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   Frente do Algarve Livre de Transgénicos 
 

 

 

Esta associação já redigiu alguns textos que foram transmitidos aos vários recebedores das 

nossas notícias, sobretudo as mais recentes sobre o estado de prontidão da 3ª Guerra Mundial e 

da dizimação que dela irá resultar. 

 Este Papa, que foi cardeal na Argentina depois de 1973, colaborou no afogamento de 30.000 

argentinos no rio da Prata lançados de aviões, é fiel a Washington D.C. (documentado com 

fotografia, etc., e por um texto redigido em 13/03/2013, de Michel Chossudovsky). 

Este mesmo Papa informou recentemente que a 3ª guerra mundial já começou. Ele omitiu que 

os preparativos começaram há mais de vinte anos e não explicou que desde então a Líbia foi 

dizimada pela ferocidade da NATO. Ferocidade essa também exercida pelos seus exércitos 

secretos da GLADIO e que foi aumentada com o protagonismo das abundantes feras que 

proliferam nas mentiras dos asquerosos e na política da Inglaterra e da França, apoiadas pelos 

facínoras da AL QAEDA e da sua CIA. 

Feras essas que agem na GLADIO com forte intensidade em várias frentes terroristas situadas 

desde o leste da Ucrânia e passam pelas martirizadas Sírias e Iraque. 

Desde esses passados vinte anos, os reis das guerras e das dinastias já as desencadeavam há 

cerca de  250 anos. Nos dias de hoje, depois das guerras de 1914 e 1939, elas continuaram na 

Líbia para não terem fim. Os autores deste inferno são agora os herdeiros da dinastia 

Rothschilds, que se eternizam. Montaram o horror em vários locais, até que chegou o momento 

da Líbia ser ferozmente bombardeada e devastada. Assim, pode deduzir-se que o inferno na 

Líbia fazia parte da actual 3ª Guerra Mundial, que coincidirá com o prometido bombardeamento 

da Síria, que está a ocorrer,  para repetir a dizimação que aconteceu na Líbia. 

Uma dizimação acelerada está a acontecer actualmente todos os dias no Iraque, visando a sua 

propagação ao Irão. Antes e depois da invasão da América e seus associados, causaram mais de 

um milhão de vítimas e quase outro tanto de órfãos abandonados. 

Com a chegada da 3ª Guerra Mundial ao luso território rectangular, a tragédia humana, atrás 

mencionada, terá todas as probabilidades de cá ser introduzida. 

É uma tragédia exigida no artigo 69, na página 24 do comunicado final da NATO, aprovado na 

cimeira de Gales, nos dias 4 e 5 de Setembro de 2014. Segundo o que está escrito nessa página 

24, irá haver uma participação de 25.000 militares por Portugal, (assim chamado antes do 

TRATADO DE LISBOA que o reduziu a província e agora o nome de Portugal foi ressuscitado), 

Itália e Espanha, sendo que a NATO ainda exigiu a estes três países que lhe fosse pago 2% do 

PIB. Tais exigências significam que a NATO está autorizada a assassinar onde a 3ª Guerra 

TRINTA MILHÕES DE MILITARES RUSSOS FORAM DIZIMADOS ATÉ AO FIM DA 2ª GUERRA MUNDIAL, MAIS VINTE 

MILHÕES À FOME NA CRISE DE 29 NA AMÉRICA, A FOME NA AFRICA MULTIPLICA AS DITAS DIZIMAÇÕES VÁRIAS VEZES 

E TALVEZ SEJAM MUITO MAIS AS DA 3ª GUERRA MUNDIAL QUE ESTÁ EM MARCHA. A DINASTIA ROTSCHILD ALÉM DE 

DIZIMADORA Nº 1 IMPUNE E A TEIA DE SEUS CÚMPLICES CITADOS NO TEXTO, A DITA DINASTIA É A MAIOR LADRA DAS 

NAÇÕES E SUAS CORPORAÇÕES MATAM COM VACINAS E COM ALIMENTOS ENVENENADOS 
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Mundial ocorrer e tal assassinato é pago pelo povo que financia a referida guerra aos carrascos. 

Esse povo sempre pagou o seu sofrimento às feras do banditismo instalado que lhe impôs uma 

dívida inexistente, continuando a esmifra-lo com mais assaltos até lhe sugarem todos os meios e 

a sua vida. Percorrendo este caminho nesta província rectangular, será inevitável o 

desmantelamento  de todas as actividades e uma derrocada pode acontecer e essa tragédia 

pode ter consequências imprevisíveis. 

Há décadas que os políticos portugueses são comandados pelas elites invisíveis. A essas elites 

renderam vassalagem. Elas  habitam no TEMPLO DA COROA, ou seja na CITY OF LONDON, onde 

reside a dinastia Rothschild, que domina quase todos os cantos do mundo. Os referidos políticos 

são as marionetes que a dinastia suborna e lhes compra autorizações para poderem envenenar 

com os transgénicos, o aspartame, o glufosinato, e usam os écrans para tudo propagandear e 

também as vacinas que matam. Tal comportamento acentuou-se com a dependência ao FMI e à 

TROIKA. Se este rectângulo se encontra na bancarrota, é mais dificil resistir às repercussões de 

uma 3ª Guerra Mundial. Pior será porque os políticos se orientam na verborreia e no culto da 

safadez à procura do aumento dos seus rendimentos. Há os que vendem vacinas e veneno 

assassino em plena Assembleia da República, aprovados pelo Clube de Bildeberg …Há também 

os que recebem comissões chorudas que os jornais revelam.  

Tudo isto coincide com a presença do Pai Bush, nesta província rectangular, no dia da tomada 

de posse de Cavaco Silva como presidente? 

Ora, esta associação sempre comprovou com documentação fiável as suas afirmações. É com 

esta orientação que iremos analisar os comportamentos do Pai Bush e os do seu amigo Cavaco 

Silva. 

Na impossibilidade científica de atestar que as sementes transgénicas eram seguras, o Pai Bush 

ousou decretar, em 25 de Maio de 1992, que as sementes transgénicas são tão seguras como as 

sementes da Natureza. Foi rápido a  despedir os cientistas da Food and Drug Administration, 

apagando as provas respeitantes ao facto de as sementes transgénicas causarem o cancro. 

Seguidamente, atreveu-se a delegar à Monsanto, a responsabilidade de administrar a FDA, que 

é a entidade oficial que fiscaliza a qualidade dos alimentos. Este veneno transgénico foi 

exportado pela Monsanto para a U.E., onde a podridão está instalada e é a ladra da soberania 

dos seus membros. É também fraudulenta porque foi o general Donovan da CIA que fundou, em 

1955, o Parlamento Europeu. Os deputados estão compensados com mensalidades chorudas e é 

motivação suficiente sem se ralarem com o faz de conta do Parlamento e aceitaram serem 

vigiados pela CIA. A fraudulência da U.E. persiste com um arbitrário painel de oito apodrecidos 

membros. A Monsanto tem a garantia de que todo o seu veneno trangénico assassino é 

aprovado. O povo luso está a ser assassinado com doenças incuráveis com a cumplicidade deste 

Governo e dos Partidos traidores à pátria. Tão traidores são que consentiram que o TRATADO 

DE LISBOA apagasse PORTUGAL e estipulasse que ele era uma província. Mais traidores são 

porque esta província é agora o paraíso do milho transgénico, mais intensamente envenenado 
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no Ribatejo e no Alentejo e em cerca de 300 hectares no Parque Nacional perto de Odemira e 

ainda 70 hectares em Poço Barreto. 

Também neste rectângulo foi emitado o decreto fraudulento do Pai Bush, ao ter legislado que as 

sementes transgénicas analisadas com 0.9% deixam de ser transgénicas ao serem consideradas 

com resultado zero. 

Também neste paraíso dos transgénicos, na reunião de 1999 do Club de Bilderberg, em Sintra, 

ficámos a saber que: 

 

            ´´ As empresas gastam fortunas para dispor das leis mais favoráveis`` 

 

Tão favoráveis que a lei 160 que autorizou o cultivo do milho transgénico, orquestrada na 

reunião do Clube de Bildeberg, foi sujeita à censura dos jornais e dos ecrans e pelo segredo de 

estado. Essa lei teve o apoio presencial de Eng. Sócrates e de Santana Lopes e o povo foi traído 

por uma silenciosa sentença de morte ao estar sujeito a doenças incuráveis. 

Mas valeu-lhes o protesto corajoso em Poço Barreto de muitas dezenas de estrangeiros, de 

férias em Aljezur, a quem se ficou a dever enorme gratidão. Eles ali se deslocaram na defesa da 

saúde pública. Exprimiram o seu repúdio pelo facto do milho transgénico causar o cancro. É 

evidente o desprezo das autoridades centrais e distritais acerca desta ameaça, ao não 

impedirem a autorização do seu cultivo sem respeitarem o princípio da precaução. Nestas 

condições, são coniventes e sujeitos a um inquérito judicial resultante de crimes por negligência 

relacionada com a saúde pública e com a ausência de aviso aos agricultores que nada sabem 

sobre a proibição genocida de semear, decretada pela U.E. assassina que quer matar o povo à 

fome e é cumplice da matança na Ucrânia. Devemos assinalar que, o Presidente Cavaco Silva, 

natural de Boliqueime, também é responsável, ao ser favorável aos seus vizinhos de Paderne, 

donos do referido cultivo. Ele violou a Constituição que o obrigava a proteger a conservação dos 

solos. É obvio que não os protegeu e não cumpriu a sua obrigação, para não contrariar os 

interesses da Monsanto e estar em sintonia com os escândalos políticos do Pai Bush e favorecer 

a política de redução da população mundial, porque foi estipulado que o veneno transgénico se 

destinava e destina a conseguir essa redução (ler livro ´SEMENTES DA DESTRUIÇÃO` de F. 

William Engdal). Nem se preocupou com a saúde dos habitantes de Poço Barreto como 

geralmente acontece nos locais com sementes transgénicas. Acerca desses habitantes, 

desconhece-se se contraíram qualquer doença, mas sabe-se que adoeceram e  morreram nas 

Filipinas muitas pessoas que viviam perto de milho transgénico, e na India 150.000 agricultores 

recorreram ao suicídio para se livrarem das dívidas causadas pelo cultivo de algodão 

transgénico. Quem defendeu a protecção dos solos foram os estrangeiros em férias em Aljezur, 

derrubando pés de milho com as maçarocas maduras. Aos que tiveram o mérito de defender os 

solos e tentar evitar a sua esterilização, como tem acontecido na Argentina e na América, o 

amigo do Pai Bush ao classificá-los de  vândalos, analisou o caso ao contrário, dado que só foi 
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vândalo quem desprezou a defesa da conservação dos solos. E fica impune quem jurou, na 

tomada de posse, cumprir as exigências constitucionais.  

Quem jura cumprir as obrigações Constitucionais e favorece a doença que os transgénicos 

provocam, está a sabotar o direito à saúde dos cidadãos, previsto na Constituição, contribuindo 

para criar as condições para pôr as suas vidas em perigo. 

Este perigo foi denunciado em 1994, nas linhas 19 a 23 da página 51 do livro ´´A GLOBALIZAÇÃO 

DA POBREZA E A NOVA ORDEM MUNDIAL`` do autor que é professor de economia jubilado, 

Michel Chossudovsky. Nessa ocasião, V. Exa. ocupava o  cargo de Primeiro Ministro e os 

tecnocratas com poderes discricionários da sociedade secreta TAVOLA REDONDA estiveram 

reunidos com a porta fechada, fora dos olhares coniventes dos chefes das delegações de cada 

país, e redigiram o estatuto que instituiu a Organização Mundial do Comércio. Ela eliminou os 

direitos de cidadania aos seres humanos. Com efeito, decretou que eles não tinham o direito de 

exigir saber aquilo que comem e passaram a dispor de poderes para policiar as políticas 

económicas e sociais. Mais: foi revogada a Declaração Universal dos Direitos do Homem, 

conforme está redigido nas linhas 7 e 8 da página 52 do livro atrás citado. Deste modo a 

Constituição Portuguesa, ao ser adulterada, caducou. 

Nessa altura já V. Exa. sabia que os Direitos do Homem foram extintos e os portugueses 

passaram a gado humano e consentiu que a sua Constituição passasse a lixo e incluiu o seu 

Ministro dos Negócios Estrangeiros, Durão Barroso, na cumplicidade de os portugueses 

passarem a escravos e ambos se tornaram coniventes, ao se comportarem como os seus 

verdugos ao apadrinhar tudo o que foi urdido no salão, com a porta fechada. 

Esta associação e outras, entre as quais a CNA, solicitaram uma audiência a quem é o garante do 

cumprimento dos direitos constitucionais, mas só foram recebidos pelo seu assessor ex ministro 

da agricultura Sevinato Pinto, merecedor de simpatia porque foi o autor do Plano de Apoio à 

Agricultura Biológica, travado pelo PS. Seguidamente, Sevinato Pinto respondeu com promessas 

não cumpridas  porque não podia opor-se aos critérios de apoio ao veneno transgénico 

assassino, decretado pelo Pai Bush e pela U.E. e assim poderem manter a permanência da 

exploração das doenças incuráveis. Na procura dos responsáveis quanto a estas matérias, há um 

ditado muito antigo, a saber: Quem se parece, junta-se. Às vezes há quem se junte para praticar 

o bem, mas no caso do Pai Bush e do seu amigo nascido em Boliqueime, tanto um como outro 

apresentam um curriculum medonho. Pois só uma má índole pode ter concorrido para o Pai 

Bush ter ocupado o cargo de director da CIA. Tal circunstância coincidiu com a adesão do seu 

amigo português ao salazarismo fascista. Nesse contexto, ele tornou-se informador da PIDE, em 

conformidade com o seu FORMULÁRIO PESSOAL PERMENORIZADO do serviço nº 694/67 da 

PIDE, que está certificado com o carimbo T – TORRE DO TOMBO. O referido FORMULÁRIO, de 4 

páginas foi preenchido com ´´informações nelas exigidas para poder adquirir as funções de 

informador da PIDE`` conforme se conclui no respectivo cartão apenso ao processo. Vale a pena 

referir que já existiam rumores desde longa data acerca do personagem em causa como 

informador da PIDE, o que suscita a seguinte pergunta: Como foi possível esconder o escândalo 
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que estava registado na Torre do Tombo? Só se pode conceber pela colaboração silenciosa de 

todos os Partidos. Só pode ter havido intervenção do seu amigo Pai Bush com acesso directo aos 

Rothschilds da City of London. Não é por acaso que a dinastia Rothschild tem um Palácio no 

Lumiar e um Banco na Praça do Príncipe Real, sendo que Lisboa se situa no mesmo paralelo 

directo a Washington D.C. portanto esta curiosa particularidade indicia que todos os seus 

fantoches nela existentes têm de ser protegidos. 

Voltando a comentar o comportamento de quem deveria ser o garante do cumprimento da 

Constituição Portuguesa, agora substituída pelo TRATADO DE LISBOA, esse garante sempre 

desprezou a agricultura e foi um dos seus principais destruidores. Reformou 430.000 

agricultores, causando a desertificação do país devido ao abandono que ele exigiu forçando a 

redução da produção agrícola num país tão carente de alimentos e que importava 80% do que 

consumia. A mesma atitude destrutiva ocorreu com a actividade das pescas, que foi obrigada a 

abater a sua frota. O que se constata é que copiou e aplicou cá a receita do totalitarismo do 

Presidente Roosevelt para provocar o descalabro, a fome e a miséria durante a crise de 29. 

No país do Pai Bush regista-se a pobreza extrema de cinquenta milhões de americanos. Significa 

que muitas empresas fecharam e o desemprego aumentou. Repete-se o que ocorreu na crise de 

29, durante a qual morreram à fome vinte milhões de americanos. Na América, os bons 

dirigentes sempre foram assassinados. Sobrevivem os governantes nocivos como é o caso do Pai 

Bush ou do Presidente Roosevelt que sempre manobrou a América em permanente golpe de 

estado e preparou o terreno para conquistar a sua desejada ditadura ( ler livro ´´MONEY 

TRUST``). Para melhor esclarecer as atitudes do Pai Bush, aconselhamos a leitura do livro `` THE 

BUSH CONNECTION ´´. Informa que ele antes se chamava George H. Scherff e foi um nazi ao 

serviço de Hitler. Roubou os planos do famoso cientista Nicola Tesla, assassinado sob suas 

ordens. É David Icke que denuncia a invasão do Panamá pelo Pai Bush, director da CIA, descrita 

nas páginas 60 a 63 do livro ``ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS´´ e bem assim realizou mais de 

100 viagens no transporte de droga, ajudado por NORIEGA, obrigado a ser Presidente do 

Panamá que foi invadido e houve muitos milhares de mortos em bairros pobres. Noriega caiu 

em desgraça quando se recusou a invadir a Nicarágua e tornou-se no bode expiatório do Pai 

Bush ao ser acusado de traficante de droga e suas testemunhas foram assassinadas e ele foi 

condenado a 40 anos de prisão. 

O Pai Bush foi eleito Presidente em 1989 e invadiu o Panamá em 20-12-1989, matando muitas 

dezenas de milhares de civis, sepultados em valas comuns. Financiou terroristas para assassinar 

muitos milhares de mulheres e crianças. Prendeu sem acusação ou julgamento durante muitos 

anos jornalistas independentes. Assassinou Elaine e destrui-lhe o seu diário, com o registo dos 

seus assassinatos e culpou o marido, seu empregado William Tyre. Também assassinou um 

fotógrafo espanhol, chamado Juan Rodriguez e o coronel Albert Carmel em 1996 e outros cinco 

coronéis morreram em circunstâncias misteriosas. Pai Bush era pedófilo. Violou Cathy Obrien e 

sua filha de tenra idade em circunstâncias tão medonhas que revolve o estômago. Saber que 

este Planeta foi invadido por feras filhas dum demónio que perpetraram muitas chacinas na 
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guerra do Golfo. Foi o Pai Bush o seu autor e matou um milhão de crianças iraquianas. Um 

milhão e  seiscentos mil soldados americanos ficaram deficientes e outros estão paralíticos 

devido a uma vacina que continha Squalene e células cancerosas. Esta vacina já tinha sido 

ensaiada em 1974 e o seu perigo que matou 400 pessoas, de nada serviu para anular a 

vacinação da guerra do golfo. Actualmente há muitos veteranos doentes e o governo 

desprezou-os. O Pai Bush cancelou a invasão mas os bombardeamentos do Iraque continuaram. 

Verifica-se que o Pai Bush está protegido com poderes especiais adquiridos na CIA. Foi por 

intermédio da dita CIA que ele conquistou a impunidade. É tanto assim que a traficância de 

droga também aconteceu no estado do Arkansas, em parceria com Clinton, que resultou no 

assassinato de vários cidadãos que os denunciaram. 

O crime estalou e o Pai Bush que era então Presidente, em vez de ser julgado, foi promovido a 

herói de guerra ao aumentar mais a sua matança na guerra do Golfo, e ao ganhar mais 

impunidade, evitou encenar a sua queda e manteve sua presença e suas acções, usando o 

somatório das chacinas anteriores e acrescentando-as às do Iraque, com a colaboração de 

Clinton, seu pau mandado. 

Do curriculum do Pai Bush, transparece a evidência dum personagem duma asquerosidade 

intragável. 

Qual terá sido a razão porque o informador da PIDE, Aníbal Cavaco Silva, se sentiu atraído por 

um homem que demonstrou ser uma fera extremamente feroz que nunca existiu num ser 

humano? Ainda que haja muita maldade num informador da PIDE, comparado com o Pai Bush, 

ele só se podia considerar como uma fera de baixa intensidade incomparável com a do seu 

amigo.  Se é verdade que quem se parece junta-se, talvez esteja nesta hipótese a explicação da 

atracção de duas pessoas que afinal o que interiorizaram só pode ter sido inspiração do 

demónio. Será que o informador da PIDE só é uma fera balofa? Mas ele é em simultâneo o 

Comandante Supremo das Forças Armadas com poderes especiais. Será que dispondo de 

poderes especiais, os militares portugueses estão em boas mãos? Se só ele sabe quantos 

militares portugueses irão ser incorporados na NATO, e qual a sua missão, entre a participação 

desses tais 25.000 militares que também fazem parte da Itália e Espanha. Será que ele os irá 

acompanhar de uma guia de marcha igual à que Salazar usou com as instruções aos seus 

comandos militares para executar o massacre de muitos milhares de inocentes na Bélgica e na 

Itália, descrito no livro de DANIEL GANSER sobre as chacinas da GLADIO? 

No comunicado final da NATO só se sabe que ela luta com dificuldades financeiras. Sendo assim, 

será Portugal falido que irá pagar as despesas dessa guerra algures controlada pela 

NATO? Os Partidos pronunciaram-se sobre este assunto e saberão onde se encontra o inimigo 

que eles vão combater? Ou será que este assunto é segredo de estado e o Comandante 

Supremo das Forças Armadas tudo vedou à Assembleia da República e só obedece ao Pai Bush? 

Ou só obedecerá à dinastia Rothschild e seus associados que comandam tudo o que é infame? E 

são os que detêm o expoente máximo de todos os poderes da governação mundial. E com a sua 

CIA dirigem as piores chacinas e instalam o terrorismo e intervêm na dizimação da população. 
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Além da CIA, existem os vários Institutos com muitas dezenas de milhares de especialistas que 

se dedicam aos estudos aprofundados para estupidificar e dominar o povo e na aplicação de 

todos os meios que garantem o sucesso da implantaçãoo da Nova Ordem Mundial destinada a 

impor a ditadura e a escravidão mundial. 

Ora, está mencionado na página 5 que as figuras que comandam a governação mundial são os 

mesmos que em Lisboa possuem um Palácio e um Banco e são conhecidos pela atrás referida 

dinastia Rothschild. 

Lembramos que existem muitas dezenas de milhares de técnicos que se ocupam a montar a 

engrenagem para dominar o Mundo e suas populações, traindo os seres vivos. 

CASO ARREPIANTE E REVOLTANTE 

1º. – Neste contexto, O relato de David Icke relata a cena que mostra Evelyn Rothschild e sua 

esposa sionista Lynn Forrester, instalados na 1ª fila dos terraços do seu Palácio em Riverhouse a 

assistir ao espectáculo da implosão programada das Torres gémeas no dia 11-09-2001. Estavam 

lá para se divertir com a matança que eles próprios montaram para terem efeitos políticos, com 

o objetivo final de dispor de um governo único mundial. 

CASOS REPUGNANTES DA FEROCIDADE HUMANA 

2º. – A América dizimou 9 milhões de Norte-Coreanos com bombas incendiárias e napalm em 78 

cidades e milhares de aldeias, durante 37 meses, sob o comando do general Curtis LeMay. 

Também dizimaram muitas centenas de milhares de Japonezes em Hiroshima e Nagazaki. 

Também a ONU quer dizimar 6 biliões de pessoas. É o que David Icke revela na página 561 do 

livro “RAÇA HUMANA ERGUE-TE”, segundo o seguinte rascunho da ONU: “A versão do rascunho 

da avaliação global para a bio diversidade das Nações Unidas, apela a uma redução da 

população mundial para um bilião”. 

É obrigação desta Associação, transmitir esta longa exposição que contém detalhes elucidativos 

sobre a armadilha que as várias quadrilhas de feras, que têm dizimado muitas centenas de 

milhões de seres humanos em todo o mundo através de guerras que não têm fim e está sujeita 

ao agravamento dessa dizimação com a 3ª guerra mundial que está em marcha. 

É óbvio que tudo que escrevemos será divulgado sobretudo no site: 

www.cultodoconhecimento.wordpress.com. Ele destina-se a consciencializar quem o ler sobre o 

objectivo da mensagem que contém, na tentativa de unir as pessoas de forma a aproveitar essa 

união e a sua força para descobrir soluções que permitam a nossa sobrevivência. 

Esta associação construiu um salão para possibilitar essa união. Nesse salão existem longos 

cartazes com informação significativa que foram elaborados com a intenção de servirem de 

apoio ao diálogo entre as pessoas que reconhecem ser necessário defender o nosso futuro. 

 

17 de Setembro de 2014 
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