
Summer House 
 
O projecto “Summer House” trouxe consigo a oportunidade de uma intervenção a            
uma casa já existente, que foi reconstruída. A frescura - representada pela água             
que corre no pátio, numa bica portuguesa; pela cor-mãe escolhida; pelo mar que             
está logo ali - anda de mãos dadas com uma serenidade conquistada e é celebrada               
a cada instante. 

 
De forma a aproveitar o contexto envolvente da casa, todo o espaço tem abertura              
para o exterior havendo uma integração muito grande entre este e o seu interior.              
Assumindo a sua vida própria, a casa conversa entre si. Foi tirado um grande              
partido de um pátio - outrora quase inexistente, sendo através dele que nos             
chegam pegadas de um ambiente mediterrânico: palmeiras imperiais, cores vivas          
que beijam o branco, pratas, luzes desenhadas e pores do sol ardentes. 
 
Por todo o recinto, o verde jade é a cor que nos saúda - o fio condutor que                  
confere uma leveza e uma descontração sofisticada a quem por lá passa. A             
comunicação do espaço é feita através de janelas interiores por onde entra            
um aroma a férias consolador que serena as emoções e nos envolve num abraço              
tranquilo carregado de simplicidade.  
 
Uma dança suave vai-nos revelando as misturas culturais presentes: o Algarve           
estica a perna até Marrocos, onde vai beber técnicas, matérias-primas e           
elementos que ajudam a transformar a atmosfera da casa em algo           
descontraído. Os revestimentos são em terracota pura e as cortinas são de um             
linho esvoaçante. 
 
Há rattan, pufes bordados, muito casbás, linho, pratas marteladas artesanalmente,          
fileiras de lanternas que, para além de darem uma ideia de profundidade ao espaço,              
nos oferecem uma luz ambiente única, ogivas em madeira, trabalhos embutidos em            
osso, um lavabo em tablak - feito de uma forma natural, uma vez que damos               
primazia ao uso de matérias primas puras - e mosaicos feitos à mão que              
recebem uma incrível luz rendada transmitida pela lanterna recortada que ali se            
encontra. 
 
Por toda a parte, conseguimos descobrir e sentir a herança do trabalho manual -              
a mão do artesão: um elemento crucial, de importância vital, que transmite uma             
energia, um sabor, uma doçura e um carimbo único de uma riqueza imensa ao              
trabalho desenvolvido. Este é o verdadeiro luxo de todos os projectos: peças            
realmente únicas, com uma impressão digital como o verdadeiro tesouro escondido           



da peça: toda uma cultura, história, experiência e dedicação impressas num único            
local. 


