
(10:30h) Lisboa, 6 de Fevereiro 2019

O  site  pplware.sapo.pt  recusou publicar  um comentário do Movimento
Português  de  Prevenção  do  Electrosmog  (MOPPE),  reme tido  aos
primeiros  minutos  deste  dia,  na  caixa  de  comentário s  do  artigo  “Os
telemóveis que emitem mais radiação – Janeiro de 20 19” :

• https://pplware.sapo.pt/gadgets/hardware/os-telemoveis-que-emitem-mais-radiacao-
janeiro-de-2019/ 

Agradecemos a confirmação sobre a existência de uma agenda activa na Imprensa de supressão 
do direito à informação, em relação ao problema da exposição a radiofrequências (RF). A falta de 
contraditório é por demais evidente. O MOPPE reagiu ao artigo e à sequência de comentários dos
leitores, são factos documentados e irrepreensíveis. Fica à responsabilidade do site 
pplware.sapo.pt rectificar a ocorrência, ainda assim, já não iremos prescindir de divulgar nós 
próprios a ocorrência.

Lembramos que em 2011, a Agência Internacional de Investigação sobre o Cancro (IARC) da 
OMS concluiu que a radiação de RF entre 30 kHz-300 GHz são possivelmente cancerígenas para 
os seres humanos (Grupo 2B).

International Agency for Research on Cancer. Non-ionizing radiation, part 2: radiofrequency
electromagnetic fields. In: IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to 
Humans. Vol 102. Lyon, France: WHO Press; 2013.
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol102/mono102.pdf 

[início de comentário]

Se as autoridades vos dissessem para vocês se atirarem para um buraco, que eles cobririam todas 

as responsabilidades, vocês atirariam-se?

Sobre a 5ª Geração de telecomunicações móveis e os factos politica e economicamente 

incorrectos.

https://electrosmogportugal.weebly.com/
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Apelo Internacional – Parem 5G na Terra e no Espaço

https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal/

ou

https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/apelo_internacional_pare_o_5g_na_terra_e_no_espaco.pdf

Outros Apelos:

https://electrosmogportugal.weebly.com/apelos.html

Incidente no Centro Internacional da ONU em Viena, Guterres confrontado pelos colaboradores

https://www.youtube.com/watch?v=RTRw3lm04IM

Sobre achados em relação à doença de Alzheimer:

https://www.youtube.com/watch?v=RTRw3lm04IM&lc=UgzWHYPGQYePCiPjcrV4AaABAg.8qk7GGEZEqs8qtMkDwF7Sf

Médica norte-americana faz depoimento e diz:

“a radiação das comunicações móveis tem efeitos biológicos”;
“o 5G não é uma conversa sobre se esses efeitos existem ou não, claramente existem, o 
5G é uma conversa sobre gastos insustentáveis com a Saúde.”  ̶  
https://electrosmogportugal.weebly.com/blogue/o-silencio-medico-e-os-factos

“danos e malformações congénitas serão notórias ao fim da 3ª geração daqueles 
regularmente expostos a radiação microondas” – Barrie Trower, perito em armas de 
electromagnéticas da Royal Navy, durante a Guerra Fria.

“com muita probabilidade aqueles regularmente expostos a radiação microondas serão 
estéreis à 5ª geração” – Olle Johansson, ex-professor Neurocientista do Instituto 
Karolinska.

Revista de divulgação científica sueca é criticada por cientistas por omitir achados recentes, sobre 

a conexão entre telemóveis e tumores e cerebrais:

https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/conexao-telemoveis-tumores-cerebrais.pdf
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Alterações no perfil dos tumores na cabeça

No Reino Unido, onde eles estudam e reportam as coisas, reparou-se que entre 1995-2015, a 

incidência do cancro mais agressivo duplicou. Ora, este cancro (glioblastoma multiforme ou GBM) 

tornou-se mais prevalente, na ordem inversa à dos outros tipos de tumores menos agressivos. 

Curiosamente, em termos de localização, o GBM aumentou apenas no lobo frontal e temporal do 

cérebro, exactamente as áreas mais expostas ao uso dos telemóveis e smartphones.

Rate of GBM More Than Doubled Between 1995 and 2015 | March 25, 2018; Last updated June 

25, 2018: https://microwavenews.com/news-center/gbms-rising-uk

Aggressive Brain Tumors Tell a Story

GBM Rise Only in Frontal and Temporal Lobes | October 26, 2018; Last updated October 29, 2018: 

https://microwavenews.com/news-center/gbm-frontal-and-tempral-lobes

Etc, e por aí a fora… só que desta vez é mais grave do que o tabaco, o chumbo e o amianto. As 

Seguradoras já pularam fora, riscos electromagnéticos são inseguráveis.

[Fim de comentário]

MOPPE - Movimento Português de Prevenção do Electro smog

Rui Augusto (secretário do MOPPE)

3/3


