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O CARSO ENQUANTO BASE PARA O DESENVOLVIMENTO
SOCIO-ECONÓMICO NA REGIÃO DE ALVAIÁZERE
FORTE, João Paulo
Câmara Municipal de Alvaiázere

Menos conhecida que outras serras na região centro do país, a serra de Alvaiázere
situa-se a Sudeste do Maciço de Sicó, no domínio da Orla Meso-Cenozóica ocidental
portuguesa. É uma área muito complexa do ponto de vista litológico e tectónico,
dominando os calcários, calcários margosos e margas, dolomias e calcários dolomíticos,
bem como grés. A serra de Alvaiázere, com os seus 618 metros de altitude, é a maior
elevação do Maciço de Sicó e as cotas mais elevadas correspondem genericamente a
afloramentos calcários do Jurássico médio, os quais estão fortemente afectados do ponto
de vista tectónico (Cunha, 1990).
Sendo uma área com características muito particulares em termos geológicos e
geomorfológicos, não é de todo estranho, o facto de outras características relacionadas
directamente com o factor biótico e humano nela sobressaírem.
A serra de Alvaiázere encerra em si mesmo, uma série de valores ainda não
oficialmente identificados que, ao potenciarem um conjunto de actividades científicas,
educativas, desportivas e de lazer, podem ser, afinal, uma boa contribuição para políticas
de desenvolvimento sustentado (Forte, 2007). É, por exemplo, uma área que desde
tempos mais remotos teve um uso social muito elevado por parte de vários povos,
comprovado pela existência de um dos maiores povoamentos da Idade do Bronze da
Península Ibérica. Um caso particular e mais recente em termos de povoamento é o lugar
da Mata de Baixo, onde um extenso campo de megalapiás, talvez o de maior dimensão do
Maciço de Sicó, bem como poços naturais a perder de vista, sobressaem ao visitante.
O potencial geocultural desta área, que compreende não só a serra de Alvaiázere mas
também toda a área envolvente, é muito elevado, mas para o potenciar será necessário
estabelecer uma estratégia de geoconservação, agora iniciada com a inventariação
criteriosa destes recursos, de modo a permitir a criação de uma matriz que agrupe e
relacione entre si todos os valores ali presentes. É nossa convicção que esta tarefa virá a
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permitir o estabelecimento de uma estratégia de geoconservação aplicada ao
desenvolvimento local, não só para o município de Alvaiázere, mas também para o
conjunto das “Terras de Sicó” em que este se integra.
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