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STOP GEOENGENHARIA em Portugal e no mundo inteiro! 

 

 

    

“Os nossos governos 
estão a pulverizar o céu  

sem informar a 
população!!” 

 
Cientistas internacionais concordam, que as consequências desta tecnologia de risco não são 
suficientemente investigadas, sendo parecidas com uma tecnologia semelhante à energia do átomo. 
Ainda para mais não existe uma base legal fundamental. A prática desta tecnologia de risco manifesta então 
um “exercício no campo” gigantesco e ilegal, que não só traz consequências graves para o ser humano, 
animais ou natureza, como também ao planeta inteiro.  
Problemas de saúde: Muitos problemas de saúde atuais serão resultado da pulverização de metais 
pesados e nano partículas: Irregularidades de ritmo de coração, osteoporose, Alzheimer, autismo, tosse 
crónica, fadiga, astenias, alergias, problemas reumáticos ou nevrálgicos, estão entre vários exemplos.  

 

 

 

 
Portugal sob risco “muito alto” de exposição 
ultravioleta - Lusa – 02/06/2014 - 8H26 Radiação 
ultravioleta pode causar graves prejuízos para a saúde 
se o nível exceder os limites de segurança, adverte o 
IPMA.http://www.publico.pt/sociedade/noticia/portug
al-sob-risco-muito-alto-de-exposicao-ultravioleta-
1638340  
 

 
Os efeitos negativos na agricultura em Portugal – (o 
crescimento rápido e a morte das plantas) 2014-06-09 (IPMA) 
Cientistas da Universidade de Estocolmo e do Instituto Português 
do Mar e da Atmosfera (IPMA) detectam pela primeira vez a 
neurotoxina BMAA em bivalves da Ria de Aveiro e Ria Formosa:     
http://www.ipma.pt/pt/media/noticias/newsdetail.html?f=%2F
pt%2Fmedia%2Fnoticias%2Ftextos%2FBMAA_em_bivalves  

 

 
 

 

 
Geoengenharia em Junho, Julho e Agosto de 2014  
 
Grupo Rastos Químicos - Manipulação do clima,Tiago Lopes  
http://www.warsphere.blogspot.pt/2014/08/geoengenharia-em-junho-
julho-e-agosto.html  

 
Encontros na sua terra sobre a Manipulação do Clima, a Geoingenharia e “O que fazer” !!?? 
CONTACTO:  www.chemtrailsportugal.netpack.pt – Conny Kadia – Activista Ambiental - Portugal/Alemanha  
Mais informações: http://eterhum.blogspot.pt/2010/12/chemtrails.html Benjamim Levy – Terapeuta – Portugal 
 

Partilha estas informações conosco !! STOP CLIMATE ENGINEERING EVERYWHERE!! 
 

http://rastosquimicos.blogspot.pt/2014/09/as-alteracoes-do-clima-estao-ser.html - Tiago Lopes - Portugal 
http://globalskywatch.com/what-you-can-do.html#.VAozCKNYSW7 General Information – International 
https://www.facebook.com/groups/chemtrailsportugal/  mais de 15.000 membros! LIKE e PARTILHE ! 
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