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Manter a luta organizada é o único caminho contra a mineração! 

Como UMLP, prestamos absoluta solidariedade para com as populações de Couto 
Dornelas, Covas do Barroso, Morgade, Borralha e todas as que lutam de forma 
combativa contra a abertura das minas a céu aberto para que não se tornem vítimas da 
competição cada vez mais acentuada dos monopólios em todo o mundo. Estas minas a céu 
aberto irão esventrar 1/3 da região do Barroso e Alto Tâmega - apropriando-se dos baldios, 
destruindo os montes, acabando com as aldeias, contaminando a água, secando nascentes e 
erradicando a actividade agrícola de que dependem para seu sustento. Apelamos assim às 
Assembleias de Compartes dos Baldios à rebelião justificada e ao fortalecimento da 
ampla Frente de resistência popular contra a destruição das aldeias e dos seus baldios. 

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 e todos os autarcas locais - para 
explorarem trabalhadores e recursos naturais, de forma a digladiar-se com a China e EUA 
pelo domínio dos mercados. Este ecologismo imperialista, que com as suas mentiras do 
“Acordo Verde”, da “Mineração Verde” e dos Estudos de Impacto Ambiental (EIA), 
apenas servem para alimentar as barrigas dos monopólios. O que a Comissão da UE 
pretende é uma edição recauchutada da já derrotada fraude do ecologismo imperialista 
que compatibiliza a economia com a ecologia capitalista. 

 

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

 
Em Portugal sabemos que as febres mineiras, com o exemplo da Borralha à cabeça, nunca 
deixaram boas memórias e nada de bom auguram com 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 das suas terras e aldeias pela economia de lucro. 

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, pois foram eles quem estendeu a passadeira e os levou para o terreno 
das prospecções. Isto mostra assim que o seu único interesse está na ganância pelo 
lucro e em passar a factura das crises ao ambiente, ao trabalhador e às populações, 
explorando os trabalhadores, expropriando e destruindo recursos naturais. 

 

Não serão os autarcas, deputados ou "falsos profetas" a travar esta luta 
consequente mas sim as populações numa frente de unidade combativa! 

 
Tomemos o grande exemplo de resistência da população de Morgade que, desde 2019, 
tem lutado através do boicote de eleições. Após recusarem votar nas europeias e 
legislativas de 2019 e nas presidenciais de 2021, preparam-se agora também para rejeitar as 
próximas eleições autárquicas. Isto porque reconhecem que as eleições só servem os 
interesses dos partidos e do seu sistema burguês que apostam tudo em dividir o povo e 
acabar com a luta. Foi esta luta consequente que deu a força e unidade ao Povo do 
Barroso para fazer frente aos interesses das multinacionais e é este o único caminho da 
luta que levará o povo à vitória contra a mineração. 

 
Só o caminho de resistência activa, unindo todas as populações afectadas às 

Assembleias dos Compartes com o apoio da juventude ecologista, poderá parar a 
destruição do nosso futuro 

 
Pela Protecção do Ambiente - Contra a economia do lucro! 

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