
ATENÇÃO!

Não aceite vacinar os seus filhos!

Pais, avós, famílias, professores, profissionais de saúde, agentes e militares das forças de segurança

e a todos quantos se preocupam com a humanidade:

É urgente parar com a “vacinação” contra o Sars-Cov-2 e a Covid-19!

Existem substâncias tóxicas nesta “vacina” que estão a causar reacções muito adversas, em
diversos pacientes, terminando muitas em morte. 

Noutros tempos 50 mortes já teriam sido suficientes para a suspensão imediata de uma vacina…

Dados apresentados no website da EudraVigilance (da União Europeia), de 31 de Julho de 2021,

indicam que naquela data existiam registos das seguintes reações adversas: 

 20.595 mortos;
 cerca  de  1,9  milhões  de  doentes  (50%  graves)  com  outras  reacções  adversas  às

“vacinas" para a COVID-19, das quais 50% classificadas como “Graves”.

      Fonte: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/pharmacovigilance/eudravigilance

Todos os injectados com as substâncias que são veiculadas como “vacinas contra a Covid-19”

participam de uma experiência que ainda carece de dados científicos para a sua segurança. 

As bulas das “vacinas” não mencionam todos os seus componentes, omitindo, por exemplo, que

contêm óxido de grafeno, uma substância tóxica que pode levar à morte.1 

As  bulas  também não mencionam que  as  nanopartículas existentes  nas  “vacinas”  se  podem

depositar em diversos órgãos do corpo humano, com prevalência no pâncreas, nos testículos dos

homens  e  nos  ovários  das  mulheres,  aumentando  o  risco  de  problemas  cancerígenos  e  de
infertilidade. 2

1 Sobre o óxido de grafeno ver o seguinte estudo: Detección de oxido de grafeno en suspensión acuosa (comirnaty) 

tm (rd1). Estudio observacional en microscopia óptica y electrónica. Data de Publicação: 28 de Junho 2021. Disponível 

em 

https://everydayconcerned.net/wp-content/uploads/2021/07/MICROSCOPIA_DE_VIAL_CORMINATY_DR_CAMPRA_FI

RMA_E_1_HORIZONTAL.pdf

2 How COVID -19 Injections Can Make You Sick...Even Kill You By Dr. Sherri Tenpenny, Cleveland, Ohio. Disponível em 

https://drive.google.com/file/d/1vn6cadcAfSeiZyx_vdAPPUKhlt9S36i1/view

Qualquer questão: 
trabalhogrupo796@gmail.com

ensinodomestico@protonmai  l.  co  m  
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TAXA DE SOBREVIVÊNCIA E MORTE POR COVID 19 EM CRIANÇAS DOS 0 AOS 19

Declarações do Pediatra, Intensivista e membro do Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos, 
Dr. Francisco Abecassis.

"... o risco de um adolescente saudável ser internado é cerca de 1 para 100 mil, o risco de miocardite

(da vacina), de acordo com estes números que nós temos, é 6 vezes superior. Fará sentido vacinar

contra uma doença que não tem risco sendo que o risco da vacina pode até ser superior ao da

própria doença? Enquanto isto não estiver cabalmente esclarecido, não vamos fazer experiências em

crianças." 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=pA43kbuYlcE

Por que razão se pretende injectar as crianças com uma substância altamente

tóxica se elas estão imunes à doença que as “vacinas” pretendem

supostamente debelar?

Estas “vacinas” podem matar ou deixar sequelas permanentes. A responsabilidade por qualquer
dano às crianças (incluindo morte ou infertilidade) ficará sempre a cargo dos pais,  estando os
organismos públicos e as farmacêuticas ilibados de qualquer responsabilidade. 

Informe-se! Procure conhecer o que está em causa, quais os verdadeiros riscos. 

Muitos pais e jovens não consentem. Veja este vídeo inspirador:  https://rumble.com/vl24bf-pais-e-

jovens-no-consentem.html 

Links de acesso a acções e grupos (precisa de instalar o Telegram no telemóvel, aplicação gratuita): 
 Grupo Acção Postos de Vacinação https://t.me/postosvacinacao
 Grupo Acção ENSINO DOMÉSTICO do Telegram em https://t.me/ensinodomestico
 Grupo Acção ESCOLAS do Telegram em https://t.me/accaoescolas

Links de acesso a informação relevante: 
 Depoimentos Médicos e Números Oficiais:
https://drive.google.com/file/d/1nRTuYaz02-NVsmdQITZFjSzYYr-whNhK/view?usp=sharing
 Médicos que explicam que as vacinas não são seguras nem eficazes:
https://drive.google.com/file/d/1lqimYl5oLR0Zp082TG8-8jqCWQ4z25Ud/view?usp=sharing
 Comunicado de médicos – crianças e jovens não devem vacinar-se contra a covid-19:

https://drive.google.com/file/d/1KbagKGydqrHZQ-LFHHdzdmTqG7Q6lmGe/view?usp=sharing

Links de acesso a alternativas à escola: 
 Link de documento sobre ensino doméstico e individual:
https://drive.google.com/file/d/158vsl9hMdxg1250nS7jIfcAvL4kYwRlS/view?usp=sharing
 Minutas Habeas Corpus:
https://drive.google.com/file/d/1WGUpWMd_SaFRhMqIMWhhEt8EfbHVGW8s/view
 Link do Decreto-Lei 70/2021, 2021-08-03 – DRE, sobre o ensino doméstico e individual

https://dre.pt/pesquisa/-/search/168903099/details/maximized

CDC – Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (EUA)

Taxa de Morte por COVID-19 em crianças dos 0 aos 19 anos é de 0,00003%
Taxa de Sobrevivência em crianças entre os 0 e os 19 anos é de 99.997%

https://dre.pt/pesquisa/-/search/168903099/details/maximized
https://drive.google.com/file/d/1KbagKGydqrHZQ-LFHHdzdmTqG7Q6lmGe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lqimYl5oLR0Zp082TG8-8jqCWQ4z25Ud/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nRTuYaz02-NVsmdQITZFjSzYYr-whNhK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WGUpWMd_SaFRhMqIMWhhEt8EfbHVGW8s/view
https://drive.google.com/file/d/158vsl9hMdxg1250nS7jIfcAvL4kYwRlS/view?usp=sharing
https://t.me/accaoescolas
https://t.me/ensinodomestico
https://t.me/postosvacinacao
https://rumble.com/vl24bf-pais-e-jovens-no-consentem.html
https://rumble.com/vl24bf-pais-e-jovens-no-consentem.html
https://www.youtube.com/watch?v=pA43kbuYlcE

