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O projecto de reconstrução da antiga escola de Midões arrancou no passado dia 6
de Fevereiro, com a cerimónia de colocação da primeira pedra. Funcionava como in-
fantário para cerca de duas dezenas de crianças  e ficou completamente destruída na
sequência dos incêndios de 15 de Outubro. A sua reconstrução agregou os esforços
conjuntos da APPII – Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários,
da empresa promotora de capitais chineses Level Constellation, a que se juntaram o
atelier de arquitectura Conceito, a MAP Engenharia e a Invescon, a Porcelanosa, PMP,
Caixiave, Grupo SIL, Caetano Coatings, Umbelino Monteiro, Weber, Fassa Bartolo,
IKEA, Jardins do Paço e a Cimpor, contando igualmente com o apoio do Município de
Tábua e da junta de freguesia de Midões.
Desde então tem sido feito um trabalho de angariação de fundos e de materiais para

a construção, que possibilitaram agora avançar com as primeiras obras. O investimento
total previsto é de 500 mil euros, como explicou Pedro Vicente, da Level Constellarion,
à revista “Construir”. Os trabalhos deverão demorar entre seis a 12 meses.
Com um investimento global orçado em perto de 500 mil euros, “já reuniram, em

apoio material e financeiro, cerca de 300 mil euros”. Continuam a faltar “perto de 135
mil euros para podermos concluir a obra”,  explicou Pedro Vicente.
Durante a cerimónia, a empresa Level Constellation entregou um cheque de 20.000

euros ao presidente da Câmara de Tábua, estando prevista que a Escola esteja op-
eracional e pronta a receber os alunos já no próximo ano lectivo de 2018/2019.
De salientar ainda a criação da conta solidária “Município de Tábua - A Escola de

Todos Nós”, da Caixa de Crédito Agrícola da Beira Serra, totalmente gerida pela au-
tarquia, e cujos donativos serão única e exclusivamente para a reconstrução deste ed-
ifício. “Caso seja necessário a autarquia disponibilizar algum dinheiro para concluir os
trabalhos, não será uma verba muito significativa", garantiu o presidente da Câmara
durante a cerimónia.

DECLARAÇÃO 

Informa-se que por escritura outorgada segundo as leis do Reino de
Espanha datada de 22 de Dezembro de 2017 a Sra. D. FLOREN-
TINA FIERRO VIÑA, cidadã de nacionalidade espanhola, viúva,
portadora do cartão de identificação 00847661L, residente habitual-
mente em Madrid, com residência em território nacional na CASA
DO ESPORÃO – MIDÕES, revogou todas as PROCURAÇÕES E
PODERES outorgados a favor de RUI ALBERTO MARQUES,
portador do Cartão de Cidadão n.º 10986710, solteiro, residente na
Quinta da Assadela, Gramaços Oliveira do Hospital e a SANDRA
MICHELLE BELO, portadora do documento de identificação n.º
242217665, divorciada, residente na Rua Natália Correia, C 2.º
Esq.º Oliveira do Hospital, pelo que, a partir da presente data, ne-
nhum assunto relativo à SRA. D. FLORENTINA FIERRO VIÑA
bem como às suas propriedades sitas nos concelhos de Tábua e Oli-
veira do Hospital deverão ser tratadas com os Srs. RUI ALBERTO
MARQUES e SANDRA MICHELLE BELO, mas sim, directa-
mente com a sua actual representante em território nacional a SRA.
DRA. SANDRA CRISTINA BRITO DA FONSECA MARQUES
CORREIA, ADVOGADA, com domicílio profissional na Travessa
D. Manuel I, n.º 2 em Oliveira do Hospital, com o contacto telefó-
nico – 93 811 72 40, portadora de documento assinado por aquela
concedendo poderes para os devidos efeitos.
Midões, 7 de Fevereiro de 2018
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ESCOLA DE MIDÕES
COMEÇOU A SER RECONSTRUÍDA

os rastos químicos no céu se referiam a
contrails (rastos normais de aviões comer-
ciais). Finalmente, e por pressão de diver-
sos organismos, em Junho de 2016, o
director da CIA, John O. Brennan, admitiu
que a geo-engenharia, em forma de injec-
ção de aerossol estratosférico (SAI), está a
ocorrer, comprovando-se assim que os
chemtrails não seriam ideias criadas por
simples “teóricos de conspiração”…
Quais os efeitos mais visíveis da

propagação, na atmosfera, desses quí-
micos?
Em zonas onde estão a ser utilizados em

mais quantidade, ocorreram mudanças dra-
máticas em propriedades florestais – longe
de qualquer outra fonte de poluição – onde
as árvores, plantas, os insectos, pássaros e
animais selvagens começaram a morrer
misteriosamente. Testes da água da chuva
demonstraram resultados chocantes: o alu-
mínio teria aumentado para níveis tão ele-
vados como 50.000% com 3.400 ug/L, o
que é literalmente uma chuva letal. Testes
adicionais de pH do solo, feitos por cientis-
tas, demonstraram que este apresentava o
equivalente a onze vezes acima da alcalini-
dade normal. O alumínio age como um tam-
pão que aumenta a alcalinidade do solo, o
que pode dizimar a ecologia em grandes
quantidades. É importante observar que
estes testes foram realizados numa floresta
distante de qualquer fábrica, área urbana ou
qualquer outro factor que, eventualmente,
pudesse poluir. Os cardumes de salmão,
que eram vistos em abundância nesta
mesma área, diminuíram de 769.868, em
2002, para 39.530, em 2009. Uma queda
de 90%. A dieta principal dos peixes no rio

é de insectos aquáticos. Nas amostras co-
lhidas, antes das pulverizações do início de
chemtrails, havia em média 1000 insectos
aquáticos. A actual amostra rendeu apenas
31 insectos. Uma queda espantosa de 96%.
Os peixes sobrevivem deste alimento, daí
morrerem de fome. 
Tal como em Portugal, apicultores de vá-

rias zonas afectadas nos EUA também tive-
ram quebras elevadas de abelhas. Sem as
abelhas as flores e frutos também desapa-
recem. Também se têm detectado milhares
de bandos de pássaros que morrem repen-
tina e periodicamente, inexplicavelmente
em diferentes pontos do globo, além de pei-
xes, morcegos, rãs e outros animais, devido
ao ar contaminado que começa a surgir em
todo o planeta. 
O que são os chemtrails?
A palavra chemtrails significa rastos quí-

micos ou substâncias tóxicas pulverizadas
no céu por aviões específicos, que conta-
minam o solo, dizimando os ecossistemas
ao redor do planeta, e estão associados a

projectos de interesses particulares de ma-
nipulação climática e de grandes lobbies in-
ternacionais, ligados a interesses militares
e económicos. Os aviões que lançam estas
fumigações parecem ser, na sua maioria,
aviões comerciais adaptados para o efeito,
os quais pulverizam uma poeira metálica
electrónica inteligente que auxilia o projecto
HAARP, bem como também supostamente
o controlo climático. No entanto, as partícu-
las metálicas reflexivas deixadas à volta de
todo o planeta também prejudicam o normal
funcionamento dos raios solares, para além
do ecossistema e da saúde humana. 
O Projecto HAARP é uma espécie de

bomba atómica dos tempos modernos ?
Com efeito, o Projecto HAARP – High

Frequency Active Auroral Research Pro-
gram –, tem como objectivo explorar a io-
nosfera para propósitos económicos ou do
Departamento de Defesa dos EUA, estando
disfarçado de experiência para controlo do
clima. Em termos muito simplificados, o Pro-
jecto HAARP é, como diz, a bomba nuclear
do século XXI. É a nova geração de “armas
amigáveis”, porque, ao contrário do arsenal
atómico, não produz a radioactividade des-
tas, mas as suas consequências colaterais
podem ser bem mais devastadoras. Acre-
dita-se que, para além dos EUA, a Rússia
e a China tenham já também esta ferra-
menta.
Será somente o controlo do clima que

estará por detrás do interesse na “geo-
engenharia climática” ?
Quando se alia a ganância de interesses

corporativos e internacionais, privados ou
governamentais, com o poder militar tecno-
lógico, está criada uma máquina destrutiva

que parece ter uma inteligência artificial
consciente… ou talvez não.
A realidade é que, para além das secas

ou chuvas torrenciais destrutivas, as catás-
trofes ambientais, que parecem suceder em
locais estratégicos para benefício de alguns
interesses privados – seja através de terra-
motos (em que, em troca de um posterior
auxílio, é exigido um contrato duma explo-
ração de petróleo, ou um empréstimo finan-
ceiro para repor as condições normais), até
à destruição de agriculturas, através de in-
cêndios, ciclones ou tempestades (em que
a população local tem de adquirir géneros
alimentares a empresas internacionais e/ou
de abandonar os terrenos, vendendo-os a
preços baixos), tudo parece poder aconte-
cer. Até a própria guerra cambial parece be-
neficiar o país que saiba como e quando
utilizar esta arma exótica… Deverá ser mais
uma vez toda esta questão designada como
“teoria da conspiração”… para 10 anos de-
pois descobrirmos que talvez não? É que,
nessa altura, poderá já ser tarde demais…

INTERESSE
Conferência de Benjamim Levy 
juntou muita gente na biblioteca, 
em Oliveira do Hospital


