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Pavilhão de Escultura e Pintura 
1949–51   construção
Arquitecto  Carlos Ramos (1897–1969)
Promotor  Ministério das Obras Públicas, 1951 

2016–21  reabilitação
Arquitecto   Luís Soares Carneiro (1959), com Carlos Guimarães (1949)
Promotor  Universidade do Porto, 2021
Área   1.250 m2 

Torre de Conexão
2016–21  construção
Arquitecto   Luís Soares Carneiro (1959), com Carlos Guimarães (1949) 
Promotor  Universidade do Porto, 2021
Área   770 m2
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O Pavilhão de Escultura e Pintura (1951–2021) 
e o Torre de Conexão (2021)

Se o primeiro, o Pavilhão de escultura e Pintura, preserva, renova e 
atualiza, o segundo, a torre de conexão, complementa, potencia e an-
tecipa o futuro. Chama-se “de conexão” pois não só apoia o Pavilhão de 
escultura e Pintura, ao qual está ligado em todos os pisos, com um novo 
elevador, com escadas de segurança, com novas instalações sanitárias e salas 
de trabalho suplementares, como, por uma ponte, assegura a ligação ao vizin-
ho Pavilhão de Tecnologias (de 1950) e através dele ao Pavilhão Sul (de 2006), 
mas também já prevê futuras ligações ao terreno adjacente, recentemente 
comprado pela Universidade para expandir as instalações da Faculdade. Por 
conseguinte, contribui para conectar, articular e interligar, pelo interior, os 
edifícios mais a sul do conjunto da Faculdade, presentes e futuros.

Na base da escada da entrada do torre de conexão foi gravada, em már-
more de estatuária, a inscrição latina “ne Quid niMis”, frase do dramatur-
go romano Terêncio (Séc.ii, a.C.), cuja tradução, “nada de suPÉrFluo”, 
continua útil e oportuna tanto para o ensino como para a pratica artística 
em geral. E que foi tornada guia e objetivo desta intervenção arquitetónica 
de renovação e completamento.

LSC, Fevereiro 2022

O magnífico conjunto formado pelo edifícios e jardim da Faculdade de 
Belas Artes da Universidade do Porto, classificado como monumento de 
interesse público em 2013, inclui o Pavilhão de escultura e Pintura, 
agora reabilitado, e um novo torre de conexão no lugar onde existiu uma 
torre mirante.

O primeiro mantém as principais características e a sua função original de 
espaço de ensino, continuando a beneficiar das grandes alturas dos espaços 
interiores, da abundante iluminação natural, de múltiplas acessibilidades 
e de portas de grandes dimensões para peças excecionais, mantendo a ex-
pressão original, severa e moderna, articulando uma conceção estrutural 
expressiva e uma grande clareza de funcionamento. Tudo foi mantido, 
guardado e preservado: paredes, pavimentos, elementos complementares, 
como a guarda da escada. Foram renovadas as janelas (que tinham sido em 
tempos substituídas por alumínio vulgar), eliminados os anexos provisórios 
que tinham sido adossados à sua parte posterior, e reconstruída a estrutura 
da cobertura. Além da repristinação de todo o edifício, foi acrescentado um 
enorme conjunto de capacidades tecnológicas atuais e sofisticadas, no con-
trole da iluminação artificial, na ventilação, renovação e controlo de ar in-
terior, nas redes eléctricas e informáticas e demais facilidades que o trouxe-
ram para padrões elevados de funcionamento, economia e sustentabilidade.
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1 —  Carlos Ramos, desenho de alçados (Arquivo FAUP-CDUA, FAUP/
CDUA/E(S)BAP/CA/EdfUP/BA-31).

2 —  Luís Soares Carneiro com Carlos Guimarães, desenho de corte, 2021 
(CG+LSC, Arquitectos).

3 —  Luís Soares Carneiro com Carlos Guimarães, desenho de planta, 2021 
(CG+LSC, Arquitectos).
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