CENTRO DE INTERPRETAÇÃO PAVT PROGRAMA EXPOSITIVO / GUIA DE VISITA

O Parque Arqueológico do Vale do Terva/PAVT é um projeto conjunto do Município de
Boticas e da Universidade do Minho, iniciado em 2006 com o programa de “Conservação,
Estudo, Valorização e Divulgação do Complexo Mineiro Antigo do Vale Superior do Rio Terva,
Boticas”.
Pretende-se que o PAVT seja um parque arqueológico com carácter geográfico contínuo,
integrando um conjunto de valores culturais e naturais que se constituem como recursos
relevantes e representativos das diversas paisagens que se conformaram no território.
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.

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO PAVT PROGRAMA EXPOSITIVO / GUIA DE VISITA

PISO 1

O circuito de visita do Centro de Interpretação do PAVT assenta num programa expositivo que se
organiza em dois níveis. Um primeiro nível de aproximação e sensibilização, que se realiza no piso
0, constituindo-se a receção, o pátio interior e o auditório como espaços de referência. Um segundo
nível, de fruição/apropriação de conhecimento, realiza-se no piso 1, através de exposição permanente instalada nas duas salas, interligadas por passadiço.

9
3 Elevador
9 Sala do Território
10 Passadiço
11 Sala da Mina

No ÁTRIO / RECEÇÃO (1, 2) faz-se o acolhimento inicial do visitante e o seu encaminhamento.
Aqui é disponibilizada a informação relativa ao PAVT, através de um monitor táctil com botões de
navegação.
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No AUDITÓRIO (5) oferece-se um primeiro contato com o território do PAVT, através da projeção
permanente de um vídeo.
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É um espaço multifuncional, onde poderão decorrer reuniões de carácter científico (congressos ou
simpósios), aulas, apresentações alargadas (visitas de escolas) e projeções de vídeos.
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Aqui funciona também a extensão de Boticas da rede Casas do Conhecimento da Universidade do
Minho, com programação autónoma.

PISO 0
1 Átrio

GEOLOGIA / HIDROLOGIA

2 Receção

TIPO SOLOS / OCUPAÇÃO SOLOS

FLORA

FAUNA

IDADES DA PAISAGEM

VÍDEOS

3 Elevador
6
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4 Pátio interior

MINERAÇÃO DO OURO

5 Auditório

NO MUNDO

TÉCNICAS DE MINERAÇÃO

METALURGIA DO OURO

MINERAÇÃO NO PAVT

6 Foyer do Auditório
7 Sala de Apoio
8 WC
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Na SALA DO TERRITÓRIO (9) apresenta-se uma caraterização interpretada dos valores patrimoniais
naturais e culturais do PAVT.
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CIPAVT

ROTAS

Através de conteúdos expositivos estáticos e multimédia, que incluem maquetas, projeções vídeo,
espólio arqueológico, espécies vegetais, monitores tácteis, gavetas didáticas, fotografias e silhuetas, o visitante fica a conhecer a geologia, a cobertura vegetal, a fauna, a flora, os monumentos
arqueológicos, a história da ocupação do território, as suas aldeias e as tradições das suas populações.
Na SALA DA MINA (11) recria-se o cenário de uma antiga mina romana, proporcionando uma experiência sensorial que simula a circulação numa galeria subterrânea, semelhante às existentes no
complexo mineiro antigo do vale do Terva (Batocas, Brejo, Limarinho, Poço das Freitas), classificado
como Sítio de Interesse Público (Portaria no 386/2013, Diário da República, 2.a série – N.o 115 – 18
de junho de 2013).
Ao longo do percurso, através de vídeos e monitores tácteis, é proporcionada informação sobre a
história da mineração no mundo e na zona do PAVT.

