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ou
MOVIMENTO PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO ELECTROMAGNÉTICA
https://electrosmogportugal.weebly.com/ | moppe.pt@outlook.pt 

Exmºs Senhores,
Comissão de Saúde

Lisboa, 02 de Maio 2022

ASSUNTO: Audiência sobre o electrosmog e a saúde, com foco especial sobre as 
tecnologias 5G e 6G, e a introdução de nanopartículas de grafeno no quotidiano.

Renovamos o pedido de audiência. Fez três anos no dia 07 de Abril 2021 que o nosso pedido de 
audiência foi aceite pela 1ª vez na Vossa Comissão. Em Março de 2020, visitámos os Grupos 
Parlamentares que desejaram receber-nos. Explicámos e mostrámos em vídeo e imagens, o efeito 
nefasto do electrosmog sobre o sangue. Só o PS nunca se manifestou interessado em nos receber. 
Assim, e por isso, faremos este documento público. Desde Março de 2020, o MOPPE tem o apoio 
expresso de mais de 8 mil portugueses: https://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=PT92866. 

Como consultar:

• No fim deste documento, em ANEXO, as duas imagens têm pouca resolução desde a sua 
fonte, pelo que se recomenda que sejam consultadas apenas na versão digital do 
documento.

• As referências que surgem ao longo do texto, números entre colchetes [ ], indicam o número 
do vídeo neste canal: https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal

1) Desde 2019, várias moratórias foram levantadas na Europa, dada a inexistência de 
estudos da tecnologia 5G fora do laboratório, há indicações da subida da exposição de 
campo eléctrico de 6V/m para 14,5V/m:

O anúncio de maior impacto foi o da Ministra belga da Habitação, Qualidade de Vida, Meio 
Ambiente e Energia, Céline Fremault que mandou parar a instalação do 5G em Bruxelas, por 
alegada falta de transparência e informação insuficiente da indústria, recusando fazer cobaias dos
cidadãos belgas.

• Os habitantes de Bruxelas não são cobaias cuja saúde pode ser vendida em troca  de 
lucro: https://poligrafo.sapo.pt/fact-check/alerta-na-belgica-governo-recusa-rede-5g-por-questoes-
de-saude-publica-verdade  

• La 5G - Les Bruxellois ne sont pas des souris de laboratoire (Céline Fremault): 
https://www.lecho.be/entreprises/telecom/la-5g-les-bruxellois-ne-sont-pas-des-souris-de-lab  oratoire-  
celine-fremault/10112569.html 
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Estamos a acelerar a normalização do Princípio da Inovação em prejuízo do Princípio da Precaução, 
às custas do sofrimento e das vidas da população. A Resolução 1815 de 27/05/2011 do Conselho da 
Europa, ponto 8.2.1. recomenda expressamente baixar a exposição a fontes de radiação 
electromagnética de origem artificial, de 0,6 V/m para 0,2 V/m. A posição da Ministra belga Céline 
Fremault tem fundamentação: 
https://www.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/resolution_1815__2011__pt-versao_final.pdf 

Em 2018, o Parlamento Suíço decidiu, apoiado na Associação Médica Suíça, recusar a elevação 
dos padrões de exposição além dos actuais 6V/m ou 0,1 W/m2 (-1dBm). A Itália (2022) está 
prestes a abandonar o limite de 6V/m (-1dBm) para 61V/m (+19 a 20 dBm), o mesmo que é 
usado em Portugal, dos padrões internacionais gerais do ICNIRP, 10 W/m2 (+19 a 20 dBm), que são
100 vezes superiores à Suíça, Itália, Rússia, etc. [72]

• Associação Médica Suíça diz que ainda é muito cedo para expandir a transferência de 
dados: “Sabemos que a radiação tem efeitos, efeitos biológicos e mentais" – [01, 03, 21, 
126];

• Itália: https://oasisana.com/2022/04/06/61-v-m-international-appeal-from-italian-alliance-to-stop-5g/ 

• 56) Martin Pall: corrupção "inteligente" e a queda da saúde. [56] 

A polémica dos padrões electromagnéticos (EMF) tem duas vertentes:

• Os padrões internacionais do ICNIRP [15] não são vinculativos e são dissimétricos, têm um
fim técnico de eficiência das máquinas, e não focados sobre o impacto nos sistemas 
biológicos que encontra pela frente. Não há padrões biológicos cientificamente 
suportados, e para as questões que o 5G levanta são ainda mais desadequados. A 
tecnologia 5G distribui as suas emissões em feixes direccionais (impulsos concentrados de 
energia dirigida). A sensibilidade biológica e adaptativa aumenta com a imprevisibilidade e 
concentração dos impulsos.

• As novas recomendações do ICNIRP permitem irradiar até 200 W/m2 (+33 dBm), num 
espaço restrito de 1 cm2 (a antena). Verificar o ANEXO, no lado esquerdo da imagem 2. Os 
feixes do 5G tornam nula a protecção que a distância do emissor conferia até hoje, sobre o
receptor, a cabeça, o bolso, o smartphone, pois concentram a energia tal como uma lupa 
foca a luz do sol:

◦ O risco de queimadura na pele é tão real que os aparelhos virão equipados com um 
sensor de proximidade, que desliga o modem 5G em favor do modem 4G. Artigo do 
engenheiro Mark Steele com várias patentes na área das telecomunicações – 
Motorola's 5G phone manual states that beamforming will be dangerous to human skin:
https://smombiegate.org/motorolas-5g-phone-manual-states-that-beamforming-will-be-

dangerous-to-human-skin/ | Busque-se aqui 'proximity sensor': 
https://www.smombiegate.org/wp-content/uploads/2019/02/T56XL1-Mobile-5G-MOD-RF-
Exposure-Info-PD-Simulation-report_0213-Motorola-Mobility-LLC.pdf 

◦ Estes valores criminosos já foram assumidos na legislação finlandesa, Lei 1045/2018): 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181045. 
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Os impactos biológicos dos padrões EMF devem ser considerados para áreas de repouso e espaço 
público. Os únicos padrões com ponderação biológica empírica, para áreas de repouso, biologia da 
construção e análise ambiental são os alemães (https://baubiologie.de/) e (http://www.maes.de/). É 
difícil de explicar a deturpação e hipocrisia das autoridades:

• Orientações de Avaliação de Biologia de Edifícios | BAUBIOLOGIE MAES / Institut fuer 
Baubiologie + Oekologie IBN: 
https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/building-biology-guidelines-
english_1_orig.jpg 

• Tabela de conversão de unidades EMF. Mais ajuda visualizar as imagens do ANEXO: 
https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/emf-
tabela_unidades_equivalentes_conversao.pdf 

Factos:

• Em 2006, a Organização Mundial de Saúde OMS estima que 03% da população mundial 
sofria de Electrohipersensibilidade (EHS): 
https://www.who.int/peh-emf/publications/reports/EHS_Proceedings_June2006.pdf 

• Em 2019, o MOPPE contactou a Associação Sueca dos EHS (https://eloverkanslig.org/). Em 
2007, a Suécia já tinha 3,2%, e hoje cerca de metade da população tem perturbações do 
sono e problemas do foro mental. A EHS foi reconhecida oficialmente como perturbação de 
saúde na Suécia (2000).

• A OMS prefere chamar-lhe "  Burnout  "  , um estado severo de exaustão associado ao contexto 
profissional, como se no regresso a casa as pessoas ficassem espontaneamente curadas. E
assim, controlando os diagnósticos médicos e as estatísticas. Não, não se trata de uma 
deficiência, trata-se de uma reacção cumulativa a tóxico(s) ambientai(s). Em 2019, é 
razoável afirmar-se que a sensibilidade ao wi-fi e electrosmog atinge 33% da população, 
46% é assintomático e 10% é electro-resistente. Todos sofrem perturbações e danos:

◦ O silêncio médico e os factos: https://electrosmogportugal.weebly.com/blogue/o-silencio-
medico-e-os-factos 

◦ Os efeitos imediatos da poluição electromagnética: 
https://electrosmogportugal.weebly.com/blogue/os-efeitos-imediatos-da-poluicao-electromagnetica 

◦ A Diabetes (2009): https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15368370802072075 

O testemunho do óbvio na realidade de 2022:

• Testemunha 1: há mais de 10 anos, o engenheiro de telecomunicações australiano, John 
Patterson, deixou o aviso da potência instalada nas torres de telecomunicações era 50 mil 
vezes superior ao limite legal. Ignorado, em 2007, resolveu pegar num tanque de um 
amigo e derrubou várias torres de telecomunicações. Já observaram a grossura da 
cablagem que alimenta as antenas? -- https://www.youtube.com/watch?v=0TiOx7_DVj0 

• Testemunha 2: a Drª Nancy L. Hopkins, bióloga no MIT, e cito “Em 1976, foi-me dito por 
um 'insider' que iriam desenvolver um sistema de armas siónicas* que seria colocado em 
todo o lado, disfarçado de telecomunicações, de modo a controlar as pessoas 
electromagneticamente, e se eles quisessem, com esta tecnologia poderiam destruir um 
grupo de pessoas ou um indivíduo.” -- [54] mais [37, 55, 57, 58, 27] e [14 e 13]

* Siónica – acrónimo de Studies In the Operational Negation of Insurgents and Counter-Subversion (SIONICS), ou
seja, estudos em negação operacional de insurgentes e contra-subversão. Empresa produtora de silenciadores 
de armas de fogo, fundada em 1960 por Mitchell Werbell, ex-operacional da OSS e da CIA – (wikipedia)
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2) A demonstração pelo U.S. Senator Richard Blumenthal da inexistência de quaisquer 
estudos sobre a segurança do 5G, e da inexistência de qualquer intenção da indústria em os 
realizar:

Senate Commerce Hearing, Blumenthal Raises Concerns on 5G Wireless Potential Health Risk: 
https://www.youtube.com/watch?v=hsil3VQE5K4 | https://www.youtube.com/watch?v=JJKIu8BjsQU 

O caso dos efeitos EMF observados em bombeiros da Califórnia [53]. Só a corrupção 
pode explicar a divergência entre a teoria, a observação: 

“Ironicamente, os mais fortes entre nós, os bombeiros, receberam uma isenção com 
a SB 649 [isentos de antenas sobre os quartéis]. Depois de anos, os seus quartéis 
serem alvo preferencial da colocação de antenas de telecomunicações móveis, os 
testes entre um grupo de bombeiros da Califórnia sob SPECT cerebral revelaram 
anormalidades concretas que incluíam o comprometimento cognitivo. O que 
traduzido para os bombeiros, ocasionalmente perdiam-se enquanto conduziam o 
seu equipamento de emergência através das ruas, da cidade onde cresceram. A 
infertilidade e o aborto espontâneo era uma praga no departamento. Talvez o mais 
chocante de tudo, as antenas perto do quartel foram medidas a um milésimo da 
potência permitida pelos padrões do FCC [a -11 dBm, imagem 2, ANEXO]. (…) Se 
os bombeiros estavam funcionalmente comprometidos, nós estamos todos em risco.”
– Lennart Hardell. To the honorable Edmund G. Brown, JR. from experts worldwide in
opposition to SB 649. De 19 Setembro, 2017. Acedido a 14 Dezembro, 2018. 
http://www.ca4safertech.com/worldwide-experts-opposition-sb-649/ 

Ouvir depoimentos de cientistas:

• Hardell [65]; Phillips [70]; Carlo [69]; Davis [10];  Johansson [04; 78]; Pall [56]; Kaplan [21]; 
vários [14 e 13];

• Sobre neurónios [21] sangue [71]; plantas [01], médicos [74, 52, 23, 48]; saúde ambiental [43];
• Trower (lista sobre 5G/EMF): https://www.brighteon.com/watch/e56b4f22-502d-4a39-932f-

54bbfe037c8a?index=1 

• Escola, wi-fi e microondas [33] e [73] Queixas misteriosas e experimentos não-públicos.
• Medição 2017 – Dores de cabeça e o carro eléctrico (início 04:25’’): 

https://www.brighteon.com/486e3cba-7734-4915-a8f0-37073d79dc81 | Texto em português: 
https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/dor-de-cabeca-carro-
electrico.pdf 

Décadas de apelos de cientistas expõem os abusos e enganos da Indústria e corrupção das 
instituições, em especial, as instituições internacionais que existem como extensões legitimadoras 
desses abusos, como é o caso da OMS. Por um lado, promove a manipulação de estatísticas através 
da reclassificação de doenças, por outro lado, afasta os cientistas que contrariem a sua Agenda. A 
falta de transparência é galopante:

“É urgente que organismos nacionais e internacionais, particularmente a OMS, tomem a sério 
este perigo para a saúde pública e façam recomendações de segurança apropriadas para 
reduzir as exposições.” ‒ Belpomme, Dominique & Hardell, Lennart & Belyaev, Igor & Burgio, 
Ernesto & Carpenter, David. (2018). Thermal and non-thermal health effects of low intensity 
non-ionizing radiation: An international perspective. Environmental Pollution. 242. 
10.1016/j.envpol.2018.07.019.  https://doi.org/10.1016/j.envpol.2018.07.019 
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Estes são apenas alguns dos Apelos internacionais dos últimos 10 anos:

• 2019 – RESOLUÇÃO NACIONAL 5G DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA - Um Apelo 
Urgente por uma Moratória das Tecnologias Sem Fio 5ª Geração, pendente de testes de 
segurança: 
https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/resolucao_nacional_5g_eua.pdf

• 2019 – A comunicadora de ciência do Svenska Dagbladet, Emma Frans, dá uma imagem 
incorrecta da conexão entre os telemóveis e os tumores cerebrais: 
https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/conexao-telemoveis-tumores-
cerebrais.pdf 

• 2018 – APELO INTERNACIONAL STOP 5G na Terra e no Espaço [5]: 
https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/apelo_internacional_pare_o_5g
_na_terra_e_no_espaco.pdf 

• 2018 – The EMF Call - Por limites realmente seguros de exposição a campos 
electromagnéticos (100 kHz to 300 GHz) – de subscrição exclusiva a cientistas: 
https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/emf_call_2018.pdf | Resumo 
PT: https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/apelo-emf-2018_limites-
realmente-seguros.pdf 

• 2018 – Martin L. Pall, PhD | 5G: Grande risco para a UE, EUA e Saúde internacional. Provas 
de 8 tipos distintos de danos EMF e o mecanismo que os causam: 
https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/resumo_martinpall-5g-
grande_risco.pdf 

• 2017 – Ronald M. Powell, Ph.D.: 
https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/powell_oponham-se-ao-5g.pdf 

• 2017 – Apelo de Reykjavik sobre a tecnologia sem fios nas escolas (2017): 
https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/apelo_de_reykjavik-
2017_escola_sem_wi-fi.pdf 

• 2015 – APELO INTERNACIONAL sobre Campos ElectroMagnéticos 
(CEM/EMF):https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/apelo-emf-
2015.pdf 

• 2012 – Apelo Médico Internacional 2012: 
https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/apelo_de_friburgo-2012.pdf 

• 2012 –  Directrizes da Associação Austríaca de Medicina para o diagnóstico e tratamento de 
problemas de saúde relacionados com os campos electromagnéticos (síndrome CEM): 
https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/directrizes-medicos-austria-
emf.pdf 

“Duvidar do progresso é o único progresso” — Nicolás Gómez D’Ávila
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No website: https://microwavenews.com abundam artigos sobre denúncias de decisões duvidosas 
envolvendo a OMS e toda a rede institucional internacional. Estes são alguns títulos sugestivos: 

• NIER Effects on Flora & Fauna: A Major Review: https://microwavenews.com/short-takes-
archive/review-emf-and-rf-effects-flora-and-fauna 

• Dutch Advisory Panel Calls for Caution on 5G. Don’t Use Millimeter Band Pending More 
Research: https://microwavenews.com/short-takes-archive/health-council-netherlands-5g 

• “Radiation Research” and The Cult of Negative Results: https://microwavenews.com/news-
center/%E2%80%9Cradiation-research%E2%80%9D-and-cult-negative-results 

• Abandoning Inconvenient Science. How RF Research on the Blood-Brain Barrier
• Was Shut Down — Again: https://microwavenews.com/news-center/abandoning-inconvenient-

science 

• Public Shut Out of Global RF Health Briefing: https://microwavenews.com/news-center/glore-
2020 

• The End of BEMS - A Merger or a Heist? : https://microwavenews.com/news-center/end-bems-
merger-or-heist 

• Smartphones Irradiate the Thyroid: Is This a Cancer Risk? https://microwavenews.com/news-
center/rf-thyroid-cancer-risk 

• Cell Phones and Cancer: Your Genes May Tell the Story: https://microwavenews.com/news-
center/cell-phones-and-cancer-your-genes-may-tell-story 

Porém, nenhum artigo bate o escândalo ligado à OMS que foi comprovado há poucos anos. Deixo
um resumo pessoal.

(2019) | A OMS expulsará o seu hábito da ICNIRP? – Os efeitos não térmicos estão na balança.
O legado de favoritismo da indústria de Repacholi:
https://microwavenews.com/news-center/can-who-kick-icnirp-habit 

A OMS, como parte da ONU, está em claro conflito de interesses com a sua própria 
Agenda pré-concebida, daí os esquemas para manter a recusa da existência de efeitos 
biológicos não-térmicos, ainda que seja hoje uma posição obscena, porque é 
científicamente insustentável. 

A expansão das telecomunicações móveis assenta em mentiras e omissões, sobretudo 
em ciência enviesada e ganância, por um lado a Agenda centralizadora de Poder da 
ONU, por outro lado os interesses da Indústria, e finalmente, a ciência estabelecida 
através da selecção de factos, critérios e linguagem de 1% do publicado, de 1% do escrito,
de 1% do conhecido (Robert Steele). 

Lembrar que no ICNIRP não há médicos ou observações de natureza clínica real. A 
interacção dinâmica de vários factos está ao alcance da observação e da inteligência de 
qualquer cidadão mais informado, e:

« quando uma ciência se torna incapaz de perceber aquilo que qualquer Zé Manel é 
capaz de perceber, quem está errado não é o Zé Manel, é a ciência.» – filósofo 
Olavo de Carvalho
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O concluio entre a OMS, o ICNIRP e a Indústria é uma soma de factos e testemunhos. 
O caso de Michael Repacholi é um exemplo do estado a que isto chegou. Repacholi, 
antigo Director do ICNIRP e do The International EMF Project é um dos grandes 
culpados pelos últimos 30 anos de exposição da população às microondas das 
telecomunicações, ele sabia que era um tóxico ambiental.

« Uma das ironias da carreira de Repacholi foi em meados dos anos 90, 
quando ele realizou um dos primeiros estudos com animais a ligar a radiação 
dos telemóveis ao cancro. Em total e impressionante desprezo pela saúde 
pública, Repacholi manteve os resultados secretos durante dois anos, 
dizendo apenas à Telstra, a gigante Telecom australiana que financiou o 
estudo (aqui). Houve duas tentativas de repetir a experiência, mas ambas 
foram mal feitas, e os seus achados ainda estão de pé. »

Link 1: https://www.who.int/initiatives/the-international-emf-project
Link 2: https://www.jstor.org/stable/pdf/3579630.pdf?seq=1#page_scan_tab_contents
Link 3: https://microwavenews.com/sites/default/files/sites/default/files/backissues/m-j97issue.pdf

A transparência das finanças do ICNIRP e de Repacholi sempre foram dúbias, mesmo 
quando a Indústria dos telemóveis admitiu contribuir anualmente com financiamentos de 
seis figuras para o The International EMF Project da OMS. Logo que se aposentou da 
OMS, em 2006, Repacholi tornou-se de imediato consultor da Indústria. Mais tarde, 
Repacholi revel  ou   que metade do financiamento do The International EMF Project da 
OMS veio da Indústria. Aceitar financiamento da Motorola e de Associações de 
Comércio da Indústria, entre outras, violava as regras da OMS. Repacholi criou "um 
arranjinho" para desviar —  lavar — o dinheiro através do Royal Adelaide Hospital, na 
Austrália, onde tinha sido cientista-chefe de 1983 a 1991. A OMS fez vista grossa e 
embolsou os cheques. A Indústria acabou por ser recompensada com um lugar à 
mesa da OMS.

Link 4: https://microwavenews.com/news-center/repacholi-half-who-emf-project-funding-came-industry
Link 5: https://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/EB107/ee20.pdf
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3) O escândalo dos telemóveis ou Phonegate, onde 90% superam os valores legais de 
irradiação. Em Agosto 2019, o Chicago Tribune também confirmou resultados:

Um novo estudo científico “peer reviewed” volta a reforçar as conclusões do estudo da Agência 
Nacional de Frequências Francesa (ANFR), onde 90% dos telemóveis 4G superavam os limites 
térmicos de segurança da Europa e dos EUA, ao tocar o corpo. 

• Microwave Emissions From Cell Phones Exceed Safety Limits in Europe and the US When
Touching the Body | Om P. Gandhi - 11 April 2019. 
https://ieeexplore.ieee.org/document/8688629  

• We tested popular cellphones for radiofrequency (21 Agosto 2019) – 

https://www.cnet.com/news/smartphones-may-be-leaking-out-more-radiation-than-we-think-
phones/ |  Artigo original do Chicago Tribune só é acessível com VPN: 

https://www.chicagotribune.com/investigations/ct-cell-phone-radiation-testing-
methodology--20190821-whddrljk6fbmxoqh25u5t7lkb4-story.html 

4) Qual a lógica de assentar um Futuro 'verde' em tóxicos ambientais?

Se apesar da enorme pressão da indústria, para relativizar a ciência independente, levou a 
Agência Internacional de Investigação sobre o Cancro (IARC) da OMS a concluir, em 2011, que a 
radiação de radiofrequência entre 30 kHz-300 GHz é um possível cancerígeno para seres 
humanos  (Grupo 2B). A nova revisão da classificação da IARC, programada para 2023-24, terá 
os cientistas independentes a exigir, no mínimo, uma classificação de provável cancerígeno 
(Grupo 2A). Mas com o advento do 5G, muitos exigirão uma classificação como manifestamente 
cancerígeno (Grupo 1). Quem se admira se os cientistas independentes forem afastados? 
Recordemo-nos que o cancro é só o estágio biológico final numa longa linha de perturbações. As 
microondas são o equivalente a um “patógeno de largo espectro”, um tóxico ambiental, um 
cancerígeno multilocal, causador ou adjuvante de um número vasto de doenças, cuja 
patofisiologia se sobrepõe com os efeitos das EMF. Os mecanismos de acção são conhecidos, 
sabemos o elo entre ele e as 5 maiores pandemias da actualidade, as doenças crónicas "não-
transmissíveis":

• https://www.investigate-europe.eu/publications/how-much-is-safe/   
• https://microwavenews.com/news-center/precarious-case-against-precaution   
• https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(19)30246-3/fulltext   

De entre os argumentos desonestos mais usados, entre os defensores do Culto dos Resultados 
Negativos, temos o da comparação da radiação electromagnética solar com a radiação 
electromagnética produzida pela rede de telecomunicações. Há uma diferença insanável e 
biologicamente significativa entre a radiação natural e a artificial, a produzida pelo Homem é 
polarizada. Por analogia, quando falamos de ‘não polarizada’ é como termos 5 indivíduos a 
empurrar um tronco de uma árvore, de um lado, e do lado oposto, outros 5 indivíduos. A força de 
ambos é cancelada. Ora, quando falamos de ‘polarizada’ é como termos 5 indivíduos a empurrar 
um tronco de uma árvore, de um lado, e do lado oposto, ninguém a compensar. Recomenda-se 
aos Senhores Deputados a leitura do seguinte estudo:

Panagopoulos, D.J., Johansson, O., & Carlo, G.L. (2015). Polarization: A Key Difference 
between Man-made and Natural Electromagnetic Fields, in regard to Biological Activity. 
Scientific reports. https://www.nature.com/articles/srep14914 
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5) Em 2019, o MOPPE esperava que uma pandemia viesse dissimular e ocultar os efeitos 
biológicos da introdução da tecnologia 5G e o seu uso como modulador biológico remoto, 
e não pelas melhores razões [219]:

• Em meados de Março de 2020, com a declaração nacional de Estado de Emergência, 
aconteceu o que antecipámos, a aceleração da instalação de antenas nos candeeiros e 
outro mobiliário público. O MOPPE recebeu relatos oriundos de todo o país.

• O Dr. Bartomeu Payeras [114, 113], a Drª Magda Havas [75] e o Prof. Dr. Pablo Campra 
entre outros [129, 130], vieram a denunciar mais relações entre a pandemia, o grafeno e a 
radiação das antenas de telecomunicações, entre elas, os gatilhos sintomatológicos 
COVID [150], desmaios, mortes súbitas [164, 172, 212] e arritmias [148] que estão a atingir
transversalmente os injectados com grafeno [168, 208, 153, 126].

• Recorda-se que os padrões internacionais de exposição electromagnética são técnicos (para 
as máquinas [15, 72, 65, 56]) e jamais biológicos [21, 28, 29, 30, 34, 35, 149, 57]. Desde o 
início, estes padrões foram estabelecidos com uma intenção clara [54], o uso ofensivo em 
meio urbano com base nas armas de energia dirigida [27, 203, 206, 215], como forma de 
alvejar os dissidentes [141, 143, 156, 198, 201, 205], e como tecnologia para gerar e explorar 
a indução remota de sintomas gripais [183, 146, 136] e outros sintomas sintéticos de 
perturbação neurológica [27, 73, 74, 122, 132, 166, 37]. Enquanto isso, o obsoletismo do 
paradigma médico serve para negar os achados. [154]

• O efeito descrito por vários autores, o chamado ‘o efeito fronteira’, era uma anomalia que 
contrariava a teoria biológica da afecção pandémica, em favor da explicação tecnológica, 
cujos sintomas já estavam descritos à décadas, como síndrome de irradiação aguda. [183]

◦ Curiosamente, o Hospital Clínica de Barcelona, uma instituição conceituada por se 
dedicada às quatro sensibilidades: Fibromialgia, Síndrome de Fadiga Crónica, 
Sensibilidade Múltipla Química e Electrohipersensibilidade, resolveu na transição do ano
2020/2021 substituir esta última pela Síndrome Pós-COVID e COVID de longa duração. A 
capacidade dos injectados emitirem EMF (217), endereços MAC [97, 138, 157, 208] e um 
magnetismo elevado [91, 106] não será estranho aos sintomas e maleitas de irradiação 
aguda e electrosmog [71, 171]: https://www.clinicbarcelona.org/ca/unitat/sindromes-de-
sensibilitzacio-central

◦ Outra coincidência manhosa foi em Abril 2019. A OMS anunciou a inclusão do desgaste 
profissional ou "burn-out" na sua lista de enfermidades (Classificação Estatística 
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-11), a entrar em vigor 
em Janeiro de 2022. Acessível em: 
https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/oms_reconhece_o_burnout

_profissional.pdf.

◦ O ano 2019 foi bastante fértil em enfartes e AVC’s de várias personalidades políticas em 
idades prematuras, alguns faleceram. Em comum, o hábito de transportar o smartphone 
no bolso do casaco, sobre o coração. Aos níveis de radiação envolvidos, a acção sobre os 
canais de cálcio das células é uma realidade indolor [56], o roubo de carga eléctrica às 
membranas celulares do sangue [71], e a respectiva redução da capacidade de transporte 
de oxigénio, induz consequências sistémicas. [67, 69, 70]
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◦ Tudo o que se tem ouvido sobre a Gripe Espanhola é falso. O pior nem é a desinformação,
mas antes o facto de todos ignorarem a verdade dos factos. A Gripe Espanhola ilustra 
como uma sintomatologia do séc. XIX, a doença dos telegrafistas, foi usada e manipulada 
para semear o medo do vírus (= tóxico). O problema dos telegrafistas foi aumentado com o
aumento da exposição à tecnologia da rádio. Acrescem ainda o impacto psicossomático da
guerra, associada à depressão imunitária pela grave deficiência de zinco nas rações de 
combate. Uma vez sob cuidados hospitalares, o uso de exageradas doses da aspirina 
causavam edema pulmonar em massa, e esse foi o grande responsável pela imensa 
mortandade. Na altura desconheciam-se os efeitos/dose da aspirina. [26, 165]

◦ As novas frequências para o 5G, entre 26-28 GHz, correspondem à franja óptima de 
absorção máxima do grafeno [166] e radiância interna de multiplicação das frequências 
microondas recebidas, em frequências do 6G (terahertz). Esta é a génese da próxima 
pandemia (previsível para 2024-25), o gatilho de efeitos oxidativos e micro-borbulhas 
“minas” instaladas dentro corpo humano [terço final de 214]. A pandemia de 2020-22 foi 
apenas o ensaio final. Não é a toa que Elon Musk e Jack Ma afirmam isto [219].

◦ Entretanto, os nossos governantes oferecem Portugal como cobaia ou país-piloto da 
iniciativa Universal Health and Preparedness Review: 
https://www.noticiasaominuto.com/pais/1986684/oms-visita-portugal-no-ambito-de-iniciativa-em-que-
pais-e-piloto 
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5) Os 25 anos de imperdoável negligência da Direcção-Geral de Saúde em relação aos 
efeitos biológicos da radiofrequência microondas a níveis não-térmicos [49], é agora 
agravada pela crise do CORONA, sistema de COordenação e ROteamento para Nano-redes 
intracorporais [161, 169, 127, 50, 208].

• A crise de confiança para com as instituições é irreversível. Quem semea a morte perde as
condições para se arrogar depois como a solução.

• A Lei Europeia dos ‘microchips’ [170] e a Internet das Coisas, onde se incluem os 
injectados [97, 138, 157, 180, 208]

• Sobre o 5G, as árvores e o abate de árvores [34], Escola wi-fi e 5G [33, 73, 21, 23, 52], 
iluminação LED [31], e o 5G/EMF em geral [32, 10, 04, 05, 01, 16].

• Efeitos nefasto das EMF sobre a Vida e a água são inegáveis. Instalar contadores inteligentes 
da água a irradiar o elemento básico da Vida [68, 195], é semelhante à irradiação da comida 
no microondas [58]. Trata-se de actividade criminosa [219, 220], se não mesmo diabólica [214,
218].

• O grafeno é o novo contaminante do séc. XXI, tem propriedades únicas de resistência, é 
radiomodulável, actua como transístor [180], supercondutor, bateria, antena, rectena, 
condensador, e reage a ondas sonoras [131] como se fossem ondas electromagnéticas. Está 
a ser introduzido à pressa na cadeia alimentar animal e do Homem e, tal como a tecnologia 
5G. Nos analgésicos e outras tecnologias médicas, através do Codex Alimentarius nos 
alimentos, nas pulverizações aéreas, no quotidiano através dos colchões, têxteis, filtragem da 
água, etc.

• A Agenda 2030 da ONU é diabólica, igualmente o Tratado Internacional de Pandemias e a 
absorção da Constituição de Portugal pela CONSTITUIÇÃO DA OMS (art. 20, 21 e 22).

• Os Senhores Deputados estão a servir a “A Paz do Cemitério”, para usar as palavras do ex-
Presidente da Malásia [147]. Terão também ao vosso alcance a Paz do Inferno. O vosso 
silêncio faz-vos cúmplices [127, 101, 98].

Sem mais assunto, 

Os melhores cumprimentos,

(Coordenador do MOPPE)
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