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As ameaças são tantas que resolvemos apresentar uma denúncia sobre a conjura que foi iniciada há 

mais de 150 anos e que ainda permanece. 

Essa conjura destacou-se com toda a violência na implosão fabricada das Torres Gémeas, em 11 de 

Setembro de 2001 para servir de pretexto ao início de guerras, matança e sofrimento sem fim. 

Recentemente resumimos um livro sob o título “The Empire of the City” a denunciar pontos 

importantes da história escondida. 

Também contribuímos com o livro “Portugal roubado e no lixo” e com a tradução e resumo do livro 

“ROTHSCHILD, Rei de Crises e Guerras”, proveniente do livro “ROTHSCHILD, MONEY 

TRUST”, de George Armstrong, sobre o curriculum tenebroso dos Rothschild. 

 

DOCUMENTO Nº 1 (Redigido por David Icke) 

O documento nº 1 sobre os propósitos do superestado europeu, denuncia os vários esquemas que 

foram introduzidos para desacreditar e destruir a existência de nações soberanas. Trata-se da gestão 

intermédia para atingir o totalitarismo e a ditadura da U.E. Para se chegar à desejada eliminação dos 

estados nações, foi criado, em 1988, no Reino Unido o PROPÓSITO COMUM com 45 escritórios 

e desdobrado no PROPÓSITO COMUM INTERNACIONAL que abrange a França, Alemanha, 

Gana, Hungria, Índia, Irlanda, Holanda, Africa do Sul, Espanha, Suécia, Suíça e Turquia. 

O PROPÓSITO COMUM está a alastrar-se, e pretende atrofiar a cultura e a diversidade de 

pensamento dos povos e dos direitos ao seu livre arbítrio através de lavagens cerebrais coletivas. 

Servem-se do hediondo Instituto Tavistock e das suas técnicas para transformar em zombies 

cidadãos que estão no uso pleno das suas faculdades mentais. 

O PROPÓSITO COMUM pode assumir funções não só de uma sociedade secreta. Por outro lado, 

há indícios de que essa sociedade está relacionada com a polícia que está autorizada a assassinar. É 

o caso do assassinato do eletricista brasileiro, em Londres, Jean Charles de Meneses, que foi 

alvejado oito vezes. 

Entre uma considerável variedade de detalhes chocantes contidos neste documento nº 1, foi 

introduzido o instrumento Convergência Regulatória que é apresentado como um primeiro passo 

para um mercado único entre a Europa e os Estados Unidos que incluiria propriedades intelectuais. 

Ora, esta Convergência Regulatória neste mercado único que abrange as propriedades intelectuais 

devem ser as mesmas que a dita U.E e EUA consignou no patenteamento da vida que equivale a 

eliminar todos os seres vivos, enquanto os direitos de propriedade intelectual, referidos nesse mesmo 

documento, se constata a ocorrência de um genocídio ao extorquirem as sementes. 

Tudo indica que esta Convergência Regulatória, abrange o acordo dos EUA e U.E., e que o medonho 

ACORDO TRANSATLÂNTICO DO COMÉRCIO LIVRE (TAFTA) é apresentado como a 

continuação mais estruturada do envenenamento total através dos transgénicos, galinhas de cloro e 

carne bovina com hormonas que favorece a UNILEVER, KRAFT E NESTLÉ. São também 

autorizadas as vendas dos seus venenos tais como: substâncias químicas nocivas e que são fatais. 

Consideram o público inimputável. Só valem os vampiros do banquete do cambalacho com o apoio 

da CIA que mandou calar os fiscais da democracia para que o envenenamento funcionasse e não 

salvasse as vítimas. 
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Além da CIA calar e dominar todas as situações, incluindo o trafego de droga e o assassinato, surgiu 

a intervenção do FMI que impôs o corte nos subsídios da comida, saúde e educação e adotou a 

filosofia da solução final da gestapo. Esse corte provoca a morte pela fome de centenas de milhares 

de crianças brasileiras. Isto é: matar crianças contribui para endireitar a economia. Parece que o FMI 

impõe ao Brasil esta matança para equilibrar o despesismo. Os empréstimos do FMI são desviados 

para subornar políticos corruptos e esses subornos destinam-se a beneficiar as multinacionais. 

Presume-se que o esforço do Brasil na exportação de bens alimentares é insuficiente para não 

depender do FMI. 

Há um plano para fundir a ONU e a NATO que resultará num exército mundial e num governo 

mundial. É a NOVA ORDEM MUNDIAL a instalar-se, razão porque pretendem a centralização do 

poder que levará à eliminação da diversidade de culturas na defesa da libertação que será engolida 

pelo modelo sinistro ocidental. Este foi outro caminho escolhido com o propósito de as nações 

desaparecerem do mapa. 

 

DOCUMENTO Nº 2 

Sob o título: CHEGOU CÁ O BANDITISMO DA GLOBALIZAÇÃO? 

Além da genocida U.E. ter proibido semear e de ter mandado a fome matar, destaca-se o escândalo 

de ter sido o general Donovan da CIA que nos anos cinquenta fundou o Parlamento Europeu que 

ela vigia e o tornou obsoleto. Basta ler as páginas 50 a 52 do livro “LES ARMEES SECRETAS DA 

NATO” de Daniel Ganser. 

Foi o primeiro-ministro italiano que revelou, em 1990, a existência da GLADIO, daí resultou que 

os eurodeputados se reuniram, em 22/11/1990, no Parlamento Europeu. Depois de longas 

investigações, o eurodeputado flamengo reconheceu a incapacidade e a incompetência do 

Parlamento Europeu e o facto de o Presidente da Comissão ter recorrido ao seu silêncio recorrente 

e abafador e assim sempre tem travado as resoluções do Parlamento que está controlado e ainda 

reúne porque os seus eurodeputados têm de justificar os seus ordenados chorudos. Funcionam como 

o suborno dos Rothschilds para lhe garantir que o Parlamento é uma fantochada. 

Convém citar que o salazarismo enviou militares para assassinar várias dezenas de civis na Bélgica 

e na Itália. Foi devido a este massacre na Itália, que obrigou o primeiro-ministro italiano a denunciar 

o que se passou. 

Para melhor entendimento de outros aspetos complementares, convém citar o que está documentado 

nas páginas 276 e 277 do livro “THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS” do professor jubilado de 

economia Michel Chossudovsky. Nesse livro, ele informa que o TRATADO DE LISBOA 

transformou a U.E. num SUPERESTADO. Esse mesmo Tratado de Lisboa estipulou que os estados 

membros são simples províncias que os Impérios dominantes podem transformar em colónias ou 

protetorados. Nestas condições, o governo português, tornou-se numa entidade fictícia, que vive da 

aparência, do embuste e do artifício, enquanto o povo foi condenado a morrer à fome devido à 

proibição de semear. 

Além deste embuste, convém citar o DIÁRIO ECONÓMICO acerca do atual governo ter contratado 

o Banco dos Rothschilds, (situado na Praça Príncipe Real acusado de criminoso pela PJ e MP) para 

definir uma solução que possibilite ao Estado Português a intervenção na crise de liquidez da Banca 

Portuguesa, provocada pela burla dos swaps. Ou seja: pede aos burlões dos swaps para solucionar 

o roubo que eles fizeram. 

Esta diligência confirma que os Rothschilds são os mandarins deste governo. Deste modo, ele é um 

seu vassalo e um fantoche desde longa data. Para provar que os Rothschilds eram figuras muito 

soadas porque o povo os citava, a página 95 do livro “A VELHICE DO PADRE ETERNO” de 

Guerra Junqueiro, dedicou-lhe uma quadra. 

Os Rothschilds são citados várias vezes no livro “A INVASÃO DOS JUDEUS”, de Mário de SAA, 

editado em 1925 e são referidos como exploradores de minas, o que leva a supor que as minas de 
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Aljustrel lhes pertence através de um seu fantoche, como é habitual, e assim foi repetida a existência 

de lacaios na sua sociedade secreta “OS ILLUMINATIS” ao ter sido fundada pelo fantoche 

Weispaut. 

Existe outro livro importante, sob o título “Rothschild Rei de crises e guerras” que provém do livro 

intitulado “ROSTHSCHILD MONEY TRUST”, de George Armstrong, com o curriculum da 

tenebrosa Dinastia impune que são os exterminadores do planeta chamados ROTHSCHILDS, que 

descreve também uma variedade de incontáveis proezas sinistras e dos seus fantoches, enquanto o 

pesquisador DEAN HENDERSON autor do livro “OS 4 CAVALEIROS DO APOCALIPSE” os 

associa ao crime organizado de Nova Iorque. 

Mas, os exterminadores atuais são a cópia do monstro GOLIAS que durante a guerra com os filiteus 

foi atingido na cabeça com a pedra duma funda de DAVID que continua hoje em estado de alerta 

com armas invulneráveis para responder se for atacado. Para consolidar sua defesa, estabeleceu uma 

aliança com LAU TSEU, o Imperador Amarelo da China. 

Os Rosthschilds e os seus cerca de 600 triliões de dólares que passaram a quadriliões roubados e os 

mantiveram fora da circulação fiduciária. Foi assim criada a estagnação e a consequente austeridade 

imparável e a miséria para atrofiar o povo que ficou apático. 

Os quadriliões roubados foram aplicados na devastação da Líbia e nas centenas de milhares de 

crianças mutiladas e desfiguradas, causado pelos bombardeamentos no Iraque. Arrepia ver aquelas 

crianças transformadas em monstros. 

Enquanto estes crimes contra a humanidade ficam impunes, o governo português não só encobre o 

comportamento criminoso da dinastia Rothschild como ainda se reconhece como seu vassalo. 

Vassalagem esta que se generalizou de tal modo que os partidos não demonstram qualquer 

hostilidade à dinastia que foi favorecida com o cultivo de áreas do seu milho transgénico no Ribatejo 

e Alentejo. O referido cultivo foi autorizado depois dos contactos na reunião do Clube de Bilderberg, 

em 2004 na Itália, onde Santana Lopes e o eng. Sócrates estiveram presentes. Deste modo, surgiu a 

lei 160 que concretizou a autorização do seu cultivo. Este assunto já tinha sido abordado na reunião 

do dito Clube, em 1999, em Sintra, onde se afirmou que as empresas gastam fortunas para obterem 

as leis mais favoráveis. Consequentemente, deduz-se que a prática habitual do suborno dos 

Rothschilds voltou a repetir-se tal qual se repetem as doenças fatais como o cancro que desde longa 

data são atribuídos aos transgénicos que os Impérios ocidentais fomentam. Impérios esses que 

também fomentam o veneno chamado aspartame que a ASAE aprova e também os transgénicos. 

O aspartame é um açúcar viciante que existe na maior parte nos sumos gaseificados e em mais de 

5000 alimentos, drogas e remédios. O aspartame é encontrado na maior parte dos adoçantes, tais 

como o Nutrasweet, a Equal, Metamucil, e Canderel. Quando aquecido a mais de 30ºC, o aspartame 

liberta metanol que se decompõe em ácido fórmico e em formaldeído no corpo. O FORMALDEIDO 

é uma neurotoxina mortal. 

O Dr. Adrian Grosss testemunhou perante o congresso americano que o aspartame causava tumores 

e cancros nos cérebros dos animais de laboratório. 

O aspartame também é responsável pelo aumento da diabetes. Por outro lado, agrava a retinopatia 

diabética e a neuropatia. Quando interagem com a insulina administrada, podem provocar 

convulsões diabéticas. 

O aspartame começou a ser fabricado pela empresa SEARL dirigida por Donald Rumsfeld (o maior 

assassino no Iraque). A SEARL foi comprada pela MONSANTO em 1985. Durante 16 anos, o Food 

Drug Administration recusou aprovar o uso do aspartame. Os procuradores gerais Sam Skinner e 

William Conlon foram contratados pela SEARL que anulou a recusa do seu uso. 

O procurador Skimer foi promovido a secretário dos transportes e mais tarde a chefe do gabinete 

militar do Pai Bush. 

Este nítido estado de corrupção galopante pressupõe que o suborno é a alma desta podridão que foi 

espalhada em quase todos os territórios do mundo. 

 

DOCUMENTO Nº3 
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Este documento tem o seguinte título: 

A GLOBALIZAÇÃO DA ROUBALHEIRA 

E explica que esta roubalheira se instalou neste país. Mais acrescenta que a súcia dos intrujões 

engendrou a dívida ao emprestar-lhe o dinheiro que lhe roubou. Quem quer que seja confrontado 

com esta evidência, só pode concluir que Portugal NADA DEVE. 

Para melhor convencer quem tem a amabilidade de ler o que escrevemos, vamos usar outras palavras 

mais claras.  

Portugal, NADA DEVE, porque os cofres dos Rothschilds abarrotaram com o dinheiro roubado, 

enquanto a Banca ao ficar intoxicada e na penúria, os Rothschilds sabiam que todo o mundo lhes 

cairia em cima. Nestas circunstâncias, seriam enterrados pela implosão da Banca Mundial, e pela 

paralisação das atividades sociais, razão porque tiveram de ceder algumas migalhas dos seus 

quadriliões para manter a Banca com as portas abertas. Deste modo, aquelas migalhas do dinheiro 

por eles roubado, com o qual também a banca de cá foi financiada com as tais migalhas, e com elas 

a nossa Banca resistiu, ainda que devido a esse empréstimo de dinheiro que lhe foi roubado tivesse 

ficado devedora enquanto os Rosthschilds ficaram na posição confortável de credores com direito a 

cobrar juros relativos a dinheiro que à referida Banca foi roubado. 

Fazem tudo o que lhes apetece porque o seu conforto é autenticado pelo governo, pau mandado dos 

Rothschilds que determinaram o absurdo respeitante aos empréstimos do dinheiro roubado, os quais 

tinham que ser pagos. Todas estas incongruências só podem ser explicadas porque o governo deste 

retângulo está enfeudado aos Rothschilds. 

Como a mesma roubalheira aos bancos se repete noutros países e afeta as suas populações, deduz-

se que só parará quando esmifrarem totalmente pobres e ricos, e aumentarem o roubo dos quadriliões 

pilhados. Então, acabará o dinheiro vivo, e está prevista a sua substituição por um chip, e o colapso 

chegará, e o cidadão ficará reduzido a um zombie perdido. 

Falta prestar uma informação mais abrangente a quem está interessado em conhecer todas as 

variantes duma conspiração que assenta num guia que se chama “OS PROTOCOLOS DOS 

SÁBIOS DE SIÃO”.  

Ajusta-se à temática deste documento nº 3, o Protocolo nº20 redigido do seguinte modo: as crises 

económicas foram fabricadas por nós para atingir o gado humano, retirando o dinheiro da circulação 

aos Estados que serão forçados a recorrer a empréstimos com juros exorbitantes o que desfará todos 

os recursos dos povos e dos Estados. 

Todas as conjuras estão ligadas aos quadriliões roubados pelo Rothschild que se tornou num réu à 

solta devido à sua culpa na Bancarrota total. Mas a súcia de servos encobrem-no. Fazem isto de 

borla ou com maquia? 

A este respeito, o Protocolo Nº2 do Judaismo Rothschildiano dos Sábios de Sião exige: Não 

devemos parar o suborno, a falsidade e a traição sempre que se trate de atingir os nossos fins. Na 

política, deve-se saber como nos apoderar da prosperidade dos outros sem hesitação: 

A população dos países que habitam este Planeta, jamais imaginaram que iriam assistir a 

acontecimentos dum alto grau de asquerosidade insuportável. Só começou a constar, a partir do Séc. 

XVII, a existência duma poderosa dinastia Rothschild, aliada a alguns seus associados, que 

fabricavam crises e guerras. Desde então, a primeira roubalheira de grande vulto, começou em 1913, 

quando um complô tomou posse legal do Federal Reserve System. Essa fraude deu à Dinastia o 

direito de emitir Dólares e dominar o Mundo. Em 2008, a roubalheira ultrapassou todos os limites. 

Nesta data, o Bis - Bank Internacional of Setlement reconheceu que o valor do assalto aos bancos 

era de um quadrilião e duzentos triliões de dólares, conforme consta na página 69 do livro “ The 

Global Economic Crisis” de Miguel Chossudovsky. Supõe-se que em 2012, o valor tenha 

aumentado para vários quadriliões de dólares, relativos à burla à banca dos “Swaps” com AAA e 

nada valiam. Existe uma súcia de vampiros que sugam uma verba incomensurável. Assim, essa 

gigantesca capacidade, viabiliza que a Dinastia possua as nações do Planeta, quer através da 

roubalheira como a de Portugal, quer através das guerras em curso. Outras estão a ser preparadas 

pelas bases militares espalhadas em todo o Planeta. Com a roubalheira na crise de 29, a Dinastia e 
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associados, tomaram posse da nação americana, em leilão, registado no congresso americano, e os 

congressistas são seus fiéis depositários (ler as páginas 23/25 do livro “ Alice no Pais das 

Maravilhas” de David Icke) e também possuíram 21.000 bancos pelo preço de cêntimos do dólar, 

conforme relata a página 62 do livro “Global Economic Crises” de Michel Chossudovsky.   

Falta saber quantos bancos irão eles possuir, além das nações atiradas para a falência porque a 

Dinastia as roubou. 


