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A Resistência e a Rebelião são Justificadas! 

Avancemos com formas mais radicais de resistência contra a febre da mineração! 
 

Como UMLP, prestamos absoluta solidariedade e unimo-nos às populações de Montalegre, Boticas 
e todas as que lutam de forma combativa contra a abertura das minas a céu aberto, para que as pessoas 
e a natureza não se tornem vítimas da competição cada vez mais acentuada dos monopólios em todo o mundo. 
Estas minas a céu aberto vão esventrar o Barroso e Alto Tâmega - apropriando-se dos baldios, destruindo as 
nossas aldeias e montes, contaminando a água potável com químicos usados para dissolver o lítio, secando 
nascentes e erradicando a actividade agrícola que é o sustento das populações. Apelamos assim às 
Assembleias de Compartes dos Baldios e populações, daqui e da Galiza, à rebelião justificada e ao 
fortalecimento da ampla Frente de Resistência contra a destruição das aldeias e dos seus montes. 

 

Avancemos com a frente de unidade combativa internacional, combatamos juntos estes 
monopólios da mineração que actuam de ambos os lados da fronteira! 

 

Continuaremos a denunciar este crime contra a Natureza e Humanidade praticado com o alto patrocínio 
do ecologismo imperialista da União Europeia e da sua "Aliança Europeia para as Baterias"- com o apoio inegável 
do Governo PS/Costa, dos partidos presentes no parlamento e dos autarcas locais - para explorarem 
trabalhadores e recursos naturais, de forma a digladiar-se com a China e EUA pelo domínio dos mercados de 
baterias. O lítio e as suas baterias não serão a evolução final do conceito de transporte, servindo apenas ao lucro 
momentâneo, enquanto uma enorme área de natureza intocada é aqui destruída. Este ecologismo imperialista, 
que com as suas mentiras do "Acordo Verde", da "Mineração Verde" e dos Estudos de Impacto Ambiental 
(EIA), financiados pelo tal PPR, apenas servem para alimentar as barrigas dos monopólios da mineração.  

 

Lutemos contra a mineração destrutiva de matérias-primas: Pela proibição da mineração a 
céu aberto! 

 

Estas febres mineiras nunca deram bom resultado, com o exemplo de Borralha à cabeça, cheias de suspeitas 
de corrupção nos contratos de exploração feitos com EIAs à medida e com as populações, que nunca foram 
ouvidas nestes processos, contra a destruição dos seus solos, das suas águas e suas aldeias pela sede de lucro, 
não são um bom augúrio. A Savannah Resources, a Fortescue, a Lusorecursos, a Minerália ou 
a Galp sempre estiveram de mãos dadas com o Governo e a UE mas também com as Câmaras de 
Montalegre e Boticas. A mais recente prova disso está na assinatura de um consórcio para a exploração da 
Mina do Romano entre Orlando Alves, Presidente da C.M.Montalegre, e a Lusorecursos. O mesmo que durante 
a época de eleições autárquicas, reafirmava “A exploração de lítio em Montalegre não vai avançar”.  

 

Não serão os autarcas, deputados ou "falsos profetas" a travar esta luta mas sim as 
populações numa frente de unidade combativa! A resistência e a rebelião são justificadas! 
 

Desde 2019 que reconhecíamos o grande exemplo de resistência que a população de Morgade vinha 
tendo através do boicote de eleições. Fê-lo nas europeias e legislativas de 2019 e nas presidenciais de 
2021, porém, e infelizmente, caíram na ilusão de participar nas eleições autárquicas, ajudando a eleger quem os 
põe borda fora. As eleições burguesas e todos os seus partidos, servem apenas para fazer avançar os interesses 
das multinacionais e por isso dividir o povo e acabar com a luta. A experiência desta luta consequente deu, e 
voltará a dar, força e unidade ao Povo do Barroso para fazer frente aos interesses das multinacionais.  

 

Tomemos agora o exemplo do povo Sérvio e avancemos com formas mais radicais de 
resistência e desobediência civil! 

 

Há largos meses que milhares de pessoas participam em protestos em frente ao parlamento sérvio, 
bloqueando estradas, pontes e autoestradas, exigindo maior proteção do meio ambiente contra a poluição do ar, 
da água e do solo, contra os planos da Rio Tinto em minerar lítio na Sérvia. Com isto conseguiram já um sucesso 
parcial pois uma das duas leis que teriam favorecido a Rio Tinto foi forçadamente revertida.  Tomemos o exemplo 
de resistência das populações e a desobediência civil que se manifesta na Sérvia contra o regime e as 
suas políticas.  

 

A resistência e a rebelião são justificadas! Só no caminho da resistência activa - unindo 
todas as populações afectadas, de Trás-os-Montes à Galiza, às Assembleias dos Compartes e 

com o apoio da juventude ecologista - poderemos parar a destruição do nosso futuro! 
 

Pela Protecção do Ambiente - Contra a economia do lucro! Proibição da mineração a céu 
aberto! 

Pela Unidade - Natureza e Humanidade! Não às Minas, Sim à vida! 
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