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O espaço expositivo “Partes de um Todo” da autoria da Designer Margarida Jesus resulta de um pro-
jecto vencedor de um concurso académico realizado no âmbito da Unidade Curricular “Design de Am-
bientes Efémeros”, do Mestrado em Design e Cultura Visual do IADE – Instituto de Artes Visuais, De-
sign e Marketing, no curso do ano lectivo 2008-2009. Agora, é nos dada a possibilidade de vermos a 
exposição “Passagens”, uma vez que o prémio atribuído pela Ermida da Nossa Senhora da Conceição 
contemplava, desde o início do concurso, a possibilidade da sua construção.

Em primeiro lugar não quero deixar de elogiar a iniciativa do projecto cultural da Ermida da Nossa Senho-
ra da Conceição por ter desafiado o IADE e os seus alunos para um concurso de projectos, não só na 
área de Design de Ambientes, mas também de Design de Produto e Visual. Em segundo, quero ainda 
destacar a oportunidade dada a uma jovem estudante de Design de concretizar um projecto expositivo, 
numa saudável abertura dos agentes culturais à universidade.

O programa do concurso dava a liberdade de criar um espaço expositivo sem programa ou tema pré-
-definido tendo, no entanto, como única condicionante, ser projectado para a pré-existência física da 
própria Ermida da Nossa Senhora da Conceição. A Margarida Jesus propôs realizar a exposição do 
próprio concurso, isto é, a exposição que expusesse os trabalhos premiados das três áreas do con-
curso anteriormente referidas.

Na sua proposta de projecto resulta patente o diálogo que a exposição cria com o espaço da Ermida, 
procurando estabelecer um jogo entre a percepção visual do espectador e o espaço simbólico da Ermida. 
Margarida Jesus só nos deixa ver pequenos enquadramentos dos elementos arquitectónicos que en-
tendeu serem significantes para evocar a memória do espaço de culto havido na Ermida. Por outro 
lado, com esta encenação espacial pretendeu focalizar a sua atenção na própria exposição, desta-
cando e valorizando os objectos expostos em pequenas vitrinas. Formalizou então a exposição através 
de uma “caixa” negra, com uma geometria complexa que se adapta  à Ermida, numa quase penumbra, 
construída com materiais leves  e reutilizáveis, lembrando-nos do ponto mais evidente desta exposição, 
o da formalização de um espaço efémero, de curtíssima duração, face à pétrea materialidade intem-
poral da Ermida.

João Santa Rita





The exhibition “Parts of a Whole” by Designer Margarida Jesus is the result of the winning project of 
an academic contest in the scope of the “Design of Ephemeral Environments” Curriculum Unit of the 
Design and Visual Culture Master Degree at IADE – Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing, for 
the 2008-2009 school year. Now, we are able to see the exhibition “Passagens”, since the recognition 
awarded by the Ermida da Nossa Senhora da Conceição included, from the onset of the contest, the 
possibility of its construction.

In the first place, allow me to praise the initiative of the cultural project of the Ermida da Nossa Senhora 
da Conceição of challenging IADE and its students to a contest of projects, not only in the Environments 
Design area but also Product and Visual Design. Secondly, I also wish to highlight the opportunity that 
was given to a young Design student of turning an Exhibition project into reality, in a healthy opening of 
the cultural agents to the university.

The contest’s program gave total freedom to create an exhibition space without a program or predefined 
theme, in which the only condition was to create a project based on the physical pre-existence of the Ermida 
da Nossa Senhora da Conceição. Margarida Jesus proposed to create an exhibition of the contest itself, 
where the prizewinning works of the three contest areas would be displayed.

In her project proposal, the dialogue that the exhibition creates with the space of the Ermida is obvious, 
seeking to establish a game between the visual perception of the viewer and the symbolic space of 
the Ermida. Margarida Jesus only allows us to see small frames of the architectural elements she con-
sidered to be significant to evoke the memory of worship at the Ermida. On the other hand, with this 
spatial scene she wanted to focus her attention on the exhibition itself, highlighting and giving value to 
the objects on display in small display cases. She formalized the exhibition through a black “box”, with a 
complex geometry adaptable to the Ermida, sitting almost in the dark, built with light and reusable mate-
rials, reminding us of the most evident point of this exhibition, the formalization of an ephemeral space, 
of very short duration, against the stony timeless materiality of the Ermida.

João Santa Rita
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Tendo como ponto de partida um concurso no qual se pretendia a criação de um espaço expositivo 
efémero e usando a Ermida de Nossa Senhora da Conceição como referência, é desenvolvida uma 
relação entre a base histórica e uma perspectiva contemporânea.
Foi criada uma estrutura que se expande no interior da Ermida assemelhando-se conceptualmente a 
um útero. A entrada nos espaços é feita pelo mesmo local directamente para a estrutura não sendo 
possível visualizar o interior da Ermida. Ao longo da mesma estrutura vão existindo ranhuras que nos 
possibilitam um olhar sobre os elementos considerados mais interessantes da antiga igreja.
Desta forma a relação com o espectador e a forma como ele observa a Ermida é condicionada pela 
estrutura permitindo que o mesmo conceba mentalmente uma elaboração própria do espaço. 
Da necessidade de agregar à exposição os projectos vencedores de todas as áreas foram desenvolvidos 
cubos de acrílico que possibilitam uma iluminação do espaço mais apropriada. 
Desenvolve-se assim um projecto que desconstrói o interior da Ermida despertando a curiosidade e a 
necessidade de interacção do espectador na procura do conhecimento do espaço.

Having a contest for the creation of an ephemeral exhibition space as a starting point and using the 
Ermida Nossa Senhora da Conceição as a reference, a relationship between the historic base and a 
contemporary perspective is developed.
This was achieved through the creation of a structure that expands itself inside the Ermida conceptu-
ally resembling an uterus. The visitors enter the space directly into the structure which hides the inside 
of the Ermida. Slits are open along this structure allowing the viewer to glimpse at the most interesting 
elements of the old church.
Thus, the structure conditions the relationship with the viewer and the way he observes the Ermida allowing 
the spectator to mentally conceive his own elaboration of the space. 
From the need to aggregate the winning projects of all areas to the exhibition came the acrylic cubes 
which allow a more appropriate lighting of the space. 
A project that deconstructs the Ermida’s interior is developed waking the curiosity and the need for in-
teraction of the visitor in a quest to know the space.

Margarida Proença Jesus



Margarida Proença Jesus
Partes de um Todo, 2010 | Parts of a Whole, 2010
Paredes em MDF | Tecto em Flanela | Pavimento em Alcatifa | Cubos em Acrílico
Walls in MDF | Ceiling in Flanel | Floor in Carpet | Perspex Cube
Aprox. 30m2

Maqueta
K-line | Cartão | Acrílico
K-line | Cardboard | Perspex
400 x 150 x 390 mm









Ana Filipa Costa
Sem Título, 2010
Design Visual



Quando o desafio lançado pela Ermida de Nossa Senhora da Conceição chegou, a turma de Design Vi-
sual do Mestrado estava já perto da recta final do segundo semestre. Por outro lado, durante o primeiro 
semestre, tinha estado envolvida num projecto de sinalização. O que acontece com os projectos de 
sinalização é que de início o programa parece simples e de fácil execução, mas, na continuidade exige 
muita dedicação e paciência. Como facilmente se entende, a coerência tem de ser central a todo o 
projecto, o que habitualmente implica um processo de revisão exaustivo. Foi portanto com alguma difi-
culdade, apesar dos apelativos prémios, que levei a turma a apresentar propostas para o concurso da 
Ermida. Nem todos cumpriram na totalidade do que estava ao alcance de cada um, mas as vencedoras 
mereceram a recompensa pela seriedade e dedicação do seu trabalho.
A condicionante maior mas simultaneamente o maior desafio foi a exiguidade do único espaço físico, 
no passeio, previsto para instalar o projecto. Mas o que de facto me parece importante realçar e que 
será de desejável continuidade, foi a decisão de fazer incidir o valor pecuniário dos prémios nas men-
salidades dos alunos, instituindo um princípio de bolsa.

 
When the challenge launched by the Ermida de Nossa Senhora da Conceição arrived, the Visual Design 
class of the Master degree was near to the end of the second semester. On the other hand, during the 
first semester, it had been involved in a signalling project. The issue with signalling projects is their pro-
gram seems simple and easy to execute at first, but, they end up requiring a great deal of dedication 
and patience. It is easily understood that coherence has to be at the centre of the entire project, and 
this usually implies an exhaustive reviewing process. It was therefore with some difficulty, despite the 
attractive prizes, that I led the class to present proposals for the contest at the Ermida. Not every one 
achieved their own capacities to the full, but the winners deserved the reward for the seriousness and 
dedication of their work.
The main condition, as well as the major challenge, was the narrowness of the only physical space, on 
the sidewalk, where they were intended to install the project. But what really is worth highlighting, and 
hopefully will have some continuity, is the decision to revert the amount of the prize to the students’ fees, 
instituting a scholarship.

Martim Lapa





Tendo como fonte de inspiração a arquitectura de ferro presente um pouco por todo o lado na cidade de 
Lisboa, nomeadamente os candeeiros antigos ornamentados em ferro forjado que ainda hoje iluminam a 
cidade de noite e a adornam de dia, idealizei e conceptualizei o meu projecto levado a concurso no ano 
de 2009.
Um dos parâmetros aplicados centrou-se na introdução de pequenos detalhes que permitissem retratar 
metaforicamente aquele espaço, em especial o presente e o passado da Travessa da Ermida de Nossa 
Senhora da Conceição. A união entre materiais como o ferro e o acrílico pareceu-me ser a vertente cor-
recta a seguir, dado não só a sua fusão estéticamente perfeita mas igualmente por permitir retratar a 
simbologia pretendida daquele espaço, passando assim o ferro a ter uma ligação ao passado, à história 
e aos candeeiros antigos de Lisboa e o acrílico uma ligação ao presente e à modernidade.
O projecto enquadra-se desta forma na arquitectura envolvente da zona de Belém, em particular na 
área da Travessa da Ermida, para a qual foi projectada destacando-se não só em termos de material 
mas igualmente por facilmente poder ser comparada a uma peça escultórica, com uma determinada 
suavidade e leveza, que facilmente depreende a atenção não só de quem lá vive mas igualmente de 
quem por lá passa. 

Drawing the inspiration from the iron architecture scattered all over Lisbon, namely the old ornate 
wrought iron streetlights that still illuminate the town by night and adorn it by day, i’ve idealized and 
conceptualized my project for the 2009 contest.
One of the parameters that were applied was centred on the introduction of small details that would be a 
metaphorical portrait of that space, in special the past and present of the Travessa da Ermida de Nossa 
Senhora da Conceição. The union of materials such as iron and acrylic appeared as the correct path 
to take, thanks not only to its perfect aesthetic fusion, but also for allowing the portrayal of the intended 
symbology of the space: Thus, the iron establishes a connection to the past, to history and the old Lis-
bon streetlights, and the acrylic has a connection to the present and modernity.
This way, the project is included in the surrounding architecture of Belém, particularly in the area of the 
Travessa da Ermida, for which it was created, standing out not only for its material but also because it 
can be easily compared to a sculpture, with a certain smoothness and lightness that catches the atten-
tion of those who live there, as well as of those who walk by. 

Ana Filipa Costa



Ana Filipa Costa
Sem Título, 2010
Capa de Inox Esmerilado | Tubo Quadrado em Aço Inox Esmerilado | Painel 
de Acrílico; Painel de PVC
Cover in Emery Polished Stainless Steel | Square Tube in Emery Polished 
Stainless Steel | Perspex Panel | PVC Panel
2005 x 620 x 31 mm









Ana Filipa Costa
Maqueta
K-line | Acetato | Estanho | Papel Autocolante | Cartão Ondulado
K-line | Acetate | Tin | Self Adhesive Paper | Corrugated Cardboard
300 x 300 x 400 mm





Mariana Paranhos Pereira
Sem Título, 2010
Design Visual 



“Através da Ermida é possível desvendar um conjunto de memórias, contribuir para novas vivências e 
descobrir novas possibilidades de expressividade”, in “A Ermida, uma História de Lisboa e Belém“, Inês 
Campos.
Este projecto tem como objectivo sinalizar o espaço conhecido por muitos como a Travessa da Ermida de 
forma a dinamizar o seu conceito de espaço cultural e de ponto de encontro entre as memórias do pas-
sado e as nossas vivências. Assim, com base no conceito transversal de ligação entre a Ermida, Enoteca, 
Joalharia e Rua, foi criado como que uma exposição exterior da Travessa, que convida qualquer pessoa 
a entrar e conhecer tudo o que este projecto tem para oferecer.
O conceito principal deste projecto é dar a conhecer este local em desenvolvimento. Deste modo toda a 
sinalização não é apenas uma forma fria e simples de sinalizar os locais, mas sim uma decoração como que 
se a magia existente em todos estes espaços se transportasse para a rua. A Enoteca, Ermida e Joalharia 
passam a não ser os únicos locais de visita, sendo a própria rua um local único de animação e arte.
Esta exposição exterior dá a conhecer também a Travessa a todos aqueles que passam a caminho do 
Jerónimos e que nunca nela repararam. Convida-os a entrar e a conhecer este espaço perdido em Belém.
O meu principal objectivo é desta forma dar a conhecer este pequeno esconderijo mágico a todos aqueles 
que apreciam a Cultura, a História e a Arte.
Lisboa é tradição. Lisboa é história, cultura e evolução. Ermida, um pequeno esconderijo de cultura e saberes.

“Through the chapel (Ermida) it is possible to unveil a set of memories, to contribute to new life experiences and 
discover new possibilities of expression”, in “A Ermida, uma História de Lisboa e Belém“, Inês Campos.
This project’s objective is to signal the space widely known as Travessa da Ermida dynamizing its concept 
of cultural venue and meeting point of the memories of the past and our life experiences. Thus, based on the 
cross concept of a link between the Chapel, Enotheque, Jewellery Shop and Street, a sort of exterior exhibition of 
the Travessa has been created inviting everyone to go in and know everything this litle alley has to offer.
The main concept of this project is to bring forward this burgeoning site. This way all the signalling is not 
a mere cold and simple way to signal the different locations but a decoration, as if the existing magic in all 
these spaces were carried out into the street. The Enotheque, Chapel and Jewellery Shop are no longer the 
only places to be visited, the street itself is a unique place of animation and art.
This exterior exhibition gives the visitors, who often walk by on their way to the Jerónimos and never notice 
the Travessa da Ermida, a chance to come in and know this site lost in Belém.
My main goal is to make this small magical escape known to all those who enjoy Culture, History and Art.
Lisbon is tradition. Lisbon is history, culture and evolution. Ermida, a small escape of culture and knowledge.

Mariana Paranhos Pereira



Mariana Paranhos Pereira
Sem Título, 2010
3D









Paolo Fiorenzo
Copo “B”, 2010 | Glass “B”, 2010
Design Industrial



Os projectos realizados no âmbito de concursos desta natureza, em unidades curriculares de projecto, 
têm sido um forte impulsionador da sua qualidade. A sua complexidade e responsabilidade têm vindo a 
aumentar, felizmente. Podem também ser um contributo para a evolução e actualização nesta compo-
nente da nossa actividade de ensino.
Por isso é fundamental criar todos os meios necessários para responder a estes desafios, porque têm 
uma componente não só pedagógica mas também profissional, apenas possível de garantir através da 
experiência dos nossos professores.
O trabalho que tem vindo a ser desenvolvido com a Ermida de Nossa Senhora da Conceição vem res-
ponder a todos estes requisitos.

The projects realized under the scope of contests of this nature, in project curriculum units, have been 
a strong incentive to their own quality. Their complexity and responsibility have been increasing, fortu-
nately. They may also be a contribution to the evolution and update of this component of our teaching 
activity.
Therefore, it is fundamental to create every mean necessary to answer these challenges, because they 
have a learning component as well as a professional one, guaranteed only through the experience of 
our teachers.
The work carried out in association with the Ermida de Nossa Senhora da Conceição answers all these 
requirements.

A. Cruz Rodrigues 





Durante o meu percurso universitário na Escola Superior de Design, IADE, em Lisboa, amadureci de 
modo definitivo a vontade de me especializar em Design Industrial seguindo assim para Milão onde 
actualmente estou a fazer o Mestrado no Politécnico de Milano. Pela paixão que tenho e a necessidade 
que sinto de criar e inovar para conseguir dar uma maior eficiência às minhas especializações, pre-
tendo comunicar ideias com a vontade de provocar mudanças, através de formas simples e racionais,  
criando e despertando emoções nas pessoas.
Aceitei assim o desafio proposto e promovido pela Ermida de Nossa Senhora da Conceição ao IADE 
para a criação de um set de copos, decanter, garrafa e sua respectiva embalagem. Depois de desenhar 
diferentes soluções e efectuar diferentes estudos, para encontrar a forma ideal que desse a linha ao 
copo, sempre com auxílio do Professor António Cruz Rodrigues, a ideia do design final baseou-se na 
forma da letra B do logótipo da Enoteca do Projecto Travessa da Ermida em Belém. O “B” é percetível 
em todo o set incluindo a garrafa e o decanter. Os copos mantêm a sua forma clássica, apresentando 
na sua linha uma ligeira curvatura num dos lados do copo, o que rende visivelmente o copo de vidro 
agradável, suave ao tacto, bonito e muito elegante.

During my university path at the Escola Superior de Design, IADE, in Lisbon, I definitely matured the de-
cision to specialize in Industrial Design. I left for Milan where I am currently pursuing a Master Degree at 
the Politecnico di Milano. My passion and need to create and innovate, to achieve a greater efficiency in 
my specializations, force me to communicate ideas, with the intention to bring changes, through simple 
and rational shapes and, above all, creating and stirring up emotions in people.
I accepted the challenge the Ermida de Nossa Senhora da Conceição in Belém proposed and promoted 
to IADE, for the creation of a set of glasses, decanter, bottle and their packaging. After designing diffe-
rent solutions and making several studies to find the ideal shape, that would give the glass a line, with 
the assistance of Professor António Cruz Rodrigues, the idea for the final design was based on the 
shape of the letter B from the logo of the Enoteca of the Project Travessa da Ermida in Belém. The “B” 
is perceptible in the entire set including the bottle and the decanter. The glasses maintain their classic 
shape, showing a slight curvature in their line on one of the sides of the glass, visibly making the glass 
smooth to the touch, beautiful and very elegant.

 
Paolo Fiorenzo



Paolo Fiorenzo
Copo “B”, 2010 | Glass “B”, 2010
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Paolo Fiorenzo
Maqueta
Letra “B”, 2010 | Letter “B“, 2010
Acrílico Opaco Vermelho
Red Perspex Opaque
40 x 318 mm





Tomás Louro
Design Industrial
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