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Solidariedade para com a luta da população de Morgade contra a 

criminosa febre do lítio 
 
Como UMLP (União Marxista-Leninista) mais uma vez, prestamos absoluta 
solidariedade para com o boicote às eleições presidenciais da população 
de Morgade que assim, continua a lutar de forma combativa contra a abertura 
das minas de lítio a céu aberto, a mando da criminosa febre do lítio, 
abertamente patrocinada pelo ecologismo imperialista da União Europeia e a 
sua “Aliança Europeia para as Baterias”. Minas que lhes irá esventrar os 
montes, contaminar as águas e destruir a actividade agrícola de que dependem 
para seu sustento. 
 
 É por isso que, após o boicote às eleições europeias de 2019, voltaram a 
mobilizar-se unidos para boicotar estas eleições presidenciais de 2021, 
mostrando assim que, não procuram “políticos” nem “falsos profetas”, mas que 
são eles políticos conscientes pois, rejeitando a conciliação de classes e 
reconhecendo que são parte da classe mais forte da sociedade, a trabalhadora, 
lutam de forma combativa pelo seu futuro. Todos somos políticos, sabemos o 
que queremos e para onde vamos mas só organizados nos libertaremos. 
 
Sabemos e o povo de Morgade também, que são necessárias medidas de 
resistência activa pois só as populações, numa frente de unidade 
combativa, podem fazer frente a este crime contra a natureza e a 
humanidade. Crime perpetrado por multinacionais como Savannah Resources, 
Fortescue ou a Galp que se juntou agora mas, sempre de mãos dadas com a 
Camara de Montalegre, o Governo e a UE mostrando assim que o seu único 
interesse está na economia de lucro e em passar a fatura ao ambiente, ao 
trabalhador e às populações. 
 
A destruição da Natureza pelas mãos dos monopólios pode e deve ser 
interrompida e revertida com uma luta que mude a sociedade, uma luta pela 
superação revolucionária do imperialismo. Para tal, cerremos fileiras entre 
sindicatos combativos, populações e a juventude ecologista, promovamos a 
tendência do combate à economia do lucro, aumentemos a organização 
ancorada numa perspectiva socialista verdadeira. 
 
Como tal, prestamos solidariedade ao povo de Morgade e a todas as 
populações combativas e apelamos ao fortalecimento da ampla resistência 
popular maciça e activa contra a destruição das aldeias e solos férteis. 
 

Medidas decisivas e imediatas de Resistência maciça e activa são 
necessárias! 

Por uma Frente de Unidade Combativa! 
Pela Protecção do Ambiente – Contra a economia do Lucro! 

Pela Unidade – Natureza e Humanidade! 
 

Não à Mina, Sim à vida! 

www.umlp.pt 
www.icor.info 
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