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C onny Kadia, co-fundadora do Grupo Céus
Limpos, uma das organizadoras deste de-
bate, repetiu as perguntas que surgem do

grupo de trabalho que investiga as causas da
catástrofe incendiária: “Porque desapareceram
provas entregues à GNR logo a seguir aos incên-
dios e porque é que nunca ninguém foi chamado
para investigação? Dezenas de pessoas viram
drones a deitar fogo, e, até agora, nenhuma insti-
tuição se interessou para investigar as causas; pes-
soas ouviram aviões quando o fogo deflagrou,
com bolas de fogo a cair”. E denunciou o facto da
pulverização da atmosfera, através de químicos,
ter sido autorizada  pelo governo do PSD, liderado
por Cavaco Silva, com a assinatura do “Contrato
Céu Único”, em 2010! “Desde essa altura que
metais pesados, como alumínio, magnésio e out-
ros, estão a ser pulverizados para formar uma rede

com nuvens artificiais, de forma a alterar a nossa
atmosfera para fins industriais e militares. Estes
metais são explosivos e inflamáveis, chegando ao
solo deixam as florestas com uma superfície fa-
vorável à propagação dos fogos”, frisando que “os
fogos de Pedrógão Grande e Oliveira do Hospital
têm semelhanças incríveis em comportamento,
horário e abandono da população”.

Conny Kadia revelou que uma petição contra a
propagação de rastos químicos nos céus de Por-
tugal foi entregue na Assembleia da República,
em Janeiro de 2017, poucos meses antes dos de-
sastres. “São mais de 4000 assinaturas que mere-
cem a maior atenção das instituições envolvidas
nas análises actuais dos desastres em 2017, se
queremos prevenir o nosso futuro, para salva-
guardar a agricultura familiar, e uma vida segura
em Portugal”.

Xavier Viegas, presidente da Associação para o
Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial da
Universidade de Coimbra (ADAI), alertou para a
possibilidade de episódios similares virem a ocor-
rer no futuro, enfatizando a necessidade das so-
ciedades se organizarem de forma a poderem
reagir, concertada e organizadamente, perante
uma ocorrência potencialmente catastrófica. 

O director da CNA, João Dinis, alertou para a
necessidade de se atacarem as causas mais pro-
fundas dos incêndios florestais, que radicam, no
seu entender, na ruína da agricultura familiar e
do mundo rural e na ruína da floresta multifun-
cional, em consequência directa das más políti-
cas definidas e aplicadas pela PAC, Política
Agrícola Comum.
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Em Portugal, os incêndios florestais são uma catástrofe e uma vergonha. Infe-
lizmente, já quase nos habituámos a eles, mas, no ano passado, ultrapassaram
tudo o que se pudesse imaginar.

Até um importante jornal britânico (o The Guardian) apelidou as nossas florestas
de assassinas, chamando a atenção para o perigo que as mesmas podem constituir
para os cidadãos britânicos que pensam fazer férias em Portugal! E Marcelo Rebelo
de Sousa, pela primeira vez no seu mandato, “puxou as orelhas” a António Cosa e
“deu um murro na mesa”. Desde então, o encalipto tornou-se o bode expiratório
dos nossos incêndios florestais. E as medidas legislativas avulsas tomadas por
Costa foram, não para “inglês ver”, mas para Marcelo ver…

Tais medidas não vão resolver nada, mas podem convencer Marcelo e atirar areia
para os olhos de muitos portugueses, em especial, os que sempre viveram em meios
exclusivamente urbanos. Porém, o que interessa é saber e combater a causa de
noventa e tal por cento dos nossos incêndios florestais.

E a causa é obviamente, a mão criminosa. Até hoje. Só um responsável político
teve a coragem de o dizer em público. Mas já se demitiu. Esqueçam os eucaliptos,
as piriscas. As queimadas, as trovoadas secas ou os vidros. Lembrem-se é das mãos
de criminosos e de alguns doentes! Os eucaliptos são tratados como se tivessem
um bolso, um isqueiro e, sobretudo, mãos, mas não têm culpa nenhuma no deflagrar
e na origem dos incêndios florestais.

Os eucaliptos, apesar das medidas descabidas dos políticos, são e continuarão
a ser o “petróleo verde” de Portugal, dando origem a um volume enorme de expor-
tações e sendo a base do sustento de muitas famílias, em regra já idosas. E a mão

criminosa actua porque as penas não são tão pesadas quanto deviam ser, e, uma
vez aplicadas pelos Juízes, em regra, não são cumpridas na sua totalidade.Daí a
causa de andarem à solta alguns doentes que deviam estar internados. Diga-se que
a justiça criminal só funciona se as penas dissuadirem o potencial criminoso, ou
seja se lhe meterem medo, de tal modo que ele pense duas vezes e acabe por não
cometer o crime. E com isto não se pretende ter um Estado “justiceiro”, pretende-
se, sim,evitar que os crimes sejam praticados, actuando nível de prevenção.

O ponto de partida tem de ser este e não a preocupação (que depois deve ser
tida) na reintegração do criminoso. Por sua vez, os políticos de Lisboa deviam vir ao
terreno, abandonar os gabinetes e o ar condicionado, visitando os Concelhos que
pudessem, pois só assim, passam a conhecer a realidade, para poderem tomar as
medidas legislativas correctas.

E se não quiserem visitar muitos Concelhos, então que percorram pelo menos,
as capitais de Distrito. Caso contrário, pode haver algum político que nem saiba
distinguir um eucalipto de um pinheiro. E o Estado deve ter vergonha da situação
em que estão as manchas florestais de que é proprietário, pois dá o pior exemplo! 

Quanto aos nossos bombeiros, eles sabem que mais do que combatê-los, os in-
cêndios florestais, acima de tudo, previnem-se! E o que fazem os nossos soldados
nos Quartéis? Apesar de a sua função ser outra, devem, porque as circunstâncias
assim o exigem, ajudar na limpeza das florestas.

Termino como comecei. Os eucaliptos não têm mãos! Mas será que Costa vai
convencer Marcelo do contrário? O Presidente é inteligentíssimo e um autêntico
“adiantado mental”, mas tudo é possível!

OS EUCALIPTOS NÃO TÊM MÃOS!

PUBLICIDADE

Sala cheia para mais um debate organizado pelo Grupo Céus Limpos que
teve lugar no passado dia 27 de Maio, na sede da junta de freguesia de
Meruge, Oliveira do Hospital, e onde o tema central foram as origens 

e consequências dos fogos de Outubro.

REVELADO NUM DEBATE EM MERUGE

PROVAS DE MÃO CRIMINOSA NOS 
FOGOS DESAPARECERAM DA GNR!

Artefacto encontrado na zona onde deflagrou o incêndio de Outubro prova que houve mão criminosa


