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Exmo. Sr. Ministro da Saúde  

                         

Esta Associação tem denunciado genocídios em série, tais como: proibição de semear para a fome nos 

matar; os cancros fatais provenientes do cultivo do milho transgénico no Ribatejo, Alentejo e na Reserva 

Natural de Odemira, autorizado pelo governo de Sócrates. Desde então, os cancros aumentaram. 

O Genocídio das Torres Gémeas 

Os protocolos dos Sábios de Sião é uma réplica do Talmude, que é o guia do genocídio e também é a 

Bíblia do Judaísmo, redigida 2000 anos antes da era cristã.  

O TALMUDE impõe que o gado humano de comedores inúteis e sua vida de carneirada pertence aos 

judeus, e dessa sua vida podem dispor. Deste modo, os Protocolos 15,3 e 5 ordenam o seu assassinato, que 

aconteceu em grande escala durante a revolução francesa e se repetiu no genocídio de 3000 pessoas nas 

Torres Gémeas. Mas, o Protocolo 7 recomenda o terrorismo semelhante ao que foi aplicado pelo Rei 

terrorista e genocida Evelyn Rothschild que, acompanhado da sua esposa Lynn Forrester, se divertiu com a 

implosão, que ele engendrou, ao vê-la do terraço do seu palácio de RIVERHOUSE.  

Reproduzimos o documento nº 1 que se segue. 

Não escapou a David Icke, o relato da cena, que ocorre com Evelyn Rothschild, acompanhado de sua 

esposa sionista Lynn Forrester, que se instalaram na primeira fila de um dos dois terraços privados do seu 

palácio de 18 andares de RIVERHOUSE, para assistir ao espetáculo da implosão programada das torres 

gémeas, no dia 9-11-2001, onde morreram milhares de pessoas. Ter decidido presenciar um espetáculo tão 

horroroso, necessita de uma interpretação credível. Devia entender-se o que está obscuro na má índole e na 

ganância dominante do personagem em questão: É ele o Rei, exerce a sua supremacia na City de Londres, 

em que a Rainha é sua serva, conforme se depreende do texto do TEMPLO DA COROA. 

Só Evelyn Rothschild sabe porque lhe convinha assistir a um ato terrorista da queda das Torres, que ele e 

seus apaniguados maquinaram, e assim fabricaram o pretexto para montar a matança nas guerras sem fim, 

e desfazer nações, com o apoio das suas oitenta bases militares, preparadas para despovoar o Planeta. 

Deste modo, promoverão a sua política global de domínio do Mundo. Todo este sucesso é devido à crença 

das suas preces ao Deus LUCIFER TRUST, que fez o milagre de tudo rapar e seus cofres abarrotam e 

compram carrascos para torturar e assassinar. Tais práticas, estimulam suas emoções e a segregação de 

hormonas, que promovem a crueldade que LUCIFER TRUST receita, e prepara-o para não se comover e 

não se arrepender das carnificinas e do terrorismo, instrumentalizado pela sua CIA, ONU, NATO e seus 
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exércitos secretos do Programa Gládio (denunciado no livro de Daniele Ganser) e dos seus facínoras nazis, 

prontos a aplicar todas as falsidades e os planos da Nova Ordem Mundial, e a posse de todos os territórios 

do Planeta, dirigido por um só governo genocida global. 

Comentários da Frente do Algarve Livre de Transgénicos 

Ela comenta o conteúdo do documento Nº1, enviado ao Sr. Ministro da Saúde, que está relacionado com a 

acusação que confronta a civilização do Imperialismo ocidental, apresentando-o com fortes manifestações 

de decadência e do caos que foram gerados pelo reinado dos predadores em todos os cantos do Mundo. 

Essa decadência e caos teve o apoio da quadrilha de marionetes servidores dos Reis Rothschilds de maus 

instintos apocalípticos que desencadearam 200 anos de guerras. Eles foram os ladrões dos seus 

depositantes e fomentaram a sua miséria, em 1907. Foram também os autores das nações falhadas e 

destruídas e outras arrasadas e por arrasar. Currículo tão perverso nunca existiu. Este currículo confirma 

quem é o chefe de todos os males do Mundo que estão a decorrer. 

Mais: Marionetes ou não que omitem e encobrem a negligência da perversão do chefe, só podem ser seus 

cúmplices.  

A atroz decadência e terror do Império ocidental soou tão maligna como a decadência do Império Romano 

quando NERO incendiou Roma e os ROTHSCHILDS incendiaram as Torres Gémeas. 

 

Quem é o maior fabricante de genocídios é Israel, nos ataques a Gaza e na Palestina, e dispõe de 200 

bombas atómicas e algumas de neutrões. Este arsenal ameaça a destruição total do Planeta. 

O dono de Israel é Rothschild onde a principal avenida tem o seu nome. 

Seguiram-se os casos de cancro do cérebro causados pelo ASPARTAME, autorizado pela ASAE.  

Há a acrescentar o genocídio pela vacinação da OMS e da sua recomendação de produtos radioativos 

próprios para a alimentação humana, segundo denúncia do Ecologiste. 

A incineração de muitos milhares de pessoas há setenta anos em Hiroshima e Nagasaki foi mais um ato 

genocida dos monstros que comandam a ONU que quer abater seis biliões de pessoas (capítulo 21 do livro 

“RAÇA HUMANA ERGUE-TE” de David Icke).  

Também houve duas incinerações, uma com bombas incendiárias americanas em Dresden ao matar 

150.000 pessoas e incontáveis em Hamburgo, na Coreia do Norte, trinta milhões com bombas de napalm. 

Os perigosos CHEMTRAILS que são longas nuvens de alumínio radioativo extremamente doentias 

lançadas no céu por aviões charter, também é outro genocídio. 
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Os ditos genocídios foram agravados com a escandalosa quimioterapia, revelada num texto do professor de 

economia F. William Endgahl, relativo a um estudo científico descrito na fotocópia em anexo (Doc. Nº2), 

que atribui à quimioterapia e aos coniventes laboratórios ROCHE e seus medicamentos, a provada causa 

da morte de incontáveis vítimas que a ingenuidade cínica dos médicos vigiam e insistem no abate. Porquê? 

Porque entre os muitos aspetos fatais da quimioterapia, destacam-se os seguintes: ao princípio há uma 

melhoria notável que é aplicada pelo medicamento “MUTINE”, para algum tempo depois se verificar que 

todos estão mortos. Antes da morte, os doentes têm reações hipersensíveis, anafilaxia, náuseas, vómitos, 

depressão, icterícia, alopecia, vertigens, zumbidos, diminuição dos glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, 

plaquetas, anemia e trombocitopenia, supressão do sistema imunológico, seguida da TIFLITE que causa 

infeção intestinal, distensão abdominal, febre, arrepios, pele seca, unhas danificadas e boca seca, retenção 

de água e impotência sexual. 

É óbvio que um inquérito judicial se torna crucial para julgar os responsáveis por esta tragédia.  

Quanto à descoberta dos responsáveis, citamos Jean Ziegler, relator da ONU, que se exprime no seu livro 

“OS NOVOS SENHORES DO MUNDO” ao esclarecer que esses senhores são os donos do Mundo que 

comandam o FMI e o Banco Mundial e afirma que os seus presidentes são mercenários, incluindo todos os 

políticos que comandam a nomenclatura que permite aos comités elaborar diretivas que transferem a posse 

da U.E. para as multinacionais, sendo que o F.M.I. e a sua TROIKA impõe a fome ao Zé-ninguém, com a 

bênção dos dirigentes políticos que, segundo ele, também são mercenários. 

São ainda, as páginas 276 e 277 do livro “THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS“ do professor jubilado de 

economia Michel Chossudovsky, a desvendar que o TRATADO DE LISBOA transformou a U.E. num 

SUPERESTADO e que este TRATADO estipulou que os Estados são simples províncias, sujeitos a passar 

a colónias ou protetorados. Dado que o TRATADO impôs que a nação portuguesa passou a província, só 

se pode entender que Portugal, como nação, foi dissolvido. 

Isto é: Se o território retangular Lusitano é uma província, os partidos políticos portugueses perderam a 

coerência. Pois querem os eleitores a votar para eleger o governo duma nação quando essa nação já não 

existe. Logo, a transparência foi eliminada. Assim, a obscuridão foi montada para ludibriar o povo para o 

convencer a votar no regime do vale tudo. Ou seja: Este governo tem vivido da aparência e do embuste e 

artifício, que o condena à perda de legitimidade. Deste modo, só pode ser considerado como o governo do 

absurdistão ou do terrorismo dos Partidos políticos que assaltaram o Retângulo para se apoderarem sub-

repticiamente de todos os mecanismos do Poder e poderem governar. 

Repetiram cá a proeza manhosa que se passou nos Estados Unidos da América na bancarrota de 29 quando 

a nação foi vendida em leilão a favor das Corporações. Essas Corporações estabeleceram que os 

congressistas tinham de cumprir a missão de serem os seus fiéis depositários, conforme está descrito na 

página 23 no livro de David Icke, sob o título “ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS”. Nessa mesma 
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página, Portugal e mais cinco países europeus, declararam bancarrota em 1930, e os políticos mantiveram-

se cá no poder, tal qual aconteceu na América, sem informar o povo, enquanto os bancos falidos passaram 

para a posse da sociedade secreta dos Illuminatis controlada pelos Rothschilds.  

Presentemente, em 2015, repete-se cá o estado de bancarrota, mas os políticos não abandonaram o poder. 

Submeteram o povo à austeridade para o Zé Ninguém lutar pela sobrevivência e pagar os impostos sem os 

quais não era possível atribuir salários chorudos aos políticos para parasitar o povo que produz e aguenta o 

país a flutuar. 

A situação vai piorar porque a U.E. vai legislar para autorizar os Bancos a se apoderarem das poupanças 

dos depositantes para a liquidez dos Bancos ser mantida e a resultante estagnação criar mais famintos.  

Esta União europeia é conivente na importação do inferno transatlântico (TAFTA) ao impor o consumo de 

toda a espécie de venenos para enriquecer as empresas e fomentar um inimaginável abate.   

A U.E. foi criada com a exigência dos estados membros serem democráticos e agora transferiu-se para 

longas distâncias para exercer uma contradição colaboracionista antidemocrática no golpe de estado que 

derrubou a democracia e pôs em fuga o presidente eleito. A U.E. demonstrou a sua decadência e 

devassidão ao aliar-se aos nazis e ao seu genocídio na Ucrânia. É tão lacaia do abutre genocida de 

Hiroshima e Nagasaki, que impôs sanções à sacrificada Rússia, cujo exército perdeu 30 milhões de 

soldados russos na 2ª guerra mundial para libertar a Alemanha do nazismo. 

É tão lacaia que os dois aliados querem extinguir a vida porque a nossa vida foi pelos dois monstros 

patenteada e vampirizada passando a vida humana para a sua posse e exerceram os seus direitos de 

propriedade intelectual para roubarem as sementes à humanidade e matá-la pela fome. MAIS: ainda 

apreenderam as terras aos agricultores e aos mesmos foram congeladas as suas contas bancárias. Além 

disso, estão a ser criminalizados. Toda a posse da vida humana que foi patenteada foi descrita pelo autor 

GRAINS, publicada no site Global Research. 

Todo este inferno começou a ser construído quando o General William J. Donovan, agente da CIA, 

cumpriu as instruções de 26-07-1950, ao fundar, nos anos cinquenta, o Parlamento Europeu e pela CIA é 

vigiado e também o tornou obsoleto, conforme está descrito em 27 páginas do livro de Peter Dale Scott “A 

MÁQUINA DE GUERRA AMERICANA”.  

Outro investigador preocupado é DEAN HENDERSON que escreveu o seu livro “OS QUATRO 

CAVALEIROS DO APOCALIPSE” que associa os Rothschilds à máfia do crime organizado de Nova 

Iorque. Segundo três jornalistas do DIÁRIO ECONÓMICO, os Rothschilds foram contratados pelo 

governo português para intervirem em tudo o que afeta as dificuldades financeiras deste país, incluindo os 
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da Banca que surgiu sem liquidez, o que também aconteceu a toda a banca Mundial que continua toxica e 

na penúria, desde 2008, porque lhes faltou o lucro dos Rothschilds relativamente aos quadriliões de dólares 

obtidos com venda à Banca dos swaps com “AAA” e nada valiam, deduzindo-se que esses quadriliões 

foram roubados à Banca, à qual emprestaram uma ninharia como parte do dinheiro que lhes foi roubado 

para a porta do banco poder continuar aberta e passaram a credores com o dito dinheiro roubado. 

Na página 79 do capítulo 25º intitulado “Mentirosos e Ladrões” do livro “ROTHSCHILD MONEY 

TRUST” de George Arsmstrong, está descrito que o ROTHSCILD É O GRANDE MENTIROSO E 

LADRÃO porque provocou a falência dos Bancos da Europa endividados. 

Para além disso, o Correio da Manhã, salvo erro, à volta de setembro a outubro de 2004, concentrou as 

suas atenções a revelar a rota do dinheiro do Banco Espírito Santo onde intervém o Banco Privado 

Edmond Rothschild no Luxemburgo. A este respeito, os jornalistas Filipe Garcia, Helena Cristina Coelho e 

António Sarmento elaboraram um texto, em 19 de Junho de 2014, sob o título: Espírito Santo: A história 

de um império familiar. Desse longo texto, transparece uma nítida dependência financeira do BES 

relacionada com a família Rothschild e seus associados, segundo a descrição que se segue: 

Página 1: Manuel Ricardo ganhou uma linha de crédito aberta por David Rothschild 

Página 5: A família Agnelli, do império FIAT, J.P.MORGAN, O Royal Bank of Canadá, o próprio Juan 

Carlos e as famílias Rothchild e Rockefeller revelam apoios essenciais para a reconstrução grupo BES. 

Se considerarmos que os Bancos de Rothschild se apoderaram, em 1907, dos depósitos dos seus clientes e 

praticaram este roubo com a intenção de iludir as suas vítimas sobre a necessidade de criar uma instituição 

fiável que evite a repetição desse roubo. Afinal, as promessas eram as usuais mentiras que resultaram numa 

nova burla de vulto que se refletiu nesses mesmos cidadãos com essa dita burla ao assumirem a posse, em 

23-12-1913, do Federal Reserve System, emissor de dólares, e durante a crise de 29, compraram em leilão 

21000 bancos falidos por 1 dólar cada. Quantos irão agora comprar depois da burla dos swaps com 

“AAA”, em 2008, sendo que sugaram a liquidez aos Bancos e só mantiveram as portas abertas porque 

foram financiados pelos emprestadores de dinheiro que lhes fora roubado, e assim passaram a credores 

com mais este assalto. Os Rothschilds são autores de várias burlas, denunciadas por nós noutros textos. 

Parece que é o povo português que irá ser sacrificado com o aumento de impostos causado com as 

peripécias do BES. Só o CM se tem preocupado em alertar o povo português, sendo de elogiar a sua 

atitude.  

Além da máfia do crime, maléficas operações especiais vieram da Inglaterra onde a habitual malfeitoria de 

Goldman Sachs está incluída. Mas, a malfeitoria não se esgota no que foi mencionado até agora.  

Existe o livro “OS EXÉRCITOS SECRETOS DA NATO” de Daniel Ganser que refere longas 

intervenções do eurodeputado flamengo VandermenlaBronche no inconsequente Parlamento Europeu 

durante as quais revelou, as aterradoras ramificações da GLADIO, com enorme poderio militar, constituída 
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por terroristas facínoras especializados em massacres. Este deputado concluiu que o seu enorme esforço só 

teve eco na Bélgica e na Itália onde houve um massacre com milhares de vítimas. 

Curiosamente, a ramificação da GLADIO em Portugal é apresentada no referido livro como uma extensão 

da atividade da PIDE, sendo que a GLADIO interveio na morte de Humberto Delgado e na dos dirigentes 

das colónias portuguesas. 

Por outro lado, Salazar também foi acusado de ter enviado comandos militares para praticarem o massacre 

na Bélgica e Itália, segundo consta no referido livro. 

Os Rothschilds sempre foram responsáveis pelas sucessivas crises e guerras ocorridas nos Estados Unidos 

e noutros locais. Desde então, ocorreu um ciclo infernal de miséria que criou as condições para gerar 

incontáveis famintos em vários locais do mundo que emigraram para trabalhar e ganhar seu salário 

honestamente.  

Relativamente a outros mais vulneráveis e com mais dificuldades, há uma engrenagem que deve ser 

esclarecida, como se segue: Existem Institutos como o Brookings, Rand e outros, onde atuam em cada um 

deles 4.000 especialistas que estudam e aplicam meios muito subtis sobre o controlo da mente de tal forma 

que as pessoas passam a pensar e agarrados a pensamentos que lhes foram incutidos. Usam estudos muitos 

específicos e servem-se da televisão com os efeitos de lavagem cerebral hipnotizante porque ela faz 

libertar uma torrente de opiáceos no organismo. 

Além dos Institutos e dos ecrãs, a CIA e o seu psiquiatra José Delgado usou o controlo remoto e a guerra 

psicotécnica para hipnotizar a mente humana de Gorbachov. Também existem no presídio os serviços 

secretos militares chefiados pelo major Aquino, e foi nesse presídio que ele mapeou a mente de Gorbachov 

e juntamente com o grupo dos anjos do inferno, Aquino induziu Gorbachov a aprovar o decreto da glasnost 

e perestroika que desmantelou a União Soviética.  

Parece que este labirinto sofisticado de armadilhas, foi criado para controlar as populações e mantê-las 

apáticas e sem capacidade para saber interpretar o seu mau estar. Mas, quem está informado, apercebe-se 

que existe uma variedade de pessoas que apresentam vários sintomas que passam por estados de ansiedade 

e desespero. 

O aumento do desemprego e a existência de pessoas insuficientemente esclarecidas pode facilitar o 

recrutamento de pessoas às empresas dedicadas à privatização do terrorismo que afeta vários países. Aos 

muitos milhares que aceitam essas tarefas, irão ser manipuladas pelas técnicas da manipulação da mente 

igual ou pior à que Gorbachov sofreu. Se no seu caso, a União Soviética desapareceu, as técnicas 

sofisticadas atrás citadas transformarão os tarefeiros em facínoras à disposição dos Rothschilds que estão 

por detrás de tudo o que se passa no Mundo, pois roubaram os quadriliões para poder continuar as guerras 

sem fim que começaram há cerca de duzentos anos e só as querem acabar quando o Planeta lhes pertencer. 
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Mais: os Rothschilds estão por detrás de tudo porque além do seu domínio que tem um carácter privado na 

CITY OF LONDON, também exercem influência do seu poder nas entidades que estão relacionadas com a 

governação de outras nações, designadamente as da Europa que estão em oposição às da Eurásia que 

dispõe da maior parte da população do Mundo e que pertencem aos BRICS. 

Conforme se constata, o conteúdo deste texto, extremamente resumido, foi redigido e apoiado em livros, 

documentação e em factos do conhecimento público. 

Só se pode compreender que assim seja, porque esta associação se empenhou na intensificação da pesquisa 

para poder construir as vantagens da sua missão documentarista, que inclui 400 livros da história 

escondida. Além dos autores destes livros, há ainda muitos milhares de cidadãos do Mundo que intervêm 

regularmente com informação preciosa sobre todos os horrores do belicismo selvagem que ocorre neste 

ameaçado Planeta. 

Reconhecemos que os factos documentados que foram abordados neste texto constituem uma acusação à 

armadilha que foi montada no Planeta. Cabe agora a V. Exa aplicar medidas idênticas às da Hungria e na 

zona de Saragoça onde foram incinerados os cultivos de milho transgénico para impedir o aumento de 

cancros que começaram depois de ter sido iniciado este cultivo. Por outro lado, V. Exa também deve 

aplicar as medidas que se impõem para eliminar o sofrimento e a morte dos doentes vítimas da 

quimioterapia, baseada nos efeitos fatais demonstrados na primeira página deste texto. 

Se não aplicar quaisquer medidas, porque esta província retangular é dirigida por quem é vassalo do 

genocida que se divertiu com a implosão das Torres Gémeas de que resultaram guerras sem fim 

eliminadoras de nações, então V.Exa. é responsável pela exclusão de medidas que entendeu não aplicar. 

 

Entretanto subscrevemos 

Frente do Algarve Livre de Transgénicos 
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