
COMUNICADO
Chega-me a informação, através da rede social Facebook, haverdes publicitado uma reunião 

de autarcas com o Sr. Ministro do Ambiente e Secretário de Estado de Energia e em que o assunto 
“lítio” terá sido abordado.

Confirmo a existência da dita reunião no passado dia 12 e em que, para além daqueles, estiveram 
igualmente presentes os Srs. Secretários de Estado das Autarquias Locais e de Valorização do 
Interior, como confirmo, também, a presença do Presidente da Câmara de Montalegre.

Discordo, porém, da essência da noticia onde se divulgam inverdades do tamanho do nosso 
castelo pelo que, no respeito que os profissionais da Rádio Montalegre me merecem e na defesa 
do rigor que a uma informação séria e isenta cabe, venho solicitar se dignem dar publicitação 
ao desmentido seguinte:

1. É mentira que o Sr. Ministro do Ambiente ou qualquer outro membro do governo hajam, 
alguma vez, afirmado que “a exploração do lítio no concelho de Montalegre é mesmo para 
arrancar e não haverá marcha atrás”. - Cito

2. É mentira existir qualquer Estudo de Impacto Ambiental pelo que mentira maior será 
afirmar-se, como referis, haver o mesmo sido aprovado.

3. Aproveito, se tal me for permitido, para, em nome da serenidade que a longa espera pela 
decisão final necessariamente implica, dar mais uma vez a conhecer a posição da Câmara 
Municipal de Montalegre que – tantos maldosamente deturpam – e que na dita reunião 
expressei aos atrás citados membros do governo e que passo a transcrever: “o assunto lítio traz 
o concelho de  Montalegre em alvoroço e o Presidente da Câmara estará sempre na primeira 
linha na defesa do interesse das populações independentemente de se estar ou não perante 
um desígnio nacional”.

Agradeço assim que a Rádio Montalegre use a antena e todos os demais meios modernos de 
comunicação para correcção do erro grosseiro e mentiroso que está no ar e faz as delicias do 
dia na rede social Facebook.

É a verdade dos factos e a pacificação da família barrosã que o exige. E por isso o faço.
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