
Parecemos entender o valor do petróleo, madeira, minerais, e da 
habitação, mas não percebemos o valor da beleza crua, da vida 
selvagem. Há centenas de anos que povos indígenas levantam-se 
para se defenderem, defenderem a natureza. Nós decidimos 
realizar esta viagem para defendermos-nos, defender os 
Oceanos, aquíferos e os solos contra a exploração de energias 
fosseis, que destroem tudo à sua passagem deixando paisagens 
de deserto e praias negras de morte. Vamos rolar para difundir 
informação, debater ideias, unir lutas, criar mais informação 
coletiva, criar redes!

cicloficina.noblogs.org/
cicloviagem-anti-fracking

A Cicloficina do Porto é um espaço de partilha de 
ferramentas, peças e conhecimento ciclo-
mecânico gerido por e para ciclistas. É uma 
iniciativa informal, e aberta a todos os que nela 
queiram colaborar.

Aparece se precisares de ajuda com tua bicicleta, ou para saber mais 
sobre a ciclo-viagem anti-fracking.

A cicloficina abre no últímo sábado de cada mês a partir das 16h, na R. 
Álvares Cabral 263. Além da oficina, temos um encontro de voluntários 
ciclo-activistas na segunda sexta-feira de cada mês.

Gás e Petróleo? Nem aqui! Nem em lado nenhum!

A primeira etapa desta ciclo-viagem parte a 13 de Junho de viana 
do castelo, seguindo a costa, chega a lisboa no dia 29. A segunda 
etapa começará uma semana depois até Vila Real de Santo 
António no Algarve [datas a confirmar].

Pretendemos ser um coletivo nómada em bicicletas que 
comparte uma visão ecologista, aberto a quem se quiser juntar. 
Queremos aprender entre todxs xs participantes e os projetos e 
grupos locais que visitamos e criar sessões informativas e de 
debate sobre a prospeção de combustiveis fosseis. Levamos todo 
o equipamento em bicicleta e atrelados e tomamos decisões por 
consenso.
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