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Desligar do mundo e ligar à natureza
com a Cerdeira Village
Na Serra da Lousã, a 37 km de Coimbra, vai encontrar um lugar quase místico onde a natureza e a
arte se encontram e onde pode desligar-se dos horários, da televisão e até da internet. Sim, aqui o
acesso ao Wi-Fi é restrito. Conheça a aldeia de xisto que lhe vai dar as verdadeiras férias.
A Cerdeira Village é um espaço de turismo rural

A beleza das montanhas, o rumor dos riachos, os

intimamente ligado à criação e à formação artística. Dispõe

castanheiros e os carvalhos que se fundem com a aldeia

de nove casas de xisto recuperadas e com todo o conforto

construída em pedra de xisto proporcionam um ambiente

de uma habitação moderna, mas sem as distracções da

acolhedor e fortemente inspirador.

cidade (não há televisão e o acesso à internet está cingido
ao Café da Videira, um dos espaços comuns da aldeia).

Promover o turismo e a reabilitação da aldeia da

Cada uma das casas foi intervencionada por artistas de

Cerdeira, com um projecto sustentável e ecológico

craft* contemporâneo que criaram peças únicas de autor

Desde 1988 que Kerstin Thomas e Bernard Langer foram

inspiradas pela aldeia e pela sua envolvente natural.

recuperando algumas das casas da aldeia da Cerdeira. Mais
tarde, em 2000, Natália e José Serra, amigos que tinham

Mas a Cerdeira Village não é só um sítio para ficar a

conhecido ainda em Coimbra, juntaram-se no esforço de

dormir. Tem também uma escola de arte com todas as

recuperação.

infraestruturas necessárias para quem quiser ter um
primeiro contacto com uma nova arte ou uma experiência

Aos poucos, o projecto foi ganhando forma e sentido e,

criativa mais imersiva, na Cerdeira, Arts & Crafts School.

a partir de 2006, começa a ser organizado o primeiro

Há vários workshops, de cerca de 3 horas, destinados tanto

festival de artes “Elementos à Solta”. Em 2012, arranca o

a adultos como aos mais novos: desde a aprendizagem de

projecto Cerdeira Village. A aldeia foi reconstruída por

técnicas como o Figurado em Cerâmica, Feltragem de Lã ou

trabalhadores locais que, graças ao projecto, tiveram a

Talha em Madeira de Castanho, à construção de casas de

oportunidade de se especializarem em técnicas tradicionais

xisto em miniatura, ou à confecção de Chanfana, um prato

e sustentáveis de construção.

típico da região, no forno comunitário a lenha.
A aldeia foi classificada como conjunto de interesse
Uma vez instalados na aldeia, os hóspedes têm ainda, à sua

municipal de forma a proteger o seu património

disposição, nove roteiros preparados pela Cerdeira Village

arquitectónico. Tendo a aldeia ficado imune a intervenções

para explorarem a região centro do país, com percursos

que a pudessem descaracterizar ou adulterar a sua traça

pedestres associados e uma seleção de locais de interesse

tradicional, esta classificação irá permitir assegurar

cultural e histórico, assim como mapas detalhados. Os mais

legalmente a sua proteção futura. Esta aldeia é, hoje, uma

radicais podem optar por percorrer trilhos na serra, andar

das pré-finalistas às “7 Maravilhas Aldeias”.

de BTT, fazer escalada ou voos de parapente.
*Craft é a criação de peças de autor únicas através de
O Café da Videira é o sítio onde os hóspedes podem tomar o

técnicas manuais como a olaria, cerâmica, trabalho em

seu pequeno-almoço ou uma refeição ligeira com produtos

madeira, desenho ou pintura.

da região. É um dos espaços que chama ao convívio e onde
existe acesso ao Wi-Fi. E como alternativa à televisão, há
livros e jogos na Biblioteca da Cerdeira Village.
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SOBRE A CERDEIRA VILLAGE
A Cerdeira Village é um espaço de turismo
rural intimamente ligado à criação e à
formação artística, situado na Serra da
Lousã, a cerca de 37 quilómetros de Coimbra.
Dispõe de nove casas de xisto recuperadas e
de um conjunto de infraestruturas e ateliers
de trabalho.

Redes Sociais da Cerdeira Village:
FACEBOOK: https://www.facebook.com/
cerdeiravillage/

