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FOGO MAIS QUENTE – E MAIOR – DE SEMPRE !
“GRUPO CÉUS LIMPOS” tem DÚVIDAS nas CAUSAS e no COMPORTAMENTO do FOGO de Outubro 2017 na nossa Região.

“.. O comportamento do fogo não poderia ter sido
previsto por nenhum serviço de emergência em
Portugal, ou na Europa”, disse o Relatório da
“Comissão Téchnica Independente” CTI do Governo
sobre Pedrogão Grande nas páginas 11+12 , o qual saíu
dia 12.10.2017, 3 dias antes da 2nda fase dos grandes
Incêndios “ZONA Pinhal Interior Norte”.

“O facto de tal ter sucedido antes do início do
Verão e à hora do dia em que normalmente
diminuí a severidade das condições meteorológicas (20h – 21h) presumivelmente afetou a
perceção de risco por parte dos operacionais.”
AMBOS OS FOGOS,
Pedrogão Grande (Sábado dia 17.06.2017) e
Oliveira do Hospital (Domingo dia 15.10.2017)
aconteceram (ao fim de semana, .. e) “fora do Verão”!
AMBOS OS FOGOS TIVERAM O PONTO DE
ESCALAÇÃO CATASTRÓFICO ENTRE as 20h e as 21h,
e foi durante essa hora que provocaram mais vítimas
mortais, (oficialmente 64 e 45 pessoas)!

Manchas cor-de-laranja encontradas duas semanas após o
incêndio e em todo lado, e 5 meses depois, essa substância
parece tinta dura, e na terra “lentilhas de plástico”!
Cientistas internacionais falam de possivel pulverização de
Óxido de Ferro por meios aéreos (Geoengenharia), a qual
seria também uma provavel EXPLICAÇÃO para o aumento
das TEMPERATURAS nesses INCÊNDIOS FLORESTAIS.

AMBOS OS FOGOS tem o mesmo testemunho:

“Cerca das 20 horas e pouco (não posso precisar a
hora exata), escureceu totalmente e logo de seguir
surgiu uma grande bola de fogo precedida por um
vento, parecido com ciclone (...). O que por aqui
passou não é o fogo que vinha lavrando nos
pinhais circundantes mas sim uma espécie de
bomba que rebenta do nada e que abre o céu
numa claridade de chamas que espalha faúlhas, ou
línguas de fogo, em todas as direções. Foram essas
línguas de fogo que incendiaram a minha aldeia e
outras em redor”. Relat. CTI Pedrogão Gr. p. 67
FOGO INDEPENDENTE NAS COPAS DAS ÁRVORES ?!?
O Pinhal antigo de Oliveira do Hospital não ardeu
“por falta de pasto ou de limpeza da mata!!”
Os fogos foram postos, em linhas, na parte da manhã do
15 Outubro ao longo da Serra da Estrela, e entre 17h e
19h, desde Nogueira do Gravo até Lagares da Beira, e
não só, .. (observado em www.fogo.pt, até faltar a luz) ..
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Por quê razão uma piscina de plástico
(ponto de fusão - PF ca. 200ºC) não derreteu,
mas as ferramentas nos contentores de ferro a
2 m de distância dela derreteram (PF ca. 1500ºC),
e as folhas dos arbustros e árvores,
parecido a p.ex. papel, também não arderam
(PF ca. 250ºC), num “Incêndio Florestal normal”
com temperaturas de ca. de 300ºC ??

Por que razao arderam principalmente as oliveiras, e
porquê arderam por dentro? .. e ainda os seus braços e as
folhas no chão, quando era terra lavrada?
A TERRA ESTAVA A ARDER?
Respondem aqui Físicos nacionais e internacionais:
“O que faz pensar na hipotese de terem sido utilizados
químicos inflamáveis e(ou) armas electromagnéticas é o facto
de normalmente serem eles que produzem fogos desta
violência, e no interior das árvores, pois
a seiva é condutora eléctrica..”

Buracos de 2-5cm de diâmetro na floresta em todo lado?
“Mas o mais curioso nesses fogos foi, terem explodido seixos e
cristais de quartzo... que ou se deveu a uma transmissão
enorme de temperatura para o interior dessas rochas (600ºC),
ou então explodiram por terem estado sujeitas a "oscilações
forcadas de ressonância" por uma onda electromagnética...
A frequência de ressonância do quartzo é basicamente a
mesma que a frequência de emissão do HAARP
https://en.wikipedia.org/wiki/HighFrequencyActiveAuroralResearchProgram

sistema electromagnético de experimentação atmosférica,
mas não só. Uma arma electromagnética movel poderia emitir
nessa frequência também!”

Microondas de uso doméstico ?
Água e comida são aquecidas de dentro para fora!
Metais aquecem e podem explodir, tal como alimentos com
casca dura (ovos, batatas, tomate ..). “O seu interior pode
chegar a uma temperatura muito elevada, ..” Ideais para o
cozimento: Vidro, Porcelana, Cerâmica, Papeis,.., Plástico, ..
www.meliuz.com.br/blog/que-nao-pode-colocar-microondas/

Desde há cerca de 40 anos, vivemos numa
“Rede de Microondas” 24 sob 24 horas, que são
Redes com Antenas para Telemóveis, Internet, Radio
e TV. Certas ondas electromagnéticas podem ser
utilizadas para aquecer materiais desde dentro, com
mais ou menos intensidade e eficiência.
Hoje em dia é possível alterar temperaturas e
aquecer zonas da atmosfera. Também se suspeita
que actualmente se pulveriza a atmosfera com
nanopartículas metálicas (e outras). Vemos os
RASTOS BRANCOS a serem espalhados diariamente
na atmosfera, que criam um manto metálico branco,
e um Céu Coberto de nuvens. Sentimos a FALTA DA
LUZ E DO CALOR DO SOL, e falta de HUMIDADE!
Pois parece que essas nanopartículas absorvem a
água do ar! (Dedectados valores de humidade
inferior a 30% em pleno Invero em Portugal – e
como foram então no Verão 2017?) Estes metais
podem ficar no ar até 24h, caindo em forma de
nuvens artificias, despositando-se no solo e na água.
Serão químicos tóxicos para a saúde e os
alimentos, e serão químicos EXPLOSÍVOS E
INFLAMÁVEIS PARA A NOSSA FLORESTA ..
Rosalind Peterson 05/2011 sobre Geoengenharia/ONU
www.youtube.com/watch?v=DTxvWLrUeE8&feature=share

É MUITO GRAVE, quando a utilização dessas
técnicas leva ao descontrolo do nosso ecosistema ..
(“Temperaturas impensaveis” em Fev/Março 2018
na Europa, são “Desastros Naturais”? NÃO SÃO!
CIENTISTAS INTERNACIONAIS ALERTAM:
Naturalmente são o Sol junto com os Oceanos (71 %
da superfícia da planeta) quem controla o nosso
clima! (Prof. Luiz Carlos Molion, Universidade São Paulo-Brazil)
PETIÇÃO PÚBLICA CONTRA GEOENGENHARIA
http://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=P2012N21770

fui entregue em JANEIRO de 2017 à Assembleia da
República em PORTUGAL! Mais de 4000 assinaturas
CONTRA o Controlo do Clima e da População!
PELA PRESERVAÇÃO DA NATUREZA!!

Casa de Habitação em Madeira “evaporada” ?
.. e cada telha no seu lugar, sem caos apesar do “vento”,
nem no pinhal queimado ao lado?
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Queremos de Volta “O nosso Céu Azul”
Queremos de Volta “O nosso Sol e a Água”
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