
 

GROUP WHY FIRE (WiFi) 
Central Portugal / Tábua since December 2017 

 

MISSON 
ACTION 

MEETINGS  

(last Saturday of every month, please feel 
welcome, our common language is English) 

 

Contact: groupwhyfire@gmail.com 

“Our Mission” 
 
“Why Fire” is a nonprofit group with Portuguese and international residents who all chose Portugal for 
a better life! Leaving materialism-oriented countries behind, we wish to live and work closer to nature, with 
small holdings, our own vegetable gardens, animals and very nice and solidary Portuguese neighbours. That is 
why we have chosen the countryside of the Center of Portugal!  
 
The group was founded in December 2017 in the Region of Tábua, witnessing the “Crime of 
Geoengineered Fires in Portugal in 2017”. More than 500 000 HA of forest, landscapes, houses and 
industry burnt down within two weekends (17/18 June – and 15/16 October 2017).  
“The biggest and hottest fires ever in Europe.” Men-made “Geographical Disaster” with the same quality as 
the fires in California, Australia and Canada in 2017.  
“Geoengineering to control the planet and the population in the 21st Century?” 
 
Group Why Fire stands up to preserve Nature!  
*We do research with national scientists and action groups as well as with international Resistance movements  
and hope that more Why Fires Groups emerge in our Planet! 
* We would like to aim for equal rights, respect and freedom for all inhabitants. 
* Together we need to take back our human rights, which are our water, our sun, our blue sky, our clean 
oxygen, free mind, thoughts and creativity! 
*We consider ourselves to be a group for Awareness and Action, to investigate corruption and exploitation of 
our planet and humanity. 
 
We are covering subjects like  
Geoengineering & HAARP "Disaster Capitalism” and “Geographical Climate War" 
Agenda 21/30                       “Control of weather and control of population”,  
                                               Vaccinations, Bayer/Monsanto, 5G Program for Portugal, …  
 
Positive Energy Sources     Physical protection and spiritual strength 
Free Mind and Creativity     Spiritual Centers and Health Organizations 

 

“Awareness is half the battle, the other half is to 
take action”! Roxy Lopez of the Truth Denied 

 
JOIN US FOR OUR NEXT MEETING!                                                                                                        

 
Sat 26th May 2018 - 11H00  

Greenbeancoffeehouse - Tábua/Barras 

mailto:groupwhyfire@gmail.com


GRUPO WHY FIRE (WiFi) 
Portugal Central / Tábua desde Dezembro 2017 

MISSÃO  

ACÇÃO 

ENCONTROS  
(último Sábado de cada mês,  

em Inglês – sejam bem-vindos!)  

 

Contacto: groupwhyfire@gmail.com 

“A Nossa Missão“  
 
“Why Fire” é um grupo sem fins lucrativos composto por portugueses e residentes internacionais que 
escolheram Portugal para uma vida melhor! Deixando países que se pautam por um grande materialismo 
para trás, desejamos viver e trabalhar mais próximos da Natureza, com pequenas posses, as nossas próprias 
hortas e animais, rodeados de vizinhos portugueses gentis e solidários. Por estes motivos, escolhemos a vida 
rural no Centro de Portugal!  
 
O grupo foi fundado em Dezembro de 2017 na região de Tábua em resposta ao “Crime de Fogos da 
Geoengenharia em Portugal em 2017”. Mais de 500.000ha de floresta, paisagem e indústria arderam em 
dois fins-de-semana (17/18 de Junho e 15/16 de Outubro). Foram os “maiores e mais quentes incêndios de 
sempre na Europa”, correspondendo a um desastre geográfico, com origem humana, equiparado aos fogos 
da Califórnia, Austrália e do Canadá do mesmo ano. Estaremos aqui a assistir a um fenómeno de  
“Geoengenharia para controlar o planeta e a população no séc. XXI”?  
 
“Why Fire” ergue-se para preservar a Natureza!   
* Conduzimos investigações com cientistas e grupos de activistas nacionais assim como com movimentos de 
resistência internacionais e esperamos que mais grupos WhyFire surjam no nosso planeta!  
* Almejamos direitos iguais e os mesmos respeito e liberdade para todos os habitantes de Portugal e da Terra.  
* Juntos, pretendemos resgatar os nossos direitos humanos mais básicos como acesso à nossa água, ao 
nosso Sol, ao nosso céu azul, ao nosso oxigénio puro, à nossa mente livre, aos nossos pensamentos e 
criatividade! 
* Vemo-nos como um grupo de tomada de consciência e acção, no intuito de investigar a corrupção e a 
exploração do planeta e da humanidade.  
 
Abordamos temas como:   

Geoengenharia e HAARP    “Capitalismo de Desastre” e “Guerra Geográfica Climática” 

Agenda 21/30                        ”Controlo do tempo e da população”, Vacinação, Bayer/Monsanto, 

                                                Programa de 5G para Portugal, … 

Fontes de Energia Positiva  Protecção física e Fortalecimento Espiritual 

Mente livre e Criatividade    Centros espirituais e organizações de saúde 

 

“Consciência é metade da batalha, a outra  

metade é agir!” Roxy Lopez, The Truth Denied 

JUNTE-SE A NÓS  

NO PRÓXIMO ENCONTRO! 

         Sábado, 26 de Maio 2018 – 11H00 

Café Greenbeancoffeehouse Tábua/ Barras 

mailto:groupwhyfire@gmail.com

