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Câmara atribuiu Medalhas de 
Bons Serviços Municipais

Dando cumprimento ao Regu-
lamento Municipal para a atri-
buição de Medalhas de Bons Ser-
viços Municipais, aprovado a 20 
de junho de 2007, a Câmara Mu-
nicipal de Castro Verde  vai pro-
ceder à entrega das mesmas aos 

trabalhadores que cumpriram 
com assiduidade, dedicação e 
zelo, 15 e 25 anos ao serviço da 
autarquia, numa sessão solene 
que decorrerá na Sala de Sessões 
do Edifício dos Paços do Conce-
lho, no dia 26 de junho.

Medalha de Prata 
15 anos de serviço

Ana Luísa Marques Fatana
António Duarte Custódio
António Guerreiro Caetano
António da Silva C. Machado
Daniel Fernando F. Paulino
Dulce Fernanda Guerreiro
Eduardo Fernando Brito Revés
Eduardo Francisco B. Celerinda
Fernando Manuel S. Zeferino
Isabel Maria Brito C. Freitas
José Alexandre Raposo Rosa

José Carneirinho Gonçalves
José Luís Estácio Mestre
Luís Miguel Gonçalves Gerónimo
Maria Fernanda Emídio Mestre
Maria Manuel Tiago Afonso
Paulo Alexandre Gregório

Medalha Ouro 
25 anos de serviço

António Daniel Zambujal 
Isabel Rosa Carneirinho
Manuel Francisco Gonçalves

Assembleia Municipal aprovou Relatório e Contas 2014
A Assembleia Municipal de Castro 

Verde, reunida em sessão ordinária 
do dia 28 de abril de 2015, aprovou 
por maioria, com cinco abstenções 
do PS e um abstenção do PSD, o Re-

latório e Contas relativo ao ano de 
2014. Os respetivos documentos ti-
nham já sido aprovados por maioria, 
com duas abstenções dos vereado-
res do Partido Socialista, em reunião 

da Câmara Municipal de Castro Ver-
de, do dia 15 de abril de 2015.O Re-
latório e Contas 2014 pode ser con-
sultado no site da autarquia em www.
cm-castroverde.pt.

Tharsis (Espanha)

AUTARQUIA

Tharsis, memória viva de uma mina encerrada
O Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial – Faixa Piritosa Ibérica é uma entidade de 11 municípios portugueses e 
espanhóis, do qual Castro Verde faz parte, que pretende promover a sua coesão com base na História, Identidade e Cultura 
mineiras. A partir de hoje, em todas as edições do Campaniço, procuraremos divulgar e dar a conhecer todos os municípios que 
integram esta associação.

MIGUEL REGO

As terras pobres e secas acom-
panham o ziguezagueado da es-
trada. Não fora a fronteira na pon-
te do Pomarão sobre a ribeira do 
Chança e poucos saberiam distin-
guir onde começa Espanha e aca-
ba Portugal. São as terras mineiras 
da Faixa Piritosa Ibérica, uma das 
maiores províncias metalogénicas 
do mundo, com uma natureza idên-
tica: solos magros, xistosos, des-
carnados nos tempos das chuvas. 
Mas a pobreza dos solos na sua 
superfície, contrasta com a rique-
za do seu subsolo. Uma realidade 
conhecida desde há muitas cen-
tenas de anos neste território geo-
lógico batizado de Faixa Piritosa 
Ibérica. 

Nestas terras mineiras onde não 
há fonteiras, Tharsis é uma das suas 
mais importantes minas e, ainda 
hoje, ali podemos ver os vestígios 
da intensa atividade que sofreu ao 
longo de mais de 3000 anos. Des-
de os míticos tempos da civilização 
tartéssica, que ali se explorou co-
bre, prata, ouro, zinco, estanho, 
enxofre. Uma memória que, pri-
meiro fenícios e depois romanos, 
deixaram de tal forma bem mar-
cada que quando o francês enge-
nheiro especializado em metalur-
gia, Ernest Deligny, ali chega em 
1855, não tem quaisquer dúvidas 
em dar início a um grande inves-
timento para exploração das gran-
des massas de pirite que ali encon-
trou. Ininterruptamente, a mina 
de Tharsis vai funcionar até ao ano 
de 1999. E, desses quase 150 anos 

de exploração, fica um espólio mi-
neiro inigualável, que pode ser vi-
sitado no Museu, mas que o con-
junto de 5 cortas, os escoriais e as 
infra-estruturas mineiras ainda 
visíveis, bem refletem a dimensão 
que o empreendimento teve. 

Tharsis é administrativamente 
uma Entidade Local Autónoma 
(uma espécie de freguesia) perten-
cente ao município de Alosno, com 
uma população a rondar os 2000 
habitantes, mas que espera muito 
brevemente ser reconhecido como 
município e autonomizar-se rela-
tivamente à sua sede. A atividade 
agrícola ocupa cerca de metade da 
população e a maioria desta tra-
balha nos campos frutícolas que 
se multiplicam na parte ocidental 
da província de Huelva, entre S. 
Bartolomé e Lepe/Cartaya. Junto 
a Tharsis, destaca-se um campo 
de citrinos com cerca de 30 hec-
tares, projeto criado pelos 92 mi-
neiros que ainda trabalhavam na 
mina no ano do seu encerramen-
to. É no entanto no Polígono In-
dustrial que se desenvolve grande 
parte da atividade económica da 
localidade. Ali funcionam 12 pro-

jetos empresariais, que inclui ofi-
cinas, carpintarias mecânicas, 
oficinas de pneus e o serviço de 
inspeção de veículos, para além 
de um Centro Geriátrico com 180 
camas e que ocupa cerca de 80 
pessoas. 

Terra plana, de casario rasteiro 
tão caraterístico destas zonas, Thar-

sis é uma das localidades com maior 
número de infraestruturas cultu-
rais e desportivas na região. A pis-
cina, o campo de jogos, a pista hí-
pica e o Museu, entre outras, são 
palco de uma atividade associati-
va muito forte e muito diversifica-
da, que vai desde o futebol, ao cross, 
ao ciclismo, à dança, ao teatro e 

ao cante rociero. Mas se a dinâmi-
ca associativa de Tharsis é por de-
mais conhecida, a forte compo-
nente de animação na vida 
comunitária não o é menos. Ao 
longo do ano muitas são as inicia-
tivas que ali se realizam, tendo 
como palco maior a romaria con-
sagrada a Santa Bárbara que de-
corre no segundo fim-de-semana 
do mês de Maio. Santa Bárbara que 
é de novo invocada nas festas re-
ligiosas de 4 de Dezembro. Por essa 
altura realiza-se a festa da Cons-
tituição (6 de Dezembro), cuja 
componente principal é o convívio 
entre toda a comunidade e em que 
todos comem a mesma ementa: 
guizado, picadilho, laranja e pão. 
Dois dias depois decorre a “la Acha”, 
um concurso de fogueiras utilizan-
do casca de eucalipto. No segundo 
fim-de-semana de Julho realiza-se 
a festa de La Velada, que tem lugar 
a partir do por do Sol e acaba na 
manhã seguinte. Quatro dias a vi-
ver exclusivamente à noite. Na se-
gunda semana de Agosto tem lugar 
a Semana da Juventude, uma se-
mana cheia de atividades culturais 
e desportivas, mas onde não faltam 
concursos de tapas e muitos con-
certos musicais. 

Uma boa altura para se provar 
dois dos mais importantes pra-
tos típicos de Tharsis, tendo o 
chibo por base: a caldereta, que 
não é mais do que carne de chi-
bo guisada, e os famosos revol-
tilhos, feitos através das tripas 
do chibo recheadas com fígado, 
pâncreas, língua e estomago do 
próprio animal.

Municípios de Castro Verde e Aljustrel 
reuniram com Estradas de Portugal

Os presidentes dos municípios de 
Castro Verde e Aljustrel reuniram, 
no passado dia 13 de maio, com re-
presentantes da EP – Estradas de 
Portugal, S.A., entidade com respon-
sabilidade na conservação e manu-
tenção das vias que integram a Rede 
Rodoviária Nacional.

Da reunião constou a análise do 
estado geral das vias rodoviárias nos 
dois concelhos, em particular o avan-
çado estado de degradação da EN2, 
que liga Aljustrel a Castro Verde.

Os dois autarcas aproveitaram 
a oportunidade para demonstrar 
a sua preocupação com a situação 

atual das obras nas estradas da re-
gião, nomeadamente com o reco-
meço das intervenções no IP2 e 
no IP8, vias estratégicas para o de-
senvolvimento da região, bem como 
com a reparação de várias estradas 
regionais, fundamentais num ter-
ritório que é muito vasto e que ca-
rece de vias que facilitem a mobi-
lidade das populações.

Em resultado desta reunião a EP 
assumiu a responsabilidade de ini-
ciar prontamente obras de recu-
peração no troço da EN2 entre Fer-
reira do Alentejo Norte/Castro 
Verde.
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