GUIA DE RESIDÊNCIAS E OFICINAS
Vale de Gatos é a morada para artesãos, artistas ou profissionais de áreas distintas
interessados em trabalhar a lã e outras fibras têxteis. O nosso programa de residências
visa promover a criatividade num ambiente calmo e pacífico, afastado de ansiedade e
rotinas. Pretendemos disponibilizar um local de intercâmbio, onde o visitante pode contar
com o apoio técnico da tecelã Isabel Cartaxo, e com toda a hospitalidade de Vale de
Gatos.

RESIDÊNCIAS
As residências estão abertas a indivíduos ou pequenos grupos, designadamente
nas áreas da tecelagem e fiação, com flexibilidade para contemplar os interesses e
objectivos dos residentes. A duração das residências pode variar entre uma semana e um
mês, consoante as necessidades e características do trabalho e as finalidades dos
participantes.
A residência disponibiliza diversos espaços específicos: um estúdio de teares e fiação, um
espaço para tingimento, uma biblioteca especializada em têxteis, mas igualmente bem
equipada com livros sobre arte, artesanato e arquitectura, uma sala de estar e espaços de
leitura ou lazer podendo acolher até 4 residentes/artistas.

As residências incluem alojamento em quarto privativo, toalhas e roupa de cama, uma
limpeza semanal, duas casas de banho partilhadas e uma cozinha equipada com máquina
de lavar roupa.

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO
• Rodas de fiar
• Teares
• Estúdio, espaço multiusos equipado com mesa de 2m de comprimento
• Espaço para tinturaria com materiais naturais
• Máquina de costura
• Máquina de chulear
• Estúdio, espaço multiusos para fiação, tecelagem, tapeçaria, bordado, tricot manual,
crochet ou outros projectos têxteis
• Acesso a todos os livros
• Internet gratuita

RESERVAS
A participação no programa de Residências é assegurada pelo depósito de 50% do
pagamento correspondente. O saldo deve ser liquidado à chegada. Em caso de
cancelamento da residência, os pagamentos efectuados são válidos para um novo
período, a combinar. Não é possível proceder a reembolsos.

COMPRAS
O local das residências encontra-se à distância de um passeio de 20 minutos a pé até à
vila. Se lhe escapou alguma coisa à lista do supermercado, diga-nos, que nós tratamos
do assunto.
Informamos ainda os residentes que não disponham de carro, que os conduzimos ao
supermercado da vila uma vez por semana.

LOJA
Produzimos e transformamos a lã das nossas próprias ovelhas. Todos os processos são
100% naturais. É possível adquirir esta lã única em Vale de Gatos, tal como outros
produtos realizados pela Isabel (fios e peças tecidas ou tricotadas).

PONTOS DE INTERESSE
VIANA DO ALENTEJO / ÉVORA
Vale de Gatos está idealmente localizado no epicentro de vários locais de interesse
cultural, histórico e arquitectónico, ricos em tradições, no seio da natureza.
Em Viana do Alentejo, o castelo e a igreja matriz no interior das muralhas no
centro da vila, a loja de olaria, o santuário de Nossa Senhora D’Aires à saída da vila, onde
o campo se liberta.
Em torno de Viana do Alentejo há uma riqueza de percursos que revelam o
ambiente rural característico da região, onde abundam a oliveira e o sobreiro, mas
também várias pedreiras desactivadas pelas colinas circundantes, as barragens de
Odivelas (29 km) e de Alvito (8 km).
Alvito é uma pequenina vila, 10 km a sul de Viana, cheia de história, referências
arquitectónicas e oliveiras centenárias.
Évora é património mundial da Unesco, 30 km a norte de Viana. Embora
aparentemente pequena no perímetro das suas muralhas, a cidade oferece um manancial
de interesses culturais e arquitectónicos. Um passeio ao sabor das suas ruas estreitas e
largos surpreendentes revela ruínas romanas, como o Templo de Diana, igrejas, palácios e
museus, o seu teatro, arquitectura contemporânea interessante, belos jardins – e muito
mais!
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SOBRE NÓS
Vale de Gatos é um paraíso rural, 27 km a sul de Évora, a encantadora capital do
Alto Alentejo. A propriedade (localmente designada por “horta”) está situada nas
imediações de Viana do Alentejo, a 1,5 km da vila, em pleno campo, com todas as
características genuínas desta região – oliveiras, sobreiros e o perfume único da
vegetação circundante. Em Vale de Gatos o sossego impera, cheio dos sons da natureza
onde o ouvido atento identificará o balir do rebanho de Campaniças, a raça autóctone de
ovelhas que constitui um dos seus principais tesouros.

Viana do Alentejo é uma pequena vila que dispõe do equipamento necessário
para preencher as necessidades essenciais de uma comunidade de 2000 habitantes e dos
seus visitantes (restaurantes, lojas, centro de saúde, farmácia e agência bancária).

A casa da Isabel e do Carlos (ela tecelã, ele arquitecto) é um antigo edifício
tradicional da região do Alentejo, recuperado entre 2000 e 2004, onde a tradição convive
com a linguagem da arquitectura contemporânea, no respeito do tempo e das
identidades.

A CASA
A casa dispõe de quatro quartos autónomos, um estúdio partilhado para
praticamente todos os tipos de projecto têxtil, uma sala de estar e um alpendre
inspirador e calmo, virado a poente, para o campo e o pôr-do-sol.
Vale de Gatos é simultaneamente uma unidade de turismo rural, aberto a visitantes que
procuram um ambiente campestre descontraído, e um centro têxtil devidamente
equipado para profissionais interessados em desenvolver especializações, experiências
ou programas de investigação, quer em torno de antigas técnicas tradicionais, quer para
a concretização de formas contemporâneas de expressão.
É um espaço aberto à partilha de ideias e reflexões, à criatividade, pautado pelo conceito
do respeito mútuo.

www.valedegatos.com

valedegatos@gmail.com
+351 266 939 191

-

Isabel Cartaxo +351 96 106 2152
Carlos Marques +351 91 764 6850

Contactos úteis
Emergência 112
Bombeiros +351 266 953 123
Polícia +351 266 953 126

