
SOBREACERDEIRA

A Cerdeira – Home for Creativity 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.

As casas têm todo o conforto de uma habitação moderna, mas sem as distrações da cidade (sim, não há
televisão e o acesso à internet está cingido ao Café da Videira, um dos espaços comuns da aldeia),
transportando qualquer visitante para um espaço de tranquilidade e inspiração. Cada uma das casas foi
intervencionada por artistas de craft* contemporâneo que criaram peças de arte de autor inspiradas pela
aldeia e a sua envolvente natural.

Mas a Cerdeira não é só um sítio para ficar a dormir. Aqui também há muitas atividades, especialmente
para os mais determinados a pôr mãos à obra. Há vários workshops, de cerca de 3 horas, destinados tanto
a adultos como aos mais novos: desde a aprendizagem de técnicas como o Figurado em Cerâmica,
Iniciação à Roda de Oleiro, Encadernação Artesanal, Talha em Madeira de Castanho ou mesmo a
atividade de Compota em família.

Uma vez instalados na aldeia, os hóspedes têm ainda, à sua disposição, nove roteiros preparados pela
Cerdeira para explorarem a região centro do país, com percursos pedestres associados e uma seleção de
locais de interesse cultural e histórico, assim como mapas detalhados. Os mais radicais podem optar por
percorrer trilhos na serra, andar de BTT, fazer canyoning ou voos de parapente.

O Café da Videira é o sítio onde os hóspedes podem tomar o seu pequeno-almoço ou uma refeição
ligeira com produtos da região. É um dos espaços que chama ao convívio e onde existe acesso ao Wi-Fi. E
como alternativa à televisão, há́ livros e jogos na Biblioteca daCerdeira.

Na Cerdeira, os visitantes podem organizar os seus próprios eventos. Fazer um retiro estratégico da
empresa ou uma reunião importante que exija concentração. Podem também trazer o seu grupo de yoga,
workshop de alimentação saudável, ou organizar, por exemplo, um retiro de pintura.

A beleza das montanhas, o rumor dos riachos, os castanheiros e os carvalhos que se fundem com a aldeia
construída em pedra de xisto proporcionam um ambiente acolhedor e fortemente inspirador.

Tem nove casas equipadas com cozinha e com capacidade para alojar entre duas a oito pessoas. Existe
ainda uma Residência com dois quartos partilhados e uma cozinha comum, com capacidade para doze
pessoas. Um dos alojamentos está totalmente equipado para receber pessoas com mobilidade reduzida ou
cadeira de rodas.

*Craft é a criação de peças de autor únicas através de técnicas manuais como a olaria, cerâmica, trabalho em madeira,
desenho ou pintura.
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PROMOVER O TURISMO E A REABILITAÇÃO DA ALDEIA DA CERDEIRA, COM UM
PROJECTO SUSTENTÁVEL E ECOLÓGICO

“A reconstrução desta aldeia é a história de uma grande amizade”, conta Kerstin Thomas, artista plástica e
responsável pelo projeto artístico da Cerdeira. Em 1988, com 24 anos e a estudar em Coimbra, Kerstin
procurava um local para instalar o seu atelier quando se apaixonou pela Cerdeira.
“Mas quando chegámos, percebemos que as pessoas tinham fugido daqui porque não havia condições de
vida. Não havia eletricidade, saneamento básico ou acessos fáceis à aldeia. A Cerdeira estava abandonada.
Sentimos de imediato uma grande vontade de voltar a dar vida à aldeia e trazer até ela uma comunidade
de artes”, afirma Kerstin.

Desde 1988 que Kerstin Thomas e Bernard Langer foram recuperando algumas das casas da aldeia da
Cerdeira. Mais tarde, em 2000, Natália e José́ Serra, amigos que tinham conhecido ainda em Coimbra,
juntaram-se no esforço de recuperação.
Aos poucos, o projeto foi ganhando forma e sentido e, a partir de 2006, começa a ser organizado o
primeiro festival de artes “Elementos à Solta”. Em 2012, arranca o projeto Cerdeira Village que em 2018
se transformou naCerdeira – Home for Creativity.

A aldeia foi reconstruída por trabalhadores locais que graças ao projeto tiveram a oportunidade de se
especializarem em técnicas tradicionais e sustentáveis de construção.

A Casa das Artes, que serve como o centro de todas as atividades, por exemplo, é um edifício com quatro
pisos reconstruído de acordo com os métodos e materiais tradicionais. As paredes foram unicamente
feitas de xisto e argila, as estruturas interiores de madeira de castanho, alguns acabamentos com argila e
palha e o isolamento acústico foi conseguido utilizando cortiça, fazendo por isso parte da rota
internacional do EcoArq - Ecological Arquitecture.

A aldeia foi classificada como conjunto de interesse municipal de forma a proteger o seu património
arquitetónico. Tendo a aldeia ficado imune a intervenções que a pudessem descaracterizar ou adulterar a
sua traça tradicional, esta classificação irá permitir assegurar legalmente a sua proteção futura. Esta aldeia
foi uma das pré́-finalistas às “7 Maravilhas Aldeias”.

Os alojamentos da Cerdeira foram construídos dando preferência a materiais locais e ecológicos, tais
como a utilização de pedra de xisto no interior e no exterior dos edifícios, estruturas em madeira de
castanho e soalhos em pinho, reboco das casas em barro e palha e tratamento das madeiras com produtos
exclusivamente biológicos.

Procurou-se sempre recorrer a fornecedores locais para todo o trabalho de construção, execução de
mobiliário, objetos de olaria e tapeçaria da região. Utilizam-se produtos ecológicos, energia solar e faz-se a
separação e pesagem de resíduos. O tratamento da roupa é assegurado pela ARCIL – Associação para a
Reabilitação de Cidadãos Inadaptados da Lousã. É desta forma que a Cerdeira promove o consumo
turístico responsável em termos ambientais, culturais e sociais e económicos.



JUNTAR VISITANTES E PROFISSIONAIS NA ARTE DO CRAFT NA CERDEIRA, ARTS &
CRAFTS SCHOOL

A Cerdeira tem também uma escola de arte com todas as infraestruturas necessárias para quem
quiser ter um primeiro contacto com uma nova arte ou uma experiência criativa mais imersiva: a
Cerdeira, Arts & Crafts School. Aqui é possível ter formação dada por artistas conceituados em
Cerâmica, Trabalho em Madeira, Desenho e Pintura.
Nesta escola é possível, por exemplo, aprender com o mestre japonês Masakazu Kusakabe técnicas
ancestrais de cerâmica oriental e cozer as suas peças no forno a lenha de altas temperaturas, único do
género em Portugal, pintar azulejo com Cristina Vilarinho, ter um curso de pintura com a norueguesa
Bodil Eide ou conhecer os segredos da talha em madeira de castanho local com Kerstin Thomas.
Os cursos da Cerdeira, Arts & Crafts School estão abertos quer para iniciantes quer para aqueles que
tenham mais experiência neste tipo de artes. De escultura em cerâmica, à pintura de azulejos ou
decoração de chávenas de chá́ japonesas, há́ cursos para todos os gostos.
Em Agosto, esta escola organiza uma Summer School, em que uma equipa de artistas dá uma série de
workshops numa semana de aprendizagem intensa.

“ELEMENTOS À SOLTA – ART MEETS NATURE”, UM FESTIVAL PARA CELEBRAR O
ENCONTRODAS ARTES COMANATUREZA

Desde 2006, que é organizado, na Cerdeira, o “Elementos à Solta – Art Meets Nature”, um festival
único no seu género em Portugal, com exposições, workshops, palestras, conversas e música, com a
presença de artistas portugueses e estrangeiros. As artes e ofícios presentes no festival vão desde a
joalharia contemporânea, à escultura, passando pela cestaria, land art ou mesmo ilustração e
marionetas.
Ao longo das 12 edições anuais dos Elementos à Solta, passaram pela Cerdeira mais de sete dezenas de
artistas nacionais e internacionais, onde, para além de exporem as suas pecas num ambiente único,
tiveram a oportunidade de partilhar experiências e ideias entre si e os visitantes.
Isto porque, mais do que trazer visitantes à aldeia, a Cerdeira é um projeto que convida as pessoas a
viverem a região centro, ao mesmo tempo que aprendem ou desenvolvem o seu lado mais criativo,
aproveitando a envolvente relaxante que só́ este cenário proporciona.

PARA MAIS INFORMAÇÕES POR FAVOR CONSULTAR: https://www.cerdeirahomeforcreativity.com/pt/ 
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