam soluções 
gráficas adequadas ao conteúdo que pretendem veícular, recorrendo a 
imagens que insinuam movimento e que sugerem a animação digital, que  
era então realizada e projectada ao vivo (VJing) pela própria Washing 
Machine nas festas do Lux. As ilustrações e cores dominantes utilizadas 
adequam-se à ideia de espontaneidade e diversão que se pretende transmitir.

A colecção de autoria de Ricardo Mealha [Figs.44 e 45] inseria-se num 
ciclo de noites temáticas, com artistas convidados alemães (na sua 
maioría), intitulado die neue natürlichkeit (a nova naturalidade). As 
propostas gráficas desta colecção faziam alusão ao universo industrial e da 
arquitectura, inspiradas na estética germânica de então. Esta apropriação 
dos códigos formais germânicos ia ao encontro do conceito dos eventos, 
de estabelecimento de uma ligação entre a noite lisboeta e as tendências da 
música electrónica que começavam a ganhar protagonismo na Alemanha.

O último conjunto de flyers analisados do ano de 1999, também da autoria 
da Washing Machine [Figs.45 a 48], tem uma estética mais contida recorrendo 
a fotos autorais com temáticas ambíguas e intimistas, que sugerem um 
ambiente de maior contemplação.
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Fig.49
Rev Design, Fevereiro, 2000
Flyer semanal (14 x 19 cm)
arquivo LuxFrágil

Fig.50
Rev Design, Fevereiro, 2000
Flyer semanal (14 x 19 cm)
arquivo LuxFrágil

5.2.3. FLYERS DE PROGRAMAÇÃO DO ANO DE 2000

No início do ano 2000 o LuxFrágil começou a trabalhar com o estúdio 
Rev Design do Porto. Esta nova colecção de flyers semanais apresentam 
uma expressão visual marcadamente “digital”, próxima dos sistemas de 
comunicação virtuais e das linguagens visuais do web design e recorre 
também à utilização de símbolos de comando de aparelhos de som. 
Nas figuras 45 e 46 referentes ao mês de Fevereiro, nota-se um sistema 
organizacional da informação. O logótipo e o símbolo são aplicados como 
elementos independentes com “posições” definidas segundo a lógica de 
hierarquização da informação. O símbolo surge em fundo branco, para 
evitar problemas de leitura quando aplicado sobre o fundo fotográfico e 
para o logótipo foi criada uma caixa de fundo preto no canto inferior direito 
do verso do flyer. O roxo domina a composição e são acompanhados de 
pequenos elementos com cores que estabelecem uma harmonia visual com 
fundo fotográfico.
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A frente destes suportes utiliza a fotografia de carácter abstracto como 
elemento visual principal; no terço inferior, um fundo branco serve de caixa 
para os destaques da programação da semana.

A tipografia utilizada na frente tem um carácter geométrico muito vincado 
de matriz rectangular. A sua modelação remete para as pixelfonts, tipos 
de letra “aplicados na publicidade e nos mais diversos media para obter 
associações de ficção científica, space age, era digital, etc.” 
(HeitlIinger, 2010, p. 618) 

É possível reconhecer a influência da fonte De Stijl e a linguagem formal 
das fontes de matriz quadrada de um dos fundadores do grupo, Theo van 
Doesburg (1883-1931), na fonte utilizada para os destaques destes flyers. É 
espantoso que um tipo concebido no início do século XX possa hoje sugerir 
uma linguagem tão contemporânea como a digital.

Foi-nos impossível identificar com precisão a fonte referida, é possível que 
se trate de uma adaptação do tipo De Stijl ou Luggage Heavy, ou mesmo  uma 
fonte da autoria de Ricardo Mealha propositadamente para este trabalho.

As figuras 51 e 52 apresentam uma paleta cromática dominada pela cor 
de laranja com alguns apontamentos a azul. A temática visual mantém-
se abstracta, mas recorrendo a imagens de modelação 3D ao invés da 
fotografia. Existe aqui uma maior integração da tipografia com os elementos 
visuais dominantes e esta é trabalhada mais como “imagem” do que como 
suporte de leitura. Esta opção cria uma ilegibilidade que é contornada pela 
repetição da informação num tipo de letra semelhante, mas de melhor leitura.             

Fig.51
Rev Design, Março, 2000
Flyer semanal (14 x 19 cm)
arquivo LuxFrágil
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Fig.52
Rev Design, Março, 2000

Flyer semanal (14 x 19 cm)
arquivo LuxFrágil

Os versos destes dois exemplos estabelecem uma relação visual com a cor 
dominante na frente. A informação surge em caixas de texto de fundo branco 
acompanhada por pequenos ícones sem chave interpretativa, mas dos quais 
se presume a compreensão. São rectângulos com metades preenchidas com 
cor, indicando o andar em que a actuação irá ocorrer. 

A informação surge, à semelhança dos exemplos anteriores, em caixas de 
texto que se parecem com janelas de conteúdo de um qualquer programa de 
interface virtual.

A tipografia dominante é de carácter geométrico. Os títulos surgem 
na fonte Smile Extra bold, um tipo de letra de geometria rígida, os traços 
exteriores são ortogonais e os contornos interiores apresentam curvas 
provocam alterações à espessura do traço. A informação no verso é disposta 
em Helvetica Neue, uma recriação de 1983 da Helvetica original feita com 
a intenção de dar uma maior coesão entre famílias de letras, bem como 
melhorar a legibilidade e o espaçamento entre caracteres. Há ainda recurso à 
fonte Smile Light para o endereço do site do LuxFrágil.

Este conjunto de programas procura um sistema informativo, com uma 
frente apelativa, carregada de efeitos visuais completada por um verso mais 
contido e de índole assumidamente informativa, como é missão do flyer. 
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Fig.53
Ricardo Mealha e Ana Cunha, Setembro 2000
Desdobrável mensal (dobrado 11 x 15 cm, aberto 44 x 15 cm)
arquivo LuxFrágil

Em Setembro de 2000, o LuxFrágil volta a trabalhar com Ricardo Mealha 
numa nova colecção de programas. Deste retomar de colaboração resulta um 
objecto algo distinto dos anteriores. A partir deste momento, a programação 
começou a ser pensada e planeada mensalmente. Os programas passaram 
a incorporar as actividades de cada mês, o que levou a uma alteração do 
formato dos suportes de informação. Para cumprir o objectivo do aumento 
da informação, passa do flyer singular para um desdobrável que funciona 
como um “bloco” de flyers destacáveis. Embora esta mudança não seja muito 
radical aponta para as intenções de definir programações mais a longo prazo. 

Estruturalmente, este novo formato é próximo dos anteriores. Cada um dos 
flyers singulares apresenta a mesma configuração de frente e verso. Uma frente 
mais visual, com o destaque da semana e um verso marcadamente informativo. 

A fotografia e a ilustração digital continuam a ser recursos dominantes. 
Visualmente a esta colecção apresenta-se com maior sobriedade, clareza e 
seriedade. A tipografia usada contribui fortemente para estas características.  
A fonte escolhida foi a Akzidenz Grotesk em corpo Bold para os destaques 
e em corpo Regular para os restantes títulos. Esta fonte foi originalmente 
criada em 1898 pela Berthold e é apontada como a base de desenho para a mui 
amada e odiada Helvetica. A numeração para as datas é escrita recorrendo à 
fonte Baby Mine Fat, do designer italiano Mauro Carichini, criada para a type 
foundry T-26. É uma fonte com espessura de traço constante com ascendentes 
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e descendentes acentuados, o que no caso da numeração pode criar alguns 
problemas de legibilidade ou desequilíbrio dos elementos.

As temáticas visuais que dominam estas colecções evocam um ambiente 
urbano nocturno e contemporâneo. Paralelamente há referências à tecnologia 
e às representações espaciais vagamente psicadélicas.

Fig.54
Joana Tordo, Abril, 2004
Spread programa mensal (12,5 x 28 cm)
arquivo LuxFrágil

Fig.55
Joana Tordo, Dezembro, 2003

 Programa mensal (12,5 x 14 cm)
arquivo LuxFrágil

Fig.56
Joana Tordo, Janeiro 2004
Spread programa mensal (12,5 x 28 cm)
arquivo LuxFrágil

Fig.57
Joana Tordo, Janeiro, 2004

Spread programa mensal (12,5 x 28 cm)
arquivo LuxFrágil



89

5.2.4. O INÍCIO DE EXPERIÊNCIAS EDITORIAIS

Em Novembro de 2003, a programação do LuxFrágil sofreu uma alteração 
de formato, apontando para suportes de maior conteúdo. Segundo Joana 
Tordo (autora destes trabalhos), havia muito material gráfico que era 
produzido à peça e este novo suporte foi a solução encontrada para reunir 
toda a informação num só objecto. 

Chegou-se a um conjunto de livros de pequenas dimensões, semelhantes 
aos booklets que acompanham os CDs de música. Assim, num único objecto 
era possível encontrar toda a programação mensal, bem como os destaques 
semanais e fotografias de promoção das actuações previstas. 

“Portanto estes livros de imagens acabaram por ser o início das revistas e 
dos jornais e tudo mais. O início enquanto procura de um formato”, concluiu 
a designer Joana Tordo na mesma entrevista.

Com recurso livre à fotografia a cores, à ilustração e à manipulação digital 
de imagens, este produto marca a transição do flyer para o formato que se 
adoptou posteriormente.

O suporte principal destes pequenos “livros” é a fotografia, utilizada 
como ilustração e como apresentação e promoção dos músicos convidados.
Os booklets funcionam como uma colectânea de flyers e referências visuais. 
O conteúdo é bastante variado e abrange um leque alargado de temas 
visuais: citando as artes plásticas ou o cinema, usando reproduções digitais 
ou fotogramas; ilustrando alguns dos eventos de forma descomprometida, 
aliando fotografias com humor a um tratamento tipográfico mais sóbrio; ou 
utilizando a imagem como objecto abstracto, apenas pelo seu valor estético;  

 A tipografia usada nestes trabalhos é pautada pela neutralidade e pelo 
carácter geométrico. Nas primeira versões o tipo de letra dominante era o 
Bank Gothic, à semelhança dos flyers do início do Lux e nas últimas versões 
deu lugar à Helvética e a composições tipográficas de maior expressão. 
Ambas as fontes não têm serifa, possuem uma boa legibilidade e permitem 
o “protagonismo” visual e estético da fotografia.

Há uma clara intenção de tornar o objecto de divulgação mais rico para 
o utilizador, incitando à exploração, tornando a interacção e o acesso à 
informação num processo mais interessante e memorável.
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5.2.5. EXPERIMENTAÇÃO FORMAL

No início de 2005, foi pedido ao designer Diogo Potes (então na RMAC) o 
desenvolvimento de uma colecção de programas, com total liberdade criativa. 
Desta encomenda, resultaram quatro programas desdobráveis com uma 
linguagem muito própria. 

“[...] nem foi uma coisa de muito design gráfico, foi mais de construção 
e eu saí do computador muitas vezes para fazer aquilo. Mas dava muito 
trabalho porque não funciona como uma publicação em que as correcções são 
mais simples [de executar]”, recordou o autor.

Estes projectos testemunham uma componente de trabalho manual 
e organização cénica, mas apresentam uma grande espontaneidade e 
irreverência na forma de execução. A informação foi montada no atelier e em 
casa do autor e fotografada pelo próprio, sem pretender dissimular o processo 
de criação. O resultado tem uma forte marca tridimensional, numa forma 
inesperada de transmitir a informação. Juntamente com os painéis onde o 
texto é colado convivem objectos pessoais do designer, ilustrações, posters, 
fotografias e o próprio cão do autor, que desvendam um pouco do ambiente 
em que trabalha e alguns dos seus interesses. 

Esta perspectiva (ainda que algo fabricada e fragmentada) do universo 
pessoal do designer, reflecte a importância que as relações pessoais 
têm dentro da equipa criativa do Lux. É necessário existir uma grande 
cumplicidade e confiança para associar a imagem da empresa ao conjunto de 
referências pessoais do designer. Trata-se duma atitude arrojada, mas que não 
é despropositada, uma vez que deste modo é assimilado pelo imaginário do 
Lux um conjunto de ícones que até então não tinham sido explorados.

Estes programas eram impressos em papel de gramagem elevada e 
apresentavam uma única face, num desdobrável ilustrado de um lado e 
branco no outro.

O processo de construção destes “cenários” tornava a produção bastante 
morosa e criava muitas dificuldades sempre que era necessário alterar a 
informação. A linguagem deste exercício aproxima-se mais do design de 
ambientes do que do campo do design gráfico. São claras as preocupações de 
hierarquização da informação, mas o que se destaca para o observador são os 
“cenários”. São utilizados vários estilos tipográficos e caligráficos. Na figura 54, 
domina o trabalho manual, a caligrafia, os recortes e colagens e a fotografia. 
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Fig.58
Diogo Potes (RMAC), 2005
Programas mensais (20 x 60 cm)
arquivo LuxFrágil
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Fig.59
Diogo Potes (RMAC), Julho 2005
Desdobrável mensal (50 x 35 cm)
arquivo LuxFrágil

Fig.60
Diogo Potes (RMAC), Agosto 2005
Desdobrável mensal (50 x 35 cm)
arquivo LuxFrágil

Fig.61
Diogo Potes (RMAC), Setembro 2005
Desdobrável mensal (50 x 35 cm)
arquivo LuxFrágil
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5.2.5.1. VERÃO DE 2005

No Verão de 2005, o Lux lançou uma pequena colecção de programas 
para os meses de Julho, Agosto e Setembro que aqui referimos por serem 
mais um testemunho da variedade de expressões gráficas e da cadência de 
mutabilidade da comunicação do LuxFrágil.

Estes trabalhos funcionam como posters desdobráveis, ilustrados na 
frente e no verso. A parte da frente é composta por ilustrações digitais, 
resultantes da sobreposição e composição de vários elementos recorrendo 
a expressões gráficas tão distintas como a gravura, a fotografia digital ou o 
desenho vectorial. As propostas gráficas não podiam ser mais ecléticas, na 
mesma ilustração encontramos as belas artes associadas às artes aplicadas, 
o sagrado ao profano ou o abstracto ao figurativo.  Esta justaposição e 
descontextualização dos elementos que formam cada ilustração cria novas 
cenas de pormenores intricados, desafiantes para o observador.

No verso, o programa é disposto numa estética inspirada pela arte 
psicadélica, muito colorida, estridente até. A informação surge visualmente 
distorcida em blocos coloridos de formas irregulares. As fotografias dos 
músicos em destaque são tratadas de modo a incorporar os layouts. Os 
destaques são feitos no tipo ITC Lubalin Graph, de Herb Lubalin, os títulos 
utilizam o tipo Ironwood, uma fonte decorativa, blackletter de Joy Redick 
criada para a Adobe. A fonte utilizada para identificar o mês do programa 
foi desenhada propositadamente para estes desdobráveis. Possui uma matriz 
geométrica muito evidente. A legibilidade não é a preocupação principal das 
composições tipográficas, esta fica em segundo plano para uma expressão 
ritmíca da informação.
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Fig.62
Ilustração: André Carrilho, Design: RMAC, 2006

Capas e interior do programa mensal do Lux (29,7 x 21 cm)
arquivo LuxFrágil
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5.2.6. A APROXIMAÇÃO AO FORMATO DE JORNAL

A ideia de criar uma publicação regular como veículo da programação do Lux 
é recorrente na  política de comunicação da discoteca. Após as experiências 
com um formato próximo do booklet de Joana Tordo, a comunicação voltou 
a formatos já testados, mas em Julho de 2006 volta a manifestar-se essa 
tendência para uma experiência “jornalística”. Em colaboração com o estúdio 
RMAC, começa então a ser publicado um conjunto de programas em papel de 
jornal, com uma produção que lembra este tipo de publicação. Estes programas 
tinham apenas quatro páginas. As capas eram quase sempre ilustradas por 
André Carrilho (apenas a capa do primeiro número não é ilustrada) e existia 
uma economia de cor até então pouco praticada.

Foram produzidos seis números deste pequena publicação, apenas intitulada 
“Lux”.  O conteúdo era meramente informativo. As capas e contra-capas 
ilustravam os destaques do mês e as duas páginas interiores disponibilizavam a 
restante programação. A informação contida era disposta em duas colunas e a 
fonte utilizada era a Helvética, enquanto para o título foi desenhada uma fonte 
de matriz geométrica e espaçamento único. Em alguns dos números este tipo 
foi também usado para o encabeçamento das colunas de informação. 

As capas de André Carrilho têm o papel principal nestes programas. Os 
interiores de diagramação simples e o tratamento tipográfico discreto são 
organizados de forma a integrar as ilustrações sem lhes retirar a atmosfera 
“cool”, nem interferir com a sua leitura.
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Fig.65
Diogo Potes, 2007

Capas da "fanzine" Lux  (26 x 20 cm)
arquivo LuxFrágil

Fig.64
Diogo Potes, 2007
Capa do jornal Lux Jazz Sessions (26 x 20 cm)
arquivo LuxFrágil

Fig.63
Diogo Potes, 2007
Spreads do jornal Lux Jazz Sessions (26 x 40 cm)
arquivo LuxFrágil
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5.2.7. AS EXPERIÊNCIAS EDITORIAIS

Em 2007 o LuxFrágil aventura-se numa nova experiência comunicacional 
ao lançar uma revista na qual dava a conhecer ao público alguns artistas 
convidados, através de entrevistas bem humoradas e de tom descontraído, 
artigos de opinião, críticas a bandas ou álbuns, etc. A intenção era dar um 
objecto mais enriquecedor para o público e tornar a programação num 
veículo para divulgar um conteúdo mais abrangente. Esta publicação mensal 
existiu entre 2007 e 2008 e a sua concepção estava a cargo de Diogo Potes 
(designer com quem o Lux estabeleceu uma ligação profissional de longa 
data). Depois deste período deixou de ser editada, cedendo lugar a um jornal 
de conteúdos diferenciados.

Neste conjunto de revistas a unidade estética não é uma preocupação 
fundamental. Existe procura formal e há espaço para opções gráficas 
muito diferentes. A pintura, o desenho e a fotografia são escolhas que vão 
aparecendo ao longo dos vários números. 

A estrutura do conteúdo acaba por ser a maior constante deste projecto, 
ainda que nem todos os números contenham as mesmas rúbricas. A 
organização de spreads soltos envoltos numa capa rígida permite a inclusão 
de cadernos novos e a alteração do número de páginas sem levantar 
problemas de produção. 

Nestas revistas, a imagem ocupa mais espaço do que o texto. São 
compostas por uma capa e contracapa que envolvem um conjunto de 
cadernos independentes, cada um deles dedicado a um evento específico 
da programação. Estes cadernos, à semelhança das capas, muitas vezes 
recorriam a imagens de página inteira, que acabavam por funcionar como 
cartazes ou coleccionáveis.

A acompanhar a programação mensal eram publicados textos de 
opinião, de crónica, entrevistas ou apresentações de artistas. A paginação 
dos textos, distribuídos por três colunas, era sóbria, mas quase sempre 
acompanhada de ilustrações exuberantes (muitas vezes títulos desenhados). 
Em alguns casos, estes elementos ilustrativos quebravam a estrutura linear 
e lógica da mancha de texto chegando a ocupar mais do que uma página 
[Fig.66]. Há também exemplos de títulos ilustrados que estabelecem uma 
ligação entre páginas. Muitas vezes estes elementos, dada a sua dimensão 
e peso visual desligam-se da sua função complementar ao texto e ganham 
valor gráfico próprio. 
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O grafismo da revista apresentava spreads que expressavam a 
espontaneidade e experimentalismo formal que caracterizam a atitude do 
LuxFrágil. Estruturalmente, a versão inicial da revista, tinha uma grelha 
simples de três colunas. As páginas de texto tinham três colunas alinhadas à 
esquerda e ocasionalmente havia entradas de texto a duas colunas. O tratamento 
do corpo de texto é feito de forma convencional, mas os títulos e imagens 
ganham um impacto visual muito marcante que confere uma maior irreverência 
e dinâmica à publicação. Era também comum surgirem páginas com fundos de 
cores diferentes ao longo da revista, bem como spreads com páginas em cores 
opostas ou distintas, criando momentos de “surpresa” durante a leitura.

Em 2008 o grafismo da revista alterou-se ligeiramente, mas manteve a mesma 
estrutura-base de três colunas de texto. Nesta nova versão o corpo de texto surge 
justificado com entradas de texto a duas colunas alinhadas à esquerda [Fig.66].
Nesta nova versão os títulos adquirem uma expressão mais contida ainda que 
recorrendo a um tipo de letra “bem-humorado”.  Ao longo do tempo de vida, a 
revista sofreu pequenas alterações estéticas, mantendo a estrutura-base.

A revista teve dezanove números publicados (de Janeiro de 2007 a 
Setembro de 2008). Esta primeira experiência editorial terá servido para criar 
hábitos de produção continuada, estratégia que sofreu uma alteração radical 
no produto gráfico que lhe sucedeu.

Fig.66
Diogo Potes, 2008
Spread e capas da revista Lux (26 x 20 cm)
arquivo LuxFrágil
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Com o jornal nascido a Outubro de 2008, a equipa do Lux procurou oferecer 
conteúdo direccionado a um público diferente, que gostasse de ler.

Aliás esse até foi um dos desafios do jornal: 'Para quem é 
que escrevemos?'. E aí houve uma tentativa de ter textos que 
conseguissem comunicar com pessoas de idades e gerações diferentes. 
Lembro-me de discutirmos como havíamos de falar com os mais 
novos sem recorrer à linguagem do SMS e aos lols e smiles, etc.. 
Portanto, como é que íamos fazer textos que os fizessem pensar 
(Pedro Fradique, Apêndice 6).

Com uma tiragem média de sete mil exemplares, este novo suporte corta, 
radicalmente, com a linguagem produzida até então. Acabam-se as imagens 
de grande impacto visual, em favor de um layout exclusivamente de texto. A 
novidade passa pelo regresso a uma linguagem visual reminiscente dos 
jornais do século XIX – no arranque do jornal não se usa uma única imagem 
a acompanhar o texto e os títulos. De diferente só os tipos de letra escolhidos 
as dimensões e organização dos títulos e a presença de chamadas de capa 
remetendo para o interior. Ao contrário do que acontecia com a revista, aqui 
as colunas de textos apresentam-se justificadas numa procura de uma maior 
seriedade e num sinal de que o texto se tornou o mais importante (já que não 
havia mais nada...). Esta sobriedade será testada pelo tempo e, em alguns 
números, dará lugar ao aparecimento de alguma fotografia e ilustração, mas 
sempre com um carácter complementar (por vezes imitando a publicidade 
dos jornais diários para os destaques da programação). 

Fig.67
Diogo Potes (ALVA)
Capa e páginas interiores do jornal (41 x 27 cm)
arquivo LuxFrágil
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Para tornar possível esta publicação foram contratados novos 
colaboradores e convidados, alguns já com prática de escrita profissional 
e da blogosfera. Aparecem textos da autoria de João Paulo Cotrim, Vítor 
Belanciano, João Botelho, Anamar, Catarina Portas, João Tordo, entre outros. 

Esta seriedade formal e gráfica não contamina os textos publicados. 
Existe uma grande liberdade expressiva. Os textos são coloquiais e algumas 
temáticas que remetem para o universo nocturno, festivo e inconformado do 
público do LuxFrágil. 

A nova publicação “definia-se” no primeiro número num arremedo de 
editorial como: 

“Uma espécie de renovação dos votos entre o Lux e cidade de Lisboa”. 
E continuava: “Um reforço da vontade de retorno ao compromisso inicial 

que, de certo modo, permanece indizível, porque incapaz de se prender a 
palavras que não o limitem ou vulgarizem. À falta de melhor escolha lexical, 
diríamos que é algo que tem a ver com a criação e partilha de momentos 
especiais, mas também com o prazer da procura, o deleite da descoberta. De 
quê? Do que aí vem. Podia soar melhor mas, em boa verdade é mesmo isso”.

Fig.68
Spreads e grelhas da revista Lux, Diogo Potes (ALVA)

arquivo LuxFrágil

Fig.69
Spreads e grelhas do jornal LuxFrágil

arquivo LuxFrágil
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O layout do jornal organiza-se numa grelha de quatro colunas. Esta estrutura 
é bastante notória dada a inclusão de linhas divisórias verticais entre colunas, 
tornando claras as separações das manchas de texto. O texto é justificado e os 
parágrafos são assinalados por um espaço no início da primeira frase de cada 
um. Os títulos ocupam duas ou três colunas alinhados à esquerda as entradas 
também preenchem duas ou três colunas, mas possuem um alinhamento ao 
centro. Existe uma clara opção pela economia de cor, indo ao encontro da 
intenção de criar um objecto para um público diferente, mais interessado nos 
conteúdos do que na forma.

5.2.8. PROGRAMAÇÃO DO ANO 2010

No ano de 2010 o suporte informativo mostra uma grande transformação, 
na sequência das mudanças de formato iniciadas no final do ano anterior. A 
informação ao público passou a ser feita num formato de grandes dimensões 
(50x70cm), mantendo a ideia de capa e de contra-capa. A maior dimensão 
resulta da política de dar maior informação ao público num único objecto. 
Este novo formato permite uma maior utilização da fotografia como 
instrumento de identificação dos músicos convidados. Esta opção permite 
oferecer aos clientes a programação mensal sem os custos de um suporte 
complexo, de várias páginas, que requeresse várias fases de produção. A 
solução resulta num objecto versátil, desdobrável, que pode funcionar como 
cartaz, com duas faces trabalhadas de formas diferentes: Uma das faces é 
valorizada pelo design gráfico, pela riqueza tipográfica, pela informação 
útil e pelos textos de apresentação dos espectáculos; a outra reproduzindo 
obras de autor. Este tipo de programas junta ao usual conteúdo programático 
pequenos textos assinados destacando alguns dos intérpretes com actuações 
no Lux. Este aumento de texto nos programas continua as experiências da 
revista editada entre 2007 e 2008 e do jornal publicado de 2008 a 2009.

Esta edição é da autoria de Diogo Potes, designer do ALVA DesignStudio, 
colaborador de longa-data do LuxFrágil. À postura de constante inovação, 
de soluções gráficas surpreendentes e distintas, acresceram preocupações do 
foro económico resultantes da crise financeira que se começou a fazer sentir 
em 2008. A conjuntura levou a procurar um formato adequado sem perder as 
exigências gráficas a que os destinatários estavam habituados. Como afirma 
Diogo Potes: “Quem está à frente do Lux [Manuel Reis] é uma pessoa com um 
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18 Entrevista a Diogo Potes (Apêndice 4).

olhar muito abrangente e muito sensato. Ele diz e com alguma razão, que não é 
bonito estares a mostrar fartura no meio da crise. E eu acho isso correctíssimo. 
Até porque é possível fazer coisas muito bem feitas sem grandes custos.”18

Em Maio de 2010 o conceito do cartaz é aplicada a uma iniciativa do 
Lux, denominada “o dia pela noite” – uma exposição temporária de trabalhos 
realizados por artistas plásticos portugueses nas diversas áreas da discoteca. 
A iniciativa, destinada a assinalar o início da segunda década do século, reúne 
10 autores: Gabriel Abrantes, Vasco Araújo, Pedro Barateiro, Alexandre Farto, 
Pedro Gomes, Rodrigo Oliveira, Francisco Queirós, Mafalda Santos, João 
Pedro Vale e Francisco Vidal. Para cada programa mensal foi seleccionada 
uma das obras expostas como imagem de abertura. No verso manteve o 
conteúdo programático, os retratos e os textos introdutórios.

Uma das características que se destaca de imediato em ambas a 
colecções é a riqueza tipográfica. Podemos verificar a utilização de várias 
fontes nos cartazes, bem como alguns exemplos de tipografia criada 
especificamente para estes trabalhos.  

No programa de Janeiro de 2010 [Fig.71] é possível apreciar uma profusão 
de tipos de letra numa ironia quanto às “regras” de sobriedade do design 
gráfico conservador. Neste cartaz o tipo de letra utilizado para os destaques 
e que surge com a maior escala foi criado pelo designer Diogo Potes para 
o Lux, trata-se da fonte Bruna de Queluz do ALVA DesignStudio, um 
tipo mono-espaçado de matriz geométrica rectangular com um traço de 
espessura constante e caracteres todos da mesma dimensão. Esta fonte tem 
uma personalidade marcada e irreverente, apresenta em algumas das letras 
pormenores inesperados. São utilizadas ainda fontes como por exemplo: a 
Helvetica Neue Black Condensed, Lettera Regular e Bold, a FetteFraktur 
e a Sneaker Script. Esta acumulação mostra um gosto descontraído pela 
tipografia e cria uma dinâmica de leitura visualmente interessante. 

A colecção associada à exposição colectiva apresenta-se mais sóbria, 
com fundos mais simples e uma paleta tipográfica mais reduzida. Por 
exemplo, no desdobrável de Maio de 2010, o primeiro da série, o número 
de tipos de letra é de apenas três. Foi novamente criada uma fonte de 
base semelhante à da Bruna de Queluz para os destaques dos cartazes. 
Ambas apresentam matrizes geométricas e são mono-espaçadas, mas a 
segunda exibe um maior número de elementos decorativos. Os textos de 
explicação da exposição e da obra seleccionada, bem como os textos de 
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Fig.70
Diogo Potes (ALVA)
Fonte criada para o Lux
arquivo LuxFrágil

Fig.71
Diogo Potes (ALVA)
Cartaz programação Janeiro 2010 (70 x 50 cm)
arquivo LuxFrágil
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apresentação dos músicos usam o tipo Feijoa de Kris Sowersby, uma fonte 
com serifas com uma quase ausência de linhas rectas, desenhada para ter 
uma boa legibilidade e uma configuração próxima da caligrafia. A outra 
fonte utilizada no programa é a Jubilat de Michael Picon, um tipo de 
serifa grossa, curvas generosas e alto contraste entre forma e contraforma, 
tornando-a ideal para títulos. Para o título da exposição foi digitalizada a 
caligrafia da frase “o Dia pela Noite”.

Nestas duas colecções, a simplicidade do suporte é compensada por uma 
hiperbólica composição formal, que acaba por se tornar num exercício de 
estilo à volta de sistemas simétricos de ordenação do conteúdo.

A produção gráfica deste período procura continuar a oferecer objectos 
visualmente apelativos e inesperados. As condicionantes da crise 
financeira levaram à criação de programas mais económicos, mas sem 
prescindir das características de riqueza e de inovação formal, mantendo 
a mutação visual constante.

Fig.72
Diogo Potes (ALVA)
Cartaz programação Maio 2010 (70 x 50 cm)
arquivo LuxFrágil
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Fig.73
Diogo Potes (ALVA)
Cartaz programação Julho e Agosto 2010 (70 x 50 cm)
arquivo LuxFrágil
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5.2.9. REFERÊNCIAS ESTÉTICAS

Nas primeiras experiências de comunicação produzidas para o Lux é possível 
identificar a influência do trabalho de designers como David Carson e Neville 
Brody. No caso de Brody essa influência é mais notória. A exposição e 
importância que o seu trabalho teve no panorama do design gráfico mundial 
nas décadas de 1980 e 90 teve um reflexo na produção visual das gerações de 
designers gráficos mais recentes. Os portugueses não foram excepção. 
Brody foi um dos primeiros designers a adoptar as tecnologias digitais, sem 
cepticismo, estabelecendo o computador pessoal como uma ferramenta de 
trabalho válida. A sua postura de exploração constante das potencialidades 
do computador para a produção de objectos gráficos, aliada à sua imagética 
provocadora, aparatosa e controversa transformaram Brody num ícone, um 
“rebelde” que se impôs na indústria mainstream e a sua estética contaminou 
profissionais de todo o mundo.

Fig.74
Neville Brody
Capa de albúm dos Cabaret Voltaire
colecção do autor

Fig.75
Neville Brody
Capa de albúm dos Depeche Mode
colecção do autor

Fig.76
Neville Brody
Capa de albúm dos Cabaret Voltaire
colecção do autor

Fig.77
Washing Machine, 1999
Programa semanal
arquivo LuxFrágil

Fig.78
Washing Machine, 1999
Flyer de programação semanal (7,5 x 18 cm)
arquivo LuxFrágil
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Não foi por acaso que esta se tornou a estética adoptada para a 
programação do Lux. Foi nos anos 80 que se estabeleceu o estilo de vida dos 
noctívagos lisboetas, em particular o do público do bar Frágil no Bairro Alto, 
o projecto precursor do Lux e que teve, também, extraordinária importância 
para a história do design em Portugal. O conceito do Lux derivou do lifestyle 
nocturno que se desenvolveu em Lisboa, para o qual o Frágil contribuiu, 
justificando a integração de uma orientação estética própria dos anos 80.

Outro dos vultos do Design Gráfico mundial com o qual podemos associar 
alguns dos objectos produzidos para o Lux é Milton Glaser (n.1929), o 
celebrado designer gráfico nova-iorquino. Não sendo, porventura, um 
designer com uma obra com a qual se possa estabelecer uma associação 
imediata, é possível reconhecer a influência que teve para o desenvolvimento 
do tipo de linguagem gráfica que observamos na comunicação do Lux. Ainda 
que a sua obra seja algo conservadora, à semelhança de outros designers da 
sua geração, o eclectismo presente na sua obra, o seu domínio da composição 
cromática e a sua tipografia avantgarde são algumas das características 
identificáveis nos objectos analisados. 

Fig.79
Milton Glaser, retrato Bob Dylan
http://thescienceofdesign.blogspot.
com/2009/09/milton-glaser.html

Fig.80
Fonte desenhada por Milton Glaser
http://thescienceofdesign.blogspot.
com/2009/09/milton-glaser.html

Fig.81
Milton Glaser
Cartaz de oposição à turtura de prisioneiros
http://thescienceofdesign.blogspot.com/
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19 T.L.: “Mais do que qualquer outra coisa, ele desbravou o caminho para que o design e a ilustração se tornassem 
inteligentes. Uma ilustração pode comunicar mais do que uma fotografia. O design não embeleza apenas uma página. 
Trata de comunicar uma mensagem na forma mais directa e definitiva.” Susan Scandrett, citada por Stacy Perman 
em The ♥ and Mind of Milton Glaser, disponível em <http://www.businessweek.com/innovate/content/jan2006/
id20060103_370096.htm> consultado em 15 de Abril de 2011. Susan Scandrett é uma consultora gráfica de várias 
revistas norte-americanas. 

Perhaps more than anything, he paved the way for design and 
illustration to be intelligent. An illustration can communicate more 
than a photograph. Design doesn't just pretty up a page. It's about 
communicating the message in the most direct and decisive way 
(Susan Scandrett apud Perman, 2006)19.

É esta forma de trabalhar a ilustração que podemos ver em alguns trabalhos 
gráficos feitos para o LuxFrágil. Sendo a maioria destes trabalhos meramente 
informativo, sem conteúdos de interesse social e filosófico relevante, é no 
campo do formalismo que ganham o seu valor acrescentado. 

Com estas ligações ao design consagrado convivem no material analisado 
referências da cultura pop e da erudição, um sintoma da acumulação de 
referências característica do nosso objecto de estudo.
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6 CONCLUSÕES E
   RECOMENDAÇÕES 

UMA COMUNICAÇÃO GRÁFICA QUE REFLECTE O ESPÍRITO DO LUX

No decorrer desta investigação tornou-se claro que o LuxFrágil não tem 
(nem está interessado em ter) uma política de comunicação planeada a longo 
prazo. A espontaneidade é uma das características valorizadas pelo Lux e 
teria de ser sacrificada no caso da adopção de um sistema de comunicação a 
longo prazo. Embora não exista uma teorização das práticas de comunicação 
por parte da equipa do Lux e muitas das decisões relativas à imagem do Lux 
serem de tomadas de forma algo intuitiva, os resultados têm sido positivos. 
Noutro contexto, uma abordagem comunicacional semelhante, facilmente, 
podia criar problemas na qualidade e consistência do grafismo produzido.

Esta espontaneidade não é superficial, tem a sua história e os seus 
alicerces na experiência anterior levada a cabo para o Frágil e que lhe dá os 
parâmetros que amparam a produção de cair em exercícios de facilitismo, 
superficialidade ou desadequação. O historial do Lux, por si só, fornece 
algum lastro a esta postura de inovação constante, mas é do know how 
e atenção ao pormenor da equipa de trabalho e dos designers a quem se 
associaram que resulta a solidez do trabalho apresentado. No campo do 
design gráfico o Lux sempre procurou trabalhar com profissionais cujo 
trabalho se adequasse ao conceito que guia o espaço nocturno. Estas parcerias 
resultaram do reconhecimento da qualidade do trabalho dos profissionais e da 
afinidade e cumplicidade com o Lux e as pessoas que lá trabalham. 
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UMA ESTRATÉGIA GANHADORA

A estratégia comunicacional do LuxFrágil tem sido marcada por um mote: 
inovar constantemente para tentar surpreender e fidelizar os seus públicos.

A constante mutação estilística, a “inovação” repetidamente mencionada 
pelos entrevistados constitui o denominador comum da construção da imagem 
do famoso armazém do Cais da Pedra, a Santa Apolónia. Esta prática começara 
já num famoso antepassado, o bar Frágil, no Bairro Alto, e tem funcionado 
desde os anos 80 do século passado. Pelos vistos, inovar não cansa. 

No entanto, a estratégia da “inovação permanente” não é nova. A 
flexibilidade de propostas visuais já era usada no design gráfico dos anos 30, 
por exemplo nas capas das revistas Vogue, Harper's Bazaar ou Life, que só 
na década seguinte entram num processo de padronização. Outro exemplo 
deste gosto por um design “mutante” é referido por Richard Hollis na sua 
obra Graphic Design - A concise history: o caso do logotipo transmutável Lik, 
destinado ao jornal alemão Literatur in Koln, concebido em 1974 pelo atelier 
GGK. Entre estes exemplos tinham-se estabelecido práticas de design que 
defendiam a constância da imagem como bom costume de comunicação. O 
que era visto como correcto eram os programas rígidos de identidade visual 
para as empresas. Assim o Lik relançava a tentação da mutação constante.

Hoje o caso mais visível desta postura é o da MTV (Music Television), 
um canal de televisão temático, orientado para um público jovem nascido 
em 1981, que adoptou um símbolo alfabético (na definição de Norberto 
Chaves e Raúl Bellucci em La marca corporativa) composto por um “M” 
com tipo sem serifa, tridimencional e o “TV” sobreposto numa letra ao estilo 
grafitti de aspecto manuscrito. Mantendo esta configuração dos elementos, 
a inovação passa pela aplicação sobre eles dos mais variados efeitos visuais 
– cores, texturas, animações, etc.. Apesar disso, Meggs sublinha que a MTV  
obteve um reconhecimento apenas superado pela Coca-cola.

Nesta estratégia, semelhante à do Lux, o conceito a transmitir resulta do 
acumular de referências visuais. Exceptuando a revista e o jornal, o design 
gráfico característico da empresa de Manuel Reis, recorre a técnicas tão 
distintas como a manipulação fotográfica digital ou o desenho clássico, cujo 
conteúdo textual é mínimo (datas, nomes, horários). Todavia, consegue 
fazer passar o conceito da casa ao público. A ideia LuxFrágil tornou-se 
suficientemente forte para (quase) prescindir da palavra para a identificar. 
Essa ideia assenta numa enorme diversidade visual, que se tornou na sua 
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Fig.82
Variações do logo-símbolo da MTV
Meggs e Purvis, 2009 

Fig.83
Variações do logótipo do jornal Lik
Hollis, 2005 

20 Vid. Apêndice 2.

imagem de marca (e que é reconhecida não apenas em Portugal). 
A comunicação do Lux consegue aglomerar todas estas estéticas e 

expressões gráficas de forma coerente e reconhecível, criando um universo 
de referências com as quais o público se pode identificar, através do 
reconhecimento das mesmas ou da sua descoberta. 

Esta atitude de liderar tendências e estilos de vida é transversal a toda 
construção do “produto” LuxFrágil, desde a arrumação das salas à cenografia 
das festas, da selecção de Djs e bandas aos mais diversos materiais gráficos. 
Esta aposta na inovação e na afirmação de um universo cultural e visual 
próprio é arrojada. Podemos dizer que se trata de um conjunto de referências 
abrangente, mas não para todos. Exige o reconhecimento da linguagem 
utilizada e a capacidade para a descodificar. O sentimento de pertença e 
cumplicidade é maior naqueles que possuem essa capacidade e contribui 
para a sua fidelização; os outros também são bem-vindos, mas a sua relação 
com o Lux será sempre mais casual.

A empresa e os profissionais a ela ligados têm a percepção de que 
a normalização das práticas de design (gráfico, web, de ambientes, 
cenográficas) significaria uma redução de relevância nesta área de negócio. 

Como diz um habitué do Lux:
“A necessidade que sentem de estar sempre a inovar também vai 

mantendo o estatuto do lugar.
Não me lembro de nenhum sítio nocturno que tenha sobrevivido estes 

últimos dez anos. O Lux foi o único. E não foi só sobreviver, foi transformar-
se e ao mesmo tempo manter-se uma discoteca de referência.” 20
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“Aqui sempre houve uma grande preocupação de produzir objectos 
gráficos que tivessem um valor para além da divulgação básica, rápida e 
mensal. Como em tudo no Lux, há essa preocupação de produzir algo além 
da divulgação mais directa”21, diz por sua vez Susana Pomba.

Todo o trabalho gráfico produzido para o LuxFrágil é fruto de uma 
aposta numa geração de profissionais muito jovem e numa abordagem 
“fresca” ao design de comunicação, praticado em equipa e de forma 
pouco hierarquizada. As entrevistas aos profissionais apontaram para uma 
reconhecida satisfação profissional de par com níveis de exigência altos. 

O design para as redes sociais começou há dois anos a ter um papel de 
relevo na política comunicacional da discoteca. O grafismo em suportes 
tradicionais encontra-se numa encruzilhada, sobretudo depois da suspensão 
dos projectos da revista “Lux” (Janeiro de 2007 a Setembro de 2008) e do 
jornal “LuxFrágil” (Setembro 2008 a Julho/Agosto 2009). 

O suporte de papel influencia uma fatia de pelo menos um terço dos 
clientes (segundo o inquérito realizado para este estudo), o que reflecte o 
papel que continua a desempenhar. Nos contactos estabelecidos durante a 
investigação nunca foi defendido o fim deste suporte.

Independentemente do seu valor informativo, aos flyers, cartazes, 
convites, etc. é reconhecido um valor acrescido de ordem estética como 
objecto coleccionável. 

Estes instrumentos de comunicação aliados às preocupações de qualidade 
musical, decorativa, etc., permitem hoje ao LuxFrágil ter uma relevância 
no mercado que lhe evita qualquer competição com outros operadores. A 
relevância da imagem de marca parece estar intimamente ligada à viabilidade 
do negócio a longo-termo. 

21 Vid. Apêndice 3.



113

RECOMENDAÇÕES PARA INVESTIGAÇÕES FUTURAS

No decorrer da investigação surgiram temas que merecem estudo autónomo.

Ficou claro que existe uma escassez de trabalhos sobre o design 
de comunicação contemporâneo português e os seus mais recentes 
protagonistas. A tónica colocada na produção de designers de comunicação 
portugueses com menos de 40 anos, por exemplo, poderia ser o fio condutor 
de uma nova investigação.

Outro tema que nos parece ser muito pertinente refere-se ao estudo das 
relações entre suportes comunicacionais tradicionais e digitais em estratégias 
de divulgação. 

Num âmbito mais próximo a esta investigação, poder-se-á estudar a 
divulgação digital feita pelo LuxFrágil, com o objectivo de completar 
a nossa investigação. Se mais razões não houvesse, bastaria a profunda 
influência da expressão visual própria da comunicação em suporte digital 
para justificar a pertinência desse estudo.

Uma recomendação óbvia será a de estudar o material de comunicação 
usado pelas novas instituições da cultura urbana alternativa e o seu papel na 
aproximação do público ao design de comunicação. 

Conhecer a produção nacional em design de comunicação é útil para os 
designers que se encontram activos na profissão e tem evidente interesse para 
os mais diversos públicos, inclusive os que poderão ser encomendadores de 
produtos gráficos inspiradores.
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QUEM VAI AO LUX?

1) IDADE:

78%

18%

1%

2%

2%

136

32

1

3

3

175

16-29

30-39

40-49

50-59

60 ou mais

TOTAL RESPOSTAS

3) OCUPAÇÃO:

2) SEXO:

46%

54%

80

95

175

MASCULINO

FEMININO

TOTAL RESPOSTAS

4DESIGNER GRÁFICO

1ACTOR/ACTRIZ

3DESIGNER MODA

3TERAPEUTA

2DESIGNER PRODUTO

1ASSISTENTE DE LOJA

1ADVERTISING

3ENG. E TÉCNICO INFOR.

JORNALISTA 7

4DESEMPREGADO/A

1ADVOGADO/A

7PROFESSOR/A

3ENGENHEIROS

1CARTEIRO

PUBLICITÁRIO 2

12DESIGNER

1AUXILIAR DE SAÚDE

2BANCA

1AUDIOVISUAL3PSICÓLOGO/A

1ASSIST. CONSULTÓRIO

ARQUITECTO/A 9

3PRODUTOR/A

8CONSULTOR

2FOTÓGRAFO/A

4MÚSICO

1AGENTE DE VIAGENS

2ACCOUNT58ESTUDANTE

2EMPRESÁRIO/A

2MARKTEER

1ENFERMEIRO/A

1MÉDICO/A

1SOUND ENGINEER

1TÉC. SUP. COMUNICAÇÃO

1WEB DESIGNER

1COMERCIANTE

1SECRETARIADO

1INVESTIGADOR/A

1GESTOR

1REFORMADO/A

1DESIGNER INDUSTRIAL

1FOTOJORNALISTA

1CONTROLLER

1TÉCNICO/A TRAFEGO

6OUTROS

1FUNCIONÁRIO CTT
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4) HABILITAÇÕES:

0,6% 1Doutoramento

51,4% 90Licenciatura

17,7% 31Mestrado

1,1% 2Pós-Graduação

2,3% 4Bacharel

2,9% 5Curso Técnico

20,6% 36Ensino Secundário (12ºano)

3,4% 6Ensino Básico (9ºano)

175TOTAL RESPOSTAS

58

32

10

10

10

Estudante

Design/Arquitectura

Jornalismo e Fotogra�a

33,1%

18,3%

9Consultadoria e 
Gestão Empresarial 5,1%

5,7%

5,7%

5,7%

7Ensino 4,0%

6Engenharia 3,4%

12Comércio e Serviços 6,9%

(Produto, Grá�co, Moda e Web)

Arte e Espectáculo
(Produção Audiovisual, Musica e Teatro)

Saúde
(Medicina, Enfermagem e Terapia)

84,6%Marketing, Publicidade
e Comunicação

175TOTAL RESPOSTAS

4Desempregados 2,3%

5,1% 9Outros

OCUPAÇÃO:
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5) FREQUENTA O LUX FRÁGIL COM QUE REGULARIDADE?

1%

8%

18%

41%

31%

2

14

32

72

55

175

2 a 3 vezes por semana

1 vez por semana

1 ou 2 vezes por mês

Ocasionalmente

Raramente ou Pontialmente

TOTAL RESPOSTAS

6) QUAL A RAZÃO OU RAZÕES QUE O LEVAM A FREQUENTAR O LUX?

61%

55%

34%

36%

107

97

59

63

A música

A qualidade e conforto do espaço

As pessoas

Os concertos

175TOTAL RESPOSTAS

7) O ESPECTÁCULO/PERFORMANCE AGENDADA PELO LUX É UM FACTOR 
IMPORTANTE NA SUA IDA LÁ?

53%

47%

93

82

Sim. 
Só vou se o programa me agradar

175TOTAL RESPOSTAS

Não. 
Vou independentemente do que houver

8) ALGUMA VEZ FOI AO LUX APENAS MOTIVADO PELOS CONVITES?
(FLYERS, PROGRAMAS, ETC.)?

38%

62%

67

108

Sim. 

175TOTAL RESPOSTAS

Não. 
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9) COMO COSTUMA ENTRAR EM CONTACTO COM A PROGRAMAÇÃO DO LUX?
SELECIONE 2 OPÇÕES NO MÁXIMO)

30%

44%

11%

18%

69%

No website (www.luxfragil.pt)

Nas redes sociais (Facebook)

Em sites de programação nocturna

Através dos �yers 
e desdobráveis Lux

Através de amigos

7%

53

77

19

31

120

13Outra forma. Especifíque por favor

175TOTAL RESPOSTAS

10) NA SUA OPINIÃO QUAIS SÃO OS FACTORES PARA O SUCESSO DO LUX FRÁGIL?
(SELECIONE 3 OPÇÕES NO MÁXIMO)

61%

43%

57%

36%

36%

10%

37%

5%

107

76

100

63

63

17

65

8

A qualidade da música

A decoração do espaço

O ambiente

A programação

As pessoas que o frequentam

A qualidade so serviço

A variedade que os 3 pisos 
distintos oferecem

Outro. Especifíque por favor

175TOTAL RESPOSTAS
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ENTREVISTA A JOSÉ GARRIDO
Cliente de longa data do LuxFrágil

Data da Entrevista: 6 de Fevereiro de 2011
Local: Na casa de José Garrido 

José Garrido: Eu sou o José Garrido. Tenho 29 anos, quase a fazer 30. Vou ao Lux desde os 
meus 19 anos, por isso à quase 10 anos que vou ao Lux. 
Neste momento sou consultor na área de informática, de tecnologias de informação. 
Geralmente costumo ir ao Lux uma vez por semana, aos sábados.

Alexandre Neves: Tu vais aos sábados por que é o teu ritual ires aos sábados? Ou porque 
sabes que aos sábados há um tipo de programação ou tipo de música que te agrada? Porquê é 
o teu dia é o sábado?

J.G.: É mais fácil ir aos sábados porque normalmente às sextas-feiras estou muito cansado 
do trabalho. E vou mais ao sábado porque estou mais tranquilo é mais fácil para combinar 
com os meus amigos porque eles também já trabalham e também é difícil para eles irem 
à sexta-feira. À sexta-feira, normalmente, o pessoal está sempre morto. E acabei por me 
habituar a ir aos sábados. Quando vou às sextas é porque há algo especial na programação que 
quero mesmo ir ver. Caso contrário é raro ir à sexta. Ao sábado vou independentemente da 
programação à sexta só vou consoante a programação.

A.N.: Portanto a tua ida ao sábado é consequência da tua vida...

J.G.: Exactamente. Apetece-me beber um copo ou apetece-me estar nalgum sítio. E o Lux é 
um sítio onde estou à vontade, para ir sair, para beber um copo, para estar na conversa, ou 
para dançar, estar a ouvir música. Às vezes posso ir ao Bairro Alto ou ir a outro sítio...mas o 
Lux é sempre o lugar de eleição. 

A.N.: O que é que achas que torna o Lux relevante? Porque é que o Lux é essa alternativa? 
Tens o Bairro...onde vai muita gente nem que seja para começar a noite e depois às tantas para ir 
ao Lux ainda é preciso fazer uma viagenzinha. Portanto qual é o motivo para lá ires sempre?

J.G.: A minha motivação foi variando consoante o tempo. Já passaram demasiados anos. 
Mas por outro lado, o Lux tem uma oferta variada que consegue abranger vários leques de 
motivação. As pessoas vão lá por diferentes razões. E como eles conseguem dar resposta a 
cada uma dessas razões é muito fácil tu ires várias vezes ao Lux embora o teu mindset vá 
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variando: Apetece-te dançar; apetece-te conversar; apetece-te só estar a olhar; apetece-te estar 
no engate... há hipótese para tudo. Para já o espaço é enorme e eles organizaram o espaço para 
que desse para fazer cada uma dessas coisas. Eu posso estar num lado em que estou só na 
conversa, ou posso estar num lado em que estou a dançar ou estar só a olhar para quem está 
na pista a dançar, posso ir para o terraço apanhar ar, ver a vista e estar à conversa, ou vou para  
o andar de baixo para a pista do “martelo” ou whatever. Como dá para fazer todas essas coisas 
no mesmo sítio, eu sei que independentemente do meu mindset se eu lá for, vou encontrar 
aquilo que estou à procura.

A.N.: Já lá vais há quase 10 anos. Achas que essa é que é a grande razão para eles se terem 
mantido relevantes este tempo todo? A verdade é que tu olhas para a “noite” em Lisboa e não 
há assim uma outra coisa parecida ou que responda a tantas pessoas e às suas “necessidades”. 

J.G.: Exactamente. Não existe. Acho que isso é o grande factor diferenciador do Lux. As 
pessoas perguntam-me: “Então mas tu não te fartas de ir ao Lux? Já lá vais há séculos!” e 
se digo que já não vou ao Lux há muito tempo perguntam: “O quê? Desde ontem?”. Mas a 
verdade é que é dos poucos sítios em Lisboa, aliás nem me lembro de mais nenhum sítio, que 
consegue abranger tantos tipos de pessoas. 
Porque normalmente, os outros sítios são muito virados para um só target e nota-se que o 
target do Lux é muito variado. Há noites em que se calhar vês pessoas de determinado “tipo” 
e outras em que vês de outro porque vai variando consoante a música. E a música também é 
uma coisa a que eles dão muita importância – a programação e tudo mais. As pessoas que vão 
ao Lux conhecem determinada música ou determinados artistas e vão atrás desses artistas. 
A preocupação essencial deles não é fazer do Lux simplesmente uma discoteca. O Lux 
não é simplesmente uma discoteca. Eu sinto aquilo como uma casa de espectáculos. Eles 
preocupam-se em trazer bons Djs, mas às vezes até nem é pela música como quando fazem 
as festas mais temáticas ou como fizeram na altura em que tinham Jazz às quartas-feiras 
ou mesmo peças de teatro, ou mesmo os concertos – ou seja a preocupação deles não é 
simplesmente ter lá pessoal a consumir, a beber. Tentam fazer algo mais. E nota-se que isso 
também tem influência nas pessoas que lá vão. Porque as pessoas sabem quem é o Dj que fez 
determinada música, etc. O pessoal vai pela música não vai só para sair à noite. Enquanto nos 
outros sítios da cidade o pessoal vai porque sim. 

A.N.: A escolha do Lux não é indiferente? Há uma série de ansiedades que serão respondidas.

J.G.: Eu quando vou a outro sitio qualquer – “vou por ir” – não estou à espera de ser 
surpreendido. Posso até lembrar-me e a noite pode ter sido brutal, mas não é aquele sítio a que 
quero voltar, o DJ pode ser muito bom – a música até pode estar boa – mas essas mensagens 
não passam. Porque normalmente nesses espaços estão preocupados em encher a casa 
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simplesmente. Há a preocupação de manter um bom ambiente, mas noto pouca preocupação 
em criar uma comunidade de pessoas que lá vão. E no Lux eu noto isso. É um bocado isso: 
uma “casa”. Noto que as pessoas são as mesmas, as caras começam a ser familiares.  
A necessidade que sentem de estar sempre a inovar também vai mantendo o estatuto do lugar.
Não me lembro de nenhum sítio nocturno que tenha sobrevivido estes últimos 10 anos. O 
Lux foi o único. E não foi só sobreviver, foi transformar-se e ao mesmo tempo manter-se uma 
discoteca de referência. Continua a ser um sítio onde as pessoas querem ir. Não há nenhum 
sítio em Lisboa que seja assim. 

A.N.: O Lux tem mais ou menos 12 anos. Tens notado mudanças? Por exemplo, no meu 
caso, eu vou pontualmente e apesar das poucas vezes que lá vou dá-me a impressão que 
está a mudar um bocado o público que lá vai. Fruto se calhar das pequenas mudanças na 
programação. Mas agora vês pessoas mais novas do que vias há 4 ou 5 anos. Tens essa noção?

J.G.: Tenho essa noção, mas depois penso: “Não. Tu é que estás a ficar mais velho.”.
Mas acho que realmente, há pessoal mais novo a ir. Acho mesmo que quando eu comecei a ir 
o pessoal era mais velho. Não havia tanta gente mais nova. 
Mas isso tem a ver com o que estava a dizer. Também não há assim tanta oferta na cidade. 
E se calhar há 5 ou 6 anos havia, sei lá, havia muita malta a ir à Kapital. Principalmente 
o pessoal mais novo ia muito à Kapital e agora ao Urban Beach, por exemplo. AKapital 
agora está aberta, mas num estilo um bocado estranho que eu ainda não consegui perceber. 
O pessoal começa a sair cada vez mais novo. Então é natural, sendo o Lux das poucas 
alternativas que há na cidade, que haja mais malta nova a ir. Não acho que seja só por causa 
da programação, acho que é por isso.

A.N.: E não achas que essas pequenas alterações na programação sejam consequência disso, 
por haver mais malta nova a sair? 

J.G.: Sinceramente, não sei. Porque há aqui muitas “forças” em jogo. Quando eu comecei a ir 
havia malta mais velha, mas entretanto passaram dez anos. Não é toda gente que aos 40 ou 50 
anos, considerando que eu tenho 30, que continua a sair à noite e a ser um “ganda maluco”. 
A maior parte das pessoas aos 40 anos quer é estar no seu sítio tranquilo. E eu conheço malta 
mais nova que é assim por isso imagino as pessoas mais velhas. Logo isso tem uma influência 
no facto dessas pessoas deixarem de lá estar. 
A programação se calhar tentar dar resposta a isso. Eu vejo duas coisas no Lux. Vejo que por 
um lado tentam criar tendências, tentam ser eles a dizer: “Isto é bom”, mas por outro lado 
também vejo que, um bocado por necessidade, por haver mais malta jovem no mercado a gostar 
de determinada coisa eles tentam responder a esse público. Nisso eles também são bons. São 
flexíveis. Tentam criar as suas tendências e mostrar ao pessoal coisas novas, mas por outro lado 



134

também sabem reconhecer aquilo que as pessoas gostam e tentam trazer para a casa. 

A.N.: Também tinha um bocado essa ideia. Por exemplo quando vai lá Boys Noize (nome 
artístico de Alexander Ridha, jovem DJ alemão) aquilo fica cheio de “miúdos” não é? E tu 
percebes que Boys Noize não seria à partida indicado para o Lux por ser para malta mais 
nova e anda tudo aos saltos e dá azo a alguns excessos. Mas a verdade é que resulta porque 
vai imensa gente aos concertos e eles já convidaram imensa gente do mesmo estilo que Boys 
Noize e da mesma editora, outras vezes. A ideia com que fiquei é que estão a responder às 
necessidades dessas pessoas, mas também estão a chamar essas mais do que fariam há uns 
anos. Não te parece?

J.G.: Se calhar há uns anos não se sentia tanto essa necessidade. A bem ou mal o Lux é um 
sítio que está sempre cheio. Eu acho que eles não sentem a necessidade de estarem sempre a 
aliciar quem quer que seja. Mas a verdade é que o público está a mudar. Está a mudar porque 
é natural. 

A.N.: O público está a mudar em Lisboa.

J.G.: Exactamente. E partir daí eles também tem que dar resposta as essas novas pessoas, 
esse novo público. E eles também estão a tentar manter-se a par das últimas tendências, das 
últimas novidades, não é? Porque se não o fizerem correm o risco de “morrer” não é? Esse 
tem sido o erro de muitas outras casas. Não inovam. Mantém sempre o mesmo estilo. E o 
pessoal vai crescendo e vai querendo outras coisas.
É como qualquer marca. Tu podes começar desde pequenino a consumir determinadas marcas. 
Algumas vão-se mantendo contigo porque de certa forma tu sentes que estão a acompanhar o 
teu crescimento e há outras que deixas para trás. 
No meu caso, o meu “crescimento” e o do Lux têm sido paralelos e tenho-me sentido 
acompanhado. Se eles deixarem de conseguir acompanhar a malta, vai lhes acontecer o 
mesmo que aconteceu às outras casas todas – as pessoas deixam de lá ir.

A.N.: Quando vais ao Lux ainda és um bocado surpreendido com a oferta musical. Quando 
vais a muitos outros sítios sabes que o DJ até pode mudar, mas se calhar o set até é o mesmo e 
ouves as mesmas músicas.
Lembro-me de ir a sítios em que o DJ ia mudando, mas podias lá voltar passados 3 meses 
e apercebias-te que as músicas eram as mesmas. E percebias que esta fórmula ia deixar de 
funcionar, alguém se ia fartar disso.

J.G.: De facto, as pessoas vão-se fartando, mas há sempre pessoas novas a chegar e as coisas 
vão-se renovando. Por exemplo no Lux, em termos musicais, há determinados DJs que me 
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levam a ir lá de propósito. Gosto imenso da Yen Sung (DJ residente do Lux). Há determinadas 
noites que eu sei que ela vai lá estar e que o estilo vai ser aquele e a música até pode ser a 
mesma que foi no mês passado, mas eu vou porque é mesmo aquilo que eu quero.

A.N.: É mesmo aquilo que estás à procura.

J.G.: É aquilo que eu quero, é aquele DJ. Depois há noites em que está o Dexter (outro dos 
Djs do Lux), por exemplo, que tem outro estilo, mas também vou. E há noites em que não 
faço ideia de quem vai lá estar, porque naquela noite não me interessa, porque não é uma noite 
que tenha programado, vou simplesmente porque quero lá ir. E sou sempre agradavelmente 
surpreendido pela música. E depois, a cena é...é a escolha, não é? Normalmente, na maior 
parte dos sítios tens só um estilo de música e no Lux podes estar lá em cima e estás curtir 
ou estás cá em baixo e a música agrada-te à mesma, e no verão se tiveres sorte também há 
alguma coisa no terraço. Ou seja, há sempre um estilo de música para responder ao que 
procuras. Se calhar há vezes que não gosto, mas não me sinto defraudado. Naquele dia não era 
a minha música. 

A.N.: Uma das coisas que notei e que as pessoas que vão ao Lux dizem é que existe 
mesmo muita variedade. Enquanto que os outros sítios respondem ao seu nicho e estão 
só preocupados a responder àquele nicho específico. O Lux não só tem uma variedade de 
programas como de músicas e de pessoas. A verdade é essa. Tem um leque de pessoas que 
lá vão bastante abrangente, e a que mais nenhuma “casa da noite” responde. Mas há alguma 
coerência, há um elo comum entre as pessoas que vão ao Lux. Apesar de tudo, toda gente sabe 
que o Lux tem uma certa selectividade à porta, não entra qualquer pessoa. Tu sabes mais ou 
menos que género de ambiente é que vais encontrar quando vais ao Lux. Mas essa selecção à 
porta também acaba por ser um “índice de qualidade”.

J.G.: Selecção à porta há em tudo o lado. E acaba por ser um factor de curiosidade. As pessoas 
querem saber o que há ali de especial. Quando era mais novo era “bué fixe” entrar no Lux, 
havia aquela sensação: “Entrei!!”. 
Eu acho que no Lux há imensos tipos de pessoas diferentes e nota-se que não estão lá 
todas para o mesmo. Tens aquele pessoal que até já tem alguma idade, e alguns até já estão 
casados... que lá vai porque gosta de beber um copo e gosta de estar num sítio mais tranquilo, 
já não tem paciência para estar no Bairro; há aquele pessoal que gosta imenso de dançar 
e vai por causa disso; há aquele pessoal que vai e está só a olhar em vez de estar em casa 
aborrecido. Há mesmo muitos tipos de pessoas que vão ao Lux e o único elo comum que vejo 
entre elas é o espaço. Há pessoas que eu vejo lá e com as quais, à primeira vista, penso não ter 
nada em comum excepto o facto de estarmos ambos aqui. Se calhar depois até descobrimos 
que temos, mas pronto. A ligação mais óbvia é mesmo o espaço, porque as razões pelas 
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quais as pessoas lá vão variam imenso. Às vezes vejo que determinado grupo está ali porque 
alguém lhes disse que aquilo era fixe e eles “tiveram” que lá ir. Também tens grupos de 
turistas que ouviram que era o melhor sítio para estar na cidade e vão e divertem-se imenso, 
normalmente até são os que se divertem mais no Lux, vês pessoal que gosta de dançar e quer 
“dar espectáculo”, que está ali a dançar como se não estivesse mais ninguém à volta, depois 
há o pessoal do engate e tal, mas isso vê-se em todo o lado, mesmo assim acho que no Lux 
não se vê tanto como nos outros sítios. Acho que há oferta para toda gente. 

A.N.: Quais são os públicos que frequentam o Lux?  O público muda consoante a noite e a 
programação? Há grupos que prevalecem todas as noites? Uma das últimas vezes que lá fui, 
foi para ver o concerto de Paus, por exemplo, e cheguei lá e aquilo estava cheio de “cool 
kids”. Miúdos com uma maneira de vestir específica, com uma maneira de estar específica, 
são todos “muita malucos” e bebem todos imenso e são super espontâneos e divertidos, e têm 
um fashion sense comum, estou a generalizar um bocado claro.

J.G.: Isso que estás a dizer é totalmente correcto. O público varia consoante as noites e varia 
consoante a programação e depois há aqueles que são mais ou menos regulares. Não te 
consigo estar a caracterizar toda gente. É um bocado difícil dizer: há os “betos”, mas depois 
dentro dos “betos”, há os surfistas, há não sei quê...é um bocado difícil estar categorizar, mas 
é como estavas a dizer. Tu notas que há aquele pessoal que está lá mais ou menos sempre 
ou aquele tipo de pessoas, mas, por exemplo, eu noto quando vou à sexta e quando vou ao 
sábado não é exactamente o mesmo público. Noto que há ali uma mudança. Ao sábado, se 
calhar, vejo mais putos e à sexta, se calhar, vejo gente mais velha. Essa pergunta é difícil.

A.N.: Pois é. Para já porque obriga a fazeres um pequeno rótulo a um grupo de pessoas o que 
é desagradável e que é difícil também.

J.G.: Não. É mesmo porque é difícil...

A.N.: Não é fácil traçares fronteiras entre as pessoas, mas sei lá é isso, vês lá muitos “betos” 
não é? Malta com dinheiro e que está ali... para se divertir, como todos...

J.G.: Eu acho que está lá toda gente.

A.N.: Então quem é que não está lá? Não está lá “chungaria” basicamente, não...

J.G.: Não está lá “chungaria”, não estão lá os góticos, não estão lá...

A.N.: Aquele nichos mais extremos, mais fáceis de identificar, tu não vês lá…
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J.G.: Sim, mas daqueles mais “gerais”, está lá toda gente. Os pseudo-intelectuais, os cools, os 
betos, a malta da moda, turistas, estrangeiros que chegaram à cidade e foram lá parar, pessoal 
da televisão. Está lá toda gente.
Por exemplo, uma pessoa que está lá sempre e que eu já lá via há anos. E uma vez decidi ir 
falar com ela, ela está lá todos os sábados na sua mesa sentada a um canto, à direita do bar. 
Está sempre na sua mesinha, é a Lúcia. Já tem uma certa idade, deve ter os seus 50. Certo dia 
decidi ir falar com ela, apresentei-me e disse que a via imensas vezes e quis dizer-lhe “Olá” 
e até hoje ainda falo com ela e já passaram 2 ou 3 anos desde que isso aconteceu. Ela está lá 
todas as noites e quando lá estou vou lá dizer lhe “Olá” e conversar um bocado. É uma pessoa 
que já tem alguma idade, que continua a ir regularmente, que se sente bem lá. Não anda a 
dançar como uma maluca porque já não tem idade para isso, mas gosta de lá estar. E conta-
me histórias do género: “No outro dia apareceram-me aí uns alunos...” – ela é professora e 
ficaram surpreendidos por encontrá-la por lá: “Ah! A professora também vem ao Lux! Que 
fixe!” e dou por mim a pensar que também vou estar aqui com 50-60 anos na mesma mesinha. 
E comento com amigos que havemos de estar no Lux de bengala a divertimo-nos e vai ser o 
máximo. E não imagino outro sítio em que possa dizer o mesmo e em que isso faça sentido, 
mas imagino-me no Lux com essa idade, sem me sentir mal.

A.N.: Por acaso também conheço algumas pessoas mais velhas que frequentam o Lux. 
Cheguei a ter um professor que gostava muito de ir e já era um senhor com 70 e tal anos. E 
isso é engraçado. Porque não existem muitos sítios, muitas discotecas, em que pessoas com 60 
ou 70 anos, se sintam bem e que pertençam.

J.G.: Isso que disseste é muito importante. A cena de pertencer. Tu vais ao Lux e não sentes 
que não podes lá estar ou que não pertences ali, ou aquele não é o teu público, ou o teu sítio. 
Eu acho que quase toda a gente que vai ao Lux se sente bem. Porque não é um espaço que 
reprime, automaticamente, certo tipo de pessoas ou algo assim. Até acho que é ao contrário, 
tentam ter a maior variedade de pessoas possível. Aliás, nunca percebi o critério de selecção 
da porta, e não é fácil perceber. Tu vais a outros sítios e percebes perfeitamente o critério de 
selecção da porta, ou estares bem vestido, ou se vais acompanhado com raparigas ou não. 
Há critérios de selecção mais fáceis de perceber. No Lux é difícil perceber qual é o critério 
de selecção deles, a não se terem o mais variado tipo de pessoas lá. Eu já vi pessoas a serem 
“barradas” e que não percebi porquê. Querem ter vários tipos de pessoas. Ou se calhar têm 
cotas para cumprir...tipo nações unidas (risos)

A.N.: Como é que entras em contacto com a programação do Lux?

J.G.: Através da mailing list semanal ou através do Facebook. Como eles têm lá toda a 
programação, às vezes vou lá ver, mas é raro ir ver de propósito porque recebo a programação 
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no mail e marco no calendário se houver algo que me interessa.

A.N.: Uma das preocupações que tenho no meu trabalho é perceber a relação que as pessoas 
têm com o design, e em especial o design gráfico, do Lux. Apesar de tudo não me parece 
estejam dependentes da divulgação. É mais um elemento...

J.G.: Mas é um elemento importante. Muitas vezes dou por mim, em conversas com amigos 
ou quando estou a chegar ao Lux, a pensar: “O que é que eles fizeram de novo desta vez? Já 
não vou lá há imenso tempo será que o espaço mudou?”. Por exemplo, quando comecei a ir ao 
Lux eles tinham lá uns puffs gigantes. E até hoje toda a gente que ia lá nessa altura ainda fala 
dos puffs. E gostava de ter um puff daqueles em casa e até estou a pensar mandar fazer um 
por causa do Lux. Mesmo aquelas cadeiras que eles têm lá actualmente, também já lhes disse 
que qualquer dia tenho que levar uma para casa. Ou seja, a decoração também vai marcando 
as pessoas. Também me lembro de uma altura em que no lugar em que hoje está aquela bola 
enorme havia o lustre da Joana Vasconcelos feito com tampões OB (a peça: “A noiva”). Mais 
ninguém nesta cidade se atreve a ver algo assim. Ou, por exemplo, na festa de passagem de 
ano de há dois anos em que eles puseram a mulher com as pernas abertas à porta. Toda a gente 
falou nisso na cidade e lá fora também! É simultaneamente um sítio de arte e agora até têm 
a exposição “O dia pela noite”. As pessoas lembram-se destas coisas. Não é algo indiferente 
para as pessoas. O espaço vai mudando, vai influenciando e surpreendendo as pessoas. A 
decoração, o design, os vídeos, etc., não são indiferentes [...] E as pessoas reconhecem isso, 
essas coisas não lhes passam ao lado. 
Ouve uma noite em que tirei uma foto a uma das obras que eles têm lá numa das paredes, não 
me recordo qual, mas era um coração gigante que estava ao pé de um dos bares. Já a tinha 
visto imensas vezes, mas naquela noite apeteceu-me tirar uma foto e pus no meu Facebook. E 
ouve alguém que comentou.

A.N.: Alguém que viu aquilo percebeu de onde era e que apanhou a referência?

J.G.: Apanhou a referência e disse logo: “Já sei que estás no Lux.” 
As pessoas notam o design e a forma como a casa está organizada. Reconhecem-na. Basta às 
vezes uma foto e reconhecem logo que é do Lux. Isso eu acho que não acontece em mais lado 
nenhum. Não estou a ver um outro sítio nocturno em que alguém tire uma foto e tu facilmente 
reconheças. 
As pessoas reconhecem as pequenas referências. Há sítios a que vou e depois não reconheço 
nada. E no Lux é fácil, tu vais guardando pequenas coisas. Dás por ti a lembrar-te da varanda: 
“Lembras-te da varanda lá em baixo? Era tão fixe, porque é que tiraram aquilo!?...”. Entretanto 
habituaste-te, as coisas vão mudando e tu vais mudando, mas vais guardando pequenas 
referências não só das pessoas, ou da música, ou das noites, mas também do próprio espaço.
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A.N.: Pois isso é importante. Quando comecei a fazer a descrição do espaço, apercebi-me 
que tem uma capacidade de mutação muito grande. O que me interessava em falar com uma 
pessoa que vai lá regularmente é ter essa perspectiva, ou seja, uma pessoa que vai lá pouco 
não tem uma opinião tão marcada sobre o espaço. E queria perceber até que ponto é que o 
espaço se adapta à pessoas, e se as pessoas reconhecem a importância da decoração, que é 
importante num espaço tão grande como o Lux, e que podia ser mau por isso mesmo...

J.G.: Aquilo mudou imenso. [...] Agora as paredes na pista são escuras. Dantes se calhar, eram 
brancas, não me lembro, aliás nos primeiros tempos que lá ia havia uns espelhos lá ao fundo, 
ainda havia a varanda, havia um pequeno túnel. O espaço hoje não tem nada a ver. É um 
espaço que tem sabido adaptar-se. Às vezes coisas tão simples como aquelas colunas enormes 
que eles têm e que vão mudando de posição. Podes ir lá num dia diferente e apercebes-te que 
o espaço é muito maior e que cabe lá imensa gente. E isso ajuda a criar pequenos oásis em 
que estás com o teu grupo e em que parece que estás no teu mundinho, com os teus amigos, 
apesar de haver muita gente à tua volta, e há poucos sítios em que consegues fazer isso. A 
forma como organizam as coisas, a decoração que escolhem e tudo mais é muito importante. 
A capacidade de te darem essa oportunidade de estar num sítio a ouvir determinada música 
com os teus amigos, mas de certa forma estares num sítio reservado é brutal! [...]

Não é apenas pela música, mas também pela decoração que vão passando as suas mensagens: 
“Nós somos alternativos. Nós não somos aquilo a que vocês estão habituados.”. Lembro-
me quando eles tinham, por exemplo, quando eles meteram uma gaiola gigante no meio da 
pista. “Uma gaiola gigante!? Isto não faz sentido, não é?”. Eles obrigam-te a teres uma mente 
aberta. E apercebes-te que só o Lux é que “pode” fazer isso. Tem um efeito muito forte nas 
pessoas. As pessoas vão lá e saem, de certa forma, com o espírito mais aberto. Porque viram 
aquilo. Estas pequenas coisas que vão fazendo com os vídeos e com a decoração, etc. São 
uma forma de dizerem: “Nós queremos este tipo de pessoas. Queremos pessoas a quem isto 
diga algo. E se isto não te diz nada, ou se quando saíres daqui isto continuar a não te dizer 
nada, também não és uma pessoa que nós queiramos.”. É um bocado como quando tu te 
“mostras” a alguém e essa pessoa te rejeita. Não é necessariamente uma coisa má, ou seja, 
se te mostraste a alguém que não te quer da mesma forma. Então percebes se essa pessoa 
não te quer dessa maneira tu também não queres. E no Lux é um bocado isso que acontece. 
Se tu montas o espaço de determinada forma, e uma pessoa que até pode ficar inicialmente 
surpreendida, mas se no final sair de lá indiferente, é uma pessoa que não vai voltar. E é um 
pessoa que também não lhes interessa, ou seja, acaba por ser um filtro. Não é uma selecção 
que termine na porta, continua. 
Tenho amigos que não vão ao Lux. Porque não gostam. E que realmente não são o tipo de 
pessoas que vejo no Lux. E não valem menos por isso, simplesmente não é a onda deles. [...]
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A.N.: O Lux tem um ambiente de tolerância que não há noutros sítios?

J.G.: Sim. Por exemplo quando era mais novo e saía era impensável ir a outro sítio, por 
exemplo o Queens ou mesmo a Kapital, eu não ia lá com mais três “gajos” ao lado. Quando 
lá íamos tínhamos de arranjar um grupo “equilibrado”, porque eles não querem uma casa só 
com homens, para eles não faz sentido. Normalmente, tinhas de ir acompanhado por uma 
miúda porque assumem, ou dizem-te por essa forma de actuar, que só sais a noite por um 
único motivo. No Lux isso é diferente eu posso ir com dois “gajos” e não é por isso que 
sou “barrado”. Logo à partida o nível de tolerância deles é superior ao resto dos sítios. Isso 
é muito importante. [...] Porque estar num sítio em que as pessoas sejam todas “iguais”, 
independentemente do tipo, faz-me confusão. E lá por haver pessoas de todo o género não me 
faz confusão estar lá. Essa diversidade é importante, não é?

A.N.: Em relação corpo dos seguranças e do seu comportamento, noutras discotecas de 
Lisboa são geralmente uma “força” muito presente, chegam a causar algum desconforto. No 
Lux sentes isso?

J.G.: Não sentes isso. Tu sabes que a segurança está lá, mas quase só te apercebes se estiveres 
à procura ou se acontecer alguma coisa, obviamente. Estão muito bem enquadrados. São super 
discretos, não estão em cima do pessoal, mas estão em cima do acontecimento. Se acontecer 
alguma coisa rapidamente tens um ou dois seguranças à volta, mas não é algo que notes ou 
que te “oprima”.

A.N.: Porque geralmente os seguranças são uma “força” de desconforto. São as pessoas que te 
vêm dizer que não podes deixar o casaco aqui ou as malas e que tens que levar as coisas para 
o bengaleiro...

J.G.: …e tratam-te mal. 

A.N.: O que é uma coisa contra-producente não é?

J.G.: Exactamente. Não podes tratar mal as pessoas!

No Lux, a não a ser que tenhas feito alguma coisa gravíssima, ninguém te trata mal. A maior 
parte dos seguranças, noutros sítios, tratam mal as pessoas. [...]
No Lux fazem parte da casa como outro funcionário qualquer, como barman, etc.

A.N.: Costumas ir ou já foste a alguma das festas temáticas do Lux? Como a da Alice no País 
das Maravilhas ou assim?
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J.G.: Sim, costumo ir. As festas temáticas do Lux são brutais! 
[…] Quando foi a festa dos 10 anos eles imaginaram que aquilo era um aeroporto e tinhas 
vários gates à entrada e o convite dizia Gate A ou algo assim. A festa do oitavo ano também 
foi gira, as pessoas receberam um DVD com o excerto de um filme e tinhas que encarnar uma 
personagem que se enquadrasse no filme. E quando entravas tinhas três pessoas a avaliar-te 
(risos), se realmente te enquadravas! És convidado, mas tens que estar à altura. É muito fixe! 
A festa das saías também é muito gira, vês toda gente de saia. E vês pessoas com imensa 
imaginação, lembro-me duma rapariga que fez uma saia enorme com sacos de plástico. O 
pessoal esmera-se e transcende o esperado. Não é simplesmente mais uma festa temática.

A.N.: Não é a típica festa da t-shirt branca ou algo assim..

J.G.: Eu confesso que normalmente não perco muito tempo com isso, mas há lá pessoal que 
parece que passou a semana toda a preparar aquilo. E depois chegam lá e causam sensação.
Houve uma festa de Carnaval em que levei umas asas brancas enormes. Nunca levaria aquelas 
asas para mais lado nenhum, mas era o Lux e lá sinto-me perfeitamente à vontade. Foi giro, 
por ser complicado para dançar ao início, mas a dada altura da noite lá consegui arranjar um 
pequeno espaço para dançar à vontade com os meus amigos. Noutro sítio era impossível. As 
festas temáticas são brutais porque o pessoal adere. No Lux na noite de Carnaval vai tudo 
mascarado, nas festas temáticas vai toda gente a rigor, não há meios-termos. […]
E é nas festas temáticas que vês aquelas pessoas que já vão ao Lux há anos e fazem questão 
de lá estar porque sabem que vai ser uma noite brutal. 

A.N.: E nessas noites é que deves notar que existe uma comunidade e que a clientela, no 
fundo, “veste a camisola”...

J.G.: Sim, e notas que quem vai a essas festas não é o pessoal que lá vai uma ou outra vez, 
esses também vão obviamente, mas o “core” é o pessoal que começou a ir ao Lux no início, 
que se calhar já não vai tanto, mas quando o Manuel [Reis] chama vai a correr. E isso ajuda a 
cumprir o espírito da festa. As festas temáticas são muito engraçadas. Por falar nisso já não há 
uma há muito tempo... (risos)

A.N.: Nessas noites o público é mais específico. Não é o público do dia-a-dia que vai lá só 
tomar um copo...

J.G.: Não. Porque apesar de tudo a guest list deles é restrita. Há determinadas pessoas que 
devido à actividade que exercem têm mais facilidade em estar na guest list do Lux, mas para 
maior parte das pessoas, mesmo que vão lá regularmente não é assim tão simples estarem na 
guest do Lux. Aquelas pessoas que vão são a “base” da casa. São as pessoas que fizeram o 
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Lux no início, que continuam a reconhecer o Lux pelo que é, que se calhar já não vão lá tanto 
porque já não têm paciência ou já não têm idade para aquilo, mas nesses momentos decidem 
sair para descontrair um bocado e estar com os amigos.

A.N.: E sabem que vão reencontrar essas pessoas…

J.G.: Sabem que tipo de pessoas vão lá estar. Sentem-se totalmente confortáveis para estar 
em “imagens mais frágeis” e sentem-se bem. Se calhar se deixar de ir ao Lux durante uns 5 
anos e lá voltar não reconheço ninguém, mas sei que se for numa noite temática determinadas 
pessoas vão lá estar. Há pessoas com quem eu não combino ir ao Lux, mesmo hoje, eu 
simplesmente sei que elas estão lá. Eu apareço e elas aparecem. Para mim e para os meus 
amigos é uma “casa” [...].

A.N.: O Lux tornou-se também uma casa de espectáculos e as pessoas não vão lá só para 
dançar ou assim.

J.G.: As pessoas vão lá porque já estão à espera duma certa qualidade que eles conseguem 
cumprir. Eu lembro-me das sessões de Jazz que eles tinham às quartas que estavam sempre 
cheias e lembro-me que na última noite estava cheio como se fosse fim-de-semana, já não 
havia mais espaço. Já não me lembro quem estava a tocar, talvez o Sassetti, mas lembro-me 
que tinham o piano no meio da sala e que estava o pessoal todo à volta enquanto tocavam. 
Havia pessoas que não viam nada só conseguiam ouvir. [...]
As pessoas responsáveis pela programação têm bom gosto e tem a preocupação de trazer 
músicos que as pessoas gostam. E depois o espaço também ajuda porque é muito intimista. 
Estás ali muito perto dos artistas e acabas por fazer parte do espectáculo também. E agora têm 
estado a fazer imensos concertos, o espaço é muito bom e eles têm de o aproveitar.

A.N.: Por curiosidade já foste às noites de “Chungaria”?

J.G.: Já fui sim.

A.N.: Deve ser um bocado diferente. São noites mais viradas para o rock...

J.G.: Por acaso a noite a que fui estava ligeiramente vazia, mas sim é um bocado diferente. 
Tu notas que é pessoal mais “maluco”, ou até pode ser o mesmo pessoal, mas naquele dia está 
mais maluco. As noites temáticas dão azo ao pessoal estar ligeiramente mais “maluco”. O 
pessoal veste uma personagem e sai para a rua com essa personagem. As pessoas estão mais 
soltas. Nas noites temáticas as pessoas estão sempre mais soltas. Eu já fui para o Lux de saia 
[numa noite “Saia de saias”] e nunca iria assim para mais lado nenhum. Ainda por cima era 
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uma saia pequenina só fui naquele dia porque era para ir ao Lux, eu sei que lá estou à vontade. 
E sabes que o pessoal mesmo que se meta contigo o faz com respeitinho. Mas sentes-te na 
mesma confortável.
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ENTREVISTA A SUSANA POMBA
Responsável pela comunicação do Lux nas redes sociais

Data da Entrevista: 14 de Fevereiro de 2011
Local: LuxFrágil 

Susana Pomba: O meu papel no Lux é na área das redes sociais, tanto o Twitter como o 
Facebook, trabalho que começou há dois anos. Foi por essa altura que “a coisa” começou a 
crescer. No momento em que o fizemos não havia muitas discotecas que tivessem página no 
Facebook, por exemplo.

Alexandre Neves: Neste momento qual é o volume de trabalho e de pessoas a consultar a página?

S.P.: Em dois anos temos 50000 “likes” ou fãs [subscritores]. O que nós começámos a 
construir foi um horário que está sempre a modificar-se, porque as pessoas utilizam o 
Facebook ou as redes sociais de maneira diferente. E o seu comportamento vai mudando. 
Criámos uma série posts e de comunicação que foi sendo separada pelas várias horas do 
dia, dependendo das horas a que nos apercebemos que as pessoas estavam mais online, que 
estavam mais interessadas na informação. Começou a ganhar um volume enorme. Eu trabalho 
quase todos os dias porque há sempre qualquer coisa para fazer. O que pode ser interessante 
para ti é o material gráfico que surgiu a partir disso. Dado o volume de pessoas, começou a ser 
necessário fazer materiais para as redes sociais. 

A.: Neste momento a maior parte das pessoas tem acesso à programação toda através do 
Facebook, se calhar mais até do que através do site do Lux?

S.P.: Sim, acho que isso tem a ver com os tempos. Os sites oficiais tem que necessariamente 
ficar mais parecidos com blogs e com redes sociais porque a coisa está a fundir-se. Isto foi nos 
últimos dois anos. Quando antes, se calhar, ias ao site oficial ver a programação ou levavas o 
flyer físico para casa para o pôr na parede, hoje em dia não: esperas que o Facebook te dê essa 
informação ou procuras no Facebook, ou perguntas na zona dos comentários. Isto tudo tem 
sido uma mudança gigante. E modifica a maneira como se aborda o papel e as impressões, 
etc... Acho que [o conteúdo em papel]se vai tornar cada vez mais raro e cada vez mais um 
objecto de luxo, por todas as razões e mais algumas, não só as ecológicas...
Foi uma mudança interessante porque se começaram a criar fotografias, vídeos e imagens 
gráficas para as redes sociais. Obviamente que é por ali que as pessoas passam primeiro 
do que por outros suportes como o flyer ou outros materiais gráficos, como o jornal, etc.... 
As coisas estão um bocado diferentes. O que é ainda mais interessante é que, para além 
da produção profissional, relacionada com o designer gráfico ou o responsável pelo vídeo 
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(Miguel Maurício) que começou a fazer teasers  de determinadas noites especiais para 
o Facebook, o design gráfico também começou a intervir a esse nível para divulgar uma 
determinada imagem ou uma fotografia. Faço imensas imagens propositadamente para serem 
colocadas no Facebook. Um exemplo disso: a propósito de determinada noite, além da 
comunicação feita antes do evento, faz-se também uma posterior – vou com o DJ para Lux, 
tiro uma fotografia e na tarde do dia seguinte faço um post com essa imagem, criando um 
feedback instantâneo à festa. As pessoas que gostaram vão comentar que curtiram imenso a 
noite e as que não foram vão ficar com pena de não terem ido...
Houve assim uma série de “mecanismos” que criámos para termos material (gráfico, vídeo, 
etc...) para pôr nas redes sociais. Os próprios colaboradores e Djs que vêm cá tocar, tantos os 
portugueses como os estrangeiros, produzem o seu próprio material e imagem. Por exemplo, 
alguém cujo podcast vamos colocar online, porque vai tocar ao Lux, escolhe ou produz as 
imagens, ou faz pequenos logos para o seu podcast. 
Houve uma série de materiais de comunicação que resultaram destes casos em que o Dj 
escolhe, produz ou pede ajuda ao amigo, que é fotógrafo ou até é designer, para fazer a 
imagem da sua noite para as redes sociais. E isso produziu uma quantidade enorme de 
material ao longo dos últimos dois anos que, se calhar, não tinha lugar noutro sítio qualquer, 
só nas redes sociais. 

A.: A revista e, mais tarde, o jornal do Lux porque é que deixaram de ser feitos?

S.P.: Isso é uma boa pergunta para fazeres ao Pedro ou ao Manel. Acho que tem a ver 
com uma lógica de renovação constante. Isso implica que há coisas que morrem e outras 
que nascem. A revista era uma coisa inédita no contexto do Lux, nunca tinha havido uma 
publicação com tanto conteúdo, que não se limitava apenas à programação. Espelhava as 
preocupações e interesses do Lux e das pessoas que lá vão. A revista durou um ano e tal e 
depois foi criado o jornal, que tinha uma lógica completamente diferente, um bocadinho 
pela necessidade de renovar e modificar e trocar um bocado as voltas às pessoas para não se 
habituarem. Foi produzido imenso conteúdo e era uma coisa um bocado fora do baralho,mas 
que tinha sentido fazer. Houve pessoas que começaram a escrever ali e outras que eram mais 
conhecidas e já escreviam bastante. Foram dez números.

A.: As redes sociais têm agora um papel muito importante na vossa divulgação, se calhar 
agora os flyers e os programas físicos que o Lux tem começam a perder alguma importância? 
Existe um sistema de distribuição?

S.P.: Sim. Há uma distribuição em alguns sítios específicos de Lisboa.
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A.: E continua a ter impacto?

S.P.: Acho que sim. Está-se a viver um momento em que as duas coisas convivem e ainda não 
sabemos muito bem no que é que isto vai dar. Todos os designers gráficos estão a sentir isso, 
continua a haver uma maneira old school de divulgar, digamos assim. Continua a ser a norma, 
mas nos últimos anos assistimos a algo que ainda não sabemos no que vai dar. Há dois anos 
quando começámos a fazer a página de Facebook não fazíamos ideia se passados seis meses 
aquilo não deixaria de ter importância.

A.: O Facebook é um fenómeno tão recente que não se sabe como vai evoluir. 

S.P.: Sim, é muito recente mas, mesmo assim, já está a durar um período de tempo 
significativo. O MySpace não durou tanto tempo e foi importante quando apareceu. Passados 
estes anos já não é. 

A.: O Lux também tem perfil no MySpace não é? E foi aí que começaram a produzir 
conteúdos para as redes sociais?

S.P.: Sim, tem. Aliás teve primeiro um perfil no MySpace e só depois no Facebook. No fundo 
acompanhou o nascer das redes sociais. Portanto, teve o perfil no MySpace, passado algum 
tempo criou-se o perfil no Facebook e outro para o Twitter ao mesmo tempo. Criou-se uma 
conta de Vimeo  em vez do Youtube, porque a qualidade do vídeo é muito melhor e é uma 
conta paga que permite várias possibilidades, pode-se pôr os vídeos no site, etc.. Esse género 
de mecanismos acabou por crescer e no fundo ninguém tinha muito bem a noção... [do quanto 
se ia desenvolver]. Estávamos a construir uma coisa completamente nova em termos do 
modo como organizámos a comunicação. Estávamos mesmo a experimentar. Criámos um 
calendário e temos uma quantidade diária de posts que acaba por não ser estanque porque não 
sabes muito bem no que vai dar. No início, fazíamos os posts sempre à tarde, e continuamos a 
fazer, até porque não tem muita lógica que o Lux o faça de manhã. Mas temos que estar todos 
super-atentos, o Pedro, eu, o Dexter até o Manel, para perceber como é que as coisas crescem. 
A certa altura começou a perceber-se que à noite era a altura perfeita para fazer os posts 
mais “bombásticos”: Um nome novo, uma preview importante, um vídeo que é novo e que o 
Miguel Maurício esteve a fazer. Damos preferência a que seja colocado à noite por volta das 
nove e meia, dez porque as pessoas já jantaram e estão novamente em frente ao computador. 
Portanto isso tudo modificou-se e foi crescendo ao longo destes dois anos. Tivemos a sorte 
de sermos rigorosos a fazer as coisas no Facebook porque houve imensas situações de 
instituições que se aperceberam de que tinham de ir para o Facebook e depois faziam uma 
página de amigos e outra de fãs e depois tinham que mudar contactos de uma para outra e 
era uma grande confusão. Lembro-me na altura de falar com gente da Culturgest e do CCB 
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e estava tudo às aranhas a tentar perceber o que fazer. E nós criámos a coisa de forma limpa. 
Há muitas páginas do Lux pela Net, mas não são criadas pelo Lux. Foi sempre muito limpo, 
nunca tivémos que estar a trocar de páginas por atingir máximos de “amigos”, etc...e isso tem 
a ver com a atenção ao detalhe. No fundo isto é uma profissão, que eu até não sabia o nome e 
agora já sei, e em inglês até fica com um nome super-pomposo, que é Social Media Manager! 
Mas hoje tornou-se quase obrigatório uma pessoa da imprensa ter também essa vertente das 
redes sociais. 
No espaço de um ano e tal toda gente fez uma página no Facebook. Quando começámos 
não havia discotecas, nem museus portugueses que tivessem uma página. E gradualmente 
começámos todos a aprender em conjunto.

A.: Trocam experiências com outras instituições?

S.P.: Eu troco pessoalmente porque conheço as pessoas e, como sou de Artes Plásticas, tem 
mais a ver comigo, mas esse espírito de comunidade prevalece.

A.: O Facebook no fundo incentiva a esse género de comportamento.

S.P.: Sim. Completamente.

A.: A exposição que está agora no Lux ainda vai ficar muito mais tempo?

S.P.: Está quase a acabar. A duração são dez meses. É uma exposição de Artes Plásticas que 
convive com o decor do Lux, é uma coisa muito especial. São dez artistas que fizeram dez 
obras específicas e consegues distingui-los. Há uma folha de sala à entrada que foi produzida 
para esse efeito para que haja essa clarificação do que é a exposição. Neste momento já está 
em exibição há quase nove meses.

A.: O facto do Lux ter uma presença tão grande no Facebook, está alterar quem vem cá e 
quem tem acesso a essa informação? 

S.P.: Hoje em dia todas as gerações estão no Facebook. […] Agora que temos os tais 50000 
“likes” é um bocadinho difícil perceber e o Facebook não deixa ver bem quem são as pessoas 
que estão ali. Mas acho que já todas as gerações estão representadas. Por isso é um bocado 
difícil de prever esse efeito, mas acho que tem um efeito enorme. No caso das gerações mais 
novas, a partir dos 16 [anos], o facto de termos essa presença no Facebook torna mais fácil 
perceber a disponibilidade de virem ao Lux e saber determinadas coisas de que gostam. 
Que tem efeito grande, tem. Por exemplo, quando pomos os bilhetes à venda, dependendo 
da quantidade de posts que fazemos isso reflecte-se na venda. Portanto sabemos que é 
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importante. Agora quantificar ou perceber que público diferente vem ou se vem mais gente 
por causa disso, não é absolutamente preciso. Não consigo fazer estudos de mercado, nem 
tenho jeito para isso...(risos)

A.: O Lux tem uma programação variada e tem estado a mudar ao longo do tempo. A ideia 
que tenho enquanto cliente é que agora parece que há mais gente nova a ir ao Lux do que 
havia há uns anos. Isso tem a ver com a programação ou é o público que em Lisboa está a 
tornar-se “mais jovem”?

S.P.: Só te posso responder como frequentadora. Há uma preocupação de perceber o que é que 
as gerações mais novas estão a ouvir e também há uma preocupação além disso que é a de 
trazer ao Lux coisas que acreditamos que são boas porque queres que essas pessoas as oiçam. 
Não vais dar só aquilo que as pessoas querem, também vais dar algo que não sabem muito 
bem o que é, mas depois da próxima vez que vierem já conhecem e já sabem melhor do que 
se trata.

A.: Existe um modelo para o Lux? A alguma influência em particular?

S.P.: Em Portugal, o Lux ainda é um sítio único. Da minha parte, e só posso responder por 
mim, o que te posso dizer é que quando estás a trabalhar nesta área és uma pessoa informada 
– e tens de ser. Naturalmente, vais ver tudo o que acontece e os sítios novos, e investigar. 
Relativamente ao Facebook fomos ver os facebooks do que existia e houve uma pesquisa. 
Hoje em dia, com a Internet, é mais fácil, mas antes também se fazia. Vais ver o que se passa e 
tentar perceber o que as outras pessoas no mundo estão a fazer. 

[…]

A.: Falei com alguns clientes para perceber a relação que tinham com o material gráfico e a 
maior parte tem uma relação muito utilitária e efémera com os flyers.

S.P.: Antes de trabalhar com o Lux coleccionava imensos convites e os flyers mensais, mas 
se calhar tenho uma relação um bocado atípica com isso. Quando os programas funcionam 
como poster acredito que haja um interesse maior por determinada imagem. Quando fizemos 
os posters e também para a exposição “O dia pela noite” pedíamos a artistas, portugueses e 
estrangeiros, para nos deixarem reproduzir uma obra. E isso cria uma relação diferente, as 
pessoas podem guardá-la porque gostam da imagem. É diferente quando crias um objecto um 
bocadinho mais particular. Aqui sempre houve uma grande preocupação de produzir objectos 
gráficos que tivessem um valor para além da divulgação básica, rápida e mensal. Como em 
tudo no Lux, há essa preocupação de produzir algo além da divulgação mais directa.
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ENTREVISTA A DIOGO POTES
Actual designer responsável pela comunicação gráfica do Lux 

(profissional com mais tempo de colaboração com o LuxFrágil)

Data da Entrevista: 9 de Agosto de 2010
Local: ALVA 

Alexandre Neves: Qual foi o teu percurso até obteres a actual colaboração com o Lux?

Diogo Potes: Eu trabalhava antes no atelier que fazia as coisas do Lux

A.N.: Na RMAC...

D.P.: Sim, na RMAC. Entretanto eu saí de lá. O Lux ainda continuou a trabalhar com a 
RMAC mais uns seis meses. 

Só que era eu sempre que fazia as coisas do Lux e eles ficaram habituados a uma...[certa 
maneira de trabalhar]

Depois comecei a trabalhar com o Manuel Reis pontualmente. Quando saí da RMAC fui para 
outra agência e trabalhava à noite e fazia directas para fazer a fanzine para o Lux. Aos poucos, 
os trabalhos foram aumentando e chegou a um ponto em que pensei que já dava para pagar a 
renda da casa.
A partir daí mandei-me de cabeça, comecei a fazer as coisas sozinho e depois começaram a 
surgir outras encomendas.
Mas trabalhar para o Lux acaba por funcionar de uma forma um bocado atípica. Aquilo resulta 
de um certo trabalho de equipa porque existem lá pessoas com uma palavra muito forte.
Tem de haver uma partilha grande inicial. E eu já aprendi isso. Até há lá um computador para 
mim, pois eu acabo por ir sempre lá acabar as coisas, é um processo muito em conjunto que 
funciona muito bem.
Tirando isso, o trabalho acontece de forma mais ou menos normal. Vão-me mandando a 
informação de tempos a tempos e vou tendo umas ideias para fazer coisas diferentes.

A.N.: Tu tens a liberdade para sugerir o que quer que seja? Formatos, suportes, etc?

D.P.: Eu tenho liberdade para sugerir seja o que for..
Sempre com um olho na situação actual...é que isto já não é o que era. Agora é preciso ter 
cuidado nos orçamentos.
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A.N.: Reparei no arquivo do Lux que em certas alturas não houve uma grande preocupação de 
custos que parece hoje ser uma coisa mais presente...

D.P.: Isso agora surge logo no começo da conversa. Quem está à frente do Lux é uma pessoa 
com um olhar muito abrangente e muito sensato. Ele diz e com alguma razão, que não é 
bonito estares a mostrar fartura no meio da crise. E eu acho isso correctíssimo. Até porque é 
possível fazer coisas muito bem feitas sem grandes custos.

Agora estamos a fazer aquela série dos artistas. Tu andaste lá dentro e viste que existem 
lá obras de dez artistas e agora os flyers têm dum lado uma obra e do outro a programação 
normal. Depois vai haver um livro com dez cadernos lá dentro, um para cada artista.

A.N.: Referes-te à exposição “O dia pela noite”.

A.N.: Quando estavas na RMAC...como é funcionava dentro da agência? O Lux era teu 
cliente ou o trabalho passava dentro da estrutura?

D.P.: Supostamente não era o meu cliente, mas naturalmente as coisas acabavam por 
acontecer dessa forma. Lá no Lux estavam habituados a um certo tipo de linguagem e um 
certo tipo de dedicação e eu desde dessa altura em que estava na RMAC aprendi a telefonar 
a propor directamente as minhas ideias e a discuti-las de maneira a envolver as pessoas no 
processo. Não era um sistema 100%, ocasionalmente o Ricardo (Mealha) ou a Ana (Cunha) 
podiam querer mexer em alguma coisa, mas 98% das vezes acabava por ser eu a fazer tudo.

A.N.: A RMAC já estava a trabalhar com o Lux uns anos antes de entrares para lá. Entraste 
para a RMAC mais ou menos em que altura?

D.P.: Eu estive lá cinco anos e eles já deviam trabalhar com o Lux há pelo menos quatro anos. 
Mas quando fui para lá comecei logo a fazer isso. Foi logo dos meus primeiros trabalhos. O 
meu primeiro trabalho foi para a Moda Lisboa e a seguir foi o Lux. 
Tive a sorte de começar logo a fazer “cenas fixes”.

A.N.: Pude observar no arquivo do Lux que houve uma alteração do trabalho, a partir de certa 
altura, surgiram algumas propostas mais descomprometidas e espontâneas. Há uma série de 
trabalhos mais manuais. Isso já é o teu trabalho? Essa mudança na linguagem partiu do Lux?

D.P.: Eu não sei exactamente como é que surgiu essa conversa porque não ia às reuniões todas 
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na altura era só um empregado. Mas o Ricardo Mealha falou com o Manuel Reis e disse-me 
que ele estava à procura de algo diferente e que pensasse nisso. Isso para uma pessoa que tem 
ideias é um grande desafio.

Um gajo não vai inventar a roda e sabe disso, mas pus-me a pensar e aquela série toda 
do frigorífico e não sei quê. Basicamente tive as ideias todas ao mesmo tempo, mas fui 
guardando. E isso deu-me um prazer brutal porque nem foi uma coisa de muito design gráfico 
foi mais de construção e eu saí do computador muitas vezes para fazer aquilo. Mas dava 
muito trabalho porque não funciona como uma publicação em que as correcções são mais 
simples [de executar].

A.N.: No caso do desdobrável da mesa (Março 2005) isso era complicado.

D.P.: Dessa vez por acaso foi bué fixe porque o Manuel esteve lá comigo na mesa. Que era 
uma mesa da RMAC que eu destruí toda. E ele esteve sempre lá sentado a falar comigo.

A.N.: A acompanhar o processo..

D.P.: Essa foi a vez mais rígida dessa cena. O trabalho do frigorífico foi feito em minha casa. 
Mas é uma coisa que demora muito tempo e hoje em dia que eu tenho o meu negócio...um 
gajo adora o que faz, mas também tem de pensar nas horas de trabalho que leva... o que é que 
custa... enfim... porque isto é um negócio e um gajo tem contas para pagar. Não é só por causa 
disso – é que eu não tenho só este cliente, tenho mais coisas em simultâneo.

Às vezes ainda tenho a ideia de que sou capaz de fazer as coisas todas, o que na realidade não 
é possível. O trabalho é tão fixe que queres ser tu a fazer tudo, sonhas, é a coisa mais fixe da 
profissão. 
Eu já tenho 33 anos, mas cada dia que passa tenho mesmo um amor brutal por esta profissão. 
Tenho bué ideias, apetece-me fazer mobiliário, apetece-me fazer design, apetece-me fazer 
tudo. Só que agora não tenho tempo para isso.

A.N.: O género de programação que o Lux tem exige que produzas muito trabalho a um ritmo 
um bocado “puxado”.

D.P.: O ritmo é puxadíssimo.

A.N.: Todas as semanas tens coisas novas e tens festas sazonais e eventos pontuais...

D.P.: Sim, mas existe um calendário e uma pessoa já está habituada. Nos meus primeiros 
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trabalhos o meu maior pânico era tipo: “Será que eu vou ter ideias a tempo?”. Agora não, é 
natural. Eu antigamente recebia um briefing e antes de o ler já estava com medo de não ter 
uma ideia fixe. Agora não, é natural, uma pessoa pensa, investiga, vê uns livros, vai à net, 
descontraidamente. Hoje em dia não existe um desafio impossível. Todos são possíveis e 
todos são fixes. Mas isso é uma cena que vem com o tempo e a velocidade vem com o tempo, 
depois começas a fazer as cenas a outro ritmo.

A.N.: Pois...para mim neste momento isso é um bocado assustador...

D.P.: Isso é o tempo. Com o tempo vai lá, toda gente vai lá. Não só pela técnica... Há tipos que 
tecnicamente são muita bons, muito melhores do que eu, que não sei mexer nos programas 
todos. Sei mexer naqueles que preciso. Nem quero saber... Cada um tem a sua área para se 
especializar

Eu nunca quis aprender a fazer sites e não sei quê...não é a minha cena.

A.N.: Estás a trabalhar com eles há muito tempo. Não existe um modelo ou Lux não diz: “Nós 
queremos seguir esta estética, há este modelo a seguir ou há este objectivo”?

D.P.: Não. Isso nunca existiu porque as inspirações deles não são design gráfico e as minhas 
também não. Por isso nunca existiu esse tipo de sugestão

A.N.: Sempre te foi dada a liberdade para fazeres o que querias a nível estético?

D.P.: Sim. O Lux, em conjunto comigo, e espero não estar a ser presunçoso, tem feito coisas 
que depois disso montes de pessoas vão atrás.
Por exemplo: a gente fez um jornal, pouco tempo depois toda gente fez jornais. E a gente 
achou: “Já chega!”

A.N.: Foi por isso que o jornal acabou?

D.P.: As pessoas têm saudades, mas o jornal não era para toda gente, era para pessoas um 
bocadinho mais velhas, para quem gostasse de ler. Aquilo tinha texto, não tinha imagens. Até 
a mim, que às vezes não tenho tempo para ler,  aquilo me obrigava a ler e me dava um grande 
prazer, gostasse dos textos ou não. 
Fez sentido nessa altura – depois uma pessoa muda. Por exemplo: Eu sempre criei as tipografias 
para tudo e a certa altura outros começaram a fazê-lo. Não estou a dizer que inventei isso ou 
qualquer tendência, mas que o Lux tem uma influência muito grande em Lisboa. 
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A.N.: Isso é que foi uma das razões que me levou a escolher este trabalho. Ninguém falou 
sobre isto ainda e realmente tem um impacto grande na cidade.

D.P.: Antes de eu trabalhar para o Lux, antes de estar na RMAC, eu olhava para aquelas coisas 
e pensava “estes tipos são os maiores!” O Lux, ou quem está lá dentro, tem a visão e permite a 
alguém fazer este tipo de trabalho e assim cria tendências. Existe uma tendência mundial mas 
Lisboa continua a ser pequena. Tudo lá fora pode estar a passar de uma certa maneira, mas as 
coisas cá dentro passam-se a um ritmo diferente. Se me perguntares ‘Mas tu queres seguir as 
tendências mundiais?’, respondo-te honestamente que não. E olhas para os meus trabalhos e 
para as coisas que se estão a passar lá fora e obviamente existe uma tendência paralela; eu não 
sou nenhum génio ao ponto de estar a fazer uma coisa completamente “fora” e espectacular. 
Quem me dera ser, mas não é o caso. Uma pessoa vê coisas e influencia-se...

A.N.: Mas não é algo que está na tua cabeça quando estás a trabalhar....

D.P.: Nunca olhei pra trabalho nenhum de atelier nenhum português ou de agência nenhuma 
portuguesa! Nem sequer me costumo inspirar em ateliers ou trabalhos de design. Procuro 
outras coisas, outras formas. Gosto muito de tipografia e de fazer tipografia e isso faz-me 
distanciar esteticamente dos outros. 

A.N.: A fonte Bruna de Queluz foi feita de propósito para o Lux ou era uma coisa em que já 
estavas a trabalhar?

D.P.: É tudo de propósito para o Lux. Imagina que me dizem: ‘Para o mês que vem vamos 
mudar o layout um bocadinho’. Já sei, ponho-me a fazer tipografias...E depois aquilo morre 
ali. Às vezes até é estúpido porque há fontes fixes...por exemplo tenho uma fonte que só usei 
duas vezes, só em dois flyers. E toda gente me diz: “Aquela fonte é brutal! Usa mais vezes!” 

A.N.: Mas depois já não podes usar noutro contexto que não seja o do Lux não é?

D.P.: Exacto. Isso já não faz sentido. Se me apetecesse voltar a usar no Lux não havia 
problema nenhum, mas um gajo continua a ter ideias e quer fazer letras diferentes...

Agora estamos a fazer uma brochura aqui da ALVA onde vamos ter as tipografias todas e já 
está com 250 páginas! É muito trabalho!

A.N.: A ALVA está com quantos anos?

D.P.: A ALVA vai fazer três anos em Janeiro. Há muito trabalho, mesmo muito e grande parte 
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do trabalho que vai para a brochura é seleccionado. Não vamos pôr tudo. Obviamente existe 
trabalho invisível aqui no atelier que não queremos mostrar a ninguém, mas que paga as 
contas. Mas aquilo vai ficar fixe. Acho que  tudo junto vai dar às pessoas uma maior noção da 
variedade do trabalho que aqui se faz. 

A.N.: A maior parte das pessoas está habituada às coisas mais identificáveis que vocês fazem..

D.P.: Isso é muito bom porque as pessoas chegam aqui e dizem: “Ah eu acho que isto foi feito 
por esta pessoa e isto foi feito por aquela pessoa..” por serem diferentes e aqui muitas das 
coisas acabam por ser feitas por mim.

A.N.: Isso era outra das coisas que eu queria saber. Eu sei que a ALVA não és só tu, mas muito 
do trabalho passa por ti..

D.P.: A ALVA sou eu, o Valdemar Lamego e o Ricardo Matos. O trabalho mais visível do 
Valdemar  é a revista Parq. O Ricardo tem um trabalho mais invisível, normalmente, faz as 
coisas mais institucionais. Os trabalhos para a Gulbenkian e o Museu Berardo, etc. sou eu 
que acabo por fazer. As pessoas chegam sempre cá com uma referência e pedem directamente 
para fazer os trabalhos comigo e as coisas de certa forma vão acontecendo assim, mas não é 
obrigatório.

A.N.: Trabalhar para um clinte como a Gulbenkian imagino que seja completamente diferente 
de trabalhar com o Lux...

D.P.: Não é muito diferente, por acaso. É diferente o processo, mas a pessoas estão com a 
mente super-aberta, são pessoas viajadas e vêem muita coisa...

A.N.:À partida para virem falar com vocês querem algo um bocado diferenciado...

D.P.: Não é só por aí. A nossa ideia como atelier é fazer as coisas bem feitas. Nós não somos 
doidos nem somos mais modernos que os outros. Gostamos é de fazer coisas bem feitas, seja 
do mais simples ao mais complicado. Há pessoal que chega aí e diz: “Eu percebo que vocês 
têm amor pela cena. Percebem de tipografia, mas eu quero fazer uma coisa muita simples..
não há cá magias”. E nós fazemos a coisa bem feita. A nossa preocupação não é estar na 
vanguarda. Fazemos desde relatórios de contas de empresa até às coisas mais modernas. E tu 
olhas para o trabalho e aquilo está bem feito. Ser designer, basicamente, requer bom gosto, 
ponto final. Tens que olhar para uma página, ou um poster ou um spread e ver: “Este texto 
está muito grande aqui, tem de estar mais pequeno. Este texto está todo desarrumado. Esta 
caixa azul devia ser preta. Tens que saber arrumar e tens que ter noção das proporções e tens 
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que ver se esta fonte combina ou não com outra ou por não combinar até fica bem.” O teu 
trabalho é esse. E isso nós sabemos fazer seja qual for o cliente.
Dizem que nós não somos muito “comerciais”. As pessoas meteram na cabeça que algo 
comercial é horrível, mas um trabalho comercial pode ser fixe.

A.N.: Pois isso depende da intenção do trabalho e de qual é o objectivo...

D.P.: Eu acho que nada é suposto ser horrível. A minha luta é sempre essa: é fazer as coisas 
bem. Quer seja comercial, quer não seja. Até porque comercial é tudo, os trabalhos fazem-se 
para vender alguma coisa. Há é diferentes públicos, mas a nossa luta tem sido essa, fazemos o 
mais comercial que for. Podem é ter a certeza que o fazemos bem feito. As coisas arrumadas, 
bonitas, proporcionais. A luta é essa, não é outra.

A.N.: Uma das razões porque eu escolhi fazer este trabalho, foi porque eu gosto muito 
da produção gráfica do Lux, sempre olhei para o trabalho e achei muito bom. Por isso é 
que gostava de falar com as pessoas que estiveram a trabalhar com Lux. Para perceber, 
exactamente, como é que as coisas se passaram, como é que se desenvolveram as relações. A 
ideia com que fiquei é que o ambiente é muito profissional, mas ao mesmo tempo familiar, na 
medida em que toda gente contribui, de certa forma, para aquilo acontecer como acontece.
É um exemplo em Lisboa porque foram os primeiros, a primeira “discoteca”, a trabalhar com 
designer gráficos de qualidade.

D.P.: Agora existem mais clubes a fazê-lo, mas foi o primeiro a ter preocupações gráficas.
E continuam, a cada ano que passa, a inventar coisas novas. A exposição que existe lá dentro 
agora é uma coisa nova. E vais ver como daqui a pouco tempo aquilo vai mudar. O Manuel 
Reis tenta sempre inovar e criar situações inéditas. A inovação é uma preocupação do Lux. 

A.N.: É fácil observar que a partir do momento que o Lux começa a expor a sua comunicação 
gráfica há uma série de outras discotecas que tentam fazer coisas parecidas. E isso é muito 
engraçado. E é engraçado reconhecer esse papel àquele sítio. Até porque o Lux não é só uma 
discoteca, também fazem exposições e concertos, etc..

D.P.: Aquilo não é claramente só uma discoteca. A decoração é super-preocupada, tens a cena 
dos vídeos, mesmo os artistas que lá vão. Falando dos artistas, eu não percebo nada de música 
electrónica, não é a minha cena de todo, mas sei o que se passa no mundo da electrónica 
através das programações do Lux. Vês as programações antigas e reparas que artistas que 
agora estão em alta já lá estiveram todos! Já lá estiveram quando ainda eram baratos e 
ninguém sabia deles. Porque estão lá o Pedro Fradique e o Rui Vargas que trazem todos esses 
artistas cá antes deles “rebentarem”. E depois quando já estão estabelecidos já não passam lá, 
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já não interessa porque já lá passaram.

A.N.: Quando andei a investigar o catálogo deles reparei que há uma série de artistas que já 
passaram lá há anos e que hoje são super conhecidos. Realmente a programação musical é 
muito...

D.P.: É imbatível! Não existe mais nenhum sítio em Lisboa com uma programação como a 
deles. Nem vai existir.
É impossível alguém investir como eles. Às vezes o investimento é maior e se calhar até 
dá prejuízo porque o artista foi um bocado mais caro e eles fazem um esforço na esperança 
de haver uma resposta por parte do público e isso nem sempre acontece. Como te disse 
não percebo nada de música electrónica, mas para quem percebe e gosta a programação é 
excelente.
Eu acho que eles estão à frente em tudo, por exemplo, foi a primeira discoteca a ter uma decoração 
com peças de colecção para as pessoas estarem lá, sentarem-se e estragarem. Hoje em dia já vês 
mais algumas discotecas assim com mais algum cuidado, mas sempre tudo com “azeite”.

A.N.: Aí o Manuel Reis tem um papel importante com certeza?

D.P.: Ele tem uma visão brutal dos campos todos e não faz esforço nenhum para isso. É algo 
que lhe sai naturalmente. É muito bom estar com ele e falar com ele, aprendes muito. E se 
tiveres a humildade para estar com ele e ouvir e não estar a pensar: “Então mas este gajo tá-
me aqui a dizer o quê? Ganda estupidez!” Porque o Manuel tem uma capacidade [fora do 
vulgar]...E eu aprendi a trabalhar com ele...porque ele não te vai dizer: “Ah, essa fonte é feia!” 
porque isso não é a cena dele. Mas, imagina, às vezes sugeria-me mudanças subtis como 
alterações na ordem das fotografias nas páginas ou mudanças de cores nas caixas de texto, 
coisas aparentemente insignificantes, mas que acabavam por fazer diferença no resultado 
final. É nestes pormenores que deves baixar a tua guarda e aprender. Eu sou designer gráfico, 
mas não sei tudo. Ele olha para o todo e tem a capacidade e sensibilidade para perceber o 
que funciona. Se tiveres a humildade para experimentar o que ele sugere vais ver que de uma 
forma geral funciona. Ele sabe o que está a dizer.

A.N.: É uma pessoa com sensibilidade para esse género de pormenores.

D.P.: Ele tem sensibilidade para tudo. Em qualquer coisa que ele se meta vai fazer bem feito. 
É um homem muita fixe para teres por perto e aprenderes com ele. Tenho aprendido muito 
com ele. Tem sido muito bom. E acima de tudo, ao fim destes anos todos, ele é super meu 
amigo e eu sou amigo das pessoas todas que lá estão. E, mesmo quando não há trabalhos, o 
pessoal fala-se e vai mantendo o contacto.
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A.N.: A relação acaba por extravasar o contexto do trabalho...Por curiosidade, tu és cliente do 
Lux?

D.P.: Sim. De certa forma sou.

A.N.: Não és frequentador assíduo..

D.P.: Assíduo não. Não sou muito “da noite”.
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ENTREVISTA A JOANA TORDO
designer gráfica e ex-colaboradora do LuxFrágil.

Data da Entrevista: 3 de Setembro de 2010
Local: Largo3

Alexandre Neves.: Qual foi o teu percurso até hoje e até começares a trabalhar com o Lux?

Joana Tordo.: Eu comecei com o curso de Design Industrial na Faculdade de Arquitectura depois 
trabalhei em Design Industrial cá e em Paris. Quando voltei de Paris abri uma empresa com 
uma sócia minha que era a JOMOJOTO em que desenvolvíamos produtos na área do Design 
Industrial. Nessa mesma altura com essa empresa trabalhei para o Lux durante um ano, um ano 
e pouco. Depois do Lux continuei a fazer trabalho na área do Design Gráfico, larguei quase por 
completo a área do Design Industrial. Entretanto deixei de ter essa empresa com essa minha 
sócia e hoje em dia trabalho por conta própria, continuo a trabalhar em Design Gráfico, faço 
paginações, faço livros, faço publicações, faço capas de livros, flyers, catálogos..

A.N.: Print basicamente..

J.T.: Print basicamente, nem mais. Tenho pouca experiência de webdesign, tenho 
programadores que às vezes trabalham sobre o meu layout, mas é sempre um trabalho 
secundário na minha actividade como designer gráfica.

A.N.: Antes de trabalhares para o Lux olhavas para o trabalho deles e reconhecias qualidade 
no trabalho que desenvolviam? Tendo em conta que foram a primeira “discoteca” que apostou 
no trabalho de designers gráficos bons e que apostou na comunicação...

J.T.: Isso não é necessariamente verdade porque o Lux vem do Frágil e o Frágil na altura 
tinha um designer gráfico que era o Francisco Rocha. Antes do Francisco Rocha houve outras 
pessoas que não me recordo.

A.N.: O Francisco Rocha chegou a fazer coisas para o Lux também ou não?

J.T.: O Francisco Rocha fez mais coisas para a Bica do Sapato e para Lux fez, mas na 
perspectiva de artista e não na perspectiva de designer.

A.N.: Como Vjing por exemplo?

J.T.: Exactamente como Vj. Mas já desde essa altura penso que o Manuel Reis teve essa 
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preocupação com o Design. Embora na altura, se calhar, “Design” nem sequer fosse um termo 
tão usado cá, mas eu acho que sempre houve essa preocupação.

A.N.: As perguntas que tenho a fazer sobre o trabalho têm a ver com a tua relação com Lux 
como cliente. O que é que te é pedido quando te lançam um briefing? É te dada liberdade total 
ou não? Pediram-te para seguires uma determinada estética? Deram liberdade para sugerires o 
que quisesses? Como é que isso funcionou?

J.T.: Eles dão-te a liberdade de fazeres o que tu quiseres. É dos poucos trabalhos em que 
isso acontece, mas o Lux participa muito no trabalho do designer, não é algo que faças 
autonomamente no teu atelier. Há muito input da parte deles e há muitas vontades que acabam 
por ser atendidas e respeitadas. E depois, se calhar um bocadinho como tu dizias, naquela 
perspectiva: “Uáu! Bem! Há imenso investimento aqui. E isto é mesmo uma coisa muito 
boa!”. Quando começas a trabalhar sentes-te muito pequenino nessa escala. Eu tenho essa 
impressão. E portanto quando eu fui trabalhar, e foi a seguir ao Ricardo Mealha e eu era uma 
“beginner”, tive alguma dificuldade em me integrar e em conseguir perceber até que ponto é 
que eu podia fazer aquilo que eu realmente queria ou não. De resto não há linhas de conduta 
muito específicas: nós temos liberdade de fazer o que quisermos, mas o Lux não deixa de ser 
um cliente que tem vários factores: é um “sítio da noite”; tem um lado social; tem um lado 
“cutting edge”; quer estar sempre à frente das coisas; tem muitas promoções durante o mês 
inteiro, portanto tem que ser muito ecléctico, mas por outro lado tem de satisfazer todos os 
músicos que tocam lá e todo o tipo de público que vai. Portanto não havendo um briefing 
específico, há muitas condicionantes que fazem com as coisas seguiam de uma maneira e não 
doutra. E depois é conforme os anos. Uns anos prezam mais uma espécie de economia de 
imagem, estamos a falar das revistas e dos textos. Há outros em que a imagem é muito mais 
forte; há uns anos em que tudo o que é acabamento é muito valioso e é muito usado; outros 
anos em que se corta esse tipo de linguagem e se faz coisas que sejam mais conceptuais e que 
têm menos a ver com exercícios de estilo, que às vezes o design pode ser. Nesse sentido eu 
acho que eles dão liberdade, ou seja, tu é que estabeleces qual é o caminho que queres fazer, 
mas é tudo muito orientado também pelas tendências da altura.

A.N.: Por exemplo, na altura que trabalhaste com o Lux havia especial preocupação com o 
custo de produção? 

J.T.: Há duas coisas que se tem que ter em conta que são os prazos de entrega das coisas, 
porque o material, normalmente, fecha sempre em cima da hora e portanto se tens três dias 
para fazer cinco mil flyers não podes, obviamente, estar a ter grandes custos. Por outro lado 
– e isso é uma vantagem de trabalhar com Manuel Reis –  se ele gosta de uma coisa, ele vai 
fazê-la. E se tiver que alterar os prazos, se tiver que alterar datas e se tiver que investir um 
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bocadinho de mais dinheiro, ele investe se vir que vale mesmo a pena. E isso é uma prática 
que não é muito comum neste tipo de áreas. 

A.N.: Referes-te a essa flexibilidade?

J.T.: Sim. Porque a ideia que eu tenho das discotecas é que toda gente tem a ideia que o flyer 
é uma coisa descartável. Os do Lux põem-se na parede, mas a maior parte dos flyers tu não 
pões na parede e portanto para que é que se vai estar a preocupar com a estampagem, com um 
cunho, com um relevo, com acabamentos, etc, quando aquilo depois é para estar tudo pelo 
chão da discoteca quando  a noite acaba?

A.N.: Uma das razões pelas quais escolhi falar um bocado sobre o trabalho deles é que 
existem vários convites e flyers que se tornaram “collectables”, objectos de colecção. Há 
pessoas que guardam os flyers, estando ligadas ao Design Gráfico ou não, que vem qualidade 
naquele trabalho e gostam deles enquanto objectos e não apenas como papel descartável.

Imagino que te exigisse um volume de trabalho um bocado complicado, suponho que chegue 
a uma certa altura do mês e de repente tens que entregar imensas coisas variadas. Como é que 
isso funcionava? Conseguias planear?

J.T.: O que se passa é o seguinte, quando se chega a uma imagem de um flyer mensal esse 
layout acaba por ser repetido nos meses que se seguem. Portanto quando o desenho já está 
garantido é meio caminho andado. Havia alturas em que era preciso redesenhar. O poster 
passava a ser um flyer desdobrável ou passava a ser um livro ou ia haver uma festa especial 
[para qual era preciso  fazer um convite]. Normalmente os timings eram muito apertados, mas 
isso é uma coisa que já se sabia. Chegava ali uma altura em que as pessoas dormiam muito 
pouco, trabalhava-se muito porque o trabalho tinha que estar pronto. Tu não podes dizer: 
“Agora vou ficar aqui sentadinho e ou isto funciona a horas ou eu não trabalho.”. Até porque 
muitas das confirmações dos músicos eram feitas tarde porque os horários nos outros países 
são diferentes ou porque diziam que vinham, mas depois não vinham. E afinal o patrocínio é 
da Famous Grouse ou Johnie Walker? Estás a perceber? Havia muito esse tipo de situação. 
Mas essa adrenalina faz muito parte deste tipo de ambientes.

A.N.: Exacto. Pois essa também foi a ideia com que fiquei.
Eu tenho muitas perguntas à volta dos mesmos assuntos. Basicamente a ideia é perceber como 
é que  funcionava e como era a relação com eles e a relação deles com os designers. 
Por exemplo, estou-me a lembrar que a certa altura fizeste para o Lux Frágil umas coisas que 
parecem uns booklets, mas que são desdobráveis. Esse trabalho criou problemas de produção? 
Ou foi uma coisa em que tiveste mais algum tempo para trabalhar?
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J.T.: Na produção as coisas passavam-se, de facto, muito rápido. Um flyer tu fazes num 
dia e, se calhar, para estes precisavas de três dias. Quando querias fazer uma coisa mais 
elaborada é óbvio que tinhas mais tempo. Nesse sentido, isso não dava assim tanto trabalho 
(de produção) porque era feito em cadernos. Fazias o caderno das oito folhas e eles depois 
faziam lá os cortantes na altura e acrescentavam os pontos de arame, a capa era sempre feita 
à parte porque tinha o tal desdobrável com o programa. Nessa altura a programação durante 
muito tempo vivia de teres uma imagem que ilustrava o mês e teres a programação do mês 
e ser um poster normal. Um bocadinho ao estilo das coisas do Fabric, em Londres. Depois a 
partir daí como havia muito folheto e panfleto que era feito “solto” todos os meses. Tentou-
se arranjar um formato mais pequeno que permitisse ter tudo junto. Esse formato mais tarde 
veio dar, entre aspas, de uma forma quase prosaica – não posso dizer isto, mas.. –  veio dar à 
revista onde o Diogo Potes trabalhou. Não é uma sequência, mas já não depende de flyers, tem 
um outro formato. O Lux ganhou um bocadinho outra estrutura. A Susana Pomba e o Dexter 
começaram a trabalhar lá de uma forma mais regular e portanto todos os textos podiam ser 
escritos não é?

A.N.: Passou a haver mais conteúdo..

J.T.: Havendo conteúdo faz sentido porque as pessoas não aguentam flyer sobre flyer sobre 
flyer. Portanto estes livros de imagens acabaram por ser o início das revistas e dos jornais e 
tudo mais. O início enquanto procura de um formato.

A.N.: Por curiosidade, tu costumas ir ao Lux enquanto cliente?

J.T.: Sim. Hoje em dia vou menos, mas é mais por questões familiares. Eu gosto do Lux e 
gosto de ir ao Lux e gosto de chegar lá e ser bem tratada e conheço as pessoas. Mas a verdade 
é que quando estava no Lux estava mais dentro do mundo musical do que estou hoje em dia.

A nível de estrutura como é que aquilo funciona. Nós trabalhamos como designers gráficos 
e eles dão-nos o apoio todo que precisamos. Eles também já sabem muito bem como é que 
hão-de trabalhar. Eu na altura trabalhava muito com a Lúcia, que faz parte da produção. A 
programação estava a cargo do Pedro Fradique, não sei hoje em dia quem é que faz isso, 
mas o trabalho chegava de uma forma muito concisa. Todos nós sabíamos para o que é que 
estávamos e aquilo era rápido. O papel do Manuel Reis é completamente fundamental. Ele 
não é o patrão inatingível. É a pessoa que telefona e que diz não gosto disto, gosto disto, altera 
aqui, estive a pensar e vê lá se mudas esta cor, etc. É uma pessoa muito presente que tem 
ideias muito fixas, mas depois, se as coisas tiverem do agrado dele, tens toda a liberdade. Isto 
é quase um contra-senso  mas é assim.
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A.N.: Percebo. Eu fiquei com a noção que o Manuel Reis faz uma gestão até ao nível do 
pormenor. Foi a ideia com que fiquei, que é muito atento.

J.T.: Tu já chegaste a falar com Diogo não já?

A.N.: Sim, falei. Ele disse que trabalhava muito com ele e que inclusivamente houve ocasiões 
em que se sentou a trabalhar mesmo com o Manuel Reis e a trocarem ideia enquanto fazia as 
coisas e até tem lá um computador onde vai finalizar os flyers com o Manuel Reis. Portanto 
essa ideia de que ele está muito presente já tinha percebido.

J.T.: E é engraçado porque ele de facto vai apostando em pessoas novas e isso acaba por 
ser bom. É um trabalho muito exigente e para o qual tens que estar muito bem preparado e 
tens que conseguir uma estrutura que te permita esses dias mais puxados. Por exemplo nos 
períodos das festas, em que é preciso fazer os convites de aniversário etc., gerava-se uma 
grande tensão lá dentro porque havia muitas coisas em jogo e porque são investimentos 
enormes e eu confesso que dada a minha tenra idade na altura não tinha muita capacidade 
de lidar com isso. Ou melhor, eu lidava com isso e fazia as coisas, mas não sabia muito 
bem dividir a linha entre eu designer e eles clientes e às vezes as coisas ficavam um bocado 
instáveis demais e tornava o trabalho mais complicado. Mas o Lux é um óptimo patrão. Eu se 
calhar tive o Lux cedo demais, mas sabendo o que sei é um daqueles clientes que é muito bom 
ter e foi muito bom um dia terem-me passado aquilo. Aprendes muito e as pessoas são muito 
receptivas e acreditam no teu trabalho e são positivas. E tudo é uma festa não é? Há sempre 
festas. Portanto tu acabas o teu trabalho e no dia a seguir tens uma festa ou um DJ que vem 
cá ou um concerto. Acabas por fazer parte daquilo tudo. Não é como os clientes que eu tenho 
hoje em dia. Eu estou aqui a trabalhar no meu escritório e envio-lhes as coisas, é mais formal. 
Ali é tudo muito mais familiar.

A.N.: Neste momento terias disponibilidade para trabalhar para um cliente com as exigências 
do Lux? 

J.T.: Sim acho que tens sempre porque vês quais são as prioridades, quais são as pessoas a 
trabalhar para ti. O Lux tem a garantia de que são meses e meses de trabalho e são clientes 
que pagam e isso é uma coisa boa. Portanto há sempre estrutura desde que haja compromisso. 
Eu na altura fazia as coisas muito mais sozinha. Tinha alguma dificuldade em ter uma equipa 
e em ser patroa de alguém e “estar no mercado” porque também era muito mais nova. Hoje 
em dia acho que era tudo mais fácil. 
Tens o exemplo do Diogo Potes, ele tem imensos clientes e o Lux ao mesmo tempo. Não 
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podes ter o Lux como cliente exclusivo porque também não chega. Até porque com o Lux às 
vezes vêm outros trabalhos e portanto é bom aproveitares. 

A.N.: No teu caso o Lux abriu portas para outras coisas, para outros clientes? Ou expôs-te de 
alguma forma a outras pessoas?

J.T.: Expôs, obviamente que expôs. E eu acho que hoje em dia, não sei se tu terás essa 
percepção, mas o mercado é muito rotativo. Abre num dia, mas é para uma coisa pontual 
e depois a seguir não quer dizer que te chamem. Porque não há assim tantos sítios como o 
Lux. As outras discotecas não te vão chamar porque tu és concorrência e depois tudo o que é 
mais institucional também tem um bocadinho de receio porque pensa: “Então mas é isto que 
ela faz?”. Quando tu não tens outro currículo para além daquele e na altura o resto do meu 
trabalho era muito pequenino –  pensam assim: “Mas ela é capaz de fazer um livro ou algo 
assim?”. E isso também tem as suas complicações. Mas é uma aprendizagem muito boa.
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ENTREVISTA A PEDRO FRADIQUE
Responsável pela comunicação gráfica do LuxFrágol 

Data da Entrevista: 24 de Fevereiro de 2011
Local: LuxFrágil

Alexandre Neves.: Que responsabilidades tem na estrutura do LuxFrágil?

Pedro Fradique.: O meu papel envolve duas coisas: Por um lado a programação que faço 
em conjunto com o Rui Vargas, com o Manuel Reis e com vários outros inputs. Faço a 
coordenação da programação, o processo de contratação, todo o que involve a produção, 
alugueres, materiais, etc e tudo isso é feito em co-responsabilidade com o Rui Vargas. E para 
além disso sou responsável também por tudo o que tem a ver com a comunicação: flyers, Net, 
estratégia de comunicação, onde entra um grande contributo do Dexter e da Susana Pomba. 
Inicialmente era eu sozinho, agora felizmente é com mais gente. Portanto algo como: Director 
de comunicação ou responsável de programação e comunicação. 

A.N.: Como é que funciona a “estrutura” do Lux?

P.F.: Comparando com outros clubes somos poucos, mas em comparação ao que é normal 
num clube já é uma estrutura considerável. Tem crescido. Há um momento na abertura do 
Lux em que ainda não estava cá, depois vim eu, mais tarde mais veio mais alguém para me 
ajudar. No início era o Rui Vargas que fazia tudo. Nos primeiríssimos meses fizemos alguns 
eventos com promotores externos. Mas actualmente 90% da programação do Lux é comprada, 
digamos assim, ou negociada  por nós. Há uma ou outra noite delegadas a outras pessoas, 
mas mesmo essas passam por nós. E há medida que se vão desenvolvendo outros projectos a 
estrutura tem vindo a crescer. 
O Dexter veio numa altura em que surgiu a revista e uma maior dinâmica na comunicação, 
a Susana Pomba veio na altura em que decidimos entrar no Facebook e no Twitter, etc. E o 
futuro sabemos lá...

A.N.: O que é que o Lux procura oferecer? Que mais ninguém oferece em Lisboa?

P.F.: O que o Lux procura oferecer, se tiver que resumir numa expressão muito simples é “o 
prazer da descoberta”. No fundo o Lux é um sítio onde as pessoas se vem divertir, dançar, 
beber copos, mas tem uma ambição de as levar a descobrir mais qualquer coisa para além 
disso. Seja a música, o “decor” do espaço, a comunicação ou uma alegre combinação de todos 
esses factores. O Lux por um lado tem essa ambição de proporcionar o prazer da descoberta 
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e por outro existe uma intenção de fazer um “upgrade” da cidade. Isso hoje é menos óbvio, 
talvez, do que em 1998, mas o Lux quando aparece tem uma lógica de colocar Lisboa a par 
com as outras cidades todas. Antes, as bandas só vinham cá depois de terem sucesso noutro 
sítio. A ideia era a de que pode acontecer aqui o que aconteceu ontem em Londres e vai 
acontecer amanhã em Berlin, e para mês que vem em Paris. Não ficarmos para o fim, estarmos 
mais ou menos ao nível do resto das cidades da Europa. Isso hoje em dia é mais evidente, 
mas em 1998 não era. Havia uma série bandas, na altura, que nunca tinham cá vindo e que 
entretanto se banalizaram. A primeiríssima coisa que fiz no Lux – ainda não trabalhava no 
Lux, estava a trabalhar na Fnac – foi uma festa com os “Thievery Corporation” que na altura 
eram desconhecidos e correu muito bem. Tornaram-se uma banda do mainstream, gigante, 
tipo United Colors of Benetton, na altura eram só dois músicos de Washington que ninguém 
conhecia, que trouxemos por uma quantia irrisória, em conjunto com a editora. 

Portanto Lisboa já está muito mais “nivelada” com outras cidades. E é vista como uma cidade 
com “movida” e cheia de acontecimentos, às vezes mais acontecimentos do que público, eu 
diria... 
Mas em 1998 não era bem assim. E isso tem a ver com o cosmopolitismo de Lisboa no “pós-
EXPO’98”, que foi algo que esteve sempre por trás do trabalho do Manuel Reis. Essa ideia 
de “empurrar” um bocado a cidade e criar coisas na cidade, e proporcionar esse “prazer da 
descoberta”, surpreender e mostrar novas coisas às pessoas e dar-lhes algo com qualidade, 
que elas reconheçam, seja a qualidade de som, seja a qualidade da decoração do espaço, etc. 
Esse tem sido o mote e aquilo que nos tem motivado ao longo dos anos e que faz com que 
tenhamos de ir procurando novas coisas e novas maneiras de surpreender. E a comunicação é 
reflexo disso.

A.N.: Quais são as influências estéticas, musicais, etc. do Lux ? São identificáveis? Existe um 
modelo a seguir?(ou vários?)

P.F.: Um modelo a seguir...não existe. Num ponto de vista mais alargado pode-se dizer 
que o Lux vai “beber” a vários clubes. Por exemplo o “Palace” ,em Paris, dos anos 70, 
provavelmente é uma referência mais próxima do Frágil do que do Lux, mas podemos falar 
do Palace, do Hacienda ou outros clubes que marcaram o seu tempo, podem ser influências e 
inspirações, mas no fundo resulta do trabalho do Manuel Reis. É um trabalho que vem desde 
o final dos anos 70 princípios dos anos 80. Primeiro no Frágil, depois numa série de festas 
maiores que o Frágil fez. Fez uma festa muito grande no décimo aniversário na Tabaqueira, 
depois houve também uma festa grande de passagem de ano no Convento do Beato, que salvo 
erro foi a primeira vez que se usaram vídeo-projecções para animar o espaço e também se 
fizeram outra festas com o Porto de Lisboa no Armazém 22. Foram experiências em que a 
estética e os princípios de funcionamento do Frágil foram ampliados para uma escala maior 
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e no fundo é aí que o Lux “pega”. Foi uma ampliação de uma coisa, que era relativamente 
mais pequena e mais elitista, localizada temporalmente e geograficamente ali [no Bairro Alto 
dos anos 80], para uma quantidade e diversidade de pessoas maior. Aquilo que faz com que 
o Lux seja visto como mais do que uma simples discoteca está relacionado com o trabalho 
permanente do Manuel Reis e a escolha das pessoas com quem trabalha nas diferentes áreas, 
na comunicação, na decoração, os DJs, etc. esse é o fio condutor.

A.N.: Qual é o público do Lux? Existe um público-base? Está a mudar?

P.F.: Não sei se existe um “público-base”. Antes de mais o Lux é um espaço de encontro de 
vários públicos. Fala-se muito de um público Lux ou uma esquerda Lux...mas eu acho que 
esse “chapéu” é vasto demais. Há vários públicos desde as pessoas que frequentavam o Frágil 
até quase aos seus netos. Obviamente que há mudança de público, no sentido em que há um 
permanente rejuvenescimento do público, na medida em que há uma tendência, praticamente 
universal, das pessoas passarem a sair menos quando ficam mais velhas. 

O meu público é um público exigente, que reconhece determinadas diferenças quando as 
coisas são bem feitas ou mais bem feitas do que noutras circunstâncias. Não sei se todo o 
público é exigente ou não, mas não gosto muito de fazer juízos sobre as pessoas mais novas, 
se são mais assim ou assado, se se portam melhor ou pior, etc.. Há uma cultura de clube que, 
de facto, é diferente agora. […]
Mas estou convencido que o espaço faz a sua própria selecção, quer a através da porta, quer 
através do modo de funcionamento do espaço. Não é que nós “eduquemos” as pessoas, mas 
o Lux é para quem souber lá estar; souber aproveitar; para quem se souber comportar; para 
quem souber desbundar sem chatear os outros; para quem souber estar “bezano” como deve 
ser, sem estar a cair para cima dos outros, etc.

[O público] Está sempre a mudar e em Lisboa também me parece que está sempre a mudar 
e por exemplo o Bairro Alto mudou muito nos últimos anos. Mas acho que essa mudança 
tem mais a ver com o rejuvenescimento do que propriamente se são mais assim ou mais 
assado. Claro que são diferentes [os “novos” públicos], têm telemóvel, vêm tudo na net, 
etc.. Tudo isso eram realidades extremamente diferentes há uns anos atrás. E daí vem a 
nossa preocupação numa “não estagnação”, mas eu estou convencido que apesar tudo, 
comparativamente a outros sítios, há ainda uma variedade grande de pessoas. E há bastantes 
argumentos para fazer sair as tais pessoas que saem menos, ou que deixaram de sair com 
tanta regularidade. Na passagem de ano, por exemplo, o Lux tinha um público relativamente 
mais velho. Sendo que não há nada, à partida, negativo ou prejudicial em relação aos “putos”. 
E não são todos iguais. E voltamos ao princípio, eu procuro pessoas curiosas, interessadas, 
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exigentes e essas não são só as que têm mais de 20 ou 30 anos, podem ter agora 18 ou 19. E 
são essas pessoas que quero que comecem a ser o público do Lux. Aliás esse até foi um dos 
desafios do jornal: “Para quem é que escrevemos?”. E aí houve uma tentativa de ter textos 
que conseguissem comunicar com pessoas de idades e gerações diferentes. Lembro-me de 
discutirmos como havíamos de falar com os mais novos sem recorrer à linguagem do SMS e 
aos lols e smiles, etc.. Portanto, como é que íamos fazer textos que os fizessem pensar. 
No fundo foi mais uma vertente do projecto [Lux].

A.N.: Qual é o “universo” que o Lux procura transmitir com a comunicação gráfica? E qual é 
o fio condutor das propostas gráficas?

P.F.: No fundo tem a ver com integrar, confirmar e ampliar esta ideia de novidade/qualidade 
que o espaço e a sua programação põem em prática. Quer pelo funcionamento do Lux, quer 
pela forma como o espaço está construído e elaborado. Quer pelo modo que é programado, 
a comunicação é uma extensão – extremamente importante – deste quadro de intenções. 
Tal como na programação e na decoração do espaço não queremos ficar agarrados à mesma 
receita ad eternum e queremos surpreender as pessoas, tentamos fazer o mesmo através da 
comunicação. 
A cultura dos flyers já existia, mas desenvolveu-se bastante nos últimos anos, e tornaram-se 
política comum. Mas os flyers do Lux sempre se distinguiram do resto, sem nenhum desprezo 
pelo que é feito noutros sítios. 
A especificidade e especialidade do Lux, de alguma maneira, é também perpetuada na sua 
comunicação. E fazem-se experiências e correm-se riscos tal como na programação e na 
organização do espaço e das festas. 

Há uma diversidade/novidade/qualidade/experimentação/surpresa que tem a ver com a 
coerência geral da percepção do espaço. Fundamentalmente é isso.

A.N.: Qual é o papel do design gráfico na política de comunicação do Lux? A sua importância 
tem vindo a diminuir com a evolução das redes sociais?

P.F.: Isto é para mim uma dúvida. Eu acho que o design gráfico tem importância e ao longo da 
história do Lux teve muita importância, tanto a divulgação através de flyers como a elaboração 
de convites. Qual é essa importância no cenário em que estamos agora a viver? Eu acho que 
ninguém sabe muito bem. É óbvio que a comunicação online em geral, e a das redes sociais 
especificamente, ganhou um espaço enorme. E esse espaço é ganho em sacrifício de alguma coisa. 
A produção gráfica, de alguma maneira, tende a perder espaço perante isto. É aquela questão: será 
que os livros vão desaparecer? Ou os jornais? Irá essa desmaterialização concretizar-se? 
O flyer tornou-se apenas mais um dos suportes de comunicação. Deixámos por exemplo de fazer 
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publicidade na Imprensa, que foi algo que sempre tivemos e hoje praticamente não temos. 
Portanto, o flyer já não tem a mesma preponderância, mas continua a ser algo importante e 
que deve existir. E continua a haver muita gente a coleccionar os flyers. 
Hoje, a nível de gestão de esforço e de pessoas, há quase mais investimento no resto do que no 
flyer. Claro que depois o material é integrado online. Os flyers estão sempre disponíveis online 
em formato pdf, por exemplo. Os textos também acabam por ser utilizados nos dois suportes. 
Neste momento é algo que está em mutação e nós cá estamos para perceber para onde vai. 
Mas ainda não abdicámos do flyer. 

A primeira festa “Green Ray” foi o primeiro evento em que houve uma desmaterialização dos 
convites. O convite era feito através de uma página do Facebook, criada para esse evento, 
que nos permitia aceitar ou não as pessoas. Cada um dos convidados recebia depois um link 
para o seu convite em formato digital que estava associado à sua conta de Facebook. O que 
fazia com que cada convite fosse gerado com os dados particulares do convidado, graças a 
um código exclusivo, cada convite era pessoal e diferente de todos os outros. É um sistema de 
identificação que estamos a ponderar utilizar para fazer cartões de acesso ao Lux. 
Aqueles convites luxuosos que fizemos no passado eram uma coisa diferente. Não vamos 
dizer que deixamos de fazer convites – nem tanto ao mar nem tanto à terra. Mas quando 
começas a pensar em despesas de correio, de envios, cartas que se extraviam, convites 
roubados versus uma coisa em que praticamente não gastas papel... É uma área em que se 
está a desenvolver muito depressa e na qual tentaremos, à semelhança do que fizemos noutras 
situações, fazer as coisas de maneira diferente e curiosa.

A tecnologia em si nunca é um fim, nem o luxo dos materiais. Trabalham ambos para um fim 
comum que é a postura do Lux.

A.N.: Como é que a crise económica tem afectado a política de comunicação do Lux? Houve 
períodos em que o custo de produção não pareceu ser um factor inibidor na criação dos 
convites, flyers, etc...

P.F.: Obviamente que afecta. Mas o inverso também é um pouco verdade, ou seja, a 
necessidade é a mãe da invenção. As boas ideias não são necessariamente as mais caras. 
Por exemplo, o jornal podia ser caro quanto aos textos, às colaborações, mas a impressão não 
era uma coisa fora do comum. 

A.N.: Como se processa a selecção dos designers com quem têm trabalhado?

P.F.: A partir de uma certa altura passámos a ter, digamos assim, um designer residente, que é 
o Diogo Potes. Até aí todo trabalho de design gráfico era feito fora e era-nos enviado e andava 
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para trás e para a frente. Na altura da revista comprou-se um computador, fez-se uma proposta 
ao Diogo Potes e ao Patrick Goor que é quem faz o site.

A selecção no fundo tem a ver com as pessoas com quem gostamos de trabalhar e de quem 
gostamos do trabalho. Há uma preponderância grande do Ricardo Mealha e do atelier Ricardo 
Mealha e Ana Cunha (RMAC), que já tem um trabalho anterior com o Manuel Reis.

A.N.: Chegou a trabalhar para o Frágil também?

P.F.: Sim. O Ricardo Mealha ganhou uma visibilidade e notoriedade que teve a ver com o trabalho  
que fez para o Frágil com Manuel Reis e depois com o Lux e também com uma série de coisas que 
fez para o Ministério da Cultura. Vários trabalhos que fez para o Lux foram premiados. 
Por vicissitudes económicas e de trabalho houve uns intervalos com o Ricardo Mealha. 
Também não houve muita gente a desenhar para nós. Houve umas experiências com a 
Revdesign que estavam relacionadas com o arranque do site; depois voltámos a trabalhar 
com o Ricardo Mealha; depois houve uma colaboração com o Jonathan Beach; houve uma 
pequena colecção feita pelo João Vinagre; houve um período com a Joana Tordo; houve 
alguns flyers do Francisco Rocha no início; e depois dentro da RMAC trabalhámos com várias 
pessoas, com o Ricardo Mealha, com a Ana Cunha e com o Diogo Potes. E entretanto temos 
estado com o Diogo porque ele tem um estilo que se renova e é uma pessoa que procura 
coisas novas. E a ideia aqui é as pessoas evoluírem connosco e nós com as pessoas. Para 
qualquer pessoa na área do Web Design ou do Design Gráfico o Lux é um cliente apetecível, 
não tem grandes normas ou obrigatoriedades. 

A.N.: Como surgiram o logótipo e o símbolo do Lux Frágil?

P.F.: A identidade gráfica inicial do Lux e da Bica do Sapato é do Ricardo Mealha.

A.N.: O desaparecimento do símbolo da vossa comunicação, por volta de 2002, foi uma 
decisão estratégica planeada desde a sua criação? Ou resultou da constatação que o logótipo 
só por si era um identificador suficientemente “forte”?

P.F.: Não foi uma decisão estratégica. No início estava muito presente e de um momento para 
o outro deixou de estar sem que nós tivéssemos uma percepção total disso. Nunca quisemos 
refazer o logo ou a imagem, embora a partir de certa altura o tenhamos achado um bocado 
“velho”. Agora até temos uma versão nova do logo, mas que não está em lado nenhum, não 
está no site nem em nenhum flyer. No fundo o logo são as letras. 
Há mais um vontade geral de constante inovação do que propriamente uma estratégia 
de marketing.



181

Nós damos imensa liberdade às pessoas com quem trabalhamos e apenas lhes pedimos que 
nos surpreendam tal como nós pretendemos surpreender as pessoas.

A.N.: Qual é o futuro dos suportes físicos?

P.F.: Não há dúvida que a parte Web tem tido um crescimento absolutamente incontornável. 
E uma boa parte do trabalho tem de ser canalizado para aí. Temos vídeos, animações, fotos, 
galerias, etc... Nós durante muito tempo, praticamente, não tínhamos fotos de nada do que se 
passava no Lux. Só passou a existir isso com a criação de uma secção da revista chamada I 
Was There [uma rubrica regular de reportagem fotográfica retratando noites seleccionadas]. E 
aí percebeu-se que as pessoas gostavam muito disso.

[…] Mas a vida não acaba no Facebook. Há gente que não está no Facebook. E há de haver 
qualquer coisa depois do Facebook. Sobretudo é bom não perder a fisicidade das coisas. 
As pessoas continuam a gostar de receber uma coisa com a qual interagem. E o Facebook 
também pode criar um bocado a ilusão de viver tudo sem chegar a por os pés no Lux. As 
pessoas têm de ter curiosidade para ir ao Lux...

A.N.: Qual é a tiragem normal para os programas e flyers do Lux? E como é feita a 
distribuição do material de divulgação?

P.F.: A tiragem andou sempre por volta dos quatro aos sete mil exemplares. Não tem variado 
muito. A distribuição é algo que falha um bocadinho do nosso lado. É feita em Lisboa em 
sítios seleccionados, nunca entregamos flyers às pessoas nem pomos flyers nos carros. A 
distribuição principal é feita no Lux. E os flyers são ainda disponibilizados em vinte ou trinta 
locais como a Fundação Calouste Gulbenkian ou a Culturgeste e em alguns restaurantes que 
são frequentados pelo público que passa no Lux. A distribuição não é o nosso forte. Mas 
arriscava-me a dizer que não há colecção de flyers mais coleccionável do que a nossa. 

A.N.: Como é a relação com as marcas que se querem associar ao Lux?

P.F.: Nós temos uma certa preocupação com a subtileza. Não queremos as coisas muito in 
your face como se vê às vezes noutras festas.
Com os patrocinadores procuramos evitar o overbranding e respeitar o cliente e a sua 
privacidade. 
Nas noites patrocinadas há uma zona de projecção onde aparecem os vídeos dos 
patrocinadores, mas esses vídeos não podem ser um anúncio de televisão. Agora não acontece 
tanto, mas houve uma altura em que as pessoas com quem trabalhávamos na área do vídeo 
desenvolviam esses trabalhos, que depois as marcas acabavam por utilizar, como a Absolut ou 
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a Cutty Sark. No fundo as coisas têm de se encaixar umas nas outras, têm que ser coerentes. 
Se fazes um esforço num certo sentido, seja através da programação, ou da decoração do 
espaço, ou da comunicação, não vais fazer o contrário doutro lado. E os patrocinadores foram-
se habituando a que as coisas feitas connosco tinham regras específicas que são diferentes de 
fazer coisas num festival de música ou noutra discoteca.

A.N.: Por curiosidade. O que era o edifício antes? Qual era a sua função? 

P.F.: O edifício era um armazém da Socarmar (Sociedade de Cargas e Descargas Marítimas, 
S.A.) e salvo erro foi o primeiro edifício em betão armado da zona do porto de Lisboa e 
grande parte da sua estrutura foi mantida. 






