
Do inventário do Património para a revisão do PDM ao Programa de Estudo, Conservação, 

Valorização e Divulgação do Complexo Mineiro Antigo do Vale Superior do Rio Terva

5. IDENTIFICAÇÃO DE POTENCIALIDADES, HIERARQUIZAÇÃO DE 
VALORES, DEFINIÇÃO DE OPÇÕES DE VALORIZAÇÃO E 

RESPECTIVAS PROPOSTAS DE ACTUAÇÃO

5.1. POTENCIALIDADES

a - Potencialidades científicas / ensino
b - Potencialidades lúdicas e turísticas  

c - Potencialidades económicas 

1-História do Projeto

5.2. HIERARQUIZAÇÃO DE VALORES

1º - Complexo Mineiro (Freitas, Limarinho e Batocas)
2º - Povoados ‘castrejos’

3º - Aldeias (arquitetura vernácula e etnografia)

5.3. OPÇÕES DE VALORIZAÇÃO

a - Centro de Interpretação em Bobadela
b - Percursos interpretados de visitação

c - Povoado romano mineiro das Batocas
d - Povoados ‘castrejos’

5.4. PROPOSTAS DE ATUAÇÃO

a – Classificação / Conservação
b – Estudos e Projetos

c – Infraestruturas e Equipamentos
d – Promoção, Divulgação e Merchandising



O projeto de criação do 
PAVT é uma
iniciativa do Município de 
Boticas, em
parceria com a Universidade 
do Minho.

Tem por base o programa de 

Do reforço da colaboração MBoticas / Uminho à formalização do projeto PAVT:

Recursos e Investigação           Infraestruturas            Investimentos 

2 – Desenvolvimento do Projeto

Tem por base o programa de 

“Conservação, Estudo,

Valorização e Divulgação do 

Complexo Mineiro

Antigo do Vale Superior do 

Rio Terva”, executado no 

âmbito do concurso EEC 

PROVERE – PC/1/2010 e 

PA/1/2012, do Eixo 

Prioritário II – Valorização 

Económica de Recursos 

Específicos do ON.2 – O 

Novo Norte .



Recursos
e 

Investigação







Recursos
e 

Investigação



ROMANO
(séc. I a.C. – séc. IV d.C.)

ZONAS DE EXTRAÇÃO

MINEIRA



Investigação



Infraestruturas
O Centro de Interpretação, 
localizado em Bobadela, é a 
porta de entrada do PAVT. 
Funciona como lugar de 
conhecimento, 
proporcionando uma 
exposição permanente que 
apresenta as características 
e história do território, 
facultando ao visitante 
informação que lhe 
permitirá partir à 
descoberta da paisagem 
cultural do vale superior do 
rio Terva.rio Terva.



Gestão para a sustentabilidade: CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS

Consolidação da investigação
Reforço das infraestruturas 
Promoção e divulgação

Pretende-se que o PAVT seja um parque 
arqueológico com carácter geográfico contínuo:

58,2 km2

5 aldeias
1300 habitantes

239 espécies de Fauna
480 espécies de Flora

3 – Que Futuro para o Projeto ?

480 espécies de Flora
9 Povoados Idade Ferro

6 Sítios Romanos
7 Sítios Medievais 

Na Europa, entende-se que as «(…) mountain 
landscapes are cultural landscapes reflecting long-
term interactions of human beings with biophysical 
systems. Europe’s mountains are of vital importance 
to the continent’s population in three main ways: 1) 
as ‘water towers’ supplying much of the continent’s 
water, especially in summer, and as sources of 
hydroelectric power; 2) as centres of diversity, both 
biological and cultural; 3) for providing opportunities 
for recreation and tourism, based on natural 
attributes and cultural heritage


