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Introdução 

 

O sistema bancário é uma parte particularmente hermética e misteriosa do sistema económico, 
que engloba muitas atividades distintas, e com implicações muito diferentes.   

Enquanto os Bancos se limitaram a emprestar as suas próprias poupanças, ou a mobilizar  
a poupança de terceiros, as suas atividades eram produtivas e irrepreensíveis.   

Até os grandes "Bancos de Investimento", que se desenvolveram à medida que o capitalismo 
industrial ia prosperando no século XIX, utilizavam normalmente capital próprio, ou o capital 
investido ou emprestado por terceiros, para financiar a aquisição de capital de grandes 
corporações.  Vendiam títulos a acionistas ou credores.  O problema surgiu quando os Bancos 
de Investimento passaram a financiar títulos do Estado, mergulhando-os profundamente no 
mundo da política, o que lhes concedeu um poderoso incentivo para pressionar e manipular 
Governos para que aumentassem impostos, proporcionando assim o pagamento dos títulos 
governamentais em sua posse e dos seus clientes.   

De onde advém toda a poderosa e perniciosa influência política dos Bancos de Investimento 
nos séculos XIX e XX? Particularmente dos Rothschild (na Europa Ocidental) e Jay Cooke  
e os Morgan (nos EUA).  

Já no final do século XIX, os Morgan tomaram a iniciativa de pressionar o governo dos EUA 
para que “cartelizasse” as indústrias nas quais os Morgan tinham interesse; primeiro as 
ferrovias e depois as fábricas.  A intenção era proteger esses setores da livre concorrência 
utilizando o poder do Governo possibilitando-lhes restringir a produção e aumentar os 
preços.  Os Banqueiros de investimento tornaram-se num grupo bastante ativo em prol da 
“cartelização” dos Bancos Comerciais.  

Os Bancos Comerciais emprestam o capital próprio e o dinheiro dos seus clientes 
depositantes.  Mas os bancos comerciais são, na verdade, "bancos de depósito" que assentam 
numa fraude colossal. A maioria dos clientes acredita que o dinheiro dos seus depósitos está 
de facto nos bancos, podendo ser levantado a qualquer momento, mas esta ideia é totalmente 
falsa.   
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Um pouco de História 

 

 

Foi na Ilha de Jeckyl, que em 1910, representantes dos Rockefellers, Rothschilds, dos Morgans 
e de outros bancos privados se reuniram secretamente para desenvolver a legislação  
que criaria o Banco Central Americano, o Federal Reserve System, mais conhecido como 
Federal Reserve e, informalmente, como “The Fed”.  

Os Bancos Centrais são cartéis bancários que se associaram aos seus respetivos governos, nos 
países onde operam, aos quais lhe foi atribuído poder monopolizado para a criação do dinheiro 
da nação.  

Este foi o presente que lhes foi dado pelo poder político em retribuição pela parceria. Em troca, 
o que os bancos fariam pelos políticos? Prometeram criar dinheiro a partir do nada uma vez 
que passariam a fazê-lo legalmente, sempre que o governo precisasse. 

Desde 2008 que somos testemunhas da maior impressão de dinheiro falso da história. Este 
truque financeiro disfarça o “esquema” e oculta os culpados transformando o povo em 
escravos da dívida. 

No mesmo ano (1913) em que foi criado o “FED” também foi criada a Secretaria da Receita 
Federal que implementou o "Internal Revenue Service" (IRS), imposto criado para o povo 
pagar as dívidas dos políticos e juros para os Bancos.  

O problema é que o "FED" (Banco Central dos Estados Unidos) é privado e independente do 
Governo, estando disfarçado de Banco Estatal. Assim, as suas decisões não têm que ser 
ratificadas pelo Presidente ou por nenhum outro membro do Poder Executivo ou do Poder 
Legislativo, isto é, o Governo não pode anular as decisões que o “FED” toma.  

O “FED” imprime dinheiro baseado num sistema de dívidas que cria escassez, colocando um 
determinado e restrito grupo de pessoas numa posição privilegiada de acesso a todos os dados 
da economia que mais ninguém tem. Temos assim um grupo de banqueiros que sabe 
exatamente como a “coisa” funciona atribuindo-lhes a capacidade de imprimir dinheiro de uma 
maneira que protege os de dentro e prejudica todos os outros. 

Temos assim um “parasita” que manipula, vai crescendo e engrossando à custa de todos. 
Vivemos numa economia de "verme", onde a elite financeira é o "verme" que se alimenta do 
povo. 
 
Assim nasceu o "FED", um Banco central com o monopólio de criar dinheiro de forma 
irresponsável apoiado por um governo com o monopólio da força. Este modelo foi adaptado e 
adotado à escala mundial. 
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Curiosamente, em Portugal o Imposto Sobre o Rendimento também é designado pela sigla IRS 
(Internal Revenue Service), de origem americana. O IRS tributa o rendimento das pessoas 
singulares enquanto o IRC tributa o rendimento das pessoas coletivas. Tanto o IRS como o IRC 
são impostos sobre o rendimento que entraram em vigor no sistema tributário Português em 1 
de Janeiro de 1989, aprovados pelo Decreto-Lei 442-A/88 de 30 de Novembro e Decreto-Lei 
442-B/88 de 30 de Novembro, respetivamente. 

 
Evidentemente “eles” não gostam que os Cidadãos comuns descubram o “esquema” ... 

 

 

Nota: 

Interessem-se por "The Creature from Jekyll Island" (1994), cujo autor é G. Edward Griffin. 
Para além de autor, é também produtor e professor de política. Realizou diversos 
documentários e escreveu vários livros sobre temas frequentemente debatidos 
designadamente o sistema da Reserva Federal, tornando-se num ativo opositor daquela 
instituição desde a década de 1960. G. Edward Griffin afirma que a Federal Reserve é 
constituída por um cartel de bancos que criaram um instrumento de guerra e totalitarismo. 

 201 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portaldocidadao.pt/NR/rdonlyres/F6BC8452-8F3E-4AF0-9186-3486D46ACC3F/0/DL442A88.pdf
http://www.dgpj.mj.pt/DGPJ/sections/leis-da-justica/livro-viii-leis/pdf-viii-2/dl-442b-1988/downloadFile/file/DL_442B_1988.pdf?nocache=1182436835.79
http://www.dgpj.mj.pt/DGPJ/sections/leis-da-justica/livro-viii-leis/pdf-viii-2/dl-442b-1988/downloadFile/file/DL_442B_1988.pdf?nocache=1182436835.79
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A verdadeira história do naufrágio do Titanic 

Os Illuminati não queriam que os seus interesses fossem descobertos eliminando assim 
quaisquer opositores que impedissem a concretização dos seus projetos. Tratou-se de "uma 
forte rede conspirativa" contra um grupo de empresários ricos (construtores, banqueiros, 
investidores, ...) que, em conjunto com três grandes magnatas, se opunham firmemente à 
criação da "Reserva Federal Americana", pois com a concretização desse projeto "os Bancos 
centralizariam e controlariam a economia mundial". Continuaríamos assim a depender da 
Nova Ordem Mundial (New World Order). 

Esta tragédia teve uma enorme repercussão na sociedade em geral, pois entre os falecidos 
estava também John Astor, "o homem mais rico" da época, grande amigo de Nicola Tesla e 
financiador das suas invenções, tendo nomeadamente descoberto a "ENERGIA LIVRE E 
INFINITA TOROIDAL" (Torus). 

Será que a "versão oficial" não esconde outros factos? Poderá tudo sido bem planeado com 
antecedência e fazer parte de uma agenda?  

O vídeo acessível através do link (http://youtu.be/m0mWGsZknOg) é um convite à reflexão 
que visa levar cada um dos leitores a questionar-se, a procurar e cruzar informação; são 
expostos "os motivos secretos" que levaram o famoso transatlântico "Titanic" ao naufrágio. 

Cruzem informação, pesquisem, tirem as vossas próprias conclusões, e acima de tudo ... 
desliguem a TV (meio propagandista para manter a população alienada e desinformada). 

 

Nota: 

O termo "Illuminati" tem sido utilizado especificamente em referência aos Illuminati da 
Baviera, uma sociedade secreta da era do Iluminismo fundada em 1 de maio de 1776 pelo 
professor de lei canónica e jesuíta Adam Weishaupt e pelo barão Adolph von Knigge, na cidade 
de Ingolstadt, Baviera, atual Alemanha.  

Nos tempos modernos, também é usado para se referir à organização conspiracional que 
secretamente controla os assuntos mundiais (normalmente como versão moderna ou como 
continuação dos Illuminati bávaros). 

O nome Illuminati é algumas vezes utilizado como sinónimo de Nova Ordem Mundial. Os 
Illuminati são os cérebros por detrás dos acontecimentos que levarão ao estabelecimento da 
Nova Ordem Mundial, com os objetivos primários de unir o mundo sob uma espécie de tirania 
global. 

A designação "Illuminati" está em uso desde o século XIV pelos Irmãos do Livre Espírito, e no 
século XV, o título foi assumido por outros entusiastas que argumentavam que a luz da 
iluminação provinha, não de uma fonte autorizada, mas secreta, de dentro, como resultado de 
um estado alterado de consciência, ou "iluminismo", que representaria o esclarecimento 
espiritual e psíquico. 
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Definição do Sistema Monetário 

Imaginem se não existisse um item na economia que fosse amplamente aceite para facilitar a 
troca de bens e serviços. As pessoas dependeriam da troca direta. Mas uma economia que 
dependesse da troca direta teria problemas para afetar eficientemente os seus recursos.  

Nesse caso, as trocas só se fariam se houvesse dupla coincidência de interesses, o que 
limitaria as transações e por consequente inviabilizaria a economia. Assim, o sistema 
monetário foi criado para facilitar as “trocas” ou transações. 

Aos dias de hoje, um sistema monetário é um conjunto de regras e instituições cujo objetivo é 
organizar a moeda num determinado espaço monetário, habitualmente administrado pelo 
Estado como parte da política económica nacional. Existem também sistemas transnacionais, 
como a zona euro.  

 

 

O Sistema Monetário do Reino de Portugal 

Entre 1128 e 1325 o sistema monetário português sofreu poucas alterações. A moeda de 
maior valor era o marco de ouro (foram raros no reino português)  que valia 60 maravedis ou 
morabitinos. Em reis (embora os mesmos só tivessem surgido pela primeira vez em 1423) 
dava a cifra de 120$000 (cento e vinte mil reis). Um maravedi ou morabitino era também de 
ouro e valia 2000 reis. 

Depois havia a libra de prata que valia 800 reis. O soldo de cobre e outras ligas que valia 40 
reis e o dinheiro que valia 3,33 reis. Estes valores não se mantiveram constantes, tiveram 
flutuações, exceto o marco de ouro e o maravedis de ouro. 

Em 1423 o real branco equivalia a 700 soldos, e quando foi instituído, equivalia a 1 soldo de 
antes da crise 1383-85; as moedas do reino sofreram uma desvalorização de 700 vezes em 
pouco mais de 4 décadas (a partir de 1350 os maravedis deixam de ter corrência legal, sendo 
substituídos pelas dobras de ouro, com mais peso mas menos valor.) 

Só para dar alguns exemplos, a desvalorização do real (que depois se popularizou reís), entre 
1423 e 1910, e já agora para a atualidade, foi a seguinte: 
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1 real em 1423 =  22 reís de 1910  (aprox. 0,42 euros) - desvalorização 83600x 
1 real em 1436 =  20 reís de 1910  (aprox. 0,38 euros) - desvalorização 76000x 
1 real em 1470 =  6,8 reís de 1910  (aprox. 0,13 euros) - desvalorização 25840x 
1 real em 1527 =  5,2 reís de 1910  (aprox. 0,10 euros) - desvalorização 19760x 
1 real em 1577 =  4,4 reís de 1910  (aprox. 0,084 euros) - desvalorização 16720x 
1 real em 1630 =  4 reís de 1910  (aprox. 0,076 euros) - desvalorização 15200x 
1 real em 1654 =  3 reís de 1910  (aprox. 0,057 euros) - desvalorização 11400x 
1 real em 1663 =  2 reís de 1910  (aprox. 0,038 euros) - desvalorização 7600x 
1 real em 1730 =  1,7 reís de 1910  (aprox. 0,032 euros) - desvalorização 6460x 
1 real em 1789 =  1,55 reís de 1910  (aprox. 0,029 euros) - desvalorização 5890x 
1 real em 1821 =  1,35 reís de 1910  (aprox. 0,026 euros) - desvalorização 5130x 
1 real em 1830 =  1,2 reís de 1910  (aprox. 0,023 euros) - desvalorização 4560x 
1 real em 1852 =  1,15 reís de 1910  (aprox. 0,022 euros) - desvalorização 4370x 
1 real em 1887 =  1,13 reís de 1910  (aprox. 0,021 euros) - desvalorização 4290x 
1 real em 1900 =  1,1 reís de 1910  (aprox. 0,021 euros) - desvalorização 4180x 
 
1911 - 1 escudo = 1000 reís;                1 escudo em 1911 = 19 escudos atuais. 

 

 

O padrão ouro 

No âmbito da implementação de formas de pagamento associados às transações efetuadas 
entre agentes económicos, os países têm necessidade de criar regras, acordos e instituições 
que garantam o funcionamento adequado dessas transações, tanto de caráter interno como 
externo (em que são definidas as taxas de câmbio internacionais). Nesse contexto, em 
determinadas épocas da evolução histórica dos países foi utilizada para aquele efeito a 
implementação de um padrão monetário.  

Um padrão monetário corresponde assim a um valor ou matéria adotado como base do 
sistema monetário nacional ou internacional a partir do qual são definidos todos os outros tipos 
de moeda, designadamente as unidades monetárias. 

De entre os padrões monetários utilizados historicamente são de destacar: as mercadorias 
(moeda mercadoria), em que determinados bens eram utilizados como intermediários nas 
trocas; os metais preciosos (padrão metálico), em que o ouro e prata, isolada ou 
conjuntamente, são utilizados como base para as transações. Atualmente, prevalece 
genericamente o aspeto fiduciário da moeda, não existindo qualquer bem ou metal como 
padrão. 

De entre as experiências a nível do padrão metálico merece destaque aquela que ficou 
conhecida como padrão-ouro, em que o ouro se assumiu como base ou padrão dos sistemas 
monetários dos países que o utilizaram 
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Dentro do sistema de padrão-ouro verificam-se, entretanto, algumas experiências com 
diferentes caraterísticas ao longo do tempo, que faz com que se possa falar em três tipos de 
sistemas padrão-ouro fundamentais: padrão espécies-ouro, padrão barra-ouro e padrão 
divisas-ouro. 

O padrão espécies-ouro foi utilizado em algumas situações até ao início da I Guerra Mundial e 
caraterizava-se pelo facto de a circulação monetária se compor de moedas de ouro e notas de 
banco totalmente convertíveis em ouro. As instituições monetárias procediam à cunhagem das 
moedas a partir de barras de ouro, sendo que aquelas representavam a maior parte da moeda 
em circulação. 

No sistema padrão barra-ouro, utilizado em alguns países e períodos após 1920, a circulação 
monetária é composta apenas por notas de banco convertíveis em barras de ouro, traduzindo 
a necessidade de se retirar o ouro da circulação como forma de economizar. 

O padrão divisa-ouro traduz uma situação em que, embora o ouro continue a ser a base do 
padrão monetário, já está garantida a sua convertibilidade total. Paralelamente, as divisas 
(moedas dos diferentes países) podem ser conservadas como reservas cambiais. Este sistema 
foi a base dos acordos de Bretton Woods, que, entre outros aspetos, permitiu a implementação 
de um sistema monetário internacional baseado no padrão divisas-ouro. Concretamente, foram 
definidas de forma fixa as cotações dos países aderentes em relação ao ouro ou ao dólar, pelo 
que este passou a ter uma taxa de conversão fixa naquele. O aparecimento do padrão divisas-
ouro esteve associado designadamente à inflexibilidade dos restantes padrões baseados no 
ouro. 
 

O significado da moeda 

Moeda: o conjunto de ativos numa economia que as pessoas usam regularmente para comprar 
bens e serviços de outras pessoas. 

A moeda tem três funções na economia: 

1. Meio de troca - um item que os compradores dão aos vendedores quando pretendem 
comprar bens e serviços. 

2. Unidade de medida - o padrão que as pessoas usam para anunciar preços e registar 
débitos. 

3. Reserva de valor - um item que as pessoas podem usar para transferir poder de 
compra do presente para o futuro. A moeda não é e a única forma de reserva de valor.  

Liquidez:  é um conceito financeiro que se refere à facilidade com que um ativo pode ser 
convertido no meio de troca da economia, ou seja, é a facilidade com que ele pode ser 
convertido em dinheiro. O grau de agilidade de conversão de um investimento sem perda 
significativa de seu valor mede a sua liquidez. 
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Um ativo é tanto mais líquido quanto mais fácil for transformá-lo em dinheiro vivo, ou seja, a 
liquidez pode ser entendida como a medida de interesse que o mercado tem em negociar esse 
ativo. Ela pode variar conforme o tipo de investimento feito pela empresa, a sua perspetiva 
de lucro e as conjunturas econômicas nacional e internacional.  

A moeda é considerada como o ativo mais líquido, mas é uma reserva de valor imperfeita. 
Quando há uma elevação geral dos preços da economia (inflação), por exemplo, o valor da 
moeda cai. 

Em análise de crédito, a liquidez de um cliente refere-se à probabilidade de que ele venha a 
honrar os seus compromissos de curto prazo com os credores (comércio, indústria, bancos, 
etc.), na data prevista. Ou seja, é a sua capacidade de pagamento. Em princípio, se o cliente 
depende de um outro credor para liquidar o seu débito junto de um primeiro credor, a sua 
liquidez é menor. 

O grau de liquidez para os investidores é estimado através do respetivo desconto do valor dos 
títulos. Investimentos feitos através da “private equity” normalmente têm riscos adicionais. 

A liquidez tem valor. Quanto mais líquido for o negócio, menor é a possibilidade de que venha 
a enfrentar uma situação de insolvência (isto é, dificuldade de pagar dívidas ou comprar ativos 
necessários). Infelizmente, os ativos líquidos geralmente são menos rentáveis. Por exemplo, o 
saldo de caixa é o mais líquido dos ativos, mas algumas vezes não gera qualquer retorno, pois 
apenas está lá, parado. Existe, portanto, uma escolha entre as vantagens da liquidez e a perda 
de lucros potenciais. 

O termo “riqueza” é usado para referir o total de todas as reservas de valor, incluindo moeda e 
ativos não monetários. Porque moeda é o meio de troca da economia, é o ativo mais líquido. 

 

 

Os tipos de moeda 

 

Moeda-mercadoria 
Moeda sob a forma de uma mercadoria com valor intrínseco. Um exemplo da moeda-
mercadoria é o ouro. Quando uma economia usa ouro (ou moeda papel convertível em ouro), 
diz-se que está a operar sob o padrão ouro.  

 

Moeda-fiduciária 
Moeda sem valor intrínseco que é usada como moeda porque o Governo decretou. A aceitação 
de moeda fiduciária depende tanto das expectativas dos agentes e convenções sociais, como 
do decreto oficial.  
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É constituída principalmente por cheques, ordens de pagamentos, títulos de crédito, entre 
outros. Moeda de papel com equivalência em ouro inferior a 100% embora 100% convertível.  

A sua origem remonta aos depósitos em ouro efetuados junto dos ourives, os precursores dos 
bancos. No início, os recibos dos depósitos correspondiam exatamente à quantidade de ouro 
mantida nos cofres, mas os bancos passaram a emitir maior quantidade de certificados do que 
o ouro existente nos cofres, ou seja, sem o correspondente depósito em metal (ouro, prata), 
dado que com o decorrer do tempo viram que os seus clientes não exigiam a convertibilidade 
simultânea dos seus depósitos. 

O valor desses recibos, ou as moedas de papel, dependia da confiança (fiducia, em latim) que 
merecia o banco emissor. A circulação da moeda fiduciária nos países que conservaram o 
padrão ouro até os anos 60 do século XX era, em média, 30% a 40% superior às reservas do 
metal depositado, embora as autoridades monetárias desses países em determinados 
momentos ultrapassem tais limites. 

 

 

O Sistema Monetário Europeu (SME) 

Trata-se de um sistema de câmbios controlados, criado ao seio da Comunidade Económica 
Europeia (hoje União Europeia) em 1979, motivado pelo então recente abandono do sistema 
de divisas-ouro pelos EUA e o consequente início da flexibilidade cambial. Destinou-se a 
estabelecer relações comerciais cambiais mais estáveis entre as moedas europeias e a 
provocar uma aproximação entre os estados de desenvolvimento económico dos vários países 
da Comunidade. O Sistema Monetário Europeu entrou em vigor a 13 de Março de 1979, com o 
ECU (European Currency Unit) a ser definido pelas oito moedas comunitárias, com margens de 
flutuação de 2,25% em relação à taxa central (exceto a lira italiana, a quem foi concedida a 
hipótese de flutuar na banda larga de 6%). 

Ajustamentos periódicos permitiam a subida das taxas de câmbio das moedas mais fortes e a 
descidas das mais fracas, mas após 1986 passou-se a utilizar alterações às taxas de juro 
internas para manter as taxas de câmbio dentro da banda de flutuação autorizada. 

No início dos anos 90, o SME estava pressionado pelas condições e políticas económicas muito 
diferentes nos seus países membros, nomeadamente tendo em conta o esforço de reunificação 
da Alemanha, o que levou à saída do Reino Unido do Sistema. Daqui resultou o 
chamado compromisso de Bruxelas, que alargou a banda de flutuação para 15%. 

Do SME fazem parte quatro elementos: 

 O ECU (unidade de medida de todas as operações no sistema), composto por um cabaz 
de moedas. O seu valor é uma média de quantidades fixas das moedas de todos os 
estados membros, ponderada pelo nível do seu PIB no produto total da União;  
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 O mecanismo de câmbio e de intervenção: os Bancos Centrais são obrigados a manter 
as suas moedas dentro de duas cotações limite (uma superior e outra inferior), 
mediante todos os meios ao seu alcance e, em especial, através de intervenções 
(compra e venda) no mercado cambial; 
 

 Os mecanismos de apoio e de crédito, resultantes da obrigação de intervenção dos 
Bancos Centrais. Será através destes mecanismos (financiamento a muito curto prazo, 
apoio monetário a curto prazo e contribuição financeira a médio prazo) que se 
encontrarão os meios de financiamento necessários às intervenções de apoio às 
moedas nacionais; 
 

 O Fundo Europeu de Cooperação Monetária (FECOM); o sistema manteve uma relativa 
estabilidade (com uma média de 2 realinhamentos monetários por ano), acolhendo a 
peseta espanhola (1989) a libra britânica (1990) e, em 1992, o Escudo português 
(todos na banda larga de 6%), até às crises cambiais de setembro de 1992 (momento 
em que a libra britânica abandonou o mecanismo de taxas de cambio e a lira italiana 
suspendeu a sua participação) e do verão de 1993 (em que se deu a passagem das 
margens de flutuação para 15%, como forma de contornar os ataques especulativos a 
várias moedas). 
 
Órgão da União Europeia criado em 1973 para ser o Agente das operações do sistema 
monetário europeu. Extinto em 1 de Janeiro de 1994 (altura em que entrou em 
funcionamento o Instituto Monetário Europeu), era um fundo composto por reservas de 
divisas e ouro de países membros. Cabia-lhe a emissão em ECUs, em volume 
equivalente ao das reservas de ouro e dólares dos países membros, a favor dos bancos 
centrais que as cedessem. Os ECUs poderiam ser utilizados pelos bancos centrais 
apenas para liquidar débitos entre si surgidos como resultado de intervenções no 
mercado de câmbios. 

Em Maio de 1998 um conjunto de países, incluindo Portugal, acordou em fixar permanentemente 
as respetivas taxas de câmbio, dando origem ao Euro. 

A 1 de Janeiro de 1999 foi lançado o SME 2, que já não funciona com base no ECU (cabaz das 
moedas dos participantes) mas no Euro, que se tornou assim a referência em torno da qual a 
flutuação máxima da taxa de câmbio não pode exceder os 15%. Este acaba por ser o caminho 
de entrada para os pretendentes à utilização do Euro. 
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Algumas definições 

 

 

 Reservas 
Depósitos que os bancos recebem, mas que não usam para empréstimos. 

 

 Qual é a quantidade de moeda numa economia? 
O ativo mais óbvio a ser incluído na contagem é a moeda-papel e a moeda-metálica 
(currency) nas mãos do público. Mas estes ativos não são os únicos usados para comprar 
bens e serviços. Os cartões de débito e os cheques também o são. Assim, deve-se incluir os 
depósitos à ordem na contagem da moeda de uma economia. Há outros ativos, por exemplo 
depósitos a prazo, que também se poderiam incluir. 

 

 Criação de moeda com reservas parciais (reserva fracionária) 
Num sistema com reservas parciais, os bancos mantém só uma fração dos depósitos em 
reservas. Este rácio é determinado conjuntamente por regulamentação e política do banco 
central. Nos EUA a reserva fracionária é de 10% e na Europa de 2%. 

 

 

 

 

 

Os “juros” são o verdadeiro problema  
por detrás da crise. 
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O que se passa em Portugal? 

Antes de avançar para a análise da reserva fracionária e dos juros cobrados pelas Instituições 
Bancárias, convido a ver o documentário "Os Donos de Portugal", que elucida muitos dos 
“esquemas” que acontecem no nosso país, expondo as ligações e percursos dos políticos 
evidenciando ainda os cargos que passaram a ocupar (após a passagem pelo Governo) em 
empresas que ajudaram a privatizar.  

Conhecida a teia da política que organiza os grandes negócios e que escraviza os cidadãos 
forçando-os a financiar os seus investimentos e suportar as suas dívidas, podemos agora 
verificar que;  

 Quem dirigiu a privatização passa a dirigir o que privatizou; 
 Quem adjudicou a obra pública passa a liderar a construtora escolhida; 
 Quem negociou com o Estado a parceria público-privada passa a gerir a renda que 

antes atribuiu, ou vice-versa.  

A maior parte da dívida externa portuguesa não é do Estado mas sim dos Bancos. O sistema 
financeiro abandonou assim definitivamente o crédito aos setores produtivos da economia.  

Portugal tornou-se cada vez mais dependente, produzindo cada vez menos daquilo que 
precisava; o que consumia era cada vez mais importado.  

Com a crise financeira internacional, este castelo de dívidas desmoronou-se. O desemprego 
gera despesa social e diminui a cobrança fiscal; os impostos sobre o consumo geram pobreza e 
contraem a produção; os serviços públicos degradam-se rapidamente; AS PERDAS DOS 
BANCOS PRIVADOS SÃO SOCIALIZADAS.  

Sob o regime da dívida a própria democracia é ameaçada. Assim chegámos à situação em que 
nos encontramos hoje. Não foi por acaso;  

 

 

 

O atual cenário é intencional 
e tudo foi arquitetado há muito tempo. 

 

 

 

http://youtu.be/p4htKTyKT1s
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O Sistema Bancário de reservas fracionárias 

 

O fator mais crucial de qualquer sistema económico talvez seja o seu sistema bancário.  No 
entanto, é um sistema que pouquíssimas pessoas compreendem. Aliás, muitas nem sequer 
conhecem o seu funcionamento mais básico (situação que apenas favorece os 
“des”Governantes).   

Veremos seguidamente como funciona o sistema bancário português cujo supervisor é o Banco 
de Portugal (que também obedece a normas do Banco Central Europeu); por natureza, trata-se 
de um cartel legalizado e protegido pelo Estado.  A história do surgimento dos bancos centrais 
varia de país para país; porém, a sua função de “cartelização” do sistema bancário é a mesma, 
independente do continente. 

 

A atividade bancária  
que assenta no sistema  
de reservas fracionárias  

é fraudulenta. 
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A atividade bancária 

Um Banco possui vários ativos, nomeadamente notas e moeda (caixa), empréstimos 
concedidos e outros, como imóveis e participações em empresas. Estes ativos são detidos 
pelos depositantes (passivo) e pelos donos do Banco (capital próprio). Quando os depositantes 
necessitam de dinheiro, dirigem-se ao banco, que sacrifica uma parte do ativo (as notas e as 
moedas) para os remunerar. A regulação bancária é necessária para evitar situações em que 
os bancos não consigam remunerar os depositantes. Isto pode acontecer se: 

 Todos os depositantes decidirem levantar o seu dinheiro ao mesmo tempo. Se isto 
acontecer, os bancos não têm notas e moedas suficientes para remunerar os seus 
depositantes. Assim, têm que vender os outros ativos rapidamente para continuar a 
remunerar os depositantes. Estes ativos são pouco líquidos, pelo que a quantia que os 
bancos conseguem por eles é muito inferior ao seu valor de mercado. Por conseguinte, o 
montante conseguido não é suficiente para pagar a todos os depositantes; 

 Os ativos desvalorizarem repentinamente. Se os ativos desvalorizarem o capital próprio 
detido pelos donos dos Bancos é a primeira parcela a ser reduzida. Todavia, se a 
desvalorização reduzir o valor do capital próprio para zero, os depósitos dos clientes 
também começam a ser reduzidos. 

Note-se que estas situações podem não ser causadas por má gestão. Se, por exemplo, quando 
todos os depositantes acreditam que um determinado Banco está perto da falência, há uma 
corrida às agências. Consequentemente, sucede-se o previsto no primeiro ponto, 
independentemente da saúde financeira real do Banco. 

 

 

Instrumentos de regulação bancária 

 

 Garantia de depósitos 
As garantias de depósitos procuram evitar corridas aos bancos quando os depositantes não 
confiam na sua solidez. O estado garante a cobertura dos depósitos até um certo montante. 
Desde Outubro de 2008, o ECOFIN decidiu declarar um nível mínimo de €50.000 para as 
garantias de depósitos dentro da União Europeia. Em Portugal, esse valor é de €100.000 
desde Novembro de 2008 e a garantia é dada pelo Fundo de Garantia de Depósitos. 

O Fundo de Garantia de Depósitos é uma Instituição Estatal portuguesa de regulação 
bancária. Foi criado oficialmente através do Decreto-lei nº 298/92 de 31 de Dezembro de 1992. 
A sua principal função é o reembolso dos depósitos até 100.000 € quando um banco coberto 
pela garantia do fundo não tem capacidade para tal. 

 

http://www.bportugal.pt/pt-PT/Legislacaoenormas/Documents/DL298ano92.pdf
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1ª Pergunta  

Sendo os Bancos entidades privadas por que razão o Estado assume, em nome de 
todo os portugueses, a responsabilidade de pagar algo que que caberia aos acionistas 
dos Bancos suportar e resolver?  

 

2ª Pergunta 

Por acaso os portugueses também beneficiam dos lucros dos Bancos privados? 

1 

 Reservas mínimas 
Os bancos comerciais são obrigados a ter depósitos junto dos bancos centrais, 
denominados reservas. Estas reservas podem ser usadas pelos bancos em situações  
de urgência para reembolsar os depositantes. Na Zona Euro, o nível mínimo de reservas  
é dois por cento (2%). 
 
 

 Requisitos de capital  
Por requisitos de capital entende-se a dimensão mínima dos ativos que deve ser detida 
pelos donos dos Bancos - i.e. capital próprio. Quanto mais altos forem estes requisitos, 
menor é a sensibilidade dos depósitos à desvalorização dos ativos. Conforme os acordos de 
Basileia, o requisito mínimo de capital a nível internacional é oito por cento.  
 
 

 Restrições de ativos 
Em certos países os bancos não podem deter ativos com um preço muito volátil, como 
carteiras de ações para uso em “day trading”.  
 
 

 Fiscalização 
Em quase todos os países há autoridades responsáveis pela fiscalização das atividades dos 
bancos. Essas autoridades podem obrigar os bancos a vender certos ativos mais voláteis 
mesmo retirar-lhes as suas licenças de funcionamento. Em Portugal, as autoridades 
responsáveis pela fiscalização dos bancos são o Banco de Portugal, o Instituto de Seguros 
de Portugal e a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.  
 
 

 Credor de último recurso 
Os bancos centrais podem atuar como credores de último recurso, isto é, podem emprestar 
dinheiro aos bancos para estes reembolsarem os depósitos quando mais ninguém se 
encontra disposto a emprestar. 
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Como é criado o dinheiro? 

Vejamos como os Bancos criam dinheiro a partir do nada cada vez que concedem crédito; 
analisemos a seguinte tabela: 

Sistema de empréstimo com reserva fracionária de 2% (exemplo com 200 ciclos) 

Banco 
Comercial 

Valor depositado Valor emprestado Reservas 

1 10.000 € 9.800,00 € 200,00 € 

2 9.800,00 € 9.604,00 € 196,00 € 

3 9.604,00 € 9.411,92 € 192,08 € 

4 9.411,92 € 9.223,68 € 188,24 € 

5 9.223,68 € 9.039,21 € 184,47 € 

6 9.039,21 € 8.858,42 € 180,78 € 

7 8.858,42 € 8.681,26 € 177,17 € 

8 8.681,26 € 8.507,63 € 173,63 € 

9 8.507,63 € 8.337,48 € 170,15 € 

10 8.337,48 € 8.170,73 € 166,75 € 

11 8.170,73 € 8.007,31 € 163,41 € 

12 8.007,31 € 7.847,17 € 160,15 € 

13 7.847,17 € 7.690,22 € 156,94 € 

14 7.690,22 € 7.536,42 € 153,80 € 

15 7.536,42 € 7.385,69 € 150,73 € 

195 198,54 € 194,57 € 3,97 € 

196 194,57 € 190,68 € 3,89 € 

197 190,68 € 186,87 € 3,81 € 

198 186,87 € 183,13 € 3,74 € 

199 183,13 € 179,47 € 3,66 € 

200 179,47 €      

         

   Reservas totais: 

 
      9.820,53 € 

   Total depositado: Total emprestado: 
Reservas totais + o último valor 

depositado: 

   491.206,03 € 481.206,03 € 10.000,00 € 

        

  
Dinheiro comercial criado + 
dinheiro do banco central: 

Dinheiro do Banco Comercial 
criado: 

Dinheiro do Banco Central: 

   491.206,03 € 481.206,03 € 10.000,00 € 

… 
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Breve explicação 

O sistema de reserva fracionária permite que os Bancos Comerciais criem dinheiro sempre que 
é concedido um novo empréstimo. Apesar de nenhum dinheiro ter sido fisicamente criado para 
além do depósito inicial de 10.000 €, os Bancos Comerciais criaram “dinheiro virtual” através 
de empréstimos.  

Na tabela acima, as duas caixas marcadas com a cor laranja indicam a fase do processo em 
que se encontra o depósito inicial de 10.000 €. As reservas totais somadas ao último depósito 
(ou último empréstimo), serão sempre iguais à quantidade inicial, neste caso 10.000 €.  

Enquanto o processo continua, os Bancos comerciais prosseguem com a criação de dinheiro a 
partir do nada. 

 

Vejamos como tudo se processa; 

Suponha-se que a Família A deposite 10.000 € num Banco Comercial que guardará esse 
Dinheiro. Partindo do princípio que a família que depositou os 10.000 € nunca os levantará de 
uma só vez, o Banco vai investir esse dinheiro. Esse investimento é, de maneira geral, feito 
sob a forma de empréstimos. 

Assim, imaginemos que a Família B tem a sua conta a “zeros” e solicita a esse Banco um 
empréstimo; se a Família B mostrar algumas garantias (emprego, casa, trabalho, salário, 
património, …) de poder pagar esse empréstimo então ele será concedido uma vez que o 
Banco tem interesse em colher os lucros, ou seja, juros que daí resultam.  

Evidentemente, o Banco empresta todo o dinheiro que tem disponível para maximizar os seus 
lucros através de juros, o único limite sendo a chamada reserva bancária mínima ou 
reserva fracionária, que é uma pequena quantidade de dinheiro retida nos cofres dos 
Bancos. Na União Económica Europeia, essa reserva é de 2% (e nos EUA de 10%) para a 
generalidade das responsabilidades mas atinge os 0% para responsabilidades específicas. 

Assim, dos 10.000 € depositados inicialmente pela Família A, ficam 2% de reserva e 9.800 € 
são emprestados à Família B. Isto significa que como resultado desta operação de crédito 
passam a existir na economia mais 9.800 € de depósitos à ordem. Uma vez que os depósitos à 
ordem fazem parte do “bolo monetário coletivo”, a operação de crédito fez aumentar o stock 
de moeda na economia. Temos portanto mais 9.800 € depositados e creditados na conta da 
Família B.  

No entanto, o Banco poderá voltar a emprestar estes 9.800 €; para tal terá de deixar 2% em 
reserva e irá assim emprestar à Família C 9.604 €. Estes 9.604 € poderão ser novamente 
emprestados, depositados, creditados e emprestados novamente às Famílias D, E, F, G e 
assim sucessivamente.  
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Se nos centrarmos só nos 2 primeiros empréstimos, vimos que dos 10.000 € iniciais, 9.800 € 
foram introduzidos no mercado seguindo-se mais 9.604 € 

 

 

 

Estamos agora com 19.404 €. Este valor é quase o dobro do dinheiro inicialmente depositado.  

Basta transportar este pequeno exemplo para a escala mundial, contando com produtos 
financeiros de alto risco de montantes exorbitantes que são diariamente especulados entre os 
Bancos e as grandes Multinacionais, para se deduzir a deficiência do sistema e a 
probabilidade de colapso. 

Claro que este processo é facilitado graças a sistemas informáticos através de uma simples 
alteração de dígitos na conta daquele individuo que pede dinheiro emprestado sem que seja 
necessário produzir o dinheiro em suporte físico. O sistema económico criou por isso um 
mecanismo que facilita a criação e movimentação deste dinheiro digital, pois os bens e 
serviços podem ser pagos com cheques ou por via eletrónica. O dinheiro físico deixou de ter 
relevância pois 98% do dinheiro que existe no mundo encontra-se sob a forma de dígitos em 
computadores. 

Contudo, este não é o grande problema, já que é pouco importante que o dinheiro se encontre 
em forma de notas, moedas, dígitos informáticos, cheques ou se quisermos em cupões. O 
problema central é que o dinheiro não entrou em circulação por uma necessidade natural da 
economia enquanto elemento neutro que serve para trocar os diferentes bens e serviços, mas 
sim como dívida a juros perfilada como um negócio lucrativo, centrado no próprio dinheiro. 

Assim, enquanto todas aquelas famílias a quem lhes foi empresado o dinheiro vão produzindo 
e trocando bens por algarismos informáticos, o dinheiro circula pela economia. Se a Família B 
conseguir pagar a totalidade da dívida mais os juros, então a sua conta volta a ficar a “zeros”, 
ou seja, no ponto em que se encontrava antes de pedir o crédito. Neste caso, os 9.800€ que 
inicialmente foram criados voltam a circular sob novos empréstimos a juros ou servem para 
investimentos e aquisição de empresas. Os Bancos tornam-se assim acionistas de referência 
das grandes Multinacionais. 

Mas é uma ilusão supor que todas as famílias obtenham este êxito, porque é matematicamente 
impossível todos conseguirem pagar a totalidade dos empréstimos mais os 
respetivos juros. 

Vejamos; os juros são uma certa percentagem de dinheiro exigida sobre o empréstimo de uma 
determinada quantidade de dinheiro. Se o dinheiro é todo aquele que existe em circulação, 
criado através dos empréstimos, de onde vem então o dinheiro para pagar os juros? De 
lado nenhum, pois este simplesmente não existe. 

9.800 € 
+   9.604 € 

-------------------- 
= 19.404 € 
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O sistema no seu todo nunca voltará ao ponto inicial. Para pagar os juros mais dinheiro terá de 
ser gerado a partir do nada através de mais empréstimos. Por sua vez, este novo dinheiro 
emprestado será também afetado por juros que terão de ser pagos por novos empréstimos e 
assim sucessivamente. E ao contrário do que se possa pensar, não são só os devedores que 
pagam juros; a maioria dos produtos inclui no seu preço final os juros que as empresas 
devedoras têm de pagar, pois são considerados uma despesa. Daí, os juros serem um 
problema que atravessa toda a economia e toda a sociedade sem exceção, sabendo que só 
uma reduzida minoria tira proveito de tudo isto. 

Resumindo, todo o dinheiro em dívida somado aos respetivos juros ultrapassa a 
totalidade existente em circulação. Assim, a dívida cresce a um ritmo exponencial que 
requer crescimento perpétuo para não entrar em colapso. Isto conduz à inevitabilidade 
matemática de incumprimentos e falências pois não há simplesmente dinheiro 
suficiente na economia para pagar todas as dívidas aos Bancos. 

A incapacidade de pagar a dívida e consequentemente entrar em falência não é uma 
fraqueza de um agente económico; é uma imposição do Sistema Bancário à 
sociedade como um todo. 

Em vez de se encarar o dinheiro como um simples dispositivo social que se quer estável num 
formato neutro que não incorpore nenhum bem ou serviço, os juros corrompem esse princípio 
convertendo o dinheiro numa mercadoria lucrativa. Sublinhe-se que o negócio que gira à volta 
do dinheiro não produz nada e abstrai-se dos princípios que movem o ser humano nas suas 
necessidades reais. Com este sistema, os Bancos enriquecem desmesuradamente; pagam 
juros baixos aos depositantes e cobram juros altos aos empréstimos que fizeram, com dinheiro 
criado do nada. É por isso que meia dúzia de famílias criam fortunas monumentais sem nada 
produzir. 
 

Veja a exemplificação através do vídeo;  

Porque falta dinheiro na economia? (O processo fraudulento de criação do Dinheiro)  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/0zNdkiHNevA
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Resumo 

 

 Banco Central  

É a instituição responsável pelo controlo da oferta de moeda e pela supervisão de todo o sistema 
financeiro, nomeadamente os bancos comerciais e outras instituições financeiras. É, desta forma, 
a entidade pública que controla um dos principais instrumentos de política macroeconómica: a 
política monetária. No caso português, e desde a adesão ao Euro, essa instituição é o BCE 
(Banco Central Europeu), entidade que controla a oferta de moeda em todos os países da 
"Zona Euro" e que dita as regras de funcionamento do sistema financeiro. 

 

 Bancos Comerciais  

São intermediários financeiros cujas principais atividades consistem em aceitar depósitos 
mobilizáveis por cheque e outros meios de pagamento e em conceder empréstimos. Através da 
sua atividade de intermediação financeira, os Bancos Comerciais participam no processo de 
criação de moeda tendo, por isso, a sua atividade muito regulamentada pelas entidades que 
gerem a política monetária: os Bancos Centrais. 

 

O sistema de reserva fracionária é composto por dois “tipos” de dinheiro: 

 
1 - Dinheiro do Banco Central: é todo o dinheiro criado pelo Banco Central independente 
da forma (notas, moedas ou dinheiro eletrónico através de empréstimos para bancos 
privados efetuados através de transferências eletrónicas, isto é dígitos informáticos). 

 

2 - Dinheiro de Banco Comercial: é todo o dinheiro criado pelo sistema bancário 

através de empréstimos concedidos aos clientes. 
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Multiplicador monetário 

O Multiplicador Monetário é um termo que designa a variação na oferta de moeda originada 
pela variação em uma unidade na Base Monetária. O Multiplicador Monetário representa 
assim o poder que os Bancos Comerciais têm para criar moeda através da sua atividade de 
depositário e de concessão de empréstimos. 

O valor do Multiplicador Monetário depende essencialmente de duas variáveis: a propensão 
marginal à retenção de moeda e a taxa de reservas bancárias. Dado que além de controlar a 
Base Monetária, o Banco Central controla também a taxa de reservas bancárias, este 
consegue ter um controlo praticamente total sobre a oferta de moeda. 

 

 

 

O gráfico mostra a “multiplicação” de $100, através do sistema de reserva fracionária (com 
diferentes taxas). Cada curva define um valor máximo.  

O mecanismo mais comumente utilizado, neste sistema, para medir a evolução de suprimento 
de dinheiro é especificamente designado por multiplicador monetário; calcula a quantidade 
máxima de dinheiro que um depósito inicial pode criar com base numa determinada taxa de 
reserva. Esse fator é designado por multiplicador. 
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Fórmula 

O multiplicador monetário (m) é o oposto da necessidade de reserva (R): 

 

 

Esta fórmula surge do facto que a soma das quantidades emprestadas pode ser formulada 
matematicamente como uma série geométrica (série que se obtém quando se tenta somar os 
infinitos nos termos de uma progressão geométrica com uma taxa comum de ). 

Para ajustar o escoamento (drenagem) de dinheiro (redução do impacto da política monetária 
devido à necessidade de manter uma parte do dinheiro sob forma física e à vontade dos 
bancos de ter reservas acima do montante exigido), é utilizada a fórmula abaixo, onde a 
“drenagem” é o valor percentual de dinheiro a manter sob a forma física e a Taxa de reserva 
preferida é a soma da Taxa de Reserva e a Taxa de reserva excedente do Banco: 

 

 

 

 

 

Exemplo: uma taxa de reserva (R) de 20% pode ser formulada da seguinte forma: 

 

Assim, o multiplicador monetário (m) pode ser formulado da seguinte forma: 

 

 

 

Este número multiplicado pelo depósito inicial indica a quantidade máxima de dinheiro que 
pode ser criada.  
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Conceito de “Base Monetária” 

A Base Monetária representa as responsabilidades monetárias líquidas do Estado perante a 
sociedade e corresponde à soma de todas as notas e moedas emitidas pelo Banco  Central e 
colocadas à disposição do público e que podem estar sob a forma de dinheiro na posse das 
famílias e das empresas ou sob a forma de reservas bancárias. 

A colocação na posse do público destas notas e moedas é efetuada através das operações de 
“open market”, constituindo estas uma forma do Banco Central controlar a oferta monetária, 
um importante instrumento de política macroeconómica.  

 
 
 

Conceito de operações de “Open Market” 

As operações de open-market (em português, operações de mercado aberto) consistem em 
técnicas de intervenção dos Bancos Centrais nos mercados monetários através da compra e 
venda de títulos (geralmente são utilizadas obrigações do governo). Através destas operações, 
os Bancos Centrais conseguem regular a oferta de moeda numa economia e, por essa via, 
influenciar as taxas de juro praticadas pelos bancos comerciais. 

 
 
 

Criação de dinheiro através do mecanismo “Quantitative easing” 

“Quantitative Easing” é a expressão anglo-saxónica utilizada para caraterizar uma política 
monetária ocasionalmente usada pelos Bancos Centrais e que pretende aumentar a quantidade 
de dinheiro em circulação na economia. Esta política, que está atualmente a ser usada pela 
Reserva Federal Norte-Americana (FED) para estimular a economia dos Estados Unidos, 
baseia-se na compra de obrigações de dívida pública por parte da autoridade monetária, de 
forma a aumentar a liquidez do sistema financeiro. 

Esta política tende a ser usada quando o valor da taxa de juro é próximo de zero, o que 
impossibilita a autoridade monetária de recorrer ao preço do dinheiro para estimular a 
economia. Por exemplo, a FED ao comprar obrigações de longo prazo, estará a baixar as taxas 
de juro de longo prazo, mantendo as taxas de juro baixas por mais tempo. Na Europa, esta 
política não reúne adeptos entre os economistas, porque é potencialmente geradora de 
inflação. Para evitar o aumento generalizado do nível de preços, a autoridade monetária terá 
que vender os títulos adquiridos, posteriormente à adoção da política. Uma operação delicada 
designada por “secagem” da economia. 
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Análise crítica 

 

Expostos os principais conceitos básicos do Sistema Monetário avancemos para a análise 
crítica e objetiva das consequências deste sistema sobre a sociedade. 

Concluímos que a dívida cresce a um ritmo exponencial que requer crescimento perpétuo para 
não entrar em colapso. Forçosamente, o crescimento impõe o consumismo à sociedade. Assim 
para potenciar o crescimento perpétuo, a Indústria programa o tempo de vida dos produtos 
que fabrica o que causa graves desequilíbrios no planeta; assistimos ao desperdício 
irresponsável de recursos do planeta mas os Governantes culpam o povo taxando-o, até 
quando? 

Convido a visionar a reportagem “A Indústria programa o tempo de vida dos produtos que 
fabrica …”, que evidencia a forma como a indústria programa a durabilidade dos produtos 
incentivando e até forçando ao consumismo. 

Por sua vez, o consumismo é estimulado pelos Bancos Comerciais de uma forma muito 
simples; ciclicamente e na última década quem não se lembra de ver os bancos potenciarem o 
crédito ao máximo, isto é, “oferecerem” dinheiro fácil às pessoas, quer através de cartões de 
crédito (muitas vezes enviados diretamente por correio), créditos para viagens, para móveis, 
para viaturas, para casas, para consumo, enfim créditos para tudo e mais alguma coisa? 

Pessoalmente, presenciei comportamentos muito duvidosos por parte de vários Bancos 
Comerciais, nomeadamente aquando da aprovação de créditos imobiliários com taxas de 
esforço próximas de 60%. Apesar de ter alertado os clientes acerca dos riscos deste tipo de 
operações, o acesso a “dinheiro fácil” potenciado pela aprovação do próprio Banco (que tira 
partido do facto da maioria das pessoas desconhecer os mecanismos básicos do funcionamento 
do sistema monetário) conduziu muitas famílias à insolvência. 

http://youtu.be/WAIrGxEuDk0
http://youtu.be/WAIrGxEuDk0
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Frequentemente oiço profissionais da Banca afirmarem que a culpa é exclusivamente de quem 
contrai créditos, uma vez que ninguém forçou ao endividamento. Devo discordar, pelo simples 
facto de que todo o sistema foi desenvolvido para forçar a maioria das pessoas a endividar-se. 
Mais grave ainda, é o facto de nenhum profissional da Banca explicar e exemplificar, aos seus 
clientes, que o vício de forma que carateriza o sistema monetário é bem real e que 
inevitavelmente força ao incumprimento das famílias e das empresas; é matemático. 

Convido aqueles que alguma vez contraíram um crédito a analisar as cláusulas dos seus 
contratos; concluirão que nenhum contrato de crédito/financiamento descreve este mecanismo 
de forma explícita nem identifica os riscos reais que são incontornáveis, por outras palavras, 
este mecanismo é ocultado intencionalmente. 

 

1ª Pergunta  

Não será uma obrigação e um dever de qualquer Instituição, o de informar e 
esclarecer devidamente os seus clientes? 

 

2ª Pergunta 

Não será crime ocultar, dos seus clientes, mecanismos que intencionalmente e 
inevitavelmente irão prejudicá-los no futuro? 

1 

 
Conforme exemplificado no capítulo “Como é criado o dinheiro?”, o valor inerente aos juros 
cobrados pelos Bancos não existe e como tal não é introduzido no stock de moeda, sendo este 
o mecanismo que provoca falta de liquidez nas economias mundiais, daí resultando crises 
cíclicas e repetitivas, que não são fruto do mero acaso.  

 

Analisemos como surgem as crises 

Conforme foi demonstrado anteriormente, a viabilidade do sistema monetário assenta na 
criação perpétua de dívidas promovidas através de empréstimos concedidos pelos Bancos 
Comerciais. Nos períodos em que os Bancos concedem crédito, há aumento do stock de moeda 
e naturalmente alavancagem da economia. 

A “cilada” surge quando a falta de liquidez na economia começa a fazer-se sentir; a maioria 
das pessoas e empresas será então confrontada com a realidade em função do nível de 
endividamento a que se expôs e eu diria, a que foi incentivada a expor-se. Mas também 
aqueles que não estão expostos ao endividamento podem ser vítimas deste sistema, conforme 
veremos mais à frente, nesta análise. 
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A falta de liquidez resultando do dinheiro que é cobrado pelos Bancos em forma de “juros” 
(pois como nunca existiu não foi introduzido no stock de moeda), sempre que é celebrado um 
contrato de crédito, o facto de os seus titulares pagarem juros à Banca, faz com que estejam a 
retirar dinheiro que circula na economia e consequentemente contribuem, ainda que de forma 
inconsciente, para a “descapitalização” da economia. 

Exemplo: uma família contrai um crédito de 100.000 € para a compra de uma casa. Para o 
exemplo, admitamos que o valor total dos juros a pagar ao Banco é de 30.000 €.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrapolemos agora este exemplo à quantidade de empréstimos existentes e percebemos que 
os Bancos “secam” gradualmente a economia; em determinado momento verificar-se-á que 
não existe dinheiro suficiente a circular para suprir todas as necessidades. Está assim instalada 
a crise. 

 

Com o surgimento da crise, as empresas serão inevitavelmente confrontadas com problemas 
de cobranças impossíveis, pelo facto de não haver dinheiro suficiente em circulação. Os atores 
da Justiça (Advogados e Juízes) desempenham então um péssimo papel que contribui para a 
aniquilação do tecido empresarial, movendo ações judiciais que visam penhorar e executar o 
património dessas empresas (que são na realidade vítimas de um esquema fraudulento da 
Banca). Concluímos então que a própria Justiça e os seus atores também contribuem para o 
agravamento da crise. 

Destes comportamentos, que estão em total desfasamento daquelas que seriam as medidas a 
aplicar, resultam falências e crescimento do desemprego. 
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O que acontece a uma família com um ou mais membros que ficam desempregados? 

O rendimento do agregado familiar vai naturalmente diminuir. Em paralelo o custo de vida 
aumenta (o que também não acontece por acaso, conforme veremos mais adiante). Perante 
este cenário, a maioria das famílias não consegue cumprir com as suas “obrigações” mas na 
realidade é forçada ao incumprimento conforme já foi demonstrado anteriormente. 

Quando as crises surgem, ocorre também a desvalorização do imobiliário. Este fator terá uma 
incidência dramática na vida das pessoas.  

Vejamos o que acontece quando uma família entra em situação de incumprimento; os Bancos 
exercem uma pressão psicológica arrogante e intimidatória sobre os “incumpridores”, 
culminando num processo de execução, do qual resultam 3 sanções; 

 

 

 

 

 

 

1 - As famílias, que por desconhecimento não se sabem defender, perdem o valor das prestações 
pagas até ao momento em que se verificou o incumprimento. 

2 – A casa é leiloada por um valor muito inferior ao seu valor real (beneficiando interesses 
instalados …). 

3 – A soma do valor pago (capital) e do valor resultante da venda da casa em leilão não é 
suficiente para liquidar a dívida; assim aquela família será forçada a continuar a pagar algo de 
que já não é proprietária, permanecendo numa situação que não lhe permite qualquer 
perspetiva de vida digna. 

 

 

 

Em Portugal, a legislação não protege  
as vítimas deste “esquema”. 

 

 

 

 

X X 
1 2 3 
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Sejamos coerentes 

Para além de fraudulentas, estas práticas põem em causa vários princípios e direitos 
fundamentais, condicionando também toda a economia global, o que tem incidências na vida 
de cada cidadão. 

 
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) espera que a dívida 
pública supere a barreira dos 130% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2014, 8,4 pontos 
percentuais acima do limite máximo esperado pelo Governo. 

Façamos ainda a seguinte análise. Havendo cada vez menos empresas em atividade (sendo 
crescente o numero de falências), o desemprego aumenta e a receita fiscal diminui 
drasticamente. Em paralelo, o desemprego cria despesa social para o Estado. Assim, face às 
exigências do memorando da Troika, a compensação da receita fiscal apenas é possível com os 
sucessivos aumentos de impostos que travam o investimento. A economia vai sendo asfixiada, 
estando à vista de todos que não é possível inverter a situação. A matemática assim o 
confirma. 

Portugal encontra-se em situação de Bancarrota ainda que os Governantes se 
recusem a assumir publicamente este facto. 
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1ª Pergunta 

Se no final de 2012 a dívida já representava 123,6% do PIB (com tendências 
crescentes), como poderemos pagá-la se não produzimos o suficiente?  

Exemplificação: 100% do valor que Portugal produz serve para pagar dívidas. Verificando-se 
um diferencial de 23,6% (no final de 2012), a consequência direta é o aumento de encargos 
com a dívida, isto é, mais juros. Quanto mais dilatado o prazo de pagamento maiores os 
encargos. 

 
2ª Pergunta  

Como pode haver crescimento, se não há empresas suficientes para integrar os 
desempregados? 

 
3ª Pergunta 

Como pode haver crescimento se os desempregados não têm economias nem acesso 
a crédito com regras justas para criar negócios? 

 
4ª Pergunta 

Para onde foram os 12 mil milhões de euros (que todos os portugueses estão a 
pagar) incluídos no valor total do financiamento que Portugal contraiu e que 
supostamente serviria para financiar a Banca Privada, que por sua vez deveria 
reintroduzir esse dinheiro na economia? 

 
5ª Pergunta 

Assistimos diariamente à falência de empresas, o que por sua vez desencadeia o crescimento 
do desemprego, levando inevitavelmente à perda de capacidade financeira das empresas e 
famílias para fazer face aos encargos, potenciando penhoras e execuções.  

O que têm feito os sucessivos Governos que autorizam este sistema que também é 
reconhecido pelo Banco de Portugal para proteger as Empresas e Famílias das 
consequências deste sistema fraudulento? 

 
6ª Pergunta 

Qual a legitimidade das instituições Bancárias para penhorarem e executarem bens 
por falta de pagamento quando na realidade estão na origem da falta de liquidez que 
força aos incumprimentos? 
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Não há outra forma de resolver a crise  

senão através do perdão de dívida.  

É matemático. 
 

 

Inconstitucionalidade / Crimes contra a Constituição da República 

Necessitaremos de cada vez mais dinheiro e a dívida continuará a crescer. Não há outra forma 
de resolver a crise senão através do perdão de dívida, sendo um processo matemático. 

Os Bancos Centrais criam dinheiro através de um sistema de dívidas que cria escassez, 
colocando um determinado e restrito grupo de pessoas numa posição privilegiada de acesso a 
todos os dados da economia que mais ninguém tem. Temos assim um grupo de banqueiros a 
quem foi atribuída a capacidade de imprimir dinheiro de uma maneira que protege os de 
dentro e prejudica todos os outros. 

É importante salientar que qualquer cidadão que crie dinheiro da mesma forma que o fazem os 
Bancos, é condenado por falsificação.  

Somos testemunhas da maior impressão de dinheiro falso da história. Este truque financeiro 
disfarça o “esquema” e oculta os culpados transformando o povo em escravos da dívida.  

Vivemos numa economia de "verme", onde a elite financeira é o "verme" que se alimenta do 
povo. Temos assim um “parasita” que manipula, vai crescendo e engrossando à custa de 
todos. 
 

Tais mecanismos estão em total oposição com o Artigo 101º da Constituição da República e 
põem em causa direitos e princípios fundamentais previstos designadamente nos Artigos 67º, 
69º, 72º, 81º, 86º, 87º, 99º.  

 Artigo 101.º (Sistema financeiro)  

O sistema financeiro é estruturado por lei, de modo a garantir a formação, a captação e a 
segurança das poupanças, bem como a aplicação dos meios financeiros necessários ao 
desenvolvimento económico e social. 

 Através da exemplificação demonstrada no capítulo “Como é criado o dinheiro) fica 
patente que o sistema monetário não garante a segurança das poupanças nem os 
meios necessários ao desenvolvimento económico e social. 
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 Artigo 67.º (Família)  

1. A família, como elemento fundamental da sociedade, tem direito à proteção da 
sociedade e do Estado e à efetivação de todas as condições que permitam a realização 
pessoal dos seus membros. 

 
2. Incumbe, designadamente, ao Estado para proteção da família:  

 
a) Promover a independência social e económica dos agregados familiares;  
 
b) Promover a criação e garantir o acesso a uma rede nacional de creches e de outros 
equipamentos sociais de apoio à família, bem como uma política de terceira idade;  
 
c) Cooperar com os pais na educação dos filhos;  
 
d) Garantir, no respeito da liberdade individual, o direito ao planeamento familiar, 
promovendo a informação e o acesso aos métodos e aos meios que o assegurem, e 
organizar as estruturas jurídicas e técnicas que permitam o exercício de uma 
maternidade e paternidade conscientes;  
 
e) Regulamentar a procriação assistida, em termos que salvaguardem a dignidade da 
pessoa humana;  
 
f) Regular os impostos e os benefícios sociais, de harmonia com os encargos familiares;  
 
g) Definir, ouvidas as associações representativas das famílias, e executar uma política 
de família com carácter global e integrado;  
 
h) Promover, através da concertação das várias políticas setoriais, a conciliação da 
atividade profissional com a vida familiar. 

 Ficou provado que o sistema monetário de reservas facionárias ao inverso do 
estipulado nas alíneas 1 e 2 a) não protege as famílias nem promove a independência 
social e económica dos agregados familiares; fica patente que destrói os agregados 
familiares. 

 

 Artigo 69.º (Infância) 

1. As crianças têm direito à proteção da sociedade e do Estado, com vista ao seu 
desenvolvimento integral, especialmente contra todas as formas de abandono, de 
discriminação e de opressão e contra o exercício abusivo da autoridade na família e nas 
demais instituições.  

2. O Estado assegura especial proteção às crianças órfãs, abandonadas ou por qualquer 
forma privadas de um ambiente familiar normal.  

3. É proibido, nos termos da lei, o trabalho de menores em idade escolar. 

 Ficou provado que o sistema monetário de reservas facionárias destrói o Estado 
Social; em Portugal, são cada vez mais as crianças a passar fome, impedindo 
nomeadamente o seu desenvolvimento integral. 
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 Artigo 72.º (Terceira idade) 

1. As pessoas idosas têm direito à segurança económica e a condições de habitação e 
convívio familiar e comunitário que respeitem a sua autonomia pessoal e evitem e superem 
o isolamento ou a marginalização social.  

2. A política de terceira idade engloba medidas de caráter económico, social e cultural 
tendentes a proporcionar às pessoas idosas oportunidades de realização pessoal, através de 
uma participação ativa na vida da comunidade.  

 O sucessivo aumento de impostos, devido à falta de liquidez que se faz sentir na 
economia, facto causado pelo sistema monetário de reservas fracionárias, tem vindo a 
retirar direitos aos idosos desmantelando a segurança económica a que têm direito. 

 

 

 Artigo 81.º (Incumbências prioritárias do Estado) 

Incumbe prioritariamente ao Estado no âmbito económico e social:  

a) Promover o aumento do bem-estar social e económico e da qualidade de vida das 
pessoas, em especial das mais desfavorecidas, no quadro de uma estratégia de 
desenvolvimento sustentável;  

b) Promover a justiça social, assegurar a igualdade de oportunidades e operar as 
necessárias correções das desigualdades na distribuição da riqueza e do rendimento, 
nomeadamente através da política fiscal;  

c) Assegurar a plena utilização das forças produtivas, designadamente zelando pela 
eficiência do sector público;  

d) Promover a coesão económica e social de todo o território nacional, orientando o 
desenvolvimento no sentido de um crescimento equilibrado de todos os sectores e regiões e 
eliminando progressivamente as diferenças económicas e sociais entre a cidade e o campo e 
entre o litoral e o interior;  

e) Promover a correção das desigualdades derivadas da insularidade das regiões 
autónomas e incentivar a sua progressiva integração em espaços económicos mais vastos, 
no âmbito nacional ou internacional;  

f) Assegurar o funcionamento eficiente dos mercados, de modo a garantir a equilibrada 
concorrência entre as empresas, a contrariar as formas de organização monopolistas e a 
reprimir os abusos de posição dominante e outras práticas lesivas do interesse geral;  
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g) Desenvolver as relações económicas com todos os povos, salvaguardando sempre a 
independência nacional e os interesses dos portugueses e da economia do país;  

h) Eliminar os latifúndios e reordenar o minifúndio;  

i) Garantir a defesa dos interesses e os direitos dos consumidores;  

j) Criar os instrumentos jurídicos e técnicos necessários ao planeamento democrático do 
desenvolvimento económico e social;  

l) Assegurar uma política científica e tecnológica favorável ao desenvolvimento do país;  

m) Adotar uma política nacional de energia, com preservação dos recursos naturais e do 
equilíbrio ecológico, promovendo, neste domínio, a cooperação internacional;  

n) Adotar uma política nacional da água, com aproveitamento, planeamento e gestão 
racional dos recursos hídricos. 

 Ficou provado que o atual sistema monetário de reservas facionárias destrói o bem-
estar social e económico e da qualidade de vida das pessoas, em especial das mais 
desfavorecidas; promove a injustiça social, não assegura a igualdade de 
oportunidades, não corrige as desigualdades na distribuição da riqueza e do 
rendimento; não zela pela eficiência do setor público. 

 

 

 Artigo 86.º (Empresas privadas) 

1. O Estado incentiva a atividade empresarial, em particular das pequenas e médias 
empresas, e fiscaliza o cumprimento das respetivas obrigações legais, em especial por parte 
das empresas que prossigam atividades de interesse económico geral.  

2. O Estado só pode intervir na gestão de empresas privadas a título transitório, nos casos 
expressamente previstos na lei e, em regra, mediante prévia decisão judicial.  

3. A lei pode definir sectores básicos nos quais seja vedada a atividade às empresas 
privadas e a outras entidades da mesma natureza. 

 Os sucessivos aumentos de impostos, que resultam do vício de forma do sistema 
monetário, sobrecarregam as empresas sendo incomportáveis para a maioria das PME, 
o que também origina falências. 
 

 Referente à alínea 2, o financiamento do Banif, restante Banca e nacionalização do 
BPN cujo buraco financeiro já era conhecido não será criminoso? 
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 Artigo 87.º (Atividade económica e investimentos estrangeiros) 

A lei disciplinará a atividade económica e os investimentos por parte de pessoas singulares 
ou coletivas estrangeiras, a fim de garantir a sua contribuição para o desenvolvimento do 
país e defender a independência nacional e os interesses dos trabalhadores.  

 Torna-se evidente que o endividamento que o sistema monetário de reservas 
fracionárias potencia, é uma arma com retardador que visa nomeadamente impor o 
liberalismo, obrigando os estados a privatizar os seus serviços públicos e transformando 
os cidadãos em escravos dos bancos e das grandes empresas multinacionais. Quando 
os efeitos do endividamento se tornam evidentes já é tarde demais, não parece então 
existir outra alternativa senão a aniquilação do poder do Estado (portanto, dos 
cidadãos), porque nessa altura o endividamento já reduziu inexoravelmente os recursos 
financeiros dos estados. 

Aparece assim o projeto liberal de reduzir o estado ao mínimo, concedendo o máximo 
campo de ação a empresas privadas, o que aparentemente se impõe como uma solução 
perfeitamente lógica. E assim, não parece haver outra saída senão a redução 
progressiva do financiamento dos serviços públicos e das prestações sociais (reformas, 
assistência na doença, desemprego). A um certo ponto do processo, a privatização dos 
serviços públicos vai acabar por parecer a única via possível de salvação, até porque o 
aumento da dívida ameaça levar o Estado à falência. 

 

 

O atual cenário económico é intencional. 

 
 

Urge denunciar e tomar consciência de que os maus resultados das medidas impostas 
pela Troika, FMI, BCE, ..., são intencionais e assentam nesse mecanismo fraudulento do 
sistema monetário que está a levar países à Bancarrota, o que por sua vez facilita as 
privatizações e inevitavelmente provoca o empobrecimento da população que se torna 
inconscientemente submissa. 

Assim, há cada vez mais países reféns que não conseguem sair da espiral, sendo 
forçados a aceitar diretrizes de entidades privadas, perdendo a sua soberania como é o 
caso de Portugal. 

Estas políticas visam forçar os países a aceitar a criação do Governo Central Europeu e 
posteriormente a implementação da Nova Ordem Mundial, da qual fazem parte as 
“sociedades secretas” Illuminati e Bilderberg. 
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O Clube de Bilderberg é uma conferência anual não-oficial cuja participação é restrita 
a um número de 130 convidados, muitos dos quais são personalidades influentes do 
mundo empresarial, académico, mediático ou político. Devido ao facto das discussões 
entre as personalidades públicas oficiais e líderes empresariais (além de outros) não 
serem registradas, estes encontros anuais são alvo de muitas críticas (por passar por 
cima do processo democrático de discussão de temas sociais aberta e publicamente). 

O grupo de elite encontra-se anualmente, em segredo, em hotéis cinco estrelas 
reservados, espalhados pelo mundo, geralmente na Europa, embora algumas vezes 
tenha ocorrido no Estados Unidos e Canadá. Existe um escritório em Leiden, nos Países 
Baixos. 

 

Propósito 

A intenção inicial do Clube de Bilderberg era promover um consenso entre a Europa 
Ocidental e a América do Norte através de reuniões informais entre indivíduos 
poderosos. A cada ano, um "comité executivo" recolhe uma lista com um máximo de 
100 nomes com possíveis candidatos. Os convites são enviados somente a residentes 
da Europa e América do Norte. A localização da reunião anual não é secreta, e a agenda 
e a lista de participantes são facilmente encontradas pelo público, mas os temas das 
reuniões são mantidos em segredo e os participantes assumem um compromisso de 
não divulgar o que foi discutido. A alegação oficial do Clube de Bilderberg é de que o 
sigilo preveniria que os temas discutidos, e a respetiva vinculação das declarações a 
cada membro participante, estariam a salvo da manipulação pelos principais órgãos de 
imprensa e do repúdio generalizado que seria causado na população. São cada vez mais 
a vozes que denunciam publicamente o propósito do Clube Bilderberg, isto é, a criação 
de um governo totalitário mundial. 

 

Participantes 

Quem são os membros participantes do Clube de Bilderberg? Membros de Bancos 
Centrais, especialistas em defesa, barões da imprensa de massa, ministros de governo, 
primeiros-ministros, membros de famílias reais, economistas internacionais e líderes 
políticos da Europa e da América do Norte. Alguns dos líderes financeiros e estrategistas 
de política externa do Ocidente participam nas reuniões do Clube Bilderberg. Donald 
Rumsfeld é um Bilderberger ativo, assim como Peter Sutherland, da Irlanda, um ex-
comissário da União Europeia e presidente do Goldman Sachs e British Petroleum.  

Rumsfeld e Sutherland compareceram em conjunto em 2000 na câmara da companhia 
de energia suíço-sueca ABB. A jornalista Clara Ferreira Alves, o político e professor 
universitário Jorge Braga de Macedo e Francisco Pinto Balsemão são três 
exemplos portugueses. O ex-secretário de defesa dos Estados Unidos e atual presidente 
do Banco Mundial Paul Wolfowitz também é um membro, assim como Roger Boothe Jr. 
O presidente atual do grupo é Etienne Davignon, empresário e político belga. 
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 Artigo 99.º (Objetivos da política comercial) 

São objetivos da política comercial:  

a) A concorrência salutar dos agentes mercantis;  

b) A racionalização dos circuitos de distribuição;  

c) O combate às atividades especulativas e às práticas comerciais restritivas;  

d) O desenvolvimento e a diversificação das relações económicas externas;  

e) A proteção dos consumidores. 

 Sendo a maioria dos Bancos privados e integrados na política comercial, qual o motivo 
para que os sucessivos Governos não travem as atividades especulativas dos Bancos?  
 

 Quem são os Administradores dos Bancos? Quantos já ocuparam cargos governativos? 
 

 

 

Há conivência dos Governos.  

 

 

 

Estes são apenas alguns exemplos de crimes praticados contra a constituição. O que dizer 
ainda da entrega da Soberania Portuguesa a entidades estrangeiras?  

Se continuarmos a ignorar e a agir como sempre fizemos sob pretexto de que “sempre foi 
assim”, estaremos a ser moralmente responsáveis e coniventes pelo empobrecimento cada vez 
mais profundo do país, das nossas famílias e pela falência das empresas, …, uma vez que 
apenas servimos esse mecanismo fraudulento. 

Urge denunciar e tomar consciência de que os maus resultados das medidas impostas pela 
Troika, FMI, BCE, ..., são intencionais e assentam nesse mecanismo fraudulento do sistema 
monetário que apoia o objetivo de levar países à Bancarrota, o que por sua vez facilita as 
privatizações e inevitavelmente provoca o empobrecimento da população que se torna 
inconscientemente submissa. 

Assim, há cada vez mais países reféns que não conseguem sair da espiral, sendo forçados a 
aceitar diretrizes de entidades privadas, perdendo a sua soberania. 

O atual sistema financeiro atingiu os seus limites tornando-se insustentável, esgotando-se 
assim uma modalidade de “roubo autorizado”, desconhecida pela grande maioria da 
população, mas que nos afeta a todos. 
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Conclusão em forma de “Opinião”  

 

Os países mais industrializados do mundo enfrentam uma grande crise da dívida provocada 
pela crise do crédito de 2008, após a crise das hipotecas imobiliárias e a queda do Lehman 
Brothers. Estas crises originadas por um colapso do crédito costumam ser muito mais 
prolongadas e profundas que as crises desencadeadas por um surto inflacionário. Grande parte 
do mundo enfrenta este “tsunami” da dívida à beira da bancarrota, como acontece com Grécia, 
Irlanda e Portugal. No entanto, podemos falar de bancarrota quando estes países possuem 
enormes riquezas em capital humano e recursos produtivos? De acordo com o atual sistema 
financeiro, sim. E é por isso que os serviços públicos estão a ser cortados e os bens públicos 
privatizados. 
 
Ao contrário da crença popular, o dinheiro que circula pelo mundo não é criado pelos governos, 
mas sim pela Banca Privada sob forma de empréstimos, que são a origem da dívida. Este 
sistema privado de criação de dinheiro tornou-se tão poderoso nos últimos dois séculos que 
passou a dominar os governos em nível mundial. No entanto, este sistema contém em si a 
semente da sua própria destruição, sendo o que presenciamos na atual crise: assistimos à 
destruição do sistema financeiro tal que conhecemos, dado que não existe qualquer tipo de 
saída pelas vias convencionais. Considerando os níveis colossais da dívida, tornou-se 
impagável. 

 
 

O colapso económico está iminente. 
 
 

Para compreender isto, há que referir que o sistema financeiro tem funcionado sempre como 
um gigantesco esquema “ponzi”, onde os novos devedores permitem manter a velocidade do 
crédito. Se se produz um colapso dos novos devedores, o sistema fica sem a opção de 
conceder mais crédito e, à medida que esta opção se cristaliza com o tempo, o sistema inteiro 
entra em colapso e requer injeções de liquidez na esperança de que os fluxos voltem à 
normalidade. A habituação do ADN coletivo à dependência do crédito produziu este retorno à 
normalidade durante várias décadas. Mas até o ADN acusa fadiga e nesta co dependência ao 
crédito recorda os sintomas da escravatura: é a escravatura da dívida. 

Este sistema foi criado há muitos anos atrás com a intenção de controlar “as massas”, 
mantendo-as escravas de um sistema que nunca lhes permitirá gozar de propriedade plena, 
ainda que a esmagadora maioria das pessoas trabalhe a vida inteira com essa intenção.  

Urge tomar consciência de que a principal responsabilidade recai sobre as Instituições 
Bancárias (protegidas pelos Estados), e contestar quaisquer ações intimidatórias e execuções.  
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Estamos a um passo de criar jurisprudência; eu próprio decidi enfrentar 2 Instituições com 
esse propósito e não baixarei os braços até conseguir vitória. Está na hora de condenar os 
responsáveis e levá-los a indemnizar quem prejudicaram. Naturalmente, também devemos 
questionar a legalidade dos contratos de crédito, partindo do pressuposto que os Bancos 
devem prestar um serviço, no caso, proceder ao empréstimo de dinheiro que supostamente 
têm nos seus cofres e só assim podem ser remunerados. Ora, conforme tivemos a 
oportunidade de analisar, os Bancos criam dinheiro a partir do nada, cobrando juros por 
dinheiro que nem sequer existe. 

Atendendo a que o sistema monetário de reservas fracionárias não permite garantir as 
poupanças que os depositantes confiam aos Bancos, também aqui estão em causa os 
regulamentos e contratos inerentes às contas poupança. 

Conforme demonstrado anteriormente, o dinheiro dos depositantes não está no Banco. 
Considerando o exemplo apresentado no capítulo “Como é criado o dinheiro?”, para um 
depósito de 10.000 € é criada uma reserva de apenas 200 €. Inútil referir que se todos os 
depositantes se dirigissem, ao mesmo tempo, aos seus Bancos com vista a levantar o seu 
dinheiro, seriam confrontados com a “dura” realidade de que apenas alguns conseguiriam 
proceder ao levantamento efetivo de dinheiro.   

A nacionalização criminosa do BPN também foi efetuada com o intuito de impedir que o 
mecanismo de reservas fracionárias fosse exposto “à luz do dia”, o que provocaria uma corrida 
aos levantamentos. Certamente muitas pessoas ouviram alguns Governantes (nomeadamente 
José Sócrates) afirmar que a nacionalização visou prevenir riscos sistémicos. Que cada um se 
questione e se interesse um pouco mais pelos assuntos políticos, pois a maioria dos 
portugueses simplesmente abandonou as suas vidas ao permitirem que outros decidam por si. 

Temos reguladores que não funcionam e fazem parte de um Grupo organizado que promove e 
apoia o saque do país e dos cidadãos; de um ponto de vista ético e daquelas que seriam as 
supostas obrigações de um estado enquanto pessoa de bem, promovem-se os incompetentes. 
Basta analisar o caso do Sr. Vítor Constâncio; Em 2010, ano em que errou nas previsões 
macroeconómicas, acompanhou o Governo Português na negação da crise mundial e falhou na 
regulação bancária, ao atuar tardiamente nos casos BPN e BPP, que custaram aos 
contribuintes portugueses um montante superior a 9.500 milhões de euros. Em acelerada 
perda de credibilidade no país, Vítor Constâncio foi nomeado vice-presidente do Banco Central 
Europeu, num mandato que durará oito anos e onde é responsável pela supervisão bancária.  

O que dizer ainda do exemplo do Sr. Eduardo Catroga que ajudou a negociar o memorando da 
Troika e que posteriormente foi promovido para a EDP, cuja privatização tinha acabado de 
ocorrer? São numerosos os casos como este. 

 
Nenhuma medida política resultará  

enquanto o atual sistema monetário vigorar. 
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O atual sistema monetário exigindo um crescimento perpétuo, levantam-se naturalmente 
outras questões que remetem para a sustentabilidade do planeta. É óbvio que a sede de poder 
e controlo das “Elites” também acabou por originar outros problemas de difícil resolução.  

Ou procedemos a uma profunda reforma do atual sistema ou continuaremos a alimentar um 
sistema que apenas contribui para a aniquilação das economias e por consequente das pessoas 
e do próprio planeta. É simples, o dinheiro não poderá continuar a ser um negócio e se o for 
deverá ser com regras lógicas e que não provoquem escassez. SÃO FACTOS MATEMÁTICOS. 

Estão a ser cometidos crimes contra a humanidade quer em Portugal quer na Europa e por 
esse Mundo fora. Assistimos de forma totalmente impune ao desrespeito dos cidadãos, dos 
seus direitos e das próprias Constituições. 

No passado, 2 Presidentes dos Estados Unidos propuseram imprimir dinheiro que seria 
emprestado sem juros e começaram a implementar esse sistema de forma gradual. Um era 
Abraham Lincoln e o outro era John F. Kennedy. Ambos foram assassinados.  

A ideia de que um Banco só é viável cobrando juros é falsa. É uma ideia cómoda para os 
bancos do sistema capitalista (o nosso), pois permite que Bancos e investidores possam 
ganhar dinheiro a partir de dinheiro; não só com os empréstimos, mas também com outras 
aplicações financeiras. Nada se diz, no mundo ocidental, acerca de outros sistemas bancários.  

Mas existem e funcionam. De facto, existe um sistema bancário baseado numa ideia simples e 
contrária: não se pode ganhar dinheiro a partir de dinheiro. Por outras palavras: os juros não 
são permitidos. Este é o sistema islâmico. 

A atividade dos Bancos ocidentais, para além de ser a mais lucrativa e mais destrutiva do 
planeta, é criminosa. 

O sistema está massivamente falido e só resiste porque as pessoas são forçadas a aceitar 
cheques e cartões de crédito enquanto “dinheiro”, quando, na realidade, são apenas dados 
informáticos sem nada para os justificar.  

A forma como a vasta maioria do “dinheiro” é posto em circulação (principalmente através de 
crédito concedido por Bancos Privados que emprestam dinheiro que não existe e que cobram 
juros pelo mesmo), revela que a maior parte do “dinheiro” utilizado para ser trocado por bens 
e serviços foi criado como dívida.  É totalmente insano; é por isso que as já avultadas dívidas 
crescem a cada minuto que passa.  

Os “booms” económicos (quando a produção e o consumo aumentam), dão origem a mais 
empréstimos pelos bancos para potenciar ainda mais o consumo. Assim, nos "bons tempos" da 
economia, as quantidades colossais de crédito gerado conduzirão inevitavelmente às épocas 
ruins, conhecidas por “depressões”.  
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Grande parte da desregulamentação financeira promovida desde os anos 80 consistiu em dar 
aos bancos a maior das liberdades para o montante das suas reservas. Deste modo, a clássica 
norma de reservas em torno de 10% ou 20% foi reduzida a níveis de 1%, e mesmo inferiores, 
como aconteceu com o Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan e Bank of America, que, nos 
momentos mais sérios, afirmavam ter uma taxa de encaixe de 0,5%, com o qual o 
multiplicador (m=1/0,005) permitia criar 200 milhões de dólares com um só milhão em 
depósito. E no período da bolha, as reservas chegaram a ser inferiores a 0,001%, o que indica 
que por cada milhão de dólares em depósito real, se criavam 1.000 milhões do nada. 
 
Esta foi a galinha dos ovos de ouro para a banca. Uma galinha que era de todas as formas 
insustentável e que foi assassinada pela própria cobiça dos banqueiros que se aproximaram do 
crescimento exponencial do dinheiro até que entrou em colapso, demonstrando que toda a 
ficção se asfixia na conjetura e nada é senão o que é. A solução que os bancos centrais 
ofereciam era muito simples: mal havia um aumento da inflação, elevavam a taxa de juro para 
assim encarecerem o crédito e bloquearem os potenciais novos empréstimos (cortando, desta 
forma, potenciais novos empréstimos) e incentivando, a taxas mais altas, o “aforro” seguro 
dos prestamistas. 

Como são os Bancos que detêm o controlo sobre a criação do “dinheiro”, através dos 
empréstimos decidem se vai haver um “boom” económico ou uma depressão aumentando ou 
diminuindo a quantidade de “dinheiro” que emprestam às pessoas. A diferença entre 
crescimento e depressão reside na quantidade de dinheiro vivo ou crédito disponível para fazer 
compras.  

O sistema bancário sendo controlado pela “Elite Global” (um pequeno grupo privilegiado de 
pessoas), essa mesma “Elite” controla a economia de cada país e influencia as decisões dos 
"líderes" políticos e económicos que, ou não entendem como o sistema bancário e a criação de 
dinheiro realmente funcionam (a maioria), ou trabalham conscientemente com os que 
controlam o sistema, favorecendo-os e sendo compensados por isso.  

Entende-se agora o abismo em que estamos e por que razão Governos e Bancos Centrais 
correm a tapar esses enormes buracos que o dinheiro falsamente criado deixou?  

Entende-se por que razão o FED e o BCE correm a resgatar o lixo dos ativos tóxicos criado 
neste tipo de operações?  

Apesar da óbvia insanidade deste “roubo legalizado”, as nossas mentes ainda permanecem 
fortemente formatadas e condicionadas para sustentar a ideia de que a cobrança de juros é 
essencial e que sem esse conceito a economia mundial colapsaria. Não é bem assim. A 
ditadura Bancária global orquestrada pela “Elite Global” é que colapsaria. 

O sistema de pagamento de juros não protege a humanidade. Na verdade, é esse sistema que 
cria pobreza, desigualdade e permite a acumulação do poder global.  
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Devemos constantemente questionar-nos:  

Quem é que este sistema beneficia? 
 

Da mesma forma, sempre que um político, economista, líder de igreja, jornalista, comentador 
ou qualquer outra pessoa, tente incutir uma ideia, vale a pena perguntar: Quem beneficia com 
o facto de eu acreditar na ideia que me “vendem”? A resposta sempre conduzirá ao motivo 
pelo qual a referida ideia está a ser alimentada e consequentemente a quem a alimenta.  

 

Nota final: 

Por ano, o Estado Português gasta muito mais com juros do que propriamente com educação. 

Uma vez percebido este sistema não surpreende que o Estado social esteja a ser destruído. 

 

 

Margarido 

Maio 201 

 

 

Adira ao Grupo MAIS INICIATIVA 

http://www.facebook.com/groups/maisiniciativa/ 
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Maio 2013 
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A intervenção censurada de Ivo Margarido 

Assembleia da República – 24 de Maio de 2013 
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Contexto 

 

Esta intervenção surge na sequência de várias diligências e pedidos de audiência dirigidos  
a várias entidades políticas, nomeadamente à Sra. Presidente da Assembleia da República,  
Sr. Primeiro Ministro, Ministro da Economia, Ministro das Finanças, Ministra da Agricultura, ..., 
sendo conveniente mencionar que todas foram ignoradas, por outras palavras, nenhum dos 
assuntos questionados obteve resposta. 

Assim, constata-se o total desrespeito dos direitos dos cidadãos assim como o incumprimento 
das obrigações e deveres das entidades públicas. Práticas como esta, por parte daqueles que 
nos “des”governam, devem ser expostas à luz do dia e denunciadas sem medo. É inadmissível 
que num país dito "democrático" os Governantes demonstrem diariamente que vivemos numa 
ditadura, ainda que camuflada. 

Perante os sucessivos incumprimentos e tendo esgotado todos os meios antes de avançar para 
as ações judiciais, e nessas circunstâncias pretendi exercer outros direitos que me são 
concedidos, a mim e a todos os cidadãos deste país, pela Constituição da República 
Portuguesa. Mais uma vez ficou patente que não vivemos em democracia "coisíssima 
nenhuma" e que os nossos supostos direitos simplesmente não existem. 

Já no exterior, esperavam-me jornalistas de vários meios (TV e imprensa) que imediatamente 
questionei; existe liberdade de imprensa em Portugal? É óbvio que não; alguns não hesitaram 
em confirmar tal facto e outros, apesar de não o afirmarem de viva voz, manifestaram a sua 
concordância através de gestos. Todos os assuntos que denunciei no exterior foram vetados 
pelos editores dos diversos meios pois incomodam os interesses instalados e colocam à luz do 
dia várias fraudes que prejudicam gravemente todos os cidadãos. Fui alertado para as altas 
probabilidades de tal acontecer. 

Tendo perfeita noção de que vivemos num esquema de manipulação à escala mundial, não tive 
quaisquer dúvidas de que nunca seria feito eco dos assuntos denunciados, objeto de diversos 
pedidos de esclarecimento, dirigidos às diversas entidades públicas. 

A lei é bem clara. Deveriam ter respondido mas continuam a considerar o povo é inculto, 
estúpido, julgando que todos continuam entretidos com novelas e demais big brother's e que 
não sabem defender-se. 

Esse tempo está a terminar. É necessário enfrentar os interesses instalados, que são os 
interesses de apenas um pequeno grupo que impõe sacrifícios aos portugueses de forma 
totalmente imoral e criminosa, obrigando-nos a financiar os seus interesses e ganância 
desmedida. 
 
 
Vivemos numa ditadura camuflada ... urge tomar consciência de que estamos 
inseridos num esquema de manipulação à escala mundial. A Nova Ordem Mundial 
avança a passos largos. 
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Texto integral 

 

 

Senhora Presidente da Assembleia da República, 

 

Invoco os Artº 2º, 3º, 21º, 48º, 50º e 51º da Constituição da República Portuguesa para 
pedir a palavra. 

Considerando que, enquanto Cidadão Português, os meus direitos estão a ser gravemente 
desrespeitados e até aniquilados, considerando ainda que as diversas Entidades políticas e 
Administrativas que tenho questionado nem sequer se dignam responder, venho exercer o 
meu direito de resistir a ordens que ofendem os meus direitos que me são concedidos na 
Constituição da República, exigindo participar neste debate. 

Começo por dizer que os Senhores estão equivocados. Democracia é respeitar a vontade dos 
Portugueses, Democracia é respeitar os direitos dos Cidadãos, Democracia é criar mecanismos 
que contribuam para a felicidade da sociedade. Já enganar os Portugueses com um programa 
eleitoral para se fazer eleger e posteriormente por em prática precisamente o contrário, depois 
de assumir o comando do país enquanto Governo não é Democracia. Mas tais práticas não são 
inéditas; Governos anteriores também usaram tais estratégias. Não reconheço legitimidade 
neste Governo. 

Continuo perguntando; o que se passa neste Parlamento? Será que se perdeu a consciência?  

Segundo o Artigo 147.º da Constituição (Definição), a Assembleia da República é a assembleia 
representativa de todos os cidadãos portugueses. Pois bem, está à vista de todos que é Falso. 
A Assembleia da República Portuguesa é a Assembleia representativa de alguns cidadãos 
portugueses, nomeadamente daqueles que são amigos dos que ocupam os mais altos cargos 
políticos e das corporações que empregam ex-políticos e futuros ex-políticos. 

Os dias passam, as semanas sucedem-se e ao longo dos meses nenhum membro do Governo 
ou Deputado aborda o verdadeiro problema por detrás da crise; levanta-se então a seguinte 
questão; será por desconhecimento ou é intencional? Pessoalmente, não tenho dúvidas de que 
o atual cenário é intencional. 

Vou utilizar um discurso simples e que todos os Portugueses entenderão. Por que razão 
ninguém fala do sistema monetário sendo este o único responsável pela falta de liquidez a que 
estamos confrontados e que resulta dos vícios de forma fraudulentos que caraterizam este 
sistema, designadamente a reserva fracionária? Uma vez que a reserva fracionária permite 
que os bancos emprestem várias vezes o dinheiro dos seus depositantes, os Bancos criam 
assim dinheiro a partir do nada, cobrando juros por dinheiro que nem sequer existe ...  
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A falta de liquidez resulta do dinheiro que é cobrado pelos juros, pois como nunca existiu não 
foi introduzido no stock de moeda. Logo, sempre que é celebrado um contrato de crédito,  
o facto dos seus titulares pagarem juros à Banca, faz com que estejam a retirar dinheiro que 
circula na economia e em determinado momento verificar-se-á que não existe dinheiro 
suficiente a circular para suprir todas as necessidades, o que inevitavelmente desencadeará 
falências e crescimento desenfreado do desemprego.  

Os Bancos Centrais criam dinheiro através de um sistema de dívidas que cria escassez, 
colocando um determinado e restrito grupo de pessoas numa posição privilegiada de acesso a 
todos os dados da economia que mais ninguém tem. Temos assim um grupo de banqueiros a 
quem foi atribuída a capacidade de imprimir dinheiro de uma maneira que protege os de 
dentro e prejudica todos os outros. 

É importante salientar que qualquer cidadão que crie dinheiro da mesma forma que o fazem os 
Bancos, é condenado por falsificação. Somos testemunhas da maior impressão de dinheiro 
falso da história. Este truque financeiro disfarça o “esquema” e oculta os culpados 
transformando o povo em escravos da dívida.  

Vivemos numa economia de "verme", onde a elite financeira é o "verme" que se alimenta do 
povo. Temos assim um “parasita” que manipula, vai crescendo e engrossando à custa de 
todos. 

Tais mecanismos estão em total oposição com o Artigo 101º da Constituição da República e 
põem em causa direitos e princípios fundamentais previstos designadamente nos Artigos 67º, 
81º, 87º, 99º. Pergunto: o que têm feito os sucessivos Governos que autorizam este sistema 
que também é reconhecido pelo Banco de Portugal? 

Assistimos diariamente à falência de empresas, o que por sua vez desencadeia o crescimento 
do desemprego, levando inevitavelmente à perda de capacidade financeira das empresas e 
famílias para fazer face aos encargos, potenciando penhoras e execuções.  

 Qual a legitimidade das instituições Bancárias para penhorarem e executarem bens por 
falta de pagamento quando na realidade estão na origem da falta de liquidez que força 
aos incumprimentos? 

O atual sistema financeiro atingiu os seus limites tornando-se insustentável, esgotando-se 
assim uma modalidade de “roubo autorizado”, desconhecida pela grande maioria da 
população, mas que nos afeta a todos. 

Torna-se evidente que o endividamento é uma arma com retardador que visa nomeadamente 
impor o liberalismo, obrigando os estados a privatizar os seus serviços públicos e 
transformando os cidadãos em escravos dos bancos e das grandes empresas multinacionais. 
Quando os efeitos do endividamento se tornam evidentes já é tarde demais, não parece então 
existir outra alternativa senão a aniquilação do poder do Estado (portanto, dos cidadãos), 
porque nessa altura o endividamento já reduziu inexoravelmente os recursos financeiros dos 
estados. 
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Aparece assim o projeto liberal de reduzir o estado ao mínimo, concedendo o máximo campo 
de ação a empresas privadas, o que aparentemente se impõe como uma solução 
perfeitamente lógica. E assim, não parece haver outra saída senão a redução progressiva do 
financiamento dos serviços públicos e das prestações sociais (reformas, assistência na doença, 
desemprego). A um certo ponto do processo, a privatização dos serviços públicos vai acabar 
por parecer a única via possível de salvação, até porque o aumento da dívida ameaça levar o 
Estado à falência. 

Se continuarmos a ignorar e a agir como sempre fizemos sob pretexto de que “sempre foi 
assim”, estaremos a ser moralmente responsáveis e coniventes pelo empobrecimento cada vez 
mais profundo do país, das famílias e pela falência das empresas, …, uma vez que apenas 
servimos esse mecanismo fraudulento. 

Urge denunciar e tomar consciência de que os maus resultados das medidas impostas pela 
Troika, FMI, BCE, ..., são intencionais e assentam nesse mecanismo fraudulento do sistema 
monetário que está a levar países à Bancarrota, o que por sua vez facilita as privatizações e 
inevitavelmente provoca o empobrecimento da população que se torna inconscientemente 
submissa. 

Assim, há cada vez mais países reféns que não conseguem sair da espiral, sendo forçados a 
aceitar diretrizes de entidades privadas, perdendo a sua soberania. 

 
Pergunto ainda; 

 Qual a legitimidade do Estado para financiar Bancos privados? Será este o propósito de 
um estado que se preze quando em paralelo se verifica a destruição do estado social? 

 Eu digo; os Bancos privados não têm que ser financiados pelos portugueses que não 
sejam seus acionistas. É criminoso impor tal medida ao povo português.  
 

 Vejamos o que diz a alínea 2 do Artigo 86.º da Constituição da República 
(Empresas privadas): 
 
“O Estado só pode intervir na gestão de empresas privadas a título transitório, 
nos casos expressamente previstos na lei e, em regra, mediante prévia decisão 
judicial”. 
 

 O que dizer do financiamento do BANIF e da restante Banca? Alguns Banqueiros 
afirmam que os portugueses aguentam. Tenham vergonha e aguentem da mesma 
maneira que impõem aos Portugueses. 
 

 Senhores Governantes, não será também criminoso nacionalizar um banco privado cujo 
buraco financeiro já era conhecido? Sim, refiro-me ao BPN. Não estaremos perante um 
caso de gestão danosa que tem contribuído diariamente para a ruína do país? Por acaso 
a Justiça foi atrás dos bens daqueles que saquearam o Banco, por forma a minimizar a 
dívida que os cidadãos foram forçados a suportar? 
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 Temos uma Justiça que não funciona, que é controlada e que permanece impune 
perante os seus evidentes erros. 
 

 Temos reguladores que não funcionam e fazem parte de um Grupo organizado que 
promove e apoia o saque do país e dos cidadãos; de um ponto de vista ético e daquelas 
que seriam as supostas obrigações de um estado enquanto pessoa de bem, promovem-
se os incompetentes. Basta analisar o caso do Sr. Vítor Constâncio; Em 2010, ano em 
que errou nas previsões macroeconómicas, acompanhou o Governo Português na 
negação da crise mundial e falhou na regulação bancária, ao atuar tardiamente nos 
casos BPN e BPP, que custaram aos contribuintes portugueses um montante superior a 
9.500 milhões de euros. Em acelerada perda de credibilidade no país, Vítor Constâncio 
foi nomeado vice-presidente do Banco Central Europeu, num mandato que durará oito 
anos e onde é responsável pela supervisão bancária.  
 

 O que dizer ainda do exemplo do Sr. Eduardo Catroga que ajudou a negociar o 
memorando da Troika e que posteriormente foi promovido para a EDP, cuja 
privatização tinha acabado de ocorrer? 
 

 Pergunto também: Qual o motivo plausível para que certas pessoas ex-detentoras de 
cargos políticos e administrativos recebam reformas “chorudas” para as quais nem 
sequer contribuíram na sua justa medida nem o tempo necessário, à semelhança do 
cidadão comum?  
 

Nenhuma medida política resultará enquanto o atual sistema monetário vigorar. Ou 
procedemos a uma profunda reforma do atual sistema ou continuaremos a alimentar um 
sistema que apenas contribui para a aniquilação das economias e por consequente das pessoas 
e do próprio planeta. É simples, o dinheiro não poderá continuar a ser um negócio e se o for 
deverá ser com regras lógicas e que não provoquem escassez. SÃO FACTOS MATEMÁTICOS. 

Façamos a seguinte análise: 

 Quem cria valor, o dinheiro ou as pessoas? É óbvio que são as pessoas; Então 
porque continuam os Governos a apoiar o capitalismo e as corporações que não 
respeitam quem cria valor?  

 
 Como pode haver crescimento, se não há empresas suficientes para integrar os 

desempregados? 
 

 Como pode haver crescimento se os desempregados não têm economias nem 
acesso a crédito com regras justas para criar negócios? 

 
 Convém perguntar: para onde foram os 12 mil milhões de euros incluídos no 

valor total do financiamento que Portugal contraiu e que supostamente serviria 
para financiar a Banca Privada, que deveria reintroduzir esse dinheiro na 
economia? Em paralelo é notícia de que Bancos Alemães se disponibilizam para 
financiar as empresas Portuguesas. 
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Analisemos ainda; se a dívida já representa mais de 123% do PIB, como poderemos pagá-la 
se não produzimos o suficiente? É matemático; necessitaremos de cada vez mais dinheiro e a 
dívida continuará a crescer. Meus Senhores; no imediato, a solução passa por negociar o 
perdão de dívida, não há outra forma de resolução. 

Estão a ser cometidos crimes contra a humanidade quer em Portugal quer por essa Europa 
fora. Assistimos de forma totalmente impune ao desrespeito dos cidadãos, dos seus direitos e 
das próprias Constituições. 

Outro assunto grave ao qual deve ser dada uma resposta urgente; o espaço aéreo Português 
está a ser “sobrevoado” por aviões que pulverizam os “Chemtrails” ou rastos químicos; Este 
assunto está a ser ocultado em Portugal; Qual a razão? Quem lucra com isso? 

Para além da incontestável ligação à tecnologia HAARP e geoengenharia, os efeitos nefastos do 
aumento de metais pesados no ar e nos solos (designadamente alumínio e bário) afeta 
gravemente a saúde de todos os seres vivos e o PH dos solos, o que terá incidências na 
agricultura a curto prazo, isto é, a produção biológica tornar-se-á gradualmente impossível. 
Curiosamente a MONSANTO (empresa norte americana) tem vindo a registar patentes de 
sementes e a alterá-las geneticamente resistindo nomeadamente aos tóxicos pulverizados; 
num futuro próximo, quem queira produzir alimentos será forçado a adquirir sementes 
patenteadas à Monsanto (o único produtor mundial). Coincidentemente, a 6 de Maio de 2013 
foi votada uma lei no Parlamento Europeu que ilegaliza todas as sementes não registadas. 

Sabemos que está em marcha a implementação da NOVA ORDEM MUNDIAL, surgindo cada vez 
mais relatos de que essa estratégia engloba a redução intencional da população mundial. 
Atendendo à toxicidade dos Chemtrails pulverizados, as consequências para a humanidade 
serão dramáticas. Estranhamente, quando analisamos as medidas políticas que estão a ser 
implementadas por esse mundo fora, inclusive em Portugal, há motivos para que os 
Portugueses se preocupem. Devem agir agora para travar esta loucura. 

Para concluir, resta-me dizer que vejo uma classe política na sua maioria mal-intencionada que 
nem sequer se preocupa com a condição humana e que o nosso país não tem condições para 
suportar as vossas mordomias e salários milionários. Quando analisamos os resultados do 
trabalho da maioria dos políticos não é necessário ser-se perito para perceber que não 
merecem sequer a remuneração de que auferem. 

Os Governantes afirmam que estão preocupados com a criação de emprego; pois bem, para 
além de Cidadão, sou também empresário Português. Solicitei, quer ao Sr. Primeiro-Ministro, 
Ministro da Economia e Ministro das Finanças agendamento de audiência para apresentar um 
Conceito que tem em simultâneo uma vertente empresarial e social, com potencial de criação 
de 7.000 postos de trabalho diretos e 10.000 indiretos nos próximos 5 anos. Deixe-me dizer-
lhe Sra. Presidente que ninguém se dignou receber-me. E os Senhores continuam a afirmar 
que estão preocupados com a criação de emprego? 

Senhora Presidente; o atual modelo governativo está obsoleto. O povo quer uma verdadeira 
democracia, uma DEMOCRACIA PARTICIPATIVA. Eu exijo a democracia participativa. 
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Exijo ainda a abolição do Conceito de partido político, pois são, na sua essência, grupos 
organizados que trabalham para garantir interesses instalados. 

É possível travar esta destruição; há soluções. Devemos focar-nos exclusivamente nos 
interesses do país e em proporcionar o bem-estar à sociedade. Urge implementar um conceito 
de medidas baseadas no interesse social e coletivo, abolindo o conceito de interesses 
individualistas de alguns grupos.  

Acabou o tempo daqueles que pensam apenas no seu umbigo, que praticam o compadrio, o 
favorecimento de Grupos económicos nos quais virão a participar ou têm interesses, acabou o 
tempo daqueles que fomentam a aplicação de medidas que visam forçar as privatizações 
roubando progressivamente aos Cidadãos aquilo que várias gerações criaram com o seu 
esforço e suor, acabou o tempo daqueles que julgam que o povo é seu escravo forçando-o a 
servi-los de forma imoral e vergonhosa, acabou o tempo daqueles que se servem do Estado e 
dos cargos que ocupam para atingirem os seus objetivos pessoais, acabou o tempo daqueles 
que favorecem as grandes corporações que um dia também elas foram privatizadas, 
premiando-se aqueles que as favorecem.  

Julgo que se justifique exigir que enquanto houver fome e miséria neste país nenhum cargo 
político aufira de remuneração superior a 1.500 € / mensais. 

Sra. Presidente, tanto haveria para dizer e não posso deixar de lamentar o facto de que 
também a Sra. Presidente ignorou o pedido de audiência que lhe dirigi.  

Que fique bem claro. Aqueles que não está aqui para servir o povo, EMIGREM 
IMEDIATAMENTE, o vosso tempo acabou e o povo português vai voltar a fazer história 
tomando as rédeas do seu país, do seu destino. 

Eu participarei nesta luta.  

 
 
Ivo Margarido 

24-05-2013 
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Alguns links relacionados com a ocorrência 

 

http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=653921&tm=9&layout=122&visual=61 
 
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/politica/detalhe/cidadao_interrompe_debate_quinzenal_para_criti
car_primeiro_ministro.html 
 
http://rr.sapo.pt/informacao_detalhe.aspx?fid=27&did=108654 
 
http://www.tvi24.iol.pt/503/politica/galerias-protesto-parlamento-debate-ultimas-noticias-tvi24/1453074-
4072.html 
 
http://www.abola.pt/mundos/ver.aspx?id=404146 
 
http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2013/05/24/protesto-de-cidadao-interrompe-debate-no-parlamento 
 
http://noticias.sapo.pt/fotos/foto-do-dia_176366/519f52dc0a03839e09001e29/#verfoto 
 
http://www.sabado.pt/Ultima-hora/Dinheiro/Cidadao-interrompe-debate-quinzenal-para-criticar.aspx 
 
http://www.record.xl.pt/fora_campo/interior.aspx?content_id=823625 
 
http://videos.sapo.pt/kr4LrJwE5W9cT04hSCvi 
 
https://www.facebook.com/IndignadosLisboa/posts/458713827555693 
 
http://pt-
ao.redes/sociais.com/index.php?option=com_community&view=videos&task=video&userid=371&videoid=28
695&Itemid=33 
 
http://noticias.netglobo.org/mais-categorias/parlamento/26927-protesto-de-cidadão-interrompe-debate-no-
parlamento-sic-notícias?jsn_setmobile=yes 
 
http://www.on-pt.com/?id=41339&feedcat=11&feedsubcat=26 
 
http://www.fofoki.com/noticias/homem-interrompe-debate-quinzenal-no-parlamento 
 
http://noticias.esquillo.com/Jornal_de_Neg__cios/2013/05/24/Cidadão_interrompe_debate_quinzenal_para_
criticar_primeiro_ministro 
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