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INCÊNDIOS de TERROR 15/16 OUT 2017 e a MANIPULAÇÃO DO CLIMA - ou “CONTROLO DA POPULAÇÃO”?  
Terão sido pulverizados químicos tóxicos, altamente inflamáveis e explosivos, antes e durante o incêndio? Trata-se de químicos que entulham cada árvore, os 

quais são absorvidos pelas raízes das plantas, e que permanecem na superfície do solo. Será isto uma investida de um programa intergovernamental, activo 

desde 2010, ou já antes, também em Portugal, com a assinatura do “Contrato Ceu Único”? Nos incêndios de 15 Out 2017, AS ÁRVORES QUEIMARAM POR 

DENTRO – A TERRA ESTAVA A ARDER???             Foto: Grupo Céus Limpos 10/2017 Oliveira do Hospital 

Casas antigas e deshabitadas queimaram por dentro? 
Milhares de olivais queimaram por dentro, mesmo em 
campos lavrados! A terra estava a arder? As chamas 
voaram pelo ar? Naquele incêndio, as chamas foram 
mais altas, mais violentas e incontroláveis. 
As chamas mal se apagavam com água? 
Isto tudo poderia ser fruto de um programa de 
Manipulação do Clima, e de um Programa de 
“Controlar o Tempo em 2025/30”. Até agora, os 
governos internacionais não informaram a população. 
Ao contrário os metereologistas e cientistas governais 
(IPPC) estão a ser obrigados a nos fornecer falsas 
informações! “Sempre nós dão chuva para 5F da 
próxima semana – e raramente chove!”  
“Tempestades muitas vezes aos fins-de-semana?”  
É importante perceber isto, e falar com essa 
consciência com familiares, amigas/os e colegas, e 
apoiar os cientistas na verdade para obrigar o governo 
português a sair deste programa de “manipulação do 
clima”! Há paises que não participam!  
Veja no dia 5 NOV 2017 na RTP 3 o Prof. Filipe Duarte 
Santos da Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa: "Atmosfera será pulverizada com químicos 
tóxicos para arrefecer. (...) Assim, iria desaparecer o 
nosso céu azul – e ninguém quer isso!”, disse ele 
junto com as jornalistas da RTP3 !!  
Todos queremos um céu azul e limpo! Ainda estamos 
a tempo para nos juntar e levantar a nossa voz!  

O GRUPO CÉUS LIMPOS disponibiliza-se para 
ENCONTROS DE INFORMAÇÃO nas suas cidades 
e aldeias para falarmos e respondermos sobre a 
Manipulação do Clima, a Geo-engenharia e  
“O que fazer”! 
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- Bolas de fogo cairam do céu ? 
- Matas de floresta desapareceram em minutos? 
- Matas incendiaram-se em forma quadrada? 
- Explosões durante a noite à volta das aldeias? 
- AVIÕES AMARELOS foram vistos minutos antes de 
explodirem chamas enormes e de repente o fogo veio de 
todos os lados? 
- Drones foram vistos a incendiar matas e ouvidos segundos 
antes de explosões em casas deshabitadas? 
- Jeeps de côr verde escura e amarela e carrinhas brancas 
foram vistos em fuga de aldeias, pouco antes do fogo, e 
motos 4 ouviam-se nas matas dia e noite, durante 3 dias, 
antes do fogo? 
- Milhares de garrafas vazias foram encontradas nas bermas 
das estradas e em caminhos florestais, muitas vezes em fila, 
uma ao lado de outra, ca. de 5 em 5 metros? 
- “Gotas de líquido” terão caído pouco antes do incêndio? 
- BARULHOS ESTRANHOS foram ouvidos a se incendiarem 
matas e fábricas (som de um avião, de descarregamento de 
vidro num contentor de ferro, som de electricidade, parecido 
a relâmpagos ou um comboio, ..)? 
PORQUÊ a METEREOLOGIA tinha dado “chuva” para dia 15 de 
Outubro e no sábado apenas avisou temperaturas altas, mas 
nada sobre a tempestade de vento? 
Porquê este silêncio nas nossas aldeias, nem um alerta de 
sirenes, de sinos, de bombeiros? E tudo isso já sem luz, sem 
água e sem telecomunicações, horas antes do fogo chegar? 
Estas e muitas mais perguntas estamos a pôr em discussão! 
 

P.F. PARTILHA ESTAS INFORMAÇÕES: 
STOP MANIPULAÇÃO DO CLIMA NO MUNDO INTEIRO!! 
Junte-se ao Grupo Céus Limpos com o seu Testemunho! 
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