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O
“Grupo Céus Limpos”, liderado pela ambi-
entalista alemã Conny Kadia, que se tem
mostrado bastante activa na denúncia de ter
havido mão criminosa na origem dos incên-
dios de Pedrógão Grande e da Região Cen-

tro, enviou para a Comissão Técnica Independente,
que investiga a tragédia, um conjunto de provas in-
trigantes, às quais o jornal “O Tabuense” teve
acesso, em exclusivo. 
“Somos testemunhas de ter havido um fogo orga-

nizado, na terra e no ar, que estará na origem da
catástrofe, que não poderia ser prevista por nenhum
serviço de emergência, em Portugal ou na Europa”,
sublinha a ambientalista. 
O fenómeno descrito no Relatório do dia 17 de

Junho 2017, respeitante aos incêndios em Pedrógão
Grande, ter-se-à repetido no dia 15 de Outubro
2017, em Oliveira do Hospital, entre as 20 e as 21
horas, o momento em que se terão registado mais
vítimas mortais.
“Cerca das 20 horas e pouco (não posso precisar

a hora exacta), escureceu totalmente e logo a 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 e que espalha faúlhas, ou línguas de fogo,
em todas as direcções. Foram essas línguas de fogo
que incendiaram a minha aldeia e outras em redor”.
Relatório Pedrógão Grande 13.10.2017 CTI p. 67.
Perguntas pertinentes.O “Grupo Céus Limpos”

questionou várias entidades no sentido de se apurar
toda a verdade sobre esse fenómeno perturbador...
“Que motivos levaram a que os bombeiros es-

tivessem parados nos concelhos de Oliveira do
Hospital e de Tábua e não pudessem reabastecer,
com água, os camiões de combate ao fogo? Por
falta de luz? Onde estavam os geradores obri-
gatórios para situações deste tipo?
Como é possível, em termos científicos, que a

meteorologia possa ter dado informações contra-
ditórias nos vários canais de TV? Uns a dizerem
que haveria calor no domingo, não falaram de

vento, nem alertaram as pessoas para regar os quin-
tais; outros, pelo contrário, anunciaram chuva no
dia 15 Outubro!  Houve vento durante este dia, sim,
mas o vento mais forte registou-se à noite, em três
ondas, que atearam o fogo, cerca das 20 horas, e
que parou por volta das 24 horas, quando tudo já
estava queimado. Porque foi desligada a electrici-
dade horas antes do incêndio, tal como as teleco-
municações nacionais, embora fosse possível
comunicar para o estrangeiro, através dos mesmos
telefones, durante o desastre? Porque é que a flo-
resta apresentou um brilho de cor turquesa, no
domingo, 15 Outubro, pouco antes do fogo, e de-
pois do fogo, na manhã do dia 16, houve um
nevoeiro denso, amarelo escuro? Quais são os
químicos, que fazem isto? “Fogo independente nas
copas das árvores?” O Pinhal antigo de Oliveira do
Hospital não ardeu por falta de limpeza da mata!
Os fogos foram postos em linhas – de manhã, na Serra
da Estrela, e entre as 17 e as 19 horas, em Nogueira
do Gravo, em direcção a Lagares da Beira, segundo a
página www.fogo.pt – até faltar a luz...”

FOGO “ORGANIZADO” NA 
TRAGÉDIA DE OUTUBRO!

Manchas cor de laranja espalharam-se no solo da
floresta queimada, duas semanas após o incên-
dio e em todo lado. Agora, cinco meses depois,
essa substância entranhou nas superfícies e na
terra, parecendo tinta dura nas raízes queimadas
e assemelhando-se a “lentilhas de plástico”... 

“GRUPO CÉUS LIMPOS” REVELA 
PROVAS COMPROMETEDORAS

Nesta zona de pasto, vinha e oliveiras, junto a um pinhal, havia uma habitação de madeira que ficou
reduzida a pó! Não se vêem barrotes queimados, restam apenas cinzas, até o vidro derreteu...

Porque é que a piscina de plástico não derreteu e as ferramentas dentro dos contentores foram pul-
verizadas? Num “incêndio florestal”, as folhas dos arbustos, à direita, deveriam ter ardido como papel? 

Conny Kadia, e o grupo de que faz parte, 
não desistem de questionar sobre as causas 
dos incêndios que, em Outubro, trouxeram 
a destruição à Região Centro. A alemã,
há mais de 25 anos radicada na região, 

onde também dá aulas de música, tem-se
mostrado uma activista “incómoda”na
busca de toda a verdade sobre os fogos...


