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O que acabamos de relatar, denuncia um cenário ardiloso, montado pelo 

personagem que faz parte duma dinastia, que desde sempre, foi aquela 

que até agora mais ordenou no Mundo, através dos governos fantoches 

que ela controla.  

O nome de um desses personagens, que faz parte dessa dinastia, é 

conhecido em Portugal pelo barão Rothschild. O seu nome foi muito 

badalado, graças ao poeta Guerra Junqueiro, que o denunciou numa 

quadra na página 95 do seu livro “A VELHICE DO PADRE ETERNO”. Este 

poeta merecia ser eterno. Se assim fosse, ele revelaria na sua poesia, 

como o barão e/ou a sua dinastia se apoderou da América, da Europa, dos 

bancos e dos quadriliões de dólares que ele usurpou.  

E também como os Rothschilds retiveram esses quadriliões, que 

colocaram fora da circulação fiduciária. E foi assim criada a estagnação, a 

austeridade imparável e a miséria.  

Aqueles quadriliões são aplicados nas guerras actuais, repetindo as que 

começaram desde o século dezoito. Recentemente, a Líbia foi arrasada, e 

a Síria sofre a ferocidade dos facínoras, montada pelo sionismo de Israel 

aliada da Arábia Saudita, Emirados Árabes, Bahrein e Qatar.  

Este Sionismo de Israel, foi aprovado em 1897, num Congresso em 

Basileia, que foi proposto por Thedore Hertz, (marionete de Rothschild) e 

foi também autorizada a impressão do livro “ OS PROTOCOLOS DOS 

SABIOS DE SIÃO”, que é o guia de todas as crueldades, praticadas até 

agora e que persistem.  

Estes PROTOCOLOS foram transcritos por George Armstrong, autor do 

livro, “ROTHSCHILD, MONEY TRUST”, no qual ele descreve as proezas 

sinistras do Rothschild, enquanto o pesquisador “DEAN HENDERSON”, 

autor do livro “OS QUATRO CAVALEIROS DO APOCALIPSE”, o associa ao 

crime organizado de Nova Iorque.  
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Por outro lado, David Icke, no capítulo 6º do seu livro “RAÇA HUMANA, 

ERGUE-TE”, revela o percurso dos Rothschilds, em viagem da Suméria, nos 

anos 870 depois de Cristo, com destino ao Império Kazar, governado pelo 

Rei Bulam, situado na zona da rota da seda, até ele ser expulso pelas 

tropas de Genghis Khan, e chegar à Alemanha no século dezoito, cuja 

fortuna correspondia a metade dos activos de todos os cantos do Mundo.  

Na referida Alemanha, foi a vez do marionete Weispaut, fundar a 

sociedade secreta Illuminatis, à qual se seguiu a sua irmã Távola Redonda, 

cujos tecnocratas dispõem de poderes discricionários. São esses poderes 

dos tecnocratas, que aprovam as directivas do assalto à vida dos seres 

vivos. Desses poderes, saiu a proibição de semear. O capítulo 7º, do atrás 

citado livro, é dedicado a explicar as particularidades assassinas do 

sionismo de Israel, comandado pelo Rothschildismo. 

Mas, os Rothschilds, não se contentaram com a posse de metade dos 

activos do mundo. É Jim Marrs, investigador do New York Times, que 

revela no seu livro, “O GOVERNO SECRETO”, como os Rothschilds 

fabricaram o Presidente Woodrow Wilson para ele fundar o Federal 

Reserve System, em 23/12/1913, e o entregou nas suas mãos um banco 

central privado, com poderes para emitir moeda. Sem perder tempo, 

usaram ar, papel e tinta e fabricaram tantos dólares, com os quais 

encheram barcos para financiar as três nações beligerantes. Foram 

instruídas, com a exigência de iniciarem imediatamente as guerras de 14 e 

39. Se a de 14 foi escandalosa, em que os Rothschilds arrecadaram 150 

biliões de dólares de lucro.  

Sobre a de 39, é o professor de economia F. William Engdahl, que regista 

no seu livro, “GODS OF MONEY”, entre muitas peripécias diabólicas, 

aquela que denuncia terem sido os ingleses que forneceram aos alemães 

o combustível para as suas bombas V2, que destruíram muitas zonas de 

Londres o que causou numerosas vitimas. Usaram esta estratégia da 

matança com efeito premeditado.  

Nesse ardil, as populações das nações europeias, ficaram muito 

assustadas com o incrível número de vítimas, verificado na guerra de 39. 

Não obstante, sentiram-se aliviados quando lhes ofereceram a paz. Só que 
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não sabiam que se tratava de uma paz envenenada. Quem a prometia, 

eram os políticos falsificadores duma U.E fraudulenta, uma vez que entre 

as muitas promiscuidades, o Parlamento é eleito e não tem poderes 

deliberativos.  

Nesse pobre Parlamento, nem os pareceres ou resoluções são respeitadas 

pelo Presidente ditador, como foi o caso da resolução A4-005/1999 sobre 

o aterrador Programa HAARP. Esses poderes, estão na mão do 

absolutismo da Távola Redonda e na do Barroso não eleito.  

Ficou obscura a dança das cadeiras e quais foram as interferências, que 

forçaram o Presidente Jorge Sampaio a (presente em 1999 na reunião do 

Clube Bilderberg) chumbar o seu camarada do PS, e privilegiar o seu 

adversário político do PSD, que passou a exercer poderes de mandarim da 

U.E, porque foi considerado uma marionete e um vassalo de confiança, 

defensor das elites que promovem a carnificina no Iraque e não só. Nesse 

país martirizado, arrepia ver imagens de monstros que são milhares de 

crianças mutiladas e desfiguradas.  

Além disso, esse repugnante Barroso mentiu ao declarar que viu no Iraque 

as provas das armas de destruição massiva. Confirmou-se algum tempo 

depois que a mentira e a falcatrua foram as armas que ajudaram um 

pretensioso maoista a gerir o reino fraudulento da Europa.  

Uma considerável parte dos políticos portugueses, com a intenção de 

conseguirem a sua promoção, tornaram-se membros do Clube de 

Bilderberg, que se dedica à conspiração, segundo revelou o “SEMÁNARIO” 

de 30 de Dezembro de 2005.  

Entre esses membros, destacaram-se dois conspiradores: o Eng. Sócrates 

e Santana Lopes, na reunião de Stressa, em Itália, de onde trouxeram as 

instruções para aprovar a lei 160, que autorizou a sementeira de milho 

transgénico em Portugal, que já tinha sido negociada na reunião do 

mesmo Clube, em Sintra, onde se afirmou “que as empresas gastam 

fortunas para conseguir as leis mais favoráveis”.  
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Deste modo, a Monsanto teve cá sucesso, pois a lei favorável só pode ser 

a lei 160, o que indicia que o suborno funcionou. O recurso ao suborno de 

2 milhões de dólares também foi tentado pela Monsanto a quatro 

cientistas canadianos, enquanto na Indonésia, a Monsanto foi condenada 

a pagar uma indeminização, devido a tentativa de suborno.  

A este respeito, o PROTOCOLO No.2 dos Sábios de Sião abaixo descrito, 

exige a prática do suborno em consonância com o Rothschildismo que 

aprovou os Protocolos no Congresso de Basileia, em 1897: “NÃO 

DEVEMOS PARAR O SUBORNO, A FALSIDADE E A TRAIÇÃO, SEMPRE QUE 

SE TRATE DE ATINGIR OS NOSSOS FINS. NA POLITICA, DEVE-SE SABER 

COMO NOS APODERAR DA PROPRIEDADE DOS OUTROS, SEM 

HESITAÇÃO”.  

Foi este Rothschildismo do vale tudo que inclui a falsidade e a traição e o 

roubo da propriedade dos outros, exigida no protocolo, que inspirou a 

venda à Banca de títulos de bolsa chamados “swaps”, com a máxima 

classificação de “AAA”.  

Esta Banca ficou seca e em estado de falência ao constatar que tinha sido 

burlada pois os swaps nada valiam devido à extorsão da cobertura do 

capital.  

Ao ser o Rothschildismo que maquinou a burla dos swaps, é óbvio que foi 

ele que calculou a montagem da armadilha financeira, e já sabia que essa 

falência foi preparada para a poderem assistir com empréstimos e a 

manter em actividade, usando o dinheiro que lhe roubou, e em 

simultâneo, ficaram seus credores, com o dinheiro roubado, e assim 

sobrevivem desde 2008.  

É o BIS - Bank International of Settlements que é o banco central que 

controla todos os Bancos centrais de todas as nações, dominado pelo 

Rothschildismo, que reconhece que os primeiros 600 triliões roubados, 

até 2007, passaram para quadriliões. Se se trata de dinheiro roubado a 

Portugal e não só, como é que este país deve dinheiro, se ele lhe foi 

roubado?  
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Sem esses quadriliões, não existiam as Blackwaters, que forneceram 

mercenários para pulverizar a Líbia e matam 30 pessoas por dia no Iraque 

e um número aproximado na Síria. As Blackwaters estão em sintonia com 

o Sionismo de Israel e a tirania da Arabia Saudita, seguidos dos E.U.A, 

Canadá. Inglaterra e a U.E., que apoia a MONSANTO Rothschildiana, que 

ordenou a proibição de semear para forçar os agricultores a produzir 

plantas transgénicas da Monsanto e morrer envenenado.  

Os maléficos transgénicos, foram descobertos a partir de 1930 pelos 

biólogos moleculares, recrutados pela Universidade Rockefeller, associada 

do Rothschildismo. Eles foram denunciados por F. William Engdahl no seu 

livro, “SEMENTES DA DESTRUIÇÃO”, onde ele explica minuciosamente o 

efeito de todos os venenos transgénicos, que foram fabricados para 

colaborar no extermínio da população mundial, confirmado no capítulo 

21º do livro de David Icke já citado.  

Esse capítulo refere um plano da ONU para eliminar cinco biliões e meio 

de pessoas, em contraste com o de Bill Gates, em Africa, onde só se 

salvam duzentos milhões. Há outra matança prevista de quatro biliões, 

exposta no monumento “Pedras Guia” no estado da Georgia (EUA).  

Contudo, o extermínio mais eficaz, virá da proibição de semear. Com ela, 

iniciaram o APOCALIPSE, ao extinguir a produção de alimentos. Aos 

carrascos da guerra de 39, seguiram-se os mercenários que montaram a 

paz hipócrita da União Europeia, que irá ser a campeã do pior genocídio, 

que o Planeta Terra jamais conheceu.  

Este genocídio é pior que o Terrorismo feroz, praticado pelos exércitos 

secretos da NATO, fundada em 1949, associados à CIA e ao MI6, 

conhecidos por Rede GLADIO, a partir de 1959, e desde então, o pesadelo 

deste Terror, já esmagou a Líbia e aterroriza a Síria, o Iraque, o 

Afeganistão, o Líbano, etc.  

Estas e outras informações, estão disponíveis no livro, “LES ARMÉES 

SECRÈTES DE LA NATO”, do investigador Daniel Ganser de 400 páginas. 

Ora, foi a política do abate global, que levou os servis a forçarem Portugal 

a aderir a NATO, que devia ser condenada por crimes de guerra contra a 

humanidade nos países atrás mencionados. O capítulo 9º do referido livro, 
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é dedicado a esclarecer os detalhes da intervenção terrorista, promovida 

pelos referidos exércitos secretos da NATO, com o apoio da PIDE, ligada 

ao exército secreto da NATO, AGINTER PRESS, constituído por mercenários 

e comandados por dois deles, chamados Guerain-Serac e Delle Chiaie, 

devidamente treinados. A CIA e outras polícias secretas europeias 

também forneciam os assassinos, que espalharam o terror pela maior 

parte dos países da Europa, tendo sido a Bélgica e a Itália os países mais 

sacrificados.  

A ditadura Salazarista, contribuiu com os seus militares com atentados nos 

países referidos, sempre com a cobertura da rede “atrás escondida” 

AGINTER PRESS. O general Humberto Delgado, Mondale, Amilcar Cabral 

foram assassinados pela PIDE em conluio com a AGINTER PRESS. Os 

quadros do PC também foram ferozmente reprimidos.  

Durante a transição do regime Salazarista para o regime que foi iniciado 

com a revolução dos cravos, foi bastante comentado que um número 

considerável de simpatizantes do salazarismo, se tinham infiltrado nos 

partidos CDS, PSD e PS.  

Ainda que tenham sido os antigos lideres, que se opuseram à política 

salazarista, que ocuparam os lugares de destaque nos governos do país, 

esses infiltrados são hoje os fingidos, transformados em sombras de um 

passado sombrio, escondidos em seus passos silenciosos, foram 

esquecidos e beneficiados, uma vez que a sua conduta passou a 

assemelhar-se com a do governo, devido aos valores entendidos com o 

embaixador Carlucci e da sua CIA americana.  

Governo este sem experiencia à procura de qualquer apoio externo, sem 

saber analisar as consequências das tentativas mal orientadas, até que 

enlearam o povo, que passou a viver enganado e traído, pela tirania duma 

Europa falsificada.  

Neste contexto, foi obrigado a obedecer à U.E., e a tudo que ela impõe, ao 

infiel da sua constituição, Cavaco Silva, servidor da vontade das elites que 

a possuem.  
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Ele cumpriu a ordem de transformar 430.000 agricultores em parasitas, 

deslocados das suas terras, sem trabalhar nas suas sementeiras. Foram 

forçados a deixar atrás de si os seus terrenos, condenados à 

desertificação, e à ruina dos solos e dos incêndios devido aos eucaliptos.  

Desprezaram a capacidade criativa dos agricultores, que arruinaram, e 

também grande parte dos industriais e comerciantes estão na falência. Ela 

foi fomentada pelos donos e mercenários da U.E., e da sua austeridade 

genocida.  

Foi o gangsterismo global dominante, que roubou o Escudo, que era a 

moeda criadora da soberania e do direito à vida e à comida sã, que 

actualmente só dela beneficia, quem produz alimentos biológicos, ou tem 

capacidade financeira para os adquirir.  

Também os solos e as plantas não estavam envenenadas, como hoje estão 

pela contaminação transgénica e pelos herbicidas, que alteram o 

comportamento dos ecossistemas. O povo comportava-se com modéstia e 

frugalidade e não vivia tão faminto, não só porque o consumismo não 

existia, e havia hábitos de poupança para enfrentar a penúria, vinda de 

duas guerras terríveis.  

Depois as guerras continuaram e o futuro está comprometido. Ainda que 

hoje, se veja uma numerosa sucia de apaniguados, que se ouvem nos 

écrans. Eles são os lavadores e lavadeiras do cérebro, que impingem 

opiniões e são ganhadores de fortunas, enquanto o pais está na 

bancarrota, ao contrair uma fabricada dívida astronómica, que não deve, 

porque foi roubado pelo maior dono do Mundo, e que paga 

generosamente à sucia para ela continuar a saquear o povo, até o esgotar, 

entregando os valores do saque à TROIKA, que é possuída pelo dono do 

Mundo.  

Este saquear é a repetição da roubalheira, que aconteceu na bancarrota 

de 1929. Essa roubalheira, é relatada na página 60 do livro, “GLOBAL 

ECONOMIC CRISIS”, do Prof. Chossudovsky, que só pode ser considerada 

como a maior extorsão da História Mundial. Nessa ocasião, foram 

abarbatados cada um dos 21.000 bancos, pelo preço de 1 dólar, pelos 

bancos Rothschildianos.  
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Na página 23 do livro, “ALICE IN WONDER LAND AND THE WORLD CENTER 

DISASTER (Why the official story of 9/11 is a monumental lie), está 

mencionada e registada no Congresso, com todos os números 

identificativos da dissolução da nação americana, datada de 1932 e 1933, 

em consequência da declaração de bancarrota pelo Presidente Roosevelt, 

sendo que foram extintos os seus registos como nação desaparecida do 

mapa, mas houve uma parte do povo, que resistiu às dificuldades e 

conseguiu sobreviver à mesma bancarrota, que matou à fome vinte 

milhões de americanos.  

Tal situação de bancarrota, também aconteceu a Portugal, e a outros 

citados países europeus, cujos bancos também faliram, e foram 

absorvidos pelos bancos, ligados a sociedade secreta Illuminati.  

Nessa página, também foi esclarecido que em Portugal e noutros países 

nada foi comunicado ao povo. Repete-se sempre, a omissão e a 

negligência. Torna-se óbvio que a política dos mandarins portugueses, 

vem da vantajosa submissão ao Rothschildismo, que a política dos seus 

écrans abafou, e nada transpira dos contestatários, e da consciência que 

revelam, quando criticam o assalto à vida, como é o caso da proibição de 

semear.  

Talvez o livro “A INVASÃO DOS JUDEUS” de Mário Saa, publicado em 

1925, ajude a esclarecer a razão porque os dirigentes portugueses, estão 

ligados à existência dos cristãos novos, que na sua maioria, se tornaram 

maçons e dirigentes políticos. Se citarmos Afonso Costa que arrastou 

Portugal para a guerra de 14, estamos a recordar um comportamento 

polémico, que sacrificou a vida e saúde de muitos portugueses.  

Essa guerra foi combinada e financiada aos três beligerantes, razão 

porque foi exigida à Alemanha o reconhecimento duma derrota 

falsificada, e a aceitação do Tratado de Versalhes. Ora, não consta que 

Portugal tenha sido informado sobre a referida combinação, nem tivesse 

beneficiado de um financiamento para participar numa guerra, na qual o 

Rothschild lucrou 150 biliões de dólares. 
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Sabendo-se pelo livro acima referido, que o cita e comenta várias vezes, e 

também das quadras que o poeta Guerra Junqueiro lhe dedica, deduz-se 

que Rothschild já era nesse tempo, em Portugal, uma figura influente, 

considerado o dono do Mundo. Com este curriculum e dadas as 

semelhanças em outras situações, Portugal quase sempre em crise, não ia 

entrar numa guerra contra quem não o maltratou, só se pode deduzir que 

o Afonso Costa já era um dos seus fantoches, e o arrastou para a guerra, 

tal qual impôs à Rainha de Inglaterra a invasão da América, em 1812, para 

defender os seus interesses.  

Voltando à questão dos cristãos novos abordada no livro, “A INVASÃO 

DOS JUDEUS”, nem todos seguiram caminhos condenáveis. Vale a pena 

diferenciar, Almada Negreiros e Fernando Pessoa, entre a caldeirada de 

cristãos novos.  

 

CONCLUSÕES E INFORMAÇÕES ADICIONAIS E UM ESTUDO 

Apresentar as conclusões deste longo texto, exige acentuar a denúncia 
dos intocáveis, e da vileza das suas proezas que, desde longa data, têm 
sido repetidas como são incontáveis as vezes, que se apoderaram de 
fortunas monumentais que o texto relata.  

Esses intocáveis também são célebres, como Reis de crises e guerras, que 
fomentaram, durante 150 anos, antes da bancarrota de 1929, que eles 
montaram e favorecidos com ela, assumiram a posse de 25.000 bancos 
pelo preço de 1 dólar cada um. Beneficiados com estes sucessos, o 
fortalecimento da sua posição financeira nunca parou.  

Esta obsessão gananciosa sempre foi persistente, acautelando a tão 
extremamente eficácia dos resultados na construção duma máquina, que 
mantinha operacionais e atentas as suas enormes teias de redes. Estas 
teias de redes acumulam poderes incalculáveis. Eles interligam-se com 
milhares de operadores dos Illuminatis, e de outras sociedades secretas e 
de institutos com muitos milhares de intervenientes.  

Com estas estruturas, os galfarros prepararam novas burlas, como foi o 
caso da posse do Federal Reserve System, em 1913, que lhes permitiu 
carregar barcos repletos de dólares para financiar as guerras combinadas 
de 14 e 39, entre os três beligerantes. Depois das tréguas, os implacáveis 
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criaram o PLANO MARSHALL para reconstruir os países que as suas 
guerras destruíram e assim continuar a aumentar a sua riqueza. No reino 
dos galifões, não se esgota a ruindade e a estratégia, que é conveniente 
para manter o povo horrorizado com a perseguição sem fim, e dominados 
e ansiosos com o anuncio de novas guerras.  

Nesse contexto, fundaram a NATO e um terrorismo tenebroso na Europa 
vindo dos exércitos secretos da NATO, enquadrados no plano Gládio e da 
sua rede referida no texto. Deste modo, seguiram a táctica do terror, que 
devastou a Líbia e devasta a Síria e o Iraque.  

Curiosamente, a matança nestes países, coincide com as acções maléficas 
dos ninhos de ladrões e de mentirosos, comandados pelos reis das 
guerras, que se interligam com novos ciclos de crises e vice-versa, como 
foi o caso da burla dos swaps, vindos dos subprimes que rebentou em 
2007, montada pelos comilões implacáveis, que colocaram em estado de 
falência a Banca Mundial. Ela foi atingida naquele ano com um roubo de 
cerca de seiscentos triliões de dólares. Estes triliões roubados já passaram 
para quadriliões, antes de se aproximar o fim do ano de 2013.  

Este roubo ao povo de quadriliões de dólares, está a causar uma situação 
de extrema pobreza aos esmifrados cinquenta milhões de americanos. 
Esta roubalheira foi fabricada para haver pouco dinheiro em circulação. 
Resulta dai a paralisação das actividades, que cria efeitos catastróficos que 
atingiu os EUA e o Mundo, uma vez que um roubo duma magnitude como 
esta de quadriliões de dólares, nunca foi registado na história da 
humanidade.  

Esta pobreza pode-se agravar e pode ter um desfecho apocalíptico, sendo 
de recear que o número de cinquenta milhões de famintos, possam ser 
dentro de algum tempo consideravelmente ultrapassados.  

A este respeito, foi divulgado que morrem à fome no Mundo, por dia, 
80.000 pessoas. Tal situação pode-se converter numa tragédia, que foi 
premeditada para acontecer na antiga colonia americana para ela voltar à 
posse da Inglaterra como colónia, satisfazendo o sonho legado por Cecil 
Rhodes e que permanece.  

Se a crise de 29, matou à fome vinte milhões de americanos, quantos irão 
agora morrer à fome, se os quadriliões ultrapassam os reduzidos milhares 
de biliões de 29. Esta crise de 29, também afectou a organização bancaria 
e social de Portugal e de outros países como Itália, Espanha, França, etc. 
Mas, será que estes mesmos países conseguirão resistir a uma crise 
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provocada por uma verba gigantesca de quadriliões de dólares? Quantos 
milhões de famintos haverão depois nestes países? Se actualmente já 
morrem à fome, por dia, 80.000 pessoas. Quantas serão depois? Só é 
possível responder que não se sabe se haverá futuro.  

Só se poderá responder, que o número de cofres na posse dos implacáveis 
aumenta, e continuam a abarrotar. Se cresce assim tantas vezes, são todas 
essas vezes, que roubaram o povo que fica pelintra, sem empresa, sem 
emprego e sem futuro. Enfraquecidos pela fome, vendem a sua dignidade 
por uma sopa, sem se opor ao domínio num Planeta, no qual estão 
espalhados milhares de bases militares.  

Deste modo, ficou executado o plano dos implacáveis, que intitularam de 
“ESPECTRO DE DOMINIO TOTAL” que é um hino à violência que os motiva 
para ocupar o Planeta. Este espectro faz parte da construção da sua 
“NOVA ORDEM MUNDIAL”, que está relacionada com a ditadura e a 
escravatura e/ou o genocídio, que já existe e poderá atingir todas as 
nações.  

Até agora, só a população da Europa será exterminada pela legislação, que 
proíbe semear e prepara o genocídio pela fome.  

Eles planearam outros tipos de genocídios, provocados pelas guerras e 
pelos drones, (em que o Obama se gaba de ser quem mandou matar e do 
sucesso de ser o matador) com apoios consistentes das polícias secretas 
de países da Europa, que estão alinhados com o terrorismo e os facínoras 
da MOSSAD, CIA, AL QAEDA, e a perigosa rede GLÁDIO, em sintonia com o 
terror da NATO. Esses países defendem o SIONISMO DE ISRAEL E A 
TIRANIA DA ARABIA SAUDITA, ambos fieis ao Obama, marionete dos 
donos da Inglaterra.  

Os referidos donos são os vampiros implacáveis que constituíram a união 
de todos os seus lacaios para vencer a resistência da SIRIA e destrui-la, 
assim como querem destruir o Iraque, onde a tripla 
OBAMA/SAUDI/ISRAEL, mata no país mártir, cerca de 30 iraquianos por 
dia, porque o querem voltar a ocupar.  

Assim, a tripla pode infiltrar-se pela fronteira e atacar o Irão, com a dupla 
vantagem de criar o sonhado Grande Israel. Nesta colonia do 
Rothschildismo, os donos de Inglaterra, treinam mercenários para agirem 
enfrascados de malvadez assassina. Peritos no terror, montaram e 
espalharam o inferno, causando a fuga e os campos de refugiados e a 
miséria.  
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Este referido inferno, foi ligado à atraente cidade bairrista que usa a 
palavra Lisboa, pela mafia da globalização cruel. Para provar esta 
acusação, podemos apontar factos que os ligam a um governo instruído 
para destruir Portugal. Foi no centro de decisões de Lisboa, que se 
praticaram os crimes de omissão e negligencia, devido à proibição de 
semear e ao genocídio que daí resultará. Estes crimes não são apenas 
verificados com a proibição de semear.  

Tais crimes cometidos em Lisboa, vêm da única capital da Europa que não 
repudia os transgénicos que fez deste país um paraíso onde o milho 
transgénico abunda e cria o cancro, segundo o celebre Seralini e outras 
doenças graves como é o caso dum longo estudo sob o titulo de “THE 
AGROBACTERIUM CONNECTION”, do professor molecular de biologia, 
Vitaly Citovsky, na Stony Brook University em Nova York. Ele concluiu que 
os doentes com a perigosa doença da pele chamada “MORGELLONS”, 
apresentaram resultados positivos, quanto à presença da 
“AGROBACTERIUM”, revelada nas análises, o que permitiu depreender 
que ela está relacionada com a referida Agrobacteria, que é usada no 
cultivo das sementes transgénicas, que os antibióticos não eliminam.  

Mas a Lisboa dos valores entendidos, são favoráveis aos transgénicos 
pertencentes ao Rothschildismo, e abafam mais este caso perigoso de 
doença de pele, que acabamos de revelar, só porque nesta Lisboa onde 
tudo é possível, só há paus mandados, ajoelhados à U.E. e ao seu dono, 
que está a aprovar sementeiras de milho transgénico, que a maioria dos 
outros países da U.E. repudiaram e até os queimaram.  

Pode-se, pois, concluir que as marionetes de cá querem a esterilização dos 
nossos solos como os do Alqueva e em todo o Alentejo envenenado que 
vão ser destruídos. Só Lisboa e Madrid, aceitaram assassinar o seu povo, 
com o veneno transgénico.  

As marionetes obedientes ao dono de Inglaterra, transformaram Lisboa na 
capital do lixo, onde os Ministérios não se opõem ao assassinato pelas (1) 
vacinas; (2) pelo aspartame; (3) pelos alimentos radioactivos aprovados 
pela OMS; (4) pelos transgénicos e seu glisofato que transforma os 
intestinos numa fábrica de herbicidas; (5) pelo programa HAARP no 
Alasca, investigado pelos eurodeputados, que abafados pelo mercenário 
Barroso, aprovaram a resolução A4-005/1999, onde são relatados os 
bárbaros malefícios numa página A4, entre eles, estão incluídos os 
terramotos do Haiti e do Japão; (6) pela intragável austeridade e do seu 
assassinato pela fome; (7) pelo assassinato da soberania de Portugal como 
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nação, que foi transformada numa mera província que o TRATADO DE 
LISBOA estipulou.  

E o governo praticou um acto de traição à pátria e aos portugueses, 
porque é conivente pela abolição da sua pátria e do nome de Portugal, 
como país que passou a província, e levanta a suspeita quanto à intenção 
dos vampiros e donos da Inglaterra, a transformar, em curto, médio ou 
longo prazo, a referida província numa colonia, pertencente ao Império 
Britânico, tão obcecado em as ter. Se a constituição portuguesa, foi 
extinta e substituída pelo TRATADO DE LISBOA, é mais um indício, de que 
a suspeita atrás mencionada, faça todo o sentido. Contudo, a 
cumplicidade deste governo persiste, ao usar o embuste e continuar a 
citar a constituição, como se ela não tivesse sido eliminada, e nada tivesse 
acontecido.  

Além disso, os coniventes esquemas com o Império são tantos, que se 
pode afirmar que Portugal perdeu a independência, que se repercutiu na 
atrofia do Governo, e na sua triste figura de lacaio.  

Por essa razão, ele consentiu que a palavra LISBOA, fosse usada no 
referido TRATADO, destruidor da soberania de Portugal. Se este Governo 
tanto se ajoelhou, só pode ter sido, porque quis mostrar quanto vale o seu 
colaboracionismo para agradar ao Rothschildismo, governador da sua 
colonia na península ibérica, e dono do seu milho transgénico assassino, 
agora produzido na sua preferida colonia, e que foi roubada a Portugal.  

Os écrans manipulados pelo governo, omitem estes esclarecimentos ao 
povo enganado. Tão ludibriados, estupidificados e anestesiados pelas 
lavagens cerebrais dos écrans, que voltam a votar em quem os esmifra, e 
os proíbe de semear para os assassinar.  

Mas, a maravilhosa cidade de Lisboa, da saudade fadista e do saudoso 
Bairro Alto e da atraente e concorrida Alfama, não têm culpa de o 
vampirismo estrangeirista, ter transformado Lisboa na capital do lixo, da 
fome, e dos venenos, e da brutalidade do Imperialismo, conquistador de 
nações, e aboliu a nação deste território. E é cá o controlador de um 
Governo estéril e anestesiado.  

Pois, em vez de invocar a coragem dos heróis navegadores do glorioso 
tempo das descobertas do Mundo, e da heróica proeza de Fernão 
Magalhães, que deu a volta ao Mundo, e sem respeito por Camões, que 
relatou tudo o que Portugal foi, nada fez para tentar impedir que Portugal 
passasse a ser uma província. Verificou-se que a criatividade deste 
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governo se esgotou, e sente-se mais confortável em manter a sua aliança 
com os endinheirados do Imperialismo Rothschildista e a província 
permanece para ele se justificar que possui uma ninharia e assim alegar 
que o país está de tanga.  

Assim aproveita a oportunidade de estender a mão à espera duma 
caridosa esmola da TROIKA sem se ralar que ela exija que seja paga com o 
agravamento da austeridade e a miséria do povo.  

Numa época longínqua, foi o Rothschildismo que determinou a História de 
Portugal, após ele ter assumido a posse da Inglaterra, coincidente com a 
ocasião em que foi fundada, por Cecil Rhodes, a sociedade secreta Távola 
Redonda. Este servidor do Rothschildismo, foi o grande defensor do 
Império Britânico, na sua maior extensão, com a sua pretensão de o seu 
Império também voltar a possuir a sua antiga colonia, no continente Norte 
americano, tal como o seu Império também concretizou a posse de 
Portugal como colonia, através da manobra do TRATADO DE LISBOA.  

Enquanto o servidor Cecil Rhodes, propagandeava os seus planos, já 
estava a antecipar o atrás referido TRATADO que colonizou Portugal, o 
Rothschildismo era um mestre manhoso a fabricar crises, guerras e 
fortunas, mas teve a oposição do Presidente Jackson, que encravou um 
dos seus mais importantes bancos. Ele só resolveu esta situação, 
obrigando a Rainha de Inglaterra a invadir, em 1812, os Estados Unidos 
que derrotou.  

Esta vitória permitiu-lhe organizar, muitos anos depois, uma demorada e 
secreta conspiração, com a ajuda de muitos dos seus servidores, até que 
burlou a América, ao fabricar um Presidente seu servidor, que fundou o 
Federal Reserve System, e se apoderou dele, em 23/12/1913, com o 
direito de cunhar moeda.  

Tantos dólares o Rothschildismo fabricou, que encheu barcos e os distribui 
aos três beligerantes para iniciarem as guerras combinadas de 14 e 39. 
Durante estas guerras, orquestrou a crise de 29, e ficou a possuir 21.000 
bancos por 1 dólar cada um, e mais a falida nação americana, comprada 
em leilão pelas suas corporações, e registada a seu favor como seu dono, 
no Congresso, e os seus fiéis depositários foram os congressistas, e essas 
corporações continuam a ser os donos da nação americana.  

Ela continuou na sua posse, mas consentiram que ela fosse orientada por 
governo da sua confiança. Procederam assim para o povo não se 
aperceber o que se passava. Passaram a eleger Presidentes fantoches, 
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sobretudo nas Américas e na Europa. Um deles foi o Presidente Roosevelt, 
que iniciou o seu mandato, em 1933 até depois de 1940. Ele governou em 
permanente golpe de estado e suspendeu a constituição, e tudo se passou 
como se os EUA fossem uma colonia.  

Roosevelt favoreceu a Inglaterra, onde residia o Rothschildismo que o 
controlava, com empréstimos de biliões de dólares, que nunca pagou, e 
com a entrega de centenas de navios de guerra necessários para a 2ª 
Guerra Mundial.   

A crise de 29, levou na Europa muitos bancos à falência, e também 
Portugal foi uma nação falida, como as houve noutros países, que 
percorreram o mesmo caminho burocrático e silencioso resultante da 
bancarrota, e a mesma farsa eleitoral conivente, elegendo governos 
convenientes.  

Passou a ser repetido o esquema, atribuído a qualquer nação, que passa a 
ser considerada nação falhada, que as políticas da maçonaria de cá 
fizeram passar pelo crivo da E.U., que a foi estrangulando através da 
austeridade, até o TRATADO DE LISBOA montar a forca à nação falhada, 
que morreu enforcada pela U.E, e da sua morte nasceu uma província.  

Nestas circunstâncias, o território luso, tão conturbado e dada a sua 
penúria, foi interpretado pelos mandões silenciosos, que era mais 
adequado, e também de acordo com as conveniências dos vampiros, que 
fosse uma colonia. Nessa colonia, vive um povo espremido, apenas com 
pele e osso, mas uma parte mais resistente, ainda com alguns meios, 
contesta o Governo que o explora, e lhe vai extorquindo as suas posses, 
até aos últimos cêntimos, para os entregar à TROIKA e ao FMI que são 
bens do Rothschildismo que burlou bancos e não só, com a venda dos 
SWAPS que nada valiam.  

Se Portugal foi roubado, nada deve. Se foi financiado com o dinheiro que 
lhe foi roubado, os vampiros não podem ser credores, porque o 
empréstimo provem de dinheiro roubado, que os Tribunais deviam 
recuperar, e em simultâneo eliminar a austeridade para ela não matar o 
povo a fome.  

Durante a guerra de 39, os agricultores semearam todas as terras de norte 
a sul do país, incluindo montes e serras, com bois, machos e mulas, 
quando se gastava 1 de energia e dava 11 de maquia, e assim lutaram 
contra a falta de alimentos.  
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Antes daquela guerra de 39, o republicano Afonso Costa, entrou na guerra 
de 14, e foi responsável pela morte e gazeamento de muitos portugueses. 
Assim aconteceu, porque Portugal enfraquecido, foi forçado a alinhar com 
o território que colonizou Portugal, e sob pressões políticas foi manobrado 
pela velha aliança colonialista e ser solidário com ela, porque o 
Rothschildismo dono da Inglaterra, e controlador de Portugal, assim 
impôs. Ele financiou as 2 guerras aos 3 beligerantes, todavia, ele nada 
pagou a Portugal para entrar na guerra. Nem sequer pagou a velha e tão 
badalada divida de Inglaterra.  

O Rothschildismo que criou a crise de 29, foi responsável pela economia 
falhada de Portugal, e colocou-o numa situação adequada, para o dono da 
Inglaterra nos tratar como sua colónia, criando a miséria com a qual ele 
sempre ganhou fortunas, provenientes da actual austeridade que ele 
montou.  

Além destas dificuldades, os mercenários criados pelo colonialista Cecil 
Rhodes que invadiram a engrenagem dos actuais comités, pertencentes à 
sociedade secreta Távola Redonda, com o poder de legislar, decretaram a 
proibição de semear, e não ter sementes, e nada haver para comer, 
enquanto o governo está enfeudado, e vai obedecer ao colonialismo da 
Távola Redonda e, não só não se comoverá, como não irá contribuir para 
não evitar que a agricultura e os agricultores desapareçam e o genocídio 
não aconteça.  

Nestas condições, os agricultores ficarão confrontados com o seu próprio 
assassinato, o que levará os agricultores a reivindicar o direito à legítima 
defesa, e declararem-se em estado de prevenção permanente, para 
poderem sobreviver na colonia da escravidão à qual o Império de 
Inglaterra os quer submeter.  

No capítulo 32º do livro, “ROTHSCHILD, MONEY TRUST”, de George 
Armstrong, o Rei Franklin 1º (que pode ser Jeroboam ou Edward 
Rothschild) foi acusado de traidor, e criado um Tribunal pelo governo 
francês para o julgar, como responsável pela guerra entre a França e a 
Alemanha, segundo a UNITED PRESS.  

Numa viagem atribulada, fugiu de Paris, via Suíça e Bordéus para Lisboa, 
onde descansou no seu Palácio do Lumiar, antes de partir para Nova York. 
Dá a impressão que ele se sente bem acompanhado em Lisboa, onde 
existem numerosos correligionários bilderberguistas , pertencentes ao seu 
clube. Além disso, Lisboa é a cidade europeia mais próxima do seu centro 
de comando, através da Wall Street e do Federal Reserve. As duas cidades 
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de Lisboa e Washington estão rigorosa e curiosamente no mesmo 
paralelo. Este assunto é relatado num texto datado de 4/7/2008, 
relacionado com os Rothschilds e o seu centro de volumosas operações 
bancárias, desde o ano 2000 com cerca de 2 bilhões de euros, que se situa 
num elegante palacete na Praça Príncipe Real, como sucursal do Banco do 
Luxemburgo. Este documento de quatro páginas, revela que a 12/5/2011 
pelas 10 horas, a referida sucursal foi alvo de buscas policiais e do 
Ministério Público, devido a suspeitas de branqueamento de capitais e de 
fraude fiscal.   

Este acontecimento vem confirmar, que este Mundo está minado pelo 
domínio global que os Rothschilds nele exercem. Como parte desse 
Mundo, e conforme já nos referimos, Lisboa está em terreno por eles 
conquistado, senão não era o local de transito tranquilo, numa fuga nos 
anos quarenta de um dos Rothschilds para Nova York.  

Já documentámos, que à volta de 1900, os Rothschilds já eram conhecidos 
em Lisboa, onde constava a existência dos Rothschilds neste espremido 
país, coincidente com a invasão dos cristãos novos em Portugal a precisar 
de um controlador.  

Falta indicar o nome do gestor desse controlador, que se apresenta 
actualmente com o título na primeira página “O GESTOR DOS 
ROTHSCHILDS”. Ele chama-se José Luís Vasconcelos e Sousa. É ele que 
atrai os milhões dos grandes investidores do Banco, onde só entra 
dinheiro, e só ganha e nada perde, porque o dinheiral nunca de lá sai, 
dado que não existe lá balcão para emprestar aos pelintras abandonados.  

Só lá vão quem acredita, e quer beneficiar da filosofia financeira dos 
Rothschilds, que dominam Wall Street e fabricam, a subida e descida das 
suas acções, sempre que lhes apetece. Por esta razão, é que, em Lisboa, 
estão a abarrotar os cofres do Rothschildismo e dos seus adeptos, 
enquanto a Rothschildista TROIKA e FMI, negou recentemente novos 
financiamentos, e impõe a sua austeridade imparável ao povo 
contribuinte, esbulhado com o aumento de impostos.  

Só se pode constatar, que existe o apoio aos adeptos do Rothschildismo, 
que estão cada vez mais ricos, em contraste escandaloso, com os que 
estão cada vez mais pobres, e assim continuam, anos após anos, só pode 
significar que governo e Partidos querem eternizar o contraste, como um 
caso consumado e deste modo, os pobres morrem à fome.  
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Foi o bilderberguismo, que assim orquestrou. Se o “SEMANARIO” de 2005, 
revela a grande conspiração, e os nomes dos conspiradores fiéis ao Club 
de Bilderberg, que determina todas as políticas, e se o Rothschildismo é o 
seu grande patrão, as dezenas dos seus membros portugueses estão a ele 
condicionados, e assim são forçados a não contestar a sua politica 
assassina do genocídio pela fome dos casos consumados.  

Esses membros desejam ardentemente serem formatados em cursos em 
série pelo bilderberguismo, entre o de marionete, e com esta 
competência, os lobistas são promovidos a governantes genocidas, em 
sintonia com o Terrorismo e a matança da NATO. Depreende-se que o 
grande patrão e dono do Mundo, é também dono de todas as orientações 
políticas.  

Como é o Rothschildismo, que é também patrão do sionismo de Israel, 
vale a pena analisar um extenso artigo, datado de 2/11/2013, do reputado 
investigador, James Petras, sob o título “ISRAEL COMPRA O CONGRESSO 
DOS ESTADOS UNIDOS PARA SABOTAR AS NEGOCIAÇÕES DE PAZ ENTRE 
OS ESTADOS UNIDOS E O IRÃO”.   

É impressionante a promiscuidade que James Petras menciona, acerca dos 
milhões de dólares que cada congressista recebe, para sabotarem as 
negociações de paz, referida no título do texto, sendo que é citado o 
nome e a verba que cada um recebe de suborno, e nada lhes acontece. Se 
o James Petras denunciou esta podridão, David Icke, nas páginas 105-108 
do capítulo 5º do seu livro, “RAÇA HUMANA ERGUE-TE”, sob um subtítulo, 
“HÁ MUITO NA FORJA”, inscreveu na página 107, um dos maiores assaltos 
à ética e à dignidade humana, contribuindo para a sua decadência 
generalizada, a saber: 

Controlo populacional; licenças para ter filhos; reorientação do propósito 
do sexo – sexo sem reprodução e reprodução sem sexo; contracepção 
universalmente livre para todos; educação sexual e uso da juventude 
como ferramenta da população mundial; aborto pago pelos impostos, 
como forma de controlo populacional; encorajamento da 
homossexualidade; tecnologia usada para a reprodução sem sexo; 
diminuição da importância das famílias; eutanásia e pilula abortiva; 
limitação do acesso aos cuidados médicos, para mais fácil eliminação dos 
idosos; medicina firmemente controlada; eliminação dos médicos 
privados; novas doenças incuráveis e de difícil tratamento; supressão da 
cura do cancro, para controlo da população mundial; ataques cardíacos 
como forma de assassínio; educação como forma de acelerar a puberdade 
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e o crescimento; misturas de todas as religiões… as mais antigas terão de 
desaparecer; alterações à Bíblia através da mudança de palavra-chave; 
reestruturação da escola para uma ferramenta de doutrinação; mais 
tempos nas escolas, mas os alunos “não aprendem nada”; controlo do 
acesso à informação; escola como punho da comunidade; 
desaparecimento de certos livros das bibliotecas; alteração das leis para 
promoção do caos moral e social; encorajamento do uso de drogas, para 
criação de um ambiente selvagem, nas cidades; promoção do abuso do 
álcool; restrições às viagens; criar a necessidade de mais cadeias e 
converter hospitais em cadeias; fim da segurança física ou psicológica; uso 
do crime para gerir a sociedade; fim da proeminência industrial dos EUA; 
deslocação de populações e de economias – dissipação das raízes sociais; 
desporto como ferramenta de engenharia e alteração social; sexo e 
violência incutidos no entretenimento; cartões de identificação 
(microchips) implantados no organismo; controlo da comida; controlo 
climático; manipulação das respostas das pessoas; investigação científica 
forjada; uso do terrorismo; vigilância; implantes e televisões que nos 
observam; chegada do sistema global totalitário. 

 

O REINO VEGETAL CRIA A ESTABILIDADE E O TERROR ABATE-A 

Esta associação redigiu este texto para divulgar uma temática construtiva, 
e contestar o generalizado assalto à vida, e expresso na exposição atrás 
descrita. Ela esclarece que a humanidade foi invadida pelo terror. Quem o 
gera, serve-se dele para aterrorizar e dominar as populações e confrontá-
las com uma máquina de guerra pulverizadora, espalhada pelo planeta. 
Já conhecemos a malvadez dos predadores como rapinas de sementes. 
Também sabemos que as sementes e todo o reino vegetal, foram geradas 
pelas vibrações do mundo das galáxias, que se contraem e se expandem, e 
que dão vida à existência humana. Daí resultou uma consciência cósmica, 
que está relacionada com a filosofia Panteísta sobre o criador de tudo 
quanto existe. Existência essa verificada nas vibrações atrás referidas, que 
são representadas em duas espirais, centrípeta e centrífuga, que dão 
continuidade às vibrações contractivas e expansivas do Universo. Essa 
sequência de espirais, dá origem à criação dos órgãos humanos e dos 
cereais e dos vegetais, contractivos e expansivos, que nutrem esses órgãos 
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e dão vida ao ser humano, ao polarizarem entre si, como é o caso do rim e 
da bexiga, do fígado e da vesícula, do coração e do intestino delgado, do 
baço, estomago e pâncreas, do pulmão e intestino grosso, todos eles 
contractivos e expansivos, repetindo o que acontece no Universo. 
Os cereais e os vegetais recebem desse mundo das vibrações uma enorme 
sabedoria, pois cada um está destinado a proteger ou curar determinado 
órgão. Essa sabedoria observa-se em chás de cuidada preparação com 
eficácia significativa. Exemplificando: raízes como as cenouras ou outras 
estão indicadas para curar os intestinos, que é a raiz da árvore, cuja saúde 
está ligada ao tronco dela e do tronco do ser humano, que existe como 
uma réplica, enquanto a abobora participa na cura do pâncreas. Outra 
proeza valoriza as lentilhas, uma vez que só elas curam a doença das 
plaquetas, cuja figura é semelhante à dita leguminosa e é uma replica 
desta. Tudo se conjuga para perceber a lição que a Ordem do Universo 
estabeleceu, construindo regras e princípios para se compreenderem os 
fenómenos da Natureza, que vão ser enquadrados na teoria dos cinco 
elementos apresentada na figura que se segue: 

 

 
 
 
 
 
(1) – O elemento MADEIRA (ou ÁRVORE), segundo o livro “CURE-SE A SI 
PRÓPRIO” de Naburo Muramoto, perfura o elemento SOLO (ou TERRA), 
ao que também se pode chamar penetração, e através dela, fornece-lhe 
os elementos do Reino Vegetal e constrói a estabilidade da montanha, 
ao  fortalece-la  com a  plantação  de árvores e arbustos. Tão  firme ficou  
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que a impede de se desmoronar. Se o elemento MADEIRA, construiu a 
estabilidade da montanha, também constrói a estabilidade da saúde de 
quem respeita a evidência da lição, que o elemento Madeira nos legou, 
segundo o qual se devem ingerir os cereais e os vegetais, que são os 
hidratos de carbono e as preferidas leguminosas medicinais, que são o 
feijão azuki e o feijão de soja preto, mas nunca alimentos de produção 
animal. Os feijões atrás citados, têm efeitos favoráveis no tratamento de 
casos específicos, que serão abordados oportunamente. Os restantes 
feijões devem ter um uso mais ocasional e não tão regular como os 
outros. 
A dieta macrobiótica deve ser mais apertada, no caso de ser débil a 
condição e constituição da pessoa em causa, e mais facilitada quando uma 
pessoa saudável manifesta vigor. Há exceções em que pessoas de forte 
constituição estão numa fase de má condição devido a circunstâncias 
passageiras ou outras. Quando o fígado necessita tratamento de rigor, as 
precauções tem de ser ampliadas até as funções do fígado recuperarem 
completamente. Quem estiver nestas condições, não pode falhar na 
ingestão dos alimentos que o elemento Madeira recomenda. É tanto 
assim que nos casos exigentes em rigor, ingerir peixe pode ser uma 
aventura muito desfavorável e a ingestão de carne resultar num desastre. 
Ela é nociva para qualquer pessoa, porque ela é densa como o fígado. Se o 
fígado está em sintonia com a cevada e os vegetais, só se pode sentir 
incompatível com a carne, com a qual ele se habituou a tolerar para 
satisfazer a obstinação dos carnívoros, o que causa danos graves. 
Então, o fígado recorre á hábil operação de retirar à carne uma molécula, 
transformando-a em hidratos de carbono. 
Contudo, a sua nocividade persiste ao criar complicações no pâncreas, 
uma vez que a carne abre o apetite à ingestão de álcool, com efeitos 
extremamente expansivos, que causa a disfunção das células que 
segregam a insulina até elas pasmarem. Em simultâneo, os resíduos da 
carne podem provocar o cancro no intestino grosso. Além disso, a maioria 
das rações resultam de soja e milho transgénicos que também causam o 
cancro, segundo o estudo de longa duração do professor Seralini. 
Repetimos o que atrás mencionamos: Para se obter 1 kilo de carne, são 
necessários 22 kilos de cereal, que alimenta 1 pessoa durante 3 meses. 
Assim, a carne é a responsável pela fome no Mundo, o que consubstancia 
mais um mal social de extrema gravidade. Este mal social provocado pela 
carne está relacionado, não só com maus efeitos emocionais como 
degenerativos, o que não é usual acontecer com quem adotou a 
alimentação macrobiótica. Esses efeitos tornaram-se extremamente 



 

 

24 
 

destrutivos nos carnívoros e a quem se abastece nos supermercados, 
cujas prateleiras expõem alimentos contaminados com transgénicos e o 
aspartame, ambos causadores de doenças fatais. Tudo isto se reflete 
numa desestabilização generalizada quando são analisados os efeitos nas 
pessoas na base do equilíbrio dos cinco elementos que nunca se 
preocuparam em optar pela alimentação saudável. Ao sentirem mau 
estar, perdem a paz, a compreensão, a coragem e ficam irritados, 
cépticos, tristes, assustados e isolados. Tudo isto acontece porque não 
tiveram acesso á aprendizagem da lição da montanha que se eterniza na 
estabilidade. 
Os comedores de carne desconhecem os benefícios de quem ingere 
cereais e vegetais, e sofrem o desconforto de navegar num barco à deriva, 
sem rumo certo. Aqueles cereais e vegetais, são os criadores da carne do 
inferno e do desperdício que os predadores nos impingiram, o que só 
contribui para explorar as vítimas de doenças fatais. E eliminá-las, para 
poderem facilitar o domínio ditatorial em curso. E à inevitável escravatura, 
se os carnívoros mantiverem a sua estupidificação ruinosa e 
colaboracionista, em vez de se dedicarem ao culto dos valores que 
integram a alimentação macrobiótica em obediência à Ordem do 
Universo. Desse modo, iriam adquirir a mesma saúde e o bem estar da 
imensa população espalhada pelo mundo que beneficia da alimentação 
macrobiótica. Faz parte desta saúde e bem estar, a dispensa do uso de 
óculos, o que significa que o fígado nos compensou com a ingestão de 
alimentos apropriados, como as sopas de miso ou o vegetal dente de Lião, 
etc. descarregando nos olhos os seus bons efeitos. Quem se alimenta de 
produtos animais como os lacticínios, as descargas nos olhos resultam em 
cataratas, cegueira, etc. Foi prometido explicar as vantagens dos feijões 
medicinais. O chá de feijão Azuki além de ajudar os intestinos, ativa as 
funções do Rim eliminando o mau estar, inchaço nas pernas etc,. e dá 
assistência ao pulmão que cria a pele e ajuda na sua cura. O feijão azuki 
também participa na recuperação do Pâncreas e dos diabetes assim como 
no córtex das supra renais na produção de cortisona. O feijão de soja 
preto ajuda os intestinos, atua nos pulmões e nas doenças no útero. As 
compressas de gengibre ajudam a desfazer as pedras dos rins e da 
vesícula, ativando-os. São excluídas em casos de cancro e na cabeça. As 
compressas com 1/3 de batata crua ralada, 1/3 de farinha branca, 1/3 de 
vegetais verdes moídos aplicados na pele curam inflamações e tendinites. 
As vantagens da macrobiótica são muito vastas. Vale a pena inscrever-se 
num curso no Instituto de Macrobiótica de Portugal e adotá-la como o seu 
modo de vida. Vale mais do que a formatação nas Universidades. 
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Formatados também são os carnívoros em maus hábitos alimentares, e se 
os mudassem e se unissem, aos que praticam a alimentação macrobiótica, 
os agricultores passavam só a produzir os pacíficos cereais e vegetais. Esta 
simplificação criava uma consciência coletiva credível capaz de conquistar 
o apoio das populações e tornar o futuro viável e um outro Mundo era 
possível. Se este Mundo se tornasse numa realidade, a biodiversidade não 
estava em risco e a variedade das sementes não estava ameaçada. 
Os predadores já se apoderaram de 50% das sementes, conforme atrás foi 
referido, e só querem ser eles a beneficiar do mundo das vibrações. Neste 
contexto, eles querem usurpar todas as sementes, quando esse Universo 
vibracional não lhes pertence. Nem o podem invadir nem ocupar, e 
transformá-lo numa colónia para o poder possuir. Nunca foi invadido um 
planeta da nossa galáxia. Muito menos é possível invadir todas as outras 
galáxias nem chegar ao infinito. Ainda que os predadores usurpem todas 
as sementes para esgotar aos agricultores os seus únicos meios de 
sobrevivência, e não só poderem eliminá-los, assim como a humanidade 
que deles depende, esses malfeitores e a sua ONU querem abater cinco 
biliões de pessoas ( página 561 do livro de David Icke) e substituí-los por 
uma “robótica nova espécie humana” referida na página 534 do livro 
“RAÇA HUMANA ERGUE-TE” de David Icke. Os adquiridos quatrocentos 
livros da História Escondida, revelam que as elites de predadores são 
conhecidas como os campeões da vigarice, das crises e das guerras. Em 
consequência desta péssima reputação, algumas nações poderosas, 
organizaram a oposição aos criminosos ferozmente perigosos. 
Presentemente, essas nações dispõem de meios bélicos invulneráveis que 
têm imposto o respeito na Síria, que enfrenta avalanches sucessivas de 
facínoras. Há pois sinais de mudança no sentido de o mundo estar a dar 
uma volta, orientada para um caminho que extinga a malfeitoria da 
globalização do veneno e das guerras e possibilite a alimentação saudável 
e restaure a paz e o direito à vida sem obstruções. Se este caminho for 
percorrido, a conquista do Planeta pelos campeões da supremacia, não irá 
ser tarefa fácil. Os agricultores sempre estiveram em sintonia com o 
mundo das galáxias e das suas vibrações. Eles desenvolveram certa 
sensibilidade na labuta diária. Devem ter sido elogiados pelo Deus criador, 
senhor do Universo respeitante ao carinho que reservaram às suas 
sementes. Eles sabiam que elas continham a vida que as vibrações lhes 
forneceram. Também conheciam que esse mundo das vibrações tinha 
providenciado o Planeta com ingredientes biológicos através dos sete 
preparados biodinâmicos nas compostagens que contribuem para 
melhorar a qualidade das sementes e dos solos. Aplicando estes cuidados 
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e os conhecimentos atrás descritos que o reino vegetal nos facultou, o 
cultivo destas sementes só podia resultar numa planta nutritiva que iria 
contribuir para tornar o ser humano saudável e apto a integrar-se na sua 
vida social. É pois através do comportamento dos agricultores que começa 
o sucesso social dos cidadãos e a sua intervenção na construção duma 
sociedade justa. Sendo que os agricultores detêm estas capacidades, só 
eles merecem ser os guardiões das sementes. E os seres humanos, 
habitantes deste Planeta, são os proprietários dum património que é uma 
dádiva doada pelo mundo das vibrações. Vibrações essas que são a fonte 
da vida da humanidade, conforme atrás foi explicado. 
As sementes fazem parte duma herança divina a favor da humanidade e 
aos agricultores cabe cumprir a missão, ao serem os seus fiéis 
depositários, com a usual dedicação de cultivarem produtos agrícolas 
destinados à alimentação humana. 
 
Anexo Documento nº1: O Aspartame Assassino 
 
Mullins relatou que a I.G Farben e as farmacêuticas que controlava nos 
Estados Unidos, através dos interesses Rockefeller, foram responsáveis 
pela supressão de fármacos eficazes, até que pudesse ser estabelecido um 
monopólio. Por exemplo, entre 1908 e 1936, a Farben manteve em 
segredo a sua descoberta da sulfanilamida, até que a firma assinasse 
acordos com as importantes farmacêuticas da Suíça, a Sandoz e a Ciba-
Geigy. Numa das maiores fusões empresariais da história, estas duas 
empresas fundiram-se em 1996, para formar a Novartis. 
Já foi aqui demonstrado como é que o apoio dos globalistas e Europeus 
fascistas transplantados ajudaram a por a equipa Reagan-Bush no poder, 
em 1980. Com este historial, é imperativo olhar agora para um dos 
medicamentos, entre as muitas controversas drogas que os Americanos 
usam diariamente – o aspartámo, um açúcar viciante que existe na maior 
parte dos sumos gaseificados e em mais de cinco mil alimentos, drogas e 
remédios. O aspártamo é encontrado na maior parte dos adoçantes, tais 
como o NutraSweet, a Equal, Metamucil e Canderel. 
Quando aquecido a mais de 30ºC – lembre-se que o corpo humano tem 
uma temperatura média de 37ºC – o aspartámo liberta metanol, que se 
decompõe em ácido fórmico e em formaldeído, no corpo. O Formaldeído 
é uma neurotoxina mortal. Estima-se que um quarto de todas as bebidas 
com aspártamo, contenham cerca de 56 miligramas de metanol. O Dr. 
Louis J. Elsas explicou ao Comité de Trabalho e Recursos Humanos do 
Senado norte-americano: “sou pediatra, professor de pediatria em Emory 
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e trabalhei 25 anos nas ciências biomédicas, a tentar evitar atrasos 
mentais e defeitos de nascença, causados pelo excesso de fenilalanina… 
Estou muito preocupado com a disseminação e o consumo generalizado 
do adoçante aspártamo – 1-metil N-L-a-aspartil-L-fenilalanina – na nossa 
industria alimentar mundial. Este dipeptídeo artificial é hidrolisado pelo 
trato intestinal, gerando L-fenilalanina que, em excesso, é uma conhecida 
neurotoxina”. Contrapondo-se às afirmações que os testes laboratoriais 
indicavam que pequenas quantidades de aspártamo não seriam 
prejudiciais, o Dr. Elsas afirmou, “os humanos normais não metabolizam a 
fenilalanina tão eficientemente como outras espécies inferiores, como é o 
caso dos roedores, e assim, a maior parte dos estudos feitos em ratos é 
irrelevante para esta questão”. 
Antes de 1980, a FDA (Federal Drug Admnistration, ou Administração 
Federal para os Fármacos), recusava-se a aprovar o uso de aspártamo. O 
toxicólogo da FDA, o Dr. Adrian Gross, testemunhou perante o Congresso 
que o aspártamo causava tumores e cancros nos cérebros de animais de 
laboratório e, que assim, violava a Emenda Delaney, que proíbe o uso de 
qualquer cancerígeno conhecido, na comida. O aspártamo também é 
responsável pelo aumento da diabetes e, para além de provocar a doença, 
provoca e agrava a retinopatia diabética e a neuropatia, que quando 
interagem com a insulina administrada, podem provocar convulsões 
diabéticas. 
A Dra. Betty Martini trabalhou na área médica durante 22 anos. Ela foi a 
fundadora da Missão Possível Internacional, tendo trabalhado com 
médicos de todo o mundo, num esforço de retirar o aspártamo da comida, 
bebidas e medicamentos. Ela deu este relato sobre como os interesses 
farmacêuticos se sobrepuseram ao bem-estar público: 
“Donald Rumsfeld era o CEO da Searle, esse conglomerado que fabricava 
aspártamo. Durante 16 anos, a FDA recusou-se a aprovar o seu uso, não só 
por não ser seguro, mas porque queriam que essa empresa fosse indiciada 
por fraude. Os Procuradores-Gerais foram contratados pela empresa e a 
limitação expirou. Eles eram Sam Skinner e William Conlon. Skinner 
tornou-se Secretário dos Transportes, ignorando os apelos dos pilotos, 
que estavam agora a sofrer ataques desta droga, o aspártamo. Skiner viria 
mais tarde a ser Chefe de Gabinete Militar, na Administração de Bush 
(Pai). Algumas das pessoas envolvidas chegaram a postos elevados. 
Mesmo Clarence Thomas, do Supremo Tribunal de Justiça, já foi advogado 
da Monsanto. (A Monsanto comprou a Searle em 1985 e vendeu-a alguns 
anos depois). Quando [John] Ashcroft se tornou Procurador-Geral [em 
2001, Larry] Thompson da King and Spalding (outra firma de advogados da 
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Monsanto), tornou-se delegado de Ashcroft. Contudo, a FDA ainda se 
recusou a permitir que o NutraSweet entrasse no mercado. É uma 
neurotoxina mortal, a fazer-se passar por aditivo. Interage com todos os 
anti-depressivos, L-Dopa, Coumadin, hormonas, insulina, toda a 
medicação cardíaca e muitos outros. É também uma droga de 
hipersensibilização química, por isso interage com vacinas, outras toxinas, 
outros adoçantes, como o Splenda, que tem uma base clorinatada, como 
o DDT e pode provocar doença auto-imune. Tem um efeito viciante e 
sinérgico com o MSG [Glutomato Monossódio]. Sendo os dois 
excitotoxinas, o ácido aspártico do aspártamo e a MSG, o glutamato, 
foram descobertas pessoas a consumir aspártamo como placebo, para os 
estudos MSG, mesmo antes deste ser aprovado. A FDA sabe disto há um 
quarto de século e não fez nada, apesar de estar tudo contra a lei. A Searle 
construiu uma fábrica de NutraSweet e acumulou 9 milhões de produto. 
Donald Rumsfeld estava na equipa de transição de Reagan e no dia a 
seguir a Reagan tomar posse, ele nomeou um comissário para a FDA, que 
aprovasse o aspártamo”. 
O director comercial da Searle, Patty Wood-Allott, afirmou que em 1981, 
Rumsfeld disse aos funcionários da empresa que “iria reunir todos os seus 
esforços para que o aspártamo fosse aprovado ainda este ano”. 
A Dra. Martini realçou, “A FDA reuniu um painel dos melhores cientistas 
da área naquela época, que disseram que o aspártamo não é seguro e que 
causa tumores cerebrais e que o pedido de aprovação do aspártamo 
deveria ser negado. O novo comissário da FDA, Arthur Hull Hayes, ignorou 
esse painel, tendo ido depois trabalhar para a agência de Relações 
Públicas da Searle, a Burson-Marstellar, tendo corrido rumores de que 
ganharia 1.000 dólares por dia, tendo-se recusado a falar com a imprensa, 
desde então. Houve três audiências no Congresso, motivadas pelos 
protestos de quem sabia que as pessoas estavam a ser envenenadas. O 
Senador Orrin Hatch recusou aceitar pedidos de audiências durante muito 
tempo. A primeira audiência foi em 1985 e o Senador Hatch e outros 
estavam a receber dinheiros da Monsanto. Por isso a proposta de lei do 
Senador [Howard] Metzenbaum nunca saiu do comité. Esta lei teria 
instaurado uma moratória ao aspártamo e teria promovido estudos 
independentes aos problemas que já se viam na população, bem como à 
interacção com medicamentos, a sua influência nos biossistemas, o que 
faria aos fetos e se causaria problemas de comportamento nas crianças. 
Isso pode acontecer devido ao esgotamento de serotonina, causado pela 
fenilalanina do aspártamo”. 



 

 

29 
 

O Comissário da FDA da Administração Reagan aprovou o aspártamo, 
inicialmente apenas como aditivo para as bebidas carbonatadas. 
Tentar estudar ou denunciar o aspártamo é uma tarefa ingrata para os 
académicos. A Dra. Janet Starr Hull, uma especialista em respostas de 
emergência a matérias perigosas, foi diagnosticada em 1991 com a 
incurável Doença de Grave (um defeito no sistema imunológico que leva 
ao hipertireoidismo), descobrindo pela sua própria pesquisa, que tinha 
sido envenenada com aspártamo. Ela afirmou: “muitos cientistas, de 
prestigiadas universidades americanas, disseram-me que não conseguiam 
bolsas para uma investigação prolongada do aspártamo ou do Splenda, ou 
que os seus responsáveis de departamento receberam instruções para 
esquecer o assunto. Alguns dizem que a investigação sobre a aspártamo 
não vale a pena, porque não conseguem depois publicar os seus estudos 
nos jornais científicos da América. Outros afirmam que os grandes centros 
de investigação, construídos pelas grandes empresas, tais como o Centro 
de Pesquisa Searle, da Universidade de Duke, foram concebidos para 
investigação controlada, como uma condição legal”. 
A ilustrar a batalha entre os peritos, com respeito ao aspártamo, 
analisemos a investigação de 2005 do Dr. Morando Soffritti, Director 
Cientifico da Fundação Europeia Ramazzini para a Oncologia e as Ciências 
Ambientais, em Bolonha, na Itália. Soffritti levou a cabo um estudo de três 
anos, com recurso a 1.800 ratos de laboratório e concluiu que o 
aspártamo é um cancerígeno multi-potencial. O seu trabalho foi revisto 
por sete peritos mundiais e, em Abril de 2007, o dr. Sofritti recebeu o 
terceiro prémio Irving J. Selikoff, da Universidade do Monte Sinai, na 
cidade de Nova Iorque, onde apresentou um estudo mais recente, que 
confirmou o potencial do aspártamo em provocar cancro e que os filhos 
de mães que ingeriam aspártamo, têm uma mais elevada possibilidade de 
vir a desenvolver cancro. Outra pesquisa levada a cabo em Espanha, tal 
como o “Relatório Barcelona”, da equipa do departamento de biologia da 
Universidade de Barcelona, confirmou que o aspártamo se transformava 
em formaldeído nos corpos de cobaias de laboratório e que este se 
alastrava aos órgãos vitais. Estes estudos, aos quais não foi dada qualquer 
atenção pela imprensa norte-americana, confirmaram o potencial 
carcinogénico do aspártamo em ratos de laboratório. 
Em 2006, a imprensa divulgou um “novo estudo”, que contrariava a 
investigação de Soffritti. Este estudo não era novo. Na realidade, foi 
realizado em meados dos anos 90 e concluía que os investigadores não 
conseguiam estabelecer uma relação entre o aspartamo e o cancro, de 
acordo com o Dr. Unhee Lim, investigador no Instituto Nacional de Saúde 
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(NIH, na sigla em inglês). Lim e os seus colegas trabalharam com 473.984 
homens e mulheres entre as idades de 50 e 71, que participaram no seu 
estudo de “dieta e saúde”. Em 1995 e 1996, foi perguntado aos 
participantes, que quantidade ingeriram de bebidas dietéticas (light) – 
como bebidas gaseificadas, sumos de frutas e ice tea. Foi-lhes também 
perguntado se adicionavam aspártamo ao café e chá. Pelas suas respostas, 
os investigadores calcularam as quantidades de aspártamo ingeridas 
diariamente. Durante os cinco anos seguintes, 1972 dos indivíduos 
estudados desenvolveram linfomas ou leucemia e 364 desenvolveram 
tumores cerebrais. Quando os investigadores olharam para as pessoas que 
consumiam uma média de pelos 400 miligramas de aspártamo por dia – a 
quantidade aproximada encontrada em duas latas de bebidas gaseificadas 
– não encontraram correlação entre o consumo de aspártamo e o cancro. 
Os críticos realçam que este estudo se limitava às memorias dos 
indivíduos, uma vez que era pedido que os indivíduos se lembrassem do 
que é que bebiam e em que quantidades. “Se as suas memórias não 
fossem exactas, isso poria em causa os resultados”, disse Michael F. 
Jacobson, Director Executivo do Centro para a Ciência de Interesse 
Público, uma organização de defesa dos consumidores. Também não foi 
levada em conta a grande quantidade de outros alimentos e aditivos que 
contêm aspartamo, que também contavam para o consumo diário. Mas 
mesmo assim, a imprensa controlada pelas empresas, que divulgou o 
estudo com 10 anos em 2006, fê-lo nos seus cabeçalhos, com o titulo 
“Descobertas podem minimizar as preocupações públicas, levantadas com 
estudos em ratos, no ano passado?”. 
Porque é que os media têm tanta aversão a abordar questões de saúde? 
De acordo com o Centro de Integridade Pública, nos últimos sete anos, as 
farmacêuticas e indústria de produtos de saúde, gastaram mais de 800 
milhões de dólares em lóbis de legisladores e funcionários 
governamentais, a nível federal e dos estados. As farmacêuticas e os 
produtores de aparelhos médicos gastaram quase 182 milhões de dólares, 
em lóbis federais, de Janeiro de 2005 a Junho de 2006. “Nenhuma outra 
indústria gastou tanto dinheiro para influenciar as politicas públicas”, 
afirmava um relatório de 2005, intitulado “Lóbi Farmaceutico é o Mais 
Influente do País”. “As suas contribuições para campanhas politicas 
apenas são equiparáveis às da indústria dos seguros”. 
Deve também referir-se que as grandes empresas farmacêuticas gastam 
anualmente em marketing quase o dobro do valor empregue na 
investigação e desenvolvimento. Em 2004, a autoridade para a 
publicidade concluiu que a publicidade directa ao consumidor tinha 
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crescido de 791 milhões de dólares em 1996, para 3,8 mil milhões, em 
2004. Os anúncios televisivos a remédios são agora omnipresentes. 
O facto dos proprietários da indústria farmacêutica e médica estarem nas 
mãos das mesmas pessoas que são também donas dos grandes grupos de 
comunicação, pode explicar as reservas da imprensa em relatar os 
aspectos nefastos dos medicamentos e drogas. De acordo com a Dra. 
Márcia Angell, antiga chefe editorial do Jornal de Medicina de Nova 
Inglaterra (New England Medicine Journal), o lucro é a força motriz da 
medicina actual. “Em 2002, os lucros combinados das no farmacêuticas na 
Fortune 500 (500 empresas com maior volume de negocio da América), 
que somava, 35.9 mil milhões, era maior que os lucros das outras 490 
empresas combinadas, que se ficou pelos 33.7 mil milhões”, afirmou ela. 
“Nas últimas duas décadas, a indústria farmacêutica desviou-se muito da 
sua finalidade original, de descobrir novos remédios e disponibizá-los ao 
público. Agora, é essencialmente uma máquina de marketing, que vende 
drogas de benefícios duvidosos: uma indústria que usa a sua riqueza e 
poder para esmagar qualquer instituição que se atreva a colocar-se no seu 
caminho, incluindo o Congresso dos E.U.A., a FDA, os centros médicos e 
académicos, bem como os próprios médicos em si”. A Dra. Angell, 
também autora do livro de 2004 A Verdade sobre as Farmaceuticas: Como 
Ela nos Enganam e Como Devemos Agir (The Truth About the Drug 
Companies: How They Deceive Us and What to Do About It), enfoca-se na 
questão de que o actual poder na indústria farmacêutica remonta ao seu 
crescimento fenomenal, nos anos de administração Reagan. 
“A eleição de Ronald Reagan em 1980, foi talvez o elemento fundamental 
na ascensão rápida do Grande Farma – o nome colectivo para as maiores 
empresas farmacêuticas”, escreveu Angell. A Dra. Angell e muitos outros 
médicos perceberam esta forte mudança de atitude perante o negócio, 
nos anos de Reagan-Bush – não só no Governo, mas também na sociedade 
americana. 
Houve uma época, não tão longínqua assim, em que as pessoas da classe 
educada olhavam com desconfiança para os homens de negócios. Tinham 
também um ligeiro desdém para as enormes fortunas herdadas. Os 
cientistas, professores, funcionários públicos, como policias e bombeiros, 
escolheram as suas carreiras para o serviço e a melhoria da comunidade, 
em vez dos salários obscenos e planos de reforma astronómicos. Mas os 
tempos e as atitudes mudam. Hoje em dia, a imprensa de massas detida 
pelos grandes grupos económicos, retrata a corrida à riqueza como uma 
virtude. Os ricos são considerados vencedores, ao passo que todos os 
outros são os derrotados. “O fosso entre os ricos e os pobres, que se tinha 
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vindo a estreitar desde a Segunda Guerra Mundial, começou 
repentinamente a crescer de novo, até ao actual abismo”, escreveu 
Angell. 
 

NOTA FINAL:  

Em conformidade com a redacção da Convenção para a Prevenção e a 
Repressão do Crime de Genocídio, está explicito no artigo III que a 
proibição de semear implica no genocídio que esta abrangido na prática 
de conluio de quem o comete. Deste modo, esta Convenção exige o 
julgamento do crime de genocídio nos Tribunais de acordo com o 
estipulado pela Convenção acima referida. 
O artigo 3º da Convenção exige que a U.E. seja julgada na qualidade de 
autora do genocídio. Também se exige o julgamento do governo 
português pela prática de actos de conluio, tentativa de genocídio e 
cumplicidade dos mesmos, referidos naquele artigo 3º. Além disso, está 
ainda em causa os julgamentos dos crimes de omissão e negligencia 
cometidos, citados na nona e décima linha do 2ª página do texto. 
 
Segue em anexo o texto da referida convenção:  
 
As Partes Contratantes: 
 
Considerando que a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, 
na sua Resolução n.º 96 (I), de 11 de Dezembro de 1946, declarou que o 
genocídio é um crime de direito dos povos, que está em contradição com 
o espírito e os fins das Nações Unidas e é condenado por todo o mundo 
civilizado; 
 
Reconhecendo que em todos os períodos da história o genocídio causou 
grandes perdas à humanidade; 
 
Convencidas de que, para libertar a humanidade de um flagelo tão odioso, 
é necessária a cooperação internacional; 
 
acordam no seguinte: 
 
 
 
 
 



 

 

33 
 

Artigo 1.º 
 
As Partes Contratantes confirmam que o genocídio, seja cometido em 
tempo de paz ou em tempo de guerra, é um crime do direito dos povos, 
que desde já se comprometem a prevenir e a punir. 
 
Artigo 2.º 
 
Na presente Convenção, entende-se por genocídio os actos abaixo 
indicados, cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, 
um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, tais como: 
 
a) Assassinato de membros do grupo; 
 
b) Atentado grave à integridade física e mental de membros do grupo; 
 
c) Submissão deliberada do grupo a condições de existência que 
acarretarão a sua destruição física, total ou parcial; 
 
d) Medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo; 
 
e) Transferência forçada das crianças do grupo para outro grupo. 
 
Artigo 3.º 
 
Serão punidos os seguintes actos: 
 
a) O genocídio; 
 
b) O acordo com vista a cometer genocídio; 
 
c) O incitamento, directo e público, ao genocídio; 
 
d) A tentativa de genocídio; 
 
e) A cumplicidade no genocídio. 
 
Artigo 4.º 
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As pessoas que tenham cometido genocídio ou qualquer dos outros actos 
enumerados no artigo 3.º serão punidas, quer sejam governantes, 
funcionários ou particulares. 
 
Artigo 5.º 
 
As Partes Contratantes obrigam-se a adoptar, de acordo com as suas 
Constituições respectivas, as medidas legislativas necessárias para 
assegurar a aplicação das disposições da presente Convenção e, 
especialmente, a prever sanções penais eficazes que recaiam sobre as 
pessoas culpadas de genocídio ou de qualquer dos actos enumerados no 
artigo 3.º 
 
Artigo 6.º 
 
As pessoas acusadas de genocídio ou de qualquer dos outros actos 
enumerados no artigo 3.º serão julgadas pelos tribunais competentes do 
Estado em cujo território o acto foi cometido ou pelo tribunal criminal 
internacional que tiver competência quanto às Partes Contratantes que 
tenham reconhecido a sua jurisdição. 
 
Artigo 7.º 
 
O genocídio e os outros actos enumerados no artigo 3.º não serão 
considerados crimes políticos, para efeitos de extradição. 
 
Em tal caso, as Partes Contratantes obrigam-se a conceder a extradição de 
acordo com a sua legislação e com os tratados em vigor. 
 
Artigo 8.º 
 
As Partes Contratantes podem recorrer aos órgãos competentes da 
Organização das Nações Unidas para que estes, de acordo com a Carta das 
Nações Unidas, tomem as medidas que julguem apropriadas para a 
prevenção e repressão dos actos de genocídio ou dos outros actos 
enumerados no artigo 3.º 
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Artigo 9.º 
 
Os diferendos entre as Partes Contratantes relativos à interpretação, 
aplicação ou execução da presente Convenção, incluindo os diferendos 
relativos à responsabilidade de um Estado em matéria de genocídio ou de 
qualquer dos actos enumerados no artigo 3.º, serão submetidos ao 
Tribunal Internacional de Justiça, a pedido de uma das partes do 
diferendo. 
 
Artigo 10.º 
 
A presente Convenção, cujos textos em inglês, chinês, espanhol, francês e 
russo são igualmente válidos, será datada de 9 de Dezembro de 1948. 
 
Artigo 11.º 
 
A presente Convenção estará aberta, até 31 de Dezembro de 1949, à 
assinatura de todos os membros da Organização das Nações Unidas e de 
todos os Estados que, não sendo membros, tenham sido convidados pela 
Assembleia Geral para esse efeito. 
 
A presente Convenção será ratificada e os instrumentos de ratificação 
serão depositados junto do Secretário-Geral da Organização das Nações 
Unidas. 
 
Após 1 de Janeiro de 1950 poderão aderir à presente Convenção os 
membros da Organização das Nações Unidas ou os Estados que, não 
sendo membros, tenham recebido o convite acima mencionado. 
 
Os instrumentos de adesão serão depositados junto do Secretário-Geral 
da Organização das Nações Unidas. 
 
Artigo 12.º 
 
As Partes Contratantes poderão, em qualquer momento e por notificação 
dirigida ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, estender a 
aplicação da presente Convenção a todos os territórios ou a qualquer dos 
territórios cujas relações exteriores assumam. 
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Artigo 13.º 
 
Quando tiverem sido depositados os primeiros 20 instrumentos de 
ratificação ou de adesão, o Secretário-Geral registará o facto em acta. 
Transmitirá cópia dessa acta a todos os Estados membros da Organização 
das Nações Unidas e aos Estados não membros referidos no artigo 11.º 
 
A presente Convenção entrará em vigor no 90.º dia após a data do 
depósito do 20.º instrumento de ratificação ou de adesão. 
Todas as ratificações ou adesões efectuadas posteriormente à última data 
produzirão efeito no 90.º dia após o depósito do instrumento de 
ratificação ou de adesão. 
 
Artigo 14.º 
 
A presente Convenção terá uma duração de 10 anos contados da data da 
sua entrada em vigor. 
Após esse período, ficará em vigor por cinco anos, e assim 
sucessivamente, para as Partes Contratantes que a não tiverem 
denunciado seis meses pelo menos antes de expirar o termo. 
A denúncia será feita por notificação escrita, dirigida ao Secretário-Geral 
da Organização das Nações Unidas. 
 
Artigo 15.º 
 
Se, em consequência de denúncias, o número das partes na presente 
Convenção se achar reduzido a menos de 16, a Convenção deixará de 
estar em vigor a partir da data em que produzir efeitos a última dessas 
denúncias. 
 
Artigo 16.º 
 
As Partes Contratantes poderão, a todo o tempo, formular um pedido de 
revisão da presente Convenção, mediante notificação escrita dirigida ao 
Secretário-Geral. 
A Assembleia Geral deliberará sobre as medidas a tomar, se for o caso, 
sobre esse pedido. 
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Artigo 17.º 
 
O Secretário-Geral das Nações Unidas notificará todos os Estados 
membros da Organização e os Estados não membros referidos no artigo 
11.º: 
 
a) Das assinaturas, ratificações e adesões recebidas em aplicação do artigo 
11.º; 
 
b) Das notificações recebidas em aplicação do artigo 12.º; 
 
c) Da data da entrada em vigor da presente Convenção, em aplicação do 
artigo 13.º; 
 
d) Das denúncias recebidas em aplicação do artigo 14.º; 
 
e) Da revogação da Convenção em aplicação do artigo 15.º; 
 
f) Das notificações recebidas em aplicação do artigo 16.º 
 
Artigo 18.º 
 
O original da presente Convenção ficará depositado nos arquivos da 
Organização das Nações Unidas. 
A todos os Estados membros da Organização das Nações Unidas e aos 
Estados não membros referidos no artigo 11.º serão enviadas cópias 
autenticadas. 
 
Artigo 19.º 
 
A presente Convenção será registada pelo Secretário-Geral da 
Organização das Nações Unidas na data da sua entrada em vigor. 
 
Declaração da República Portuguesa relativa ao artigo 7.º da Convenção 
para a Prevenção e Repressão do Genocídio, adoptada pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas em 9 de Dezembro de 1948. 
 
A República Portuguesa declara que interpretará o artigo 7.º da 
Convenção para a Prevenção e Repressão do Genocídio de acordo com o 
seguinte sentido: 
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A obrigação de extradição prevista no artigo 7.º apenas existirá caso a 
Constituição da República Portuguesa e demais legislação nacional não a 
proíba. 
 
 
O capitulo 14 do livro “THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS”, editado por 
Andrew Gavin Marshall refere que na pág. 268 que os documentos 
desclassificados (libertados em 2001) revelam que os serviços secretos 
dos Estados Unidos, lançaram uma campanha nos anos cinquenta e 
sessenta para criar uma Europa Unida. E contribuía para implantar um 
movimento federalista Europeu. Além disso: A América estava a trabalhar 
intensamente nos bastidores para a Inglaterra fazer parte do estado 
Europeu. Um memorandum, datado de 26 de Julho de 1950, dava 
instruções para promover os preparativos para fundar o Parlamento 
Europeu. Isto foi assinado por um dirigente da CIA ou seja pelo General 
William J. Donovan, chefe do escritório dos serviços secretos oficiais da 
América em tempo de guerra, percursor da referida CIA. 
A página 491 do índice remissivo do livro “A MÁQUINA DE GUERRA 
AMERICANA”, de Peter Dale Scott, menciona em 27 páginas, uma longa e 
repugnante folha de serviços prestados aos donos do mundo, cuja 
identidade os capítulos 6º e 7º do livro “RAÇA HUMA ERGUE-TE” denuncia 
como Kazares e sionistas de Israel implantaram um vasto genocídio, 
enquanto o livro “OS QUATRO CAVALEIROS DO APOCALIPSE” de Dean 
Henderson informa a ligação desses intocáveis à mafia do crime 
organizado de Nova York. 
Nas 27 páginas atrás referidas, são descritas as façanhas tenebrosas desse 
Donovan. As suas principais diligências concentram-se no tráfico de droga 
em benefício da CIA ou de outras agências secretas. Donovan dirigiu o 
massacre na Sicília com a colaboração de 60 mafiosos americanos (página 
93). Este tráfico de droga da CIA e de Donovan incluía vários países, entre 
a América Latina, Extremo Oriente, passando pelas operações especiais da 
Inglaterra onde a Goldman Sachs está incluída. 
Donovan executava operações secretas que eram da sua iniciativa, 
indiciando que dispunha de poderes discricionários sem necessitar de 
autorização do governo americano. Ele também esteve envolvido com o 
fraudulento Banco BCCI.  
 
 


