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Esta associação volta a estar presente para denunciar a traição à pátria de todas as 

entidades administrativas, incluindo os partidos da democracia ditaturial e da 

comunicação social que abafa esta traição relativamente à participação parcial de 25.000 

soldados integrados numa força militar entre Portugal, Espanha, e Itália conforme está 

mencionado no artigo 69 da página 24 que fazem parte do texto de 42 páginas relativo a 

um comunicado final  da NATO aprovado na cimeira do País de galles nos dias 4 e 5 de 

Setembro de 2014. 

A comunicação social ao abafar a traição, desprezou a sobrevivência dos portugueses, 

que serão vítimas duma 3ª guerra mundial dizimadora causada por outros portugueses 

seus carrascos. 

Os cavaleiros do anunciado apocalipse provocarão um colapso tenebroso. Da perda da 

nossa soberania e das fraudolências  e manifestações de autoritarismo genocida da U.E., 

passamos a sofrer o desanimo e a ansiedade duma derrota total uma vez que à 3ª guerra 

mundial seguir-se-á o descalabro  e eliminará as atividades económicas e sociais. 

Esta 3ª guerra mundial foi praparada há maia de vinte anos. Um longo e minuncioso 

texto, datado de 24/8/2014, do Professor de economia jubilado, Michel Chossudovsky 

abordou todos os detalhes com destaque para a legislação que pôs os EUA num 

caminho para o conflito miltar directo com a Russia na Ucrânia. 

Perante esta perspetiva, os servos dos E.U.A, dos U.E. e do TEMPLO DA COROA em 

677 acres onde residem os Rothschilds que é a força mais poderosa do Mundo. 

É nesse mundo que a maioria das nações renderam vassalagem aos Rothschilds citados 

no livro “A VELHICE DO PADRE ETERNO”. Neste contexto, acontece que nos 

Estados de hoje, a comunicação social gaba-se que é ela que cria o pensamento popular, 

devidamente estupidificado e pelos ecrans controlados e que lhes lavam o cérebro 

porque caíram nas mãos do judaismo dos judeus que nos invadiram e se tornaram 

maçons e políticos cuja verborreia servil chegou aos nossos dias. Iremos repetir a guerra 

de 14 de outro servil, Afonso Costa, que matou muitos portugueses e outros chegaram 

cá gaseados e zombies. 


