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FRENTE DO ALGARVE LIVRE DE TRANSGÉNICOS 

 25/12/2016 

 
Se não queres ser a carneirada que elege os governos da ditadura democrática e se queres ser o activista indignado com a podridão 

das vigarices com urnas de chapéus cheios de votos, revelada por Vitor Matos no seu livro “OS PREDADORES” e a quem no 

sugou toda a liquidez, é justa uma purga na pior súcia dos dois Partidos do Poder à solta  e coicide com o erguer da via e vigia dos 

libertários na busca sempre. (o nosso livro “PORTUGAL ROUBADO E NO LIXO” diz tudo. Veja-o no site no fim).  

 

 
São incontáveis as intervenções desta associação sem fins lucrativos. Essas intervenções não só aconteceram em reuniões nas 

comissões da Assembleia da Republica como em vários textos enviados aos partidos da alternância governativa e ainda 

àqueles partidos da oposição inconsequentes. Estes partidos não hostilizam o implacável e invisível que criou um estado 

falhado, falido porque eles se comportaram como os seus servos sem recear a acusação de coniventes com a divida que o 

implacável fabricou, sendo que o crime de omissão e de negligência se evidenciou ao consentirem que o país se tornasse 

inviável. Nestas condições, a impunidade aconteceu e aos famintos sobram-lhes as migalhas até o mirrarem e o anestesiarem e 

abúlico ficar sem saber que vive num protectorado ou colónia que o banqueiro Champalimaux já tinha assim classificado o 

seu rectângulo lusitano. Infiltrou-se nesta colónia dois vendedores da banha da cobra do bloco de esquerda ao elogiarem as 

vacinas fabricadas com células cancerosas e o assassino squalene que matou milhares de soldados americanos na guerra 

contra o Iraque. 

O BE renovado, ao casar com o Costa Bilderberguista foi o mesmo que casar com o Rothschildismo que comanda o Costa. 

Por sua vez, é o dono da camarilha e é o autor da matança causada pelos cancros fatais provocado pelo cultivo do milho 

transgénico imposto em 2004, na Itália na reunião do Clube de Bilderberg onde toda a politica mundial se decide. Desta vez, 

com a presença de Sócrates e Santana Lopes, ambos coniventes na matança pela Lei 160 que criou o veneno fatal. O BE 

despreza as noticias do aumento dos cancros nos Hospitais, agravados pela quimioterapia rejeitada pela revista Nature,   e por 

estudos de cientistas americanos divulgados pelo famoso Professor de Economia F.William Engdhall . 

 

O BE alinhou numa politica de descrédito ao aceitar o ridículo nome de geringonça em vez de seguir sérias convicções de 

prosperidade e de repudiar influencias nefastas como as de não querer magoar os malfeitores, ao  abster-se  no caso do 

petróleo do Algarve.  Sua coerência falhou. É obvio que devia ter votado a favor da enorme riqueza do turismo do Algarve 

que é um contributo extremamente valioso, que pode ser um auxilio para melhorar a balança de pagamentos do país. O BE 

devia opor-se ao luxuoso gasto de recursos  com o envio de tropas em vários países para matar os seus residentes afim de 

defender os monstros sinistros do Império Ocidental e do terrorismo que a NATO montou para dizimar nações. 

 

Mas, se os implacáveis são quem fazem parte da dinastia Rothschild, obediente à maldição do seu Deus Lúcifer, só se pode 

esperar uma diabólica sabotagem. Enquanto os partidos silenciam os nomes destes  Rothschilds, Reis de Crises e guerras, 

desde o século  XVIII, três jornalistas do Diário Económico elaboraram um texto em 19/6/2014, citando o nome de Rothschild  

e os nomes dos seus associados pertencentes à mesma súcia sobre a tentativa desse grupo intervir na reconstituição do BES. 

Também revelaram que os dirigentes dessa época recorreram ao Rothschild para os ajudar a resolver a crise bancária quando 

foi o dito Rothschild que a montou. Quanto a nós, não será que os dirigentes dos partidos agem como pedintes à espera da 

gorjeta compensatória da sua conivência e conveniências? Não será que pensam que os seus partidos estão de tanga sem saber 

se as receitas são superiores ou inferiores às receitas ? Neste cenário de compensações o vampiro pode rapar tudo e não deixar 

nada. Nem aos partidos que lutam com dificuldades nem aos famintos que são forçados a recorrer ao Banco Alimentar, pois os 

activistas  honestos e indignados que lutam pela libertação correm o risco de ficarem sem pele e osso. 

 

Além disso, os partidos toleram todas as manhas e estão dispostos a alinhar com o tipo de tramóias para agradar ao Rothschild 

. Ou eles são tão ingénuos que recorrem aos ditos vampiros para introduzir uma raposa no galinheiro das galinhas para as 

guardar. 

Neste contexto, os vampiros sabem que foram os autores de um país falido e com uma divida externa de centenas de biliões de 

euros à fraudulenta União Europeia possuída pelos vampiros e por eles cercada  . O dito pais falido paga fortunas de 

ordenados escandalosos a muitas centenas de políticos parasitas. Neste contexto, só se pode deduzir que os intocáveis  

Rothschilds  financiam esta esbanjadora bagunça, afim de reforçar a concretização da posse deste país anulando-lhe todas as 

tentativas de salvação e forçando-o a declarar a falência.  

É curioso que o actual Mandão, Bilderberguista  como  papagaio do dono do clube de Bilderberg onde há uma quadrilha 

conspurcada de cerca de 50 políticos portugueses que recorrem ao clube porque quem lá entra é candidato a tubarão. Pois o 

que eles querem é serem também mandões. O dito Mandão só pode ser a voz do seu chefe Rothschild autor da grande 

roubalheira de 2007/8 quando empresas, entidades financeiras e multimilionários foram esbulhados pela burla porque se 

entusiasmaram com a aliciante aquisição de SWAPS garantidos pela classificação máxima de “AAA” mas, que nada valiam. 

Mas, o tão badalado Mandão silenciou os prejuízos relativos ao esbulho, que os investidores sofreram. Este silencio indicia ter 

ocorrido uma manigância suprimida pelos paus mandados com uma cantilena hipócrita semelhante aos dos incontáveis 

mercenários com a verborreia da sujidade recorrente da oligarquia luciferiana Rothschildista e dos seus compromissos  com os 
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trapalhões  e os aliados dos valores entendidos, habitualmente favoráveis a esses vândalos, receptadores de todas as 

vantagens relativas à armadilha que montaram ao criar  toda orientação atrás mencionada .   

 

Depois verificou-se outra pilhagem: os cofres dos Rothschild ficaram a abarrotar e as suas marionetes, não só o encobrem 

como nada lhe exigem, o que equivale a concluir que desfrutam duma posição confortável de quem está autorizado a roubar 

Portugal e o Mundo. Deste modo, o seu abarrotado cofre pode financiar a destruição de nações e assassinar muitos milhares de 

inocentes, numa Líbia devastada e se está a repetir na Síria, Iraque e Iémen. 

 

Na realidade, o referido tubarão Rothschild cá tão conhecido (e com Palácio no Lumiar) que o Poeta Guerra Junqueiro lhe 

dedicou três quadras, na página 95 no seu livro editado em 1885 sob o titulo “A VELHICE DO PADRE ETERNO”. Embora, 

até hoje uma obra prima sem precedentes não foi suficiente para travar os Rothschilds abutres de Portugal e do Mundo e sua 

malvadez. Esta malvada perversão foi longamente descrita por Mário Saa no seu livro editado em 1925, sob o titulo “A 

INVASÃO DOS JUDEUS “, onde Rothschild é citado e abafado o que ocorre com as pirites nas minas de Aljustrel 

exportadas para o Canada. Ora se as pirites não fossem esbulhadas e ficassem cá para serem transformadas em cobre, é de 

admitir que este pais fosse um dos mais ricos da Europa. 

Acerca deste rectângulo, convêm abordar outros aspectos tais como: 

 

Para poder assistir nas galerias a uma sessão da Assembleia da Republica agendada para esse dia afim de debater a 

reivindicação relativa à rejeição da exploração pelo Rothschild do petróleo do Algarve,   só foi possível sob o compromisso de 

cumprir as regras repressivas incluídas na ameaça de se ficar sujeito a prisão de 3 anos, tendo ficado sob vigia policial 

permanente. Naquelas galerias, os algarvios  estiveram sob a ameaça de um  , estado policial e estado de sitio dum nacional 

socialismo exterminador que foi constatado e comentado por uma multidão de algarvios que ocuparam as galerias. 

É Frederico Hayek, prémio Nobel do seu livro sob o titulo “O CAMINHO PARA A SERVIDÃO “ que acusa o socialismo 

como o construtor desse caminho e TOCQUEVILLE em 1856 analisou  o antigo regime e a revolução francesa enquanto os 

PROTOCOLOS DOS SABIOS DE SIÃO de 1897 é outro guia do Judaísmo exterminador que é descrito num outro nosso 

documento. Esse Judaísmo também se destaca no livro atrás mencionado, “A INVASÃO DOS JUDEUS” a revelar que esses 

Judeus não só se atrelaram ao se tornarem maçons e políticos como os governos desde então até agora herdaram o 

autoritarismo e uma variedade de venenos dizimadores e criaram a violência do judaísmo português que desmantelou não só o 

rectângulo lusitano como se propagou à Europa. Nessa época, já a sociedade secreta OS ILLUMINATIS do Rothschild e sua 

filial TÁVOLA REDONDA  dominavam a Europa. 

Também não surpreenderia que erguessem no Algarve uma réplica da prisão de Guatamano, usando o Estádio Municipal de 

Futebol situado entre Loulé e Faro para prender quem se opõe à destruição do Algarve pela exploração do petróleo. Pois, no 

Dakota do Norte o povo foi violentamente agredido e preso em canis.  

Deste modo, repetiam cá o que está a acontecer no Dakota do Norte onde é rejeitada a passagem do petróleo que irá 

contaminar as reservas de água potável. Ou seja:  há o risco de ocorrer a repetição cá da fracturação que se verificou no Texas 

com as explosões verificadas nos poços de água potável que ficaram a arder.  

 

Voltando ao cenário relativo à  multidão de algarvios que encheram as galerias da Assembleia da Republica no dia em que foi 

agendado o debate, já não assistiu à cobarde rejeição das reivindicações dos algarvios um dia depois da data agendada. Não 

provoquem e não desvalorizem este povo porque foi ele que na zona de Quelfes iniciou a expulsão  do exercito de Napoleão 

que ocupou Portugal. 

É evidente que a destruição do Algarve elimina os recursos alimentares, e a água potável dos poços. Pois sem esses poços o 

direito à vida desaparece, só há a solução de recorrer  à legitima defesa incluindo o seu direito constitucional  de 

desobediência  civil e  a protestos constantes em oposição às autarquias coniventes sobretudo à imposição  da censura 

verificada no último verão em Tavira. Mas a liberdade de expressão que ainda existiu no encontro do ano anterior em Tavira 

possibilitou um debate  com informações de grande interesse e apresentação de propostas. 

 

A oligarquia maldita reside no EXPECTRO DE DOMINIO TOTAL de apoio às guerra sem fim e à dizimação na Líbia, que 

está repetir-se no Yemen, Síria e Iraque. A dita dizimação irá despovoar o Planeta para os tubarões poderem concretizar a 

NOVA ORDEM MUNDIAL dirigida por uma ditadura e escravatura MUNDIAL, à qual a RUSSIA, CHINA, IRÃO, SÍRIA 

se opõem. 

 

E também se opõem à NATO e aos facínoras do seu exercito secreto chamado GLADIO usado pela PIDE Salazarista para 

assassinar HUMBERTO DELGADO e outros (Mais informação no capitulo 8ºdo livro “ OS EXERCITOS DA NATO”  de 

Daniel Ganser.). Onde é revelado que Salazar enviou comandos militares portugueses que massacraram milhares de belgas e 

italianos. 

O livro “IMPERIO DA CITY do autor E.C. KNUTH revela: A CITY é um supergoverno e tudo o que ocorre no Mundo 

tem sempre a participação do Rothschild. Isto é : É Rei de tudo o que se passa e Rei do petróleo do Algarve e Rei do terror 

global e de seus terroristas assassinos de milhares de crianças na Síria onde entretanto o exército sírio derrotou a Alqaeda 

americana em Alepo. Além disso, os cofres do Rothschild estão a abarrotar com imparáveis burlas ao serviço do recrutamento 

de milhares de terroristas e financiam uma rede enorme de marionetes, cá e noutros locais, que não só o encobrem como nada 
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lhe exigem, o que equivale a concluir (que os chefes do crime organizado de Nova York acusados pelo livro “ OS 4 

CAVALEIROS DO APOCALIPSE DE DEAN HENDERSON) desfrutam cá duma posição confortável de quem está 

autorizado a assassinar quem lhes apetece a roubar Portugal e o Mundo. Deste modo, saem de cá os financiamentos para 

destruir nações e assassinar milhares de inocentes. Já se citou a devastação da Líbia e Yemen e a que ocorre na Síria e Iraque. 

 

Pode ocorrer outro tipo de devastação igual aquele no Texas onde houve uma  explosão gigantesca nos poços de agua potável 

e intoxicação grave, hemorragias nasais, má circulação sanguínea, varias pessoas queimadas e muita gente incapacitada para 

sempre. Ora, aos algarvios, pode acontecer o mesmo. 

Voltamos a repetir que as nossas vidas estão em perigo, os algarvios devem exigir o seu direito de recorrer à sua legitima 

defesa e à desobediência civil constitucional e à denuncia constante do fascismo do Poder Central reflectido no conivente 

Poder Local que  se verificou no verão passado em Tavira  na apresentação da dieta mediterrânica. 

 

Convém expor outras informações importantes: 

Nas páginas 276 e 277 do livro “THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS” do professor Jubilado de economia Michael 

Chossudovsky é revelado que o TRATADO DE LISBOA transformou a U.E. num SUPERESTADO EUROPEU.  Esse 

mesmo TRATADO DE LISBOA estipulou que os Estados membros são simples províncias que os  Impérios dominantes 

podem transformar em colónias ou protectorados. Em conformidade com estas definições, Portugal como nação já não existe 

uma vez que o rectângulo lusitano passou a ser uma simples província. Esta é uma realidade que foi escamoteada e o povo 

tratado como carneirada, ocultando-lhe a vigarice que se passa e na ilusão de ser o povo quem mais ordena e é o seu voto que 

vai elegendo os governos. Mas os partidos políticos ignoraram que o rectângulo luso passou a província ou colónia e 

continuaram a usar o voto do povo para os eleger e continuar a governar como se nada tivesse acontecido. Prevalecem pois as 

aparências e o embuste e artifício. E a trapalhice continua com a montagem que a quadrilha construiu atrás descrita. E há 

fortes sinais que tudo irá piorar uma vez o novo Presidente dos E.U.A., está ameaçando aos que a ele se opõem com uma 

guerra nuclear. Porem, segundo o Global Researsh, Obama e mafiosos acusam Trump de traidor e querem anular a posse a 20 

de Janeiro e deslocam 3600 tanques para atacar a Rússia ou será tudo isto a tal encenação das noticias falsas ? 

 

Por outro lado, estes são os acontecimentos mais recentes. 

Contudo, os mais antigos deixam transparecer que houve um programa para executar barbaridades em meados do século XX 

para preparar  o imparável domínio da Europa pelos E.U.A. , que está documentado com os seguintes detalhes: O livro “ A 

MÁQUINA DE GUERRA AMERICANA” de Peter Dale Scott  mencionou em 27 paginas deste livro que um memorando 

datado de 26-07-1950 deu instruções ao dirigente da CIA William J. Donovan para fundar e fundou o Parlamento Europeu 

que ficou controlado e vigiado pela CIA  e obsoleto porque o Presidente da comissão trava todas as suas resoluções. 

 

Entretanto, uma nova barbaridade sem precedentes foi descoberta em Alepo por investigadores do exercito russo: 

Descobriram uma vala comum com muitos corpos desmembrados e com sinais de tortura antes de serem desmembrados. 

Também descobriram os horrorosos instrumentos de torturas que foram filmados pelo canal televisivo RT.Estas são as 

proezas dos facínoras da ALQAEDA que a NATO engendrou. Mais: A sua aliada Cruz Vermelha presente em Alepo é 

conivente pois auxilia e está comprometida com o terrorismo. Também foram presos muitos instrutores das crueldades em 

Alepo pelo o exercito Sírio que ensinavam a ALQAEDA a exercer a profissão de carrascos. Se a NATO está envolvida em 

mais um dos muitos dos seus barbarismos que têm acontecido na SIRIA e se esta mesma NATO é uma organização que está 

relacionada com o Primeiro Ministro deste rectângulo lusitano, este Primeiro Ministro está ou não está através desta sua 

NATO, com espectaculares fortificações municiadas em vários locais enleado numa das mais repugnantes atrocidades assim 

como estará o exibicionismo de destacadas figuras publicas da advocacia e do Tribunal Constitucional e outros que abafam 

uma repugnante manifestação de horror. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persistimos a prestar informações no nosso site, porque acreditamos que água mole em pedra dura tanto bate até 

que fura. 
Nosso contacto: cultodoconhecimento.wordpress.com           Email:cultodoconhecimento@gmail.com  


