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A Savannah Resources PLC (“Savannah”) é uma empresa de prospeção mineira, cotada na bolsa
de valores de Londres (AIM:SAV) e está a desenvolver um projeto litinífero na região do Barroso.
O objetivo dos boletins informativos da Savannah é dar a conhecer, aos habitantes das
comunidades vizinhas ao projeto, os trabalhos planeados pela empresa. Poderá encontrar as
edições anteriores dos boletins informativos, na página de internet da Savannah dedicada à
comunidade (http://www.savannahresources.com/community/portugal/).
Este boletim informativo foi ainda criado para ajudar a promover uma via de comunicação entre
a empresa e a comunidade, pelo que pedimos que, caso tenha alguma questão entre em contacto
connosco através do endereço eletrónico community@savannahresources.com e nós tentaremos
responder em edições futuras, ou diretamente, em caso de questões urgentes.

O que aconteceu
Estivemos a desenvolver trabalhos inerentes à prospeção e pesquisa, com a realização de
sondagens na área do Aldeia & Irmãos (bloco A), na freguesia de Canedo. Também
preparámos as amostras e enviámo-las para o laboratório.
Na área do NOA foi realizada mais uma detonação para extração de minério destinado à
indústria da cerâmica. Aproveitámos esta oportunidade para fazer medições das vibrações
antes e durante a detonação e durante os trabalhos de extração na mina. Estas medições
fazem parte dos trabalhos para o Estudo de Impacte Ambiental.

Tivemos, ainda, o prazer de receber a visita do
Excelentíssimo Senhor Christopher Sainty, Embaixador do
Reino Unido, que veio conhecer o nosso projeto e teve a
oportunidade de ver os trabalhos que estão a ser
desenvolvidos.

O que está a acontecer
Neste momento, os trabalhos de sondagem estão temporariamente parados. Aguardamos os
resultados das amostras enviadas para o laboratório, que permitirão fazer uma revisão dos
trabalhos de prospeção e pesquisa a ser desenvolvidos nos próximos meses.
Estamos, também, a fazer o tratamento do material recolhido nas sondagens realizadas até
ao momento, quer em termos de descrição e caracterização das rochas quer em preparação
das amostras a enviar para laboratório.

Continuamos a realizar o tratamento dos resultados das análises que vamos recebendo,
referentes às amostras já enviadas para laboratório.
Os trabalhos de Estudo de Impacte Ambiental prosseguem e continuamos a colocar todos os
esforços para eliminar ou mitigar os potenciais impactes que a Mina possa originar.
Continuamos a desenvolver trabalhos para desenhar o projeto de forma a que este se torne
viável e se integre no meio onde se irá desenvolver, quer a nível ambiental e paisagístico quer
a nível social.
Na área do NOA, o minério continua a ser extraído e transportado regularmente para ser
usado na indústria da cerâmica.

Atividades planeadas
Em breve estarão disponíveis, no Centro de Informação, novos pósteres que pretendem
mostrar as diferenças previstas para determinadas áreas, com a evolução temporal,
instalações dos britadores e moinhos, entre outros. Visite-nos!

Estamos, também, a planear os próximos trabalhos de prospeção e pesquisa, nomeadamente
sondagens para uma melhor delineação dos recursos minerais, caracterização geotécnica do
material rochoso das áreas das minas e recolha de mineralização para testes adicionais, com
o fim de melhorar o processamento mineral.
Até ao próximo mês!

Onde pode encontrar mais informações
A Savannah disponibiliza mais informação numa secção dedicada à comunidade na sua página da internet
(www.savannahresources.com). Se tem uma questão específica, por favor envie-nos um correio eletrónico para
community@savannahresources.com e nós tentaremos responder assim que nos seja possível.
Se quiser visitar os locais onde estamos a desenvolver os nossos trabalhos, para ver qualquer uma das operações, ou se tiver alguma dúvida,
teremos todo o gosto em recebê-lo e a responder às perguntas colocadas.
A Savannah nomeou como oficial de relações com a comunidade a Marta Fernandes, que está disponível para esclarecer questões
relacionadas com o projeto. A Marta pode ser contactada através do número 917599130.
Mais notícias podem ser encontradas em: Twitter: @MinadoBarroso

