
Paulo Moreira architectures apresenta 
o Instituto, um conjunto de espaços 
disponíveis para acolher programação 
externa. Temos no nosso atelier, no 
coração da cidade do Porto, um hall 
e pátio para receber eventos; um 
espaço co-work; um estúdio preparado 
para acolher residências artísticas e 
de pesquisa; uma sala de conversas, 
exposições e oficinas. Existe cozinha 
de apoio, sanitários e rede wi-fi. 

Contacte-nos para consultar 
disponibilidade e condições 

Contact us to consult 
availability and conditions

instituto@paulomoreira.net

INSTITUTO

Paulo Moreira architectures presents 
the Instituto, a set of spaces 
available for hire. We have in our 
studio, in the heart of Porto, a hall 
and courtyard for hosting events; a 
co-working space; a studio suitable 
for artistic and research residencies; 
and a room for talks, exhibitions and 
workshops. A kitchen, toilets and Wi-
Fi connection are available.  



Sala de Projecto (35m2) – sala propícia 
a acolher conversas, exposições e 
oficinas. Boa iluminação natural, 
com possibilidade de escurecer para 
projecções. Mesas/cadeiras/plintos/
projector disponíveis.

Project Room (35m2) – a room suitable 
for hosting talks, exhibitions and 
workshops. Good natural light, with 
the option of darkening the room for 
projections. Tables/chairs/plinths/
projector available.

Mini-estúdio (20m2) – espaço para 
residências artísticas e de pesquisa, 
de curta ou média duração. Acesso 
independente, com possibilidade 
de ligação a estúdio de trabalho. 
Kitchenette equipada, wc completo, 
sofá-cama e cama em mezzanine. 

Mini-studio (20m2) – a space for 
artistic and research residencies of 
short or medium duration. Independent 
access, with the potential to link 
to the working studio. Fully equipped 
kitchenette, toilet, sofa bed and 
mezzanine bed.

Estúdio co-work (17,5m2) - sala luminosa 
com quatro postos de trabalho, ideal 
para pequenas equipas ou trabalhadores 
independentes. Inclui mesas/cadeiras/
estante/candeeiros.

Co-working studio (17.5m2) – a bright 
room with four workstations, ideal for 
small teams or freelancers. Includes 
tables/chairs/shelf/lamps.

Cozinha (8 m2) - cozinha de apoio 
equipada com fogão, forno, frigorífico, 
micro-ondas. Ligação directa aos 
espaços interiores e pátio exterior.

Kitchen (8 m2) – a kitchen equipped 
with a cooker, oven, fridge and 
microwave. Direct link to the indoor 
areas and outdoor courtyard.

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

Hall (30 m2) – 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.

Pátio (70 m2) - espaço exterior para 
eventos e oficinas ao ar livre. Acesso 
directo ao hall, cozinha e sanitários. 
Iluminação nocturna, ligação 
eléctrica, mobiliário disponível.

Courtyard (70 m2) – an outdoor space 
for open-air events and workshops. 
Direct access to the hall, kitchen and 
toilets. Night lighting, electrical 
connection, furniture available.
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INSTITUTO acolhe oficina dirigida por  Inês 
Neto dos Santos, integrada na escola de 
verão Illustration School, 20.7.2018

INSTITUTO hosts a workshop led by Inês 
Neto dos Santos, as part of Illustration 
School, 20.7.2018
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INSTITUTO acolhe o Atelier Cristina Guedes, grupo da 
Accademia di Architettura di Mendrisio (Suiça), 18.10.2018

INSTITUTO hosts Atelier Cristina Guedes, group of Accademia 
di Architettura di Mendrisio (CH), 18.10.2018
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INSTITUTO acolhe o Stephen Taylor 
Studio, parte do workshop Porto 
Academy,  24.7.2018

INSTITUTO hosts Stephen Taylor 
Studio, part of Porto Academy 
workshop,  24.7.2018
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