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O jornal “O Tabuense” compromete-se a respeitar os princípios deontológicos da Imprensa, a ética profissional, bem como a defesa
intransigente da liberdade de imprensa, lutando contra todos os condicionalismos que a constrangem. Não utilizará métodos desleais
para obter informação, fotografias ou documentos, e obriga-se a rectificar qualquer informação que se verifique incorrecta, com-
prometendo-se a respeitar os princípios éticos e deontológicos do jornalismo e pugnando pela boa fé dos seus leitores, pois acredita
que só uma informação rigorosa e imparcial servirá os interesses de implantação no círculo regional onde se publica. Dando cumpri-
mento à sua tarefa de informar, acautelará e exigirá sempre a distinção entre notícia e comentário de forma clara para o público,
assim como estabelecerá as fronteiras do conteúdo informativo, distinguindo-as de qualquer matéria de carácter publicitário.

ESTATUTO EDITORIAL

A VOZ DOleitor
Junte a sua voz à nossa!

Escreva-nos e relate-nos os seus problemas!
Envie-nos os seus e-mails para jornalotabuense@gmail.com
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Nota da Direcção. A publicidade publicada neste jornal, cadernos e inserções, é da inteira responsabilidade dos anunciantes. Os artigos
de opinião são também da inteira responsabilidade de quem os subescreve e podem ou não transmitir a opinião do jornal. A sua publicação
insere-se na responsabilidade democrática que temos em aceitar a liberdade de expressão, de opinião e o direito à diferença.

U
m dos oradores, Benjamim Levy, terapeuta
transpessoal e holístico em Lisboa e no Al-
garve,  também investigador, questionou
acerca dos motivos que levam os governos

a mentirem às populações. Referiu que a propaganda
das “alterações climáticas” é fundamentada no mito
de que a temperatura tenha aumentado significativa
e potencialmente a níveis catastróficos, por emissões
de CO2 – dióxido de carbono, gerado pelos seres hu-
manos. Uma propaganda que se terá iniciado através
do filme e livro “Uma Verdade Inconveniente” , da au-
toria do ex-vice presidente dos EUA, Al Gore.

“Na realidade, em 2004 ele lançou uma em-
presa em Londres, “Blood & Gore”, especializada
em Gestão de Investimentos, especificamente di-
reccionada para explorar as oportunidades finan-
ceiras como as acções de carbono e a troca, ou
‘compra-e-troca’ de créditos de carbono, ofereci-
das pelo mito do ‘aquecimento global’, em que Al
Gore já ganhou milhões de euros”, acrescentou.

Segundo Benjamim Levy, “o sistema de compra
e troca de créditos de carbono, implementado por
Barack Obama às empresas (o ex-presidente dos
EUA veio recentemente a Portugal ganhar muito
dinheiro numa conferência realizada no Porto,
apresentando falsa propaganda sobre as alte -
rações climáticas em Espanha e em Portugal) está
a custar às famílias milhares de dólares por ano,
tendo já sido descrito como o maior aumento de
impostos da história da América… e da Europa!.

CONTROLO GOVERNAMENTAL 
Para o orador, trata-se de uma estratégia im-

plementada por uns poucos milionários com
acções na indústria do carbono, que valem biliões
de dólares, “apostando num maior controlo go-
vernamental sobre a actividade económica
através de impostos e outras directivas que estão
a ser colocadas internacionalmente sobre o CO2!”. 

Revelou que a manipulação e o desapareci-

mento de dados reais foram descobertos em 2009,
no “Climagate”, quando um hacker denunciou e-
mails, onde a questão “das alterações climáticas”
tem sido fabricada por “cientistas” que friamente
decidiram enganar o grande público, recorrendo
a formas ilegais e pouco éticas.

“Cerca de 18 mil cientistas internacionais con-
testam a veracidade do aquecimento global,
assim como a existência dos buracos de ozono
sobre os quais tanta propaganda tem sido feita.
Muitos dos que contestaram perderam bolsas ou
oportunidades de carreira, sofreram de intimi-
dação, ameaças de morte ou foram mesmo víti-
mas de abusos. Porém, a fraude continua através
da sua disseminação e propaganda, independen-
temente dos factos reais”, referiu o palestrante.

E lançando alguma polémica, Benjamim Levy
finalizou, dizendo que o conceito oficial sobre o

“aquecimento global está a ser utilizado como
projecto de ‘controlo climático’ e, também, como
força múltipla militar e de controlo económico,
geográfico e de populações, com interesses priva-
dos de empresas internacionais e de governos”.

Muitos dos presentes nesta conferência falaram
sobre as suas memórias da noite do fogo de 15
Outubro passado: a vergonha do abandono do
povo, o corte de luz e das telecomunicações, as
dores de perder familiares, animais e casas, a
pressão das leis para o “abate de árvores”, des-
respeitando as leis naturais, mas sim, respeitando
o interesse industrial. 

Nove meses depois do incêndio, lágrimas asso-
maram nos rostos de muitos dos presentes. Ben-
jamim Levy chamou a atenção que estes traumas

perduram por várias gerações, se não forem tra-
balhados, espiritual e psicologicamente.

O “Why Fire Song”, do músico Melancour (gui-
tarra e voz), recebeu uma grande salva de palmas
e a artista Annie Moreels ofereceu uma nova pin-
tura ao Grupo.

A DENÚNCIA QUE HOUVE FOGOS CONTROLADOS

Da Câmara Municipal de Tábua recebemos a seguinte missiva, que passamos a transcrever na íntegra.

DIREITO DE RESPOSTADIREITO DE RESPOSTADIREITO DE RESPOSTADIREITO DE RESPOSTA

Exmos. Srs.
No âmbito do artigo 24º da Lei de Imprensa, referente aos “Pressupostos dos direitos de resposta e de

retificação”, vem por este meio a Câmara Municipal retificar as informações falsas contidas no Vosso Órgão
de Comunicação Social, nomeadamente na edição nº 25, página 2, artigo intitulado “O meu ‘Glutton’ é
mais Glutão que o teu!”.

O Município de Tábua adquiriu à empresa Certoma-Comércio Técnico de Máquinas Lda., por ajuste
direto no dia 19 de julho de 2017, um Aspirador Urbano Elétrico pelo valor de 16.791,00€, ao mesmo
preço que inúmeros Municípios.

Perante o exposto verifica-se que a notícia veiculada no Jornal O Tabuense, edição nº 25 de 1 de julho
de 2018, é totalmente falsa.

Mais se informa que o Município de Tábua contratou no dia 28 de novembro de 2017, por concurso
público, à empresa Certoma-Comércio Técnico de Máquinas Lda., outra máquina, uma Varredora Aspira-

dora Elétrica, pelo valor de 117.550,00€, e que em breve estará ao dispor dos tabuenses.
Salienta-se o facto de que estas aquisições tiveram um financiamento do Fundo Ambiental da República

Portuguesa, nomeadamente, o Glutton terá uma comparticipação de 4.151,25€ e a Varredora Aspiradora
Elétrica, terá uma comparticipação de 72.877,50€.

A Câmara Municipal lamenta o facto de o Jornal O Tabuense ter publicado uma notícia enganosa, tendo
em consideração que a plataforma onde pesquisaram os valores e modo de contratação dos equipamentos
é bem clara e explicita, apresentando os valores de contratação dos dois equipamentos. Está ainda ao dispor
de todos os Tabuenses no site do Município de Tábua, na secção “Transparência Municipal”, alínea E: “Trans-
parência na Contratação Pública”, os procedimentos concursais efetuados por este Município, onde constam
os diversos cadernos de encargos com a especificações dos equipamentos e respetivos valores inerentes.

Agradecemos a publicação deste Direito de Resposta, conforme exposto no artigo 26º da Lei de
Imprensa.

Contacto para testemunhas: grupoceuslimpos@gmail.com

O segundo seminário organizado pelo Grupo Céus Limpos (GCL), sobre “Geoengenharia para controlo do tempo – o porquê?”, decorreu
no passado dia 14 de Julho, em Tábua, com o Apoio do Grupo Why Fire. Ambos os grupos formaram-se depois dos incêndios de 2017,
em Oliveira do Hospital e em Tábua, e têm reunido testemunhos e provas de ter havido um “fogo organizado” na origem da tragédia.

SEMINÁRIO EM TÁBUA ORGANIZADO PELO GRUPO CÉUS LIMPOS

Um casal que espera há nove meses 
pela reconstrução da sua casa. 

Na foto de baixo, uma pintura de 
Annie Moreels, do grupo “Why Fire”


