
Atrativos da Visita 

Como Chegar 

Interpretação Geológica 

39°57'56.20"N 7°59'46.00"W 

 A relação entre a velocidade da água e a erosão/

deposição de sedimentos, associada às inúmeras fa-

lhas que atravessam o substrato rochoso geraram 

este fabulosos meandros em trincheira; 

 

 Formação de meandros; 

 

 Fosso do Médio Zêzere; 

 

 Cordilheira Central;  

 

 Falha de Cebola. 

 O Geopark Naturtejo possui um vasto e rico Património Geológico, com 

mais de 170 Geossítios, locais de reconhecido interesse geológico, dos 

quais se destacam 16 geomonumentos, que ilustram as principais etapas 

de história geológica dos últimos 600 milhões de anos na região. 

Locais para admirar o vale do Zêzere: na estrada panorâmica entre Madeirã e Casal Novo, na Frazumeira e 
próximo de Abitureira, a partir da Aldeia de Xisto de Álvaro. 
 
O acesso faz-se a partir da Sertã através da A23 tanto para quem vem de Norte  e de Sul. 
Sertã — Álvaro |  N241 — 35km, 53min 
 
O geomonumento pode ser visitado através do percurso pedestre: 
 PR2-Caminho do Xisto de Álvaro  
 Extensão: 6,3km 

 Espantosos meandros de trincheira, que serpenteiam pelas serranias xistentas, com encostas    

íngremes e profundas, formando magníficas curvas pronunciadas com quilómetros de extensão; 

 Os meandros do rio Zêzere transformam este num dos mais belos vales fluviais portugueses,    

constituindo verdadeiros exemplos de livro; 

 Vale a pena realizar as estradas panorâmicas que se desenvolvem paralelas ao traçado do rio para 

alcançar algumas das mais imponentes paisagens do Geopark; 

 Pode disfrutar de diversos pontos de interesse, tais como, Albufeira do Cabril, Piscina Fluvial de 

Álvaro e Aldeia do Xisto, Ponte Romana, Moinhos e Lagar; 

 A região envolvente reveste-se também de interesse ecológico, como  por exemplo a mata de   

Álvaro com uma vegetação espontânea de natureza climática, variedade de caminhos rurais e uma 

atividade agrícola marcante, caso da olivicultura. 
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Por entre rios , vales, serras e planícies, propomos a descoberta do Geopark Naturtejo 

onde a história da Terra ficou marcada nas  rochas e nas paisagens 
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