
12    Entrevista 15 de Fevereiro de 2018

B
enjamim Levy, geo-engenheiro
e terapeuta do clima, não tem
dúvidas em apontar os interes-
ses que se movem na utiliza-
ção daquela que considera ser

a “nova arma exótica incontrolável” que
paira sobre todos nós e que pode explicar
a amplitude dos fogos que dizimaram uma
parte muito significativa do território nacio-
nal. Ouçamo-lo nesta entrevista que deu a
“O Tabuense”.  
Como explica a teoria das fumigações

nos céus? Quando é que se começou a
aperceber desse fenómeno?
Pessoalmente comecei a estar mais

atento aos sinais do aumento das (disfarça-
das) fumigações de rastos químicos nos
céus de Portugal no Inverno de 2009, prin-
cipalmente nos períodos da sua maior acti-
vidade. Cerca de um a três dias depois,
surgiu um agravamento dos sintomas em
alguns dos meus pacientes, principalmente
naqueles que estavam mais fragilizados
psíquica ou fisicamente. Soube também,
através de um centro de crianças autistas,
que estas ficavam muito mais agitadas do
que normalmente durante esse período. Foi
também durante este período que anotei
um acréscimo do agravamento de alguns
problemas respiratórios, nomeadamente da
tão falada gripe A. Nesse mesmo ano, ainda
se conseguiam diferenciar os dias de acti-
vidade de rastos químicos com outros, sem

existirem fumigações nos nossos céus…
algo que já dificilmente se consegue notar
hoje em dia, pois o céu está quase sempre
cinzento, ou azul acinzentado, dos químicos
lançados...
No dia 15 de Dezembro/2010, ao acordar,

deparei-me com um céu de um azul limpo
de nuvens e verifiquei, da minha varanda
(moro numa zona alta em Almada), mais de
14 aviões de chemtrails nesta margem sul
de Lisboa (num olhar desatento poderia
confundir com rastos de aviões comerciais,
mas existem francas diferenças). Provavel-
mente os ventos levariam as toxinas para o
centro de Lisboa também. Tiro de imediato
algumas fotografias destes rastos químicos.
Nesse mesmo dia, o tempo alterou-se, ficou
muito mais frio. Dois dias depois, apercebi-
me de vários agravamentos de saúde física
ou psíquica em diferentes pessoas conhe-
cidas. O telejornal informou, em 17 de De-
zembro, de que existiam 60% mais de
agravamentos de casos de doenças respi-
ratórias em crianças, comparativamente
com os índices do ano anterior, nessa
mesma data….
A questão que se coloca neste mo-

mento será saber quem permite isto no
céu do nosso país e porquê?
Talvez estejamos aqui perante um dos

maiores crimes contra todo o ecossistema
e o ser humano, que gradual e subtilmente
tem estado a ser implantado em todo

mundo. Se nada fizermos, irá afectar de
forma grave e talvez irreversível todo o pla-
neta. Devido à polémica internacional sobre
este tema estar a ganhar espaço, ou devido
ao facto do controlo do clima ser proibido
pelos tratados internacionais da Convenção
de Genebra e pela ONU, os responsáveis
pelo projecto criaram agentes e empresas,
em todos os países envolvidos, onde gas-
taram milhões de dólares só em desinfor-
mação – tentando evitar o conhecimento ou
a divulgação, nas populações, do projecto.
O controlo de desinformação tem sido a
todos os níveis – inclusive nos testes feitos

em laboratórios governamentais aos solos,
ar e água – que apresentam valores abis-
mais da realidade em comparação com ou-
tros laboratórios independentes – como é o
caso de uma medição de alumínio, em de-
terminado, local em Inglaterra – em que o
laboratório governamental apresentava um
resultado de 10.5 ug/l, enquanto num labo-
ratório independente dava uma medição de
740 ug/l da mesma água de chuva… Ofi-
cialmente, a nível internacional foi negada
qualquer experiência ou existência deste
projecto em curso com alterações climáti-
cas, na maior parte dos casos dizendo que

RASTOS QUÍMICOS LANÇADOS 
NOS CÉUS INTENSIFICARAM FOGOS
E se uma das causas da propagação dos incêndios fosse provocada
pela disseminação, na atmosfera, dos chamados rastos químicos 
com a finalidade de controlar o clima? A tese foi explanada por 
Benjamim Levy, do “Grupo Céus Limpos” (que tem como um dos 
seus elementos mais activos a ambientalista alemã, Conny Kadia, 
uma professora de música bem conhecida em Tábua), numa reunião
que teve lugar em Oliveira do Hospital, no passado dia 2 de Fevereiro. 
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