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About

Instituto is a focal point for different 
forms of cultural expression. It is 
the result of a project to breathe new 
life into an old warehouse, which, like 
much of Porto’s built heritage, had 
lain abandoned for several decades. In 
2018, the building was restored by Paulo 
Moreira architectures, which opened 
a studio in the building and created 
Instituto as an interdisciplinary 
extension of their practice. Instituto 
has become a place for sharing and 
debating architecture, art, design, 
urban culture and spatial practices, 
with an emphasis on matters of social 
and political concern in contemporary 
society.

Sobre

O Instituto é um ponto de encontro de 
diversas formas de expressão cultural. 
Surge da vontade de ativação de um 
antigo armazém que, tal como uma parte 
significativa do edificado do centro 
do Porto, esteve abandonado durante 
várias décadas.Em 2018, o edifício 
foi reabilitado por Paulo Moreira 
architectures, que ali instalou o 
seu atelier e criou o Instituto como 
extensão da sua prática. O Instituto 
tem vindo a tornar-se num espaço de 
partilha e debate sobre arquitetura, 
arte, design, cultura urbana e práticas 
espaciais, com ênfase em problemáticas 
de índole social e política da sociedade 
contemporânea.



In the heart 
of Porto

Instituto is located on Rua dos 
Clérigos, in the historic centre of 
Porto, within a short distance of 
some of the city’s main monuments and 
landmarks, such as Clérigos Tower, 
Avenida dos Aliados, São Bento Station, 
the Cathedral and the Portuguese Centre 
of Photography. There is a wide range 
of restaurants, bars and shops in the 
vicinity, as well as public transport 
links (metro, bus and taxis) covering 
the whole city.

No coração 
do Porto

Localiza-se na Rua dos Clérigos, no 
centro histórico do Porto, a curta 
distância de alguns dos principais 
monumentos e lugares de referência da 
cidade, tais como Torre dos Clérigos, 
Avenida dos Aliados, Estação de São 
Bento, a Sé Catedral e o Centro 
Português de Fotografia. Existe uma 
vasta oferta de restaurantes, bares 
e lojas na vizinhança, bem como 
transportes públicos (metro, autocarro  
e taxis) para toda a cidade.



The Building

The original building was designed 
in the 1950s by renowned architect 
and engineer Júlio de Brito, who was 
also responsible for significant 
projects in the vicinity. The site was 
initially occupied by the pharmaceutical 
warehouses of the Instituto Pasteur, 
comprising a unique collection of small 
industrial premises in addition to two 
annexes and a spacious courtyard. The 
original spatial arrangement was kept, 
in a variety of rooms with different 
characteristics: we have a hall and 
courtyard venue; workrooms for small 
teams; a studio suitable for art and 
research residencies, and a room for 
exhibitions, talks, photo shoots and 
workshops.

O Edifício

O edifício original foi concebido 
na década de 1950 pelo reconhecido 
arquitecto e engenheiro Júlio de Brito, 
responsável por projectos marcantes 
nas redondezas. Inicialmente, aqui 
funcionavam os armazéns farmacêuticos 
do Instituto Pasteur, num conjunto 
peculiar de pequenas naves industriais, 
precedidas por dois anexos e um pátio 
generoso. A disposição espacial 
original foi mantida, numa sucessão de 
espaços com características e valências 
diversas: temos um pátio e hall para 
receber eventos; salas de trabalho 
para pequenas equipas; estúdio para 
residências artísticas e de pesquisa; 
galeria para exposições, conversas, 
oficinas e sessões fotográficas.



Sala de Projecto

35m² Sala propícia a acolher conversas, 
exposições, sessões fotográficas e 
oficinas. Boa iluminação natural, 
com possibilidade de escurecer 
para projecções. Mesas, cadeiras, 
plintos, projector e tela de projeção 
disponíveis.

Project Room

35m² A room suitable for hosting 
talks, exhibitions, photo shoots and 
workshops. Good natural light, with 
the option of darkening the room for 
projections. Desks, chairs, plinths, 
projector and screen available.



Da esquerda para a direita,  
de cima para baixo.

From left to right,
from top to bottom.

1.  ILLUSTRATION SCHOOL / WORKSHOP 
20/07/2018

2.  QUINZENA‘19 / TALK 
20/01/2019

3.  JOÃO ALMEIDA / PHOTOSHOOT 
04/03/2019

4.  WORKS 1.0 / EXHIBITION 
18/12/2018



Pátio

70m² Espaço exterior para eventos e 
oficinas ao ar livre. Acesso directo 
ao hall, cozinha e sanitários. 
Iluminação nocturna, ligação 
eléctrica, mobiliário disponível.

Courtyard

70m² An outdoor space for open-
air events and workshops. Direct 
access to the hall, kitchen and 
toilets. Night lighting, electrical 
connection, furniture available.



Da esquerda para a direita,  
de cima para baixo.

From left to right,
from top to bottom.

1. “JÁ PODEMOS ENTRAR EM PÂNICO?” /  
 EXHIBITION - 26/09/2019
2.  RICARDINO LOMBA, PEDRO OLIVEIRA, LUIZ 

ARAÚJO / CONCERT - 31/05/2019
3-4.  BOLSA DE IDEIAS / EVENT 
 19/06/2019



Hall

30m² Sala luminosa para recepções e 
encontros informais. Acesso directo 
ao pátio, cozinha e sanitários. 
Mesas modulares disponíveis, 
com possibilidade de diferentes 
configurações.

Hall

30m² A bright room for receptions and 
informal gatherings. Direct access to 
the courtyard, kitchen and toilets. 
Modular tables available, which can 
be configured in different ways.



Da esquerda para a direita,  
de cima para baixo.

From left to right,
from top to bottom.

1. “DATA: THE NEW BLACK GOLD”, BY IBIYE  
 CAMP / INSTALLATION 
 26/09/2019
2.  CIRCULAR CONSTRUCTION, CERTIFICATION 

AND CONSCIOUS DESIGN / COURSE  
25/10/2019

3.  BOLSA DE IDEIAS / TALK 
19/06/2019

4.  REVIDERE BY DÉDALO MAGAZINE / DEBATE 
17/10/2019



Sala de reuniões

17.5m² Sala luminosa e com pé direito 
alto, equipada com cadeiras/candeeiro/
mesas modulares e estante original. 
Acesso através do hall, ligação directa 
à sala de projecto.

Meeting room

17.5m² Bright room with high ceiling, 
euipped with chairs/lamp/modular 
tables and original shelf. Access 
through the hall, direct link to the 
project room.



Residência

20m² Estúdio para residências 
artísticas e de pesquisa, de curta ou 
média duração. Acesso independente 
pelo pátio, com possibilidade 
de ligação a sala de trabalho/
exposição. Kitchenette equipada, wc 
(com chuveiro), sofá-cama e cama em 
mezzanine.

Residency

20m² A studio for artistic and 
research residencies of short 
or medium duration. Independent 
access from the courtyard, with the 
potential to link to the working/
exhibiting room. Fully equipped 
kitchenette, toilet (with shower), 
sofa bed and mezzanine bed.



Cozinha

8m² Cozinha comum equipada com 
fogão, forno, frigorífico, micro-
ondas. Ligação directa aos espaços 
interiores e pátio exterior. 

Kitchen

8m² A shared kitchen equipped with a 
cooker, oven, fridge and microwave. 
Direct link to the indoor areas and 
outdoor courtyard.



Estúdio 1

35m² Estúdio de trabalho da equipa de 
Paulo Moreira architectures.

Studio 1

35m² Working studio of Paulo Moreira 
architectures’ team. 



Estúdio 2

17,5m² Sala luminosa com quatro 
postos de trabalho, ideal para 
pequenas equipas ou trabalhadores 
independentes. Inclui mesa, 
candeeiros e cadeiras.

Studio 2

17,5m² A bright room with four 
workstations, ideal for small teams 
or freelancers. Includes desk, lamps 
and chairs.



Entrada

25m² Corredor comum do prédio, 
ainda não recuperado. Tem cerca de 
16 metros de comprimento e lambrins 
originais de madeira. Possibilidade 
de intervenção através de instalações 
temporárias, iluminação, etc.

Entrance

25m² Common hallway, still not 
refurbished. It has around 16 meters 
in length and original timber lining. 
Possibility of intervention with 
temporary installations, lighting 
design, etc.



Da esquerda para a direita,  
de cima para baixo.

From left to right,
from top to bottom.

1-4.“JÁ PODEMOS ENTRAR EM PÂNICO?” /  
 EXHIBITION - 26/09/2019



O Instituto acolhe conversas, 
eventos, exposições, oficinas, 
performances, residências, 
sessões fotográficas, etc. 
Contactem-nos para consultar 
disponibilidade e condições.

The Instituto hosts talks, 
events, exhibitions, workshops, 
performances, residencies, 
photo shoots, etc. Contact us 
to consult availability and 
conditions.
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