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O projeto de criação do PAVT é uma
iniciativa do Município de Boticas, em
parceria com a Universidade do Minho.
Tem por base o projeto de “Conservação, Estudo,
Valorização e Divulgação do Complexo Mineiro
Antigo do Vale Superior do Rio Terva”, que faz
parte do Plano de Ação “Aquanatur - Complexo
Termal do Alto Tâmega”, N-99-99-99-99-01-09,
que obteve já o Reconhecimento Formal como
Estratégia de Eficiência Coletiva (EEC PROVERE),
em 15-06-2009, formalizado por Despacho conjunto dos Ministros competentes, constituindo
um dos seus Projetos Âncora.
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O VALE SUPERIOR
DO RIO TERVA
O Rio Terva é um afluente
da margem direita do Rio Tâmega,
correndo de Norte para Sul. Nos 8
quilómetros iniciais do seu traçado
é delimitado a nascente pela Serra
de Lapabar e a poente pela Serra
do Leiranco, relevos que se juntam
a Norte, em Ardãos e Seara Velha,
formando a cabeceira onde o Rio
Terva tem as duas origens, a partir
de inúmeras linhas de água, como
a Ribeira do Calvão, a Ribeira da
Sangrinheira e a Corga do Vidoeiro,
que drenam as encostas até se juntarem na zona de Sapelos.
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É este troço inicial do Rio
Terva que se designa como vale
superior, configurando um amplo
alvéolo aplanado, pontuado por
inúmeras colinas e outeiros, onde
afloram as massas graníticas modeladas pelos movimentos tardi-hercínios, apresentando muitas
dessas massas graníticas veios ou
filões quartzíferos que incorporam
mineralizações correspondentes a
jazidas primárias de ouro.
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FAUNA
O inventário da fauna da
área do PAVT permitiu registar 96
espécies de aves, entre as quais
se destacam o noitibó-cinzento,
a águia-caçadeira e o melro-das-rochas; 11 espécies de anfíbios;
15 espécies de répteis, em que se
destaca o cágado-de-carapaça-estriada; 33 espécies de mamíferos
não-voadores (referenciando-se o
corço, o javali e o gato-silvestre) e 8
espécies de morcegos. Registaram-se também 4 espécies de peixes
e, nos invertebrados, mais de 100
espécies, destacando-se 77 de aranhas.
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Os bosques constituem os
habitats com maior biodiversidade, oferecendo uma riqueza faunística que qualifica o PAVT como
uma área interessante em termos
de prioridades de conservação, no
contexto nacional e regional, pois
possui riqueza biológica com mérito de ser preservada e mantida
para as gerações futuras, apresentando um elevado potencial para a
elaboração de percursos interpretativos.
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FLORA
Na área do PAVT foram registados 480 taxa de plantas vasculares, reveladores de uma elevada
e preservada diversidade florística,
o que confere a esta região uma especial importância. A grande riqueza florística , incluindo as espécies
raras e protegidas, é o resultado do
enquadramento biogeográfico e do
elevado grau de naturalidade do
território do PAVT, que se situa na
fronteira das duas grandes regiões
Eurossiberiana e Mediterrânica.
Entre os 480 taxa identificados, incluem-se dez Pteridófitas
(fetos), duas Gimnospérmicas (dois
pinheiros) e 468 Angiospérmicas,
destacando-se nestas 8 espécies
legalmente protegidas, algumas
das quais endemismos ibéricos
raros - Veronica micrantha; Festuca elegans; Festuca summilusitana;
Narcisos-bravos (Narcissus triandrus); Campaínhas-amarelas (Narcissus bulbocodium); Gilbardeira
(Ruscus aculeatus); Arnica (Arnica
montana subsp. atlantica); Chupadeira (Scrophularia herminii).
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O povoamento humano
atual do PAVT concentra-se em
cinco aldeias de origem medieval
(Sécs. XII-XIII): Ardãos, Bobadela,
Nogueira, Sapelos e Sapiãos, implantadas nas bordaduras do vale,
associando-se a manchas agrícolas
que se desenvolvem exclusivamente em torno dos aglomerados.
“Os rigores de um clima duro moldaram o modo de vida das suas
populações, que fizeram das atividades agro-pastoris o seu modo de
vida e a sua forma de subsistência,
alicerçados em fortes laços comunitários.
Ao longo dos séculos e no
decorrer da sua labuta diária pela
sobrevivência, criou-se uma relação muito próxima entre a atividade humana e a natureza, na
tentativa de manter em equilíbrio
os frágeis ecossistemas. Assim, a
vida das pessoas gravita em volta
dos recursos que lhe são preciosos
para a sua sobrevivência: a água, a
terra e os animais.”
Borralheiro, Rogério (2006), Preservação
dos Hábitos Comunitários nas Aldeias do
Concelho de Boticas, Boticas: Câmara Municipal de Boticas, p. 104.
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As populações atuais, apesar das dicifuldades associadas
à regressão populacional, ainda
mantêm uma economia de base
agro-pastoril, preservando algumas das práticas do comunitarismo
agrário, em que sobressai a entreajuda, expressão dos fortes laços de
solidariedade forjados na concretização de tarefas de interesse comum, como o arranjo de caminhos,
do regadio e da manutenção dos
moinhos e dos fornos do povo.
Os saberes-fazer, refinados
por práticas seculares e transmitidos de geração em geração, materializam-se em inúmeras peças e
instrumentos de uso quotidiano,
que as populações conservam carinhosamente e desejam ver expostas numa Casa das Memórias.
O Município de Boticas pretende
concretizar este projeto, tendo já
adquirido, para o efeito, um imóvel
de grande valor arquitetónico, no
centro da aldeia de Bobadela.
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Mas não foi sempre assim.
Na área do PAVT, constata-se que,
a uma ocupação esparsa e residual
na Idade do Bronze, se sucede uma
ocupação intensa na Idade do Ferro (2.ª metade do 1.º milénio a.C.),
conhecendo-se nove povoados
fortificados ou “castros”, implantados nos relevos montanhosos
que circundam o vale. A densidade
de ocupação parece relacionar-se
com a exploração intencional dos
recursos minerais e metalíferos
existentes (jazidas de ouro e estanho).
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Esta estratégia de ocupação, orientada para a exploração
dos recursos minerais, evidencia-se plenamente com a ocupação
romana (Sécs. I a.C. / IV d.C.), reconhecendo-se neste período a
exploração intensiva dos jazigos
desta área, visível nas frentes de
exploração do Brejo, Sapelos, Limarinho, Poço das Freitas e Batocas, em articulação direta com povoados mineiros e uma rede viária
bem estruturada.
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Reconhecendo-se o valor
cultural dos testemunhos da mineração antiga, a Direção Geral do Património Cultural propôs a (...) classificação como Sítio de Interesse
Público (SIP) do Complexo Mineiro
do Vale do Terva, (estruturado em
três núcleos: Poço das Freitas, Batocas e Brejo), sito nas freguesias
de Ardãos e Bobadela, concelho de
Boticas, distrito de Vila Real, bem
como a fixação da respetiva zona
especial de proteção (ZEP), conforme planta de delimitação anexa (...)
Anúncio n.º 13618/2012
Diário da República, 2.ª série-N.º 206
24 de outubro de 2012
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Na paisagem do vale superior do Rio Terva, parece ganhar significado o distinto aproveitamento
que as comunidades fizeram, ao
longo de várias épocas, dos recursos naturais do vale, evidenciando-se duas orientações básicas: até
ao fim do domínio romano, parece
ter dominado a exploração dos recursos minerais; a partir da Idade
Média, a exploração dos recursos
agro-pastoris parece ter constituído a orientação estruturante do
povoamento.
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O vale superior do Rio Terva apresenta, assim, um interessante quadro evolutivo de ocupação,
configurando-se, com os abundantes testemunhos arqueológicos
identificados, como um verdadeiro
palimpsesto, através do qual se poderá vislumbrar as diversas paisagens que abrigou.
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O capital de conhecimento
adquirido, a par da reconhecida importância dos valores patrimoniais
do vale superior do Rio Terva, alguns dos quais classificados como
Sítio de Interesse Público, justifica
um esforço de convergência de
interesses e de ações, no sentido
de garantir uma valorização sustentada e uma gestão integrada
do valioso património identificado,
tendo em vista promover a sua difusão alargada, a criação de serviços, o aumento da oferta cultural
de Boticas e a internacionalização
da história milenar e da identidade
do seu território.
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O Centro Interpretativo de
Bobadela será a porta de entrada
para o PAVT - os conteúdos expositivos farão a ponte para a fruição
da paisagem e do património in
loco, proposta através de roteiros
de visitação.

O objetivo maior será sempre o da promoção deste território,
apoiado na exploração das suas
potencialidades ao nível do turismo histórico, etnográfico e natural.

MÚLTIPLAS PAISAGENS

Por isso, o Município de Boticas e a Universidade do Minho
convergem no interesse mútuo de
promover o desenvolvimento de
um ambicioso projeto cultural que
tem em vista a criação do Parque
Arqueológico do Vale do Terva /
PAVT.
Pretende-se que o PAVT
seja um parque arqueológico com
carácter geográfico contínuo, com
um conjunto de sítios arqueológicos e monumentos históricos que
se constituem como elementos patrimoniais relevantes e representativos das diversas paisagens que
se configuraram na longa ocupação
humana do território.
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