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João zit prinsheerlijk op de stenen 
trappen die het dorp uit voeren, 
een fles rode wijn in de hand. “Ik 
kom hier vrijwel ieder weekend,” 
vertelt hij bij een ondergaande zon, 
“om te genieten van de intense 

rust.” Hij attendeert mij op de herten die 
hij vanuit zijn ooghoek in de gaten houdt, 
daar hoog boven op de heuvel. Ik heb 
moeite ze van de bomen te onderscheiden, 
maar hun geburl valt zeker niet te missen. 
Cerdeira, gelegen in de Serra da Lousã,  
is misschien wel de allermooiste van de 
aldeias do xisto. De huisjes van schist zijn 
tegen de steile hellingen opgebouwd, en in 
een aantal daarvan kun je overnachten. Het 
was de Duitse Kerstin Thomas die het 
verlaten dorp eind jaren tachtig van de 
vorige eeuw ontdekte, toen zij een uitstapje 
in de omgeving maakte tijdens haar 
studiejaren in Coimbra. Met haar man 
Bernard Langer besloot zij de vervallen 
huizen en schuren nieuw leven in te blazen 
en zo begon de jarenlange renovatie. Trots 
leidt Kerstin ons rond: “Vandaag de dag is 
er veel belangstelling voor schist, maar 
vroeger was het een teken van pure 
armoede.” Alle acht vakantiehuisjes hebben 
hun traditionele uiterlijk behouden, maar 
bieden binnen modern comfort en zijn 
bovendien mooi gedecoreerd door 
kunstenaars. Alles aan Cerdeira ademt 
creativiteit. Overal hangt of staat kunst, en 
er worden regelmatig workshops gehouden. 
Maar bovenal is dit een uitstekend 
wandelgebied. 
De volgende ochtend kiezen wij voor de 
drie kilometer lange wandeling bergaf-
waarts naar het volgende schistdorp, Can-
dal. Het is de route die de kinderen van 
Cerdeira vroeger namen naar school. Een 
idyllisch, stenen pad door dichte naaldbos-
sen en langs reusachtige varens. 

Grote renovatie
De aldeias do xisto liggen in centraal Portu-
gal halverwege de steden Lissabon en 
Porto. Om preciezer te zijn: in de Serra da 
Lousã en de Serra do Açor, twee middelge-

bergtes gelegen tussen de studentenstad 
Coimbra en het veel hogere Serra da 
Estrela in het oosten van het land. Zeven-
entwintig schilderachtige, oranje-bruine tot 
gitzwarte dorpjes waar tot voor kort nie-
mand meer woonde. Het is de bekende 
leegloop van landelijke oorden: jongeren 
zoeken hun geluk liever in de stad of emi-
greren, en de ouderen overlijden eenvoudig-
weg met de tijd. Nog altijd liggen veel van 
de huisjes en boerenschuurtjes in puin, 
maar een flink deel ervan wordt sinds 2001 
onderhanden genomen door een groepje 

mensen dat steevast gelooft in een toekomst 
voor deze regio. Het zijn niet alleen de dor-
pen die beginnen te herleven met behulp 
van oorspronkelijke methoden en materia-
len. Ook de bestrating en oude waterwegen, 
riviermuren en Romeinse paden worden in 
originele staat teruggebracht, en ambachte-
lijke en culinaire tradities in ere hersteld. 
Wandel- en mountainbikepaden worden 
bewegwijzerd en in kaart gebracht, en er 
gaan winkeltjes open met allerhande lokale 
producten. Dit alles om de liefhebber van 
rust en ruimte, van wandelen en creatief 
bezig zijn, aan te trekken. Tot massatoe-
risme zal het zeker niet komen, want klein-
schaligheid is hier het toverwoord.

Imposante kloof
Nog zo’n markante aldeia is Casal São 
Simão, gelegen boven op een steile berg-
kam in de Serra da Lousã. Het dorp 
bestaat uit niet meer dan één straat, maar 
het is dan wel een heel bijzondere; met elke 
stap die je zet valt er een mooi plaatje te 
schieten. Van smalle stenen trappen die 
naar houten deuren leiden. Van fragiel 
ogende houten balkonnetjes getooid met 

Het is prachtig wandelen rond de 27 pittoreske aldeias do 
xisto, oftewel dorpen van schist, in de bergen ten oosten van 
de stad Coimbra. Tot voor kort was dit een nagenoeg verlaten 
gebied, maar sinds enkele jaren de perfecte bestemming voor 
natuurminnende rustzoekers en wandelaars. 
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Piódão wordt tot  
de allermooiste 
dorpen van Portugal 
gerekend

 De huisjes van Cerdeira zijn tegen 
de steile hellingen opgebouwd.
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PRAKTISCHE INFORMATIE
Hoe er te komen?
Met TAP Air Portugal vlieg je in 3 uur 
direct naar Lissabon of Porto  
(www.flytap.com). Een auto huren is een 
goed idee.

Accommodatie
•  Cerdeira Village,  

www.cerdeiravillage.com
•  Vale do Ninho in Ferraria de São João, 

www.vn-nature.com
•  Mountain Whisper in Gondramaz,  

www.mountainwhisper.pt
•  Quinta da Palmeira in Cerdeira (Arganil), 

www.qportugal.com
•  Alva Valley Hotel in Ponte das Tres  

Estradas, www.alvavalleyhotel.com

Meer weten?
• www.visitportugal.com/nl
• www.aldeiasdoxisto.pt/en

plantenbakken. Halverwege het straatje 
vind ik de waterbron die het dorp van fris 
water voorziet. Het is moeilijk voor te stel-
len dat hier maar vier mensen permanent 
wonen. Overnachtingsmogelijkheden zijn 
er niet, maar het is wel goed traditioneel 
eten in het moderne restaurant Varanda do 
Casal, dat bovenaan het dorp is gebouwd. 
Hier start en eindigt bovendien de vijf kilo-
meter lange rondwandeling om Casal São 
Simão. Hoogtepunt van deze wandelroute 
is Fragas de São Simão, de imposante kloof 
die door het hoger gelegen dorp wordt 
gedomineerd. Het is de Rio Alge die de 
wandelaar uitnodigt voor een verfrissende 
duik in de ondiepe rotspoeltjes, gevuld met 
water dat afkomstig is van de vele stroom-
pjes die her en der in de bergen ontstaan. 
Dit is een van de vele zogenaamde praias 
fluviais (rivierstranden) in het gebied, waar 
men op warme dagen dankbaar gebruik 
van maakt. Via de Brás Curado-brug gera-
ken we aan de overzijde van de rivier, 
alwaar de haast loodrechte klim terug naar 
het dorp begint. Nu en dan is het wel zaak 
om even stil te staan, om de eeuwenoude 
olijfbomen en kurkeiken langs de route te 
kunnen bewonderen. 

Brandgevaarlijke eucalyptus
Op weg van de Serra da Lousã naar de 
Serra do Açor loont het de moeite om een 

bezoekje te brengen aan de waterval van 
Fraga da Pena, een diepe kloof van leisteen. 
Zelfs nu, na de lange hete zomer, stort er 
nog volop water in verschillende etappes 
naar beneden. Fraga da Pena ligt in het 
beschermde natuurgebied Mata da Marga-
raça, een bos dat zo’n veertig jaar geleden 

 Op vele plekken kun je je 
waterfles bijvullen.

 Straatbeeld in Cerdeira.

Frankrijk

ernstig werd bedreigd; de nieuwe eigenaar 
had het voornemen alle bomen te kappen. 
Gelukkig konden omwonenden een stokje 
steken voor deze rigoureuze vernietiging. 
Over vernietiging gesproken, rijdend door 
dit deel van Portugal zien we hoe destruc-
tief de bosbranden van 2017 geweest zijn. 
We doorkruisen menig zwartgeblakerde 
helling. Hoofdschuldige hieraan is de van-
uit Australië geïmporteerde eucalyptus. 
Handige bomen, want ze groeien als kool 
en brengen veel geld in het laatje dacht 
men aanvankelijk. Dat was een flinke mis-
rekening. De eucalyptus bleek snel vuur te 
vatten, veel water aan de grond te onttrek-
ken en bovendien de inheemse flora te ver-
dringen. Ook nu weer zijn het de eucalyp-
tusbomen die – bij gebrek aan koala’s – in 
groten getale opduiken in het landschap. 
De tamme kastanjes, (kurk)eiken, pijnbo-
men en olijfbomen zien nauwelijks tot geen 
kans meer om terrein te winnen. Een en 
ander heeft ertoe geleid dat de GR22, de 
wandelroute die de aldeias met elkaar ver-
bindt, voorlopig niet in gebruik is. Gelukkig 
maken de rondwandelingen van doorgaans 
vijf kilometer vanuit de dorpen dit gebrek 
meer dan goed.

Blauwe deuren en ramen
Eigenlijk behoort Piódão – gelegen in de 
Serra do Açor – helemaal niet tot de 27 
schistdorpen, maar is een van de zoge-
naamde aldeias históricas (historische dor-
pen). Toch wordt ook dít dorp bij een 
bezoek aan de aldeias do xisto door vrijwel 
niemand overgeslagen, simpelweg omdat 
Piódão met zijn blauwe deuren en raamko-
zijnen tot de allermooiste dorpen van Por-
tugal wordt gerekend. Het begint al bij de 
aanblik van een afstandje; het dorp dat 
omgeven wordt door uit de rotsen gehakte 
terrassen, ligt er ongelooflijk fotogeniek bij. 
De spierwitte zeventiende-eeuwse kerk 
steekt fel af tegen de donkerbruine huizen. 
We beklimmen de steile, smalle steegjes, 
drinken wat op een van de terrasjes voor de 
kerk en kopen nog een flesje water voor 
onderweg. Van hieruit valt namelijk een 

mooie wandeling naar het volgende dorp, 
Foz d’Égua, te maken. Je kunt kiezen uit 
twee richtingen, linksaf of rechtsaf. Mooi, 
want dat betekent dat we een rondwande-
ling kunnen maken en niet over hetzelfde 
pad terug hoeven. We kiezen voor rechtsaf. 
Dit 2,8 kilometer lange stenen pad ligt 
tegen de bergwand aangeplakt en kent 
nauwelijks hoogteverschillen. Een ontspan-
nende wandeling door bossen en langs ver-
laten stenen huizen. Foz d’Égua blijkt een 
schilderachtig gehucht met twee stenen 
boogbruggen en een handjevol huizen, 
waar het goed zwemmen is in het ijskoude 
water van de twee riviertjes die hier samen-
komen. Het pad terug, dat met 3,5 kilome-
ter iets langer is, biedt meer afwisseling. 
Hier is het klimmen en dalen wat de klok 
slaat en we passeren enkele oude levadas 
(irrigatiekanalen) en lieflijke bruggetjes. 

 De waterval van Fraga da Pena.

 Stenen 
sculptuur in 
muur?

 De spierwitte zeventiende-eeuwse kerk van Piódão. 




