
ACÇÃO CÍVICA DE INFORMAÇÃO 
CIS-ASSOCIAÇÃO DE JOVENS CRIATIVOS 
 
Pedimos a atenção de V/ Exas para a seguinte notícia de interesse geral e especialmente para 
o Município do Porto e o FC Porto, devido a uma acção de conspiração actualmente em vigor, 
como conquista da cidade e do clube pelo nazismo negro. A descoberta resulta de uma 
inevstigação durante 20 anos que prova  a conquista do poder pelos nazis ou socialistas, 
colocados no poder através de atentados terroristas constantes, através das actividades 
paralelas no exercício de funções públicas e com apoio do regime penal esquerdista, 
considerando a lícitude como crime e a indução do crime pelo Estado como direitos de 
conquista da raça e do território. 
 
Para esta acção cívica foi requerida às autoridades judiciais e políticas a necessária 
autorização, para além da autorização legal da Constituição e das leis em razão da prova 
documental. Como durante 30 dias nenhuma autroridade respondeu isso legitima esta 
publicação. 
 
A prova só é possível de alcançar através da 1ª fase da verdade relativa, devendo os 
médicos psiquiatras se juntar para estudar em Portugal o regime sombra dos barões negros 
que inventaram a escravatura e que usam a bandeira dos países brancos e o seu território 
como meio de culpa e através dos habituais chavões e a indução do crime para induzir a 
culpa, ou seja, é um estado sombra agnóstico, fazendo das instituições do Estado um fantoche 
ou Estado nulo depois da sua captura, desde o Parlamento às associações, que são capturadas 
e colocadas numa administração com nomes falsos e de dupla e tripla identidade. 
 
Uma das acções induzidas actualmente pelo Nazismo Negro nas zonas de transportes públicos 
e paragens de autocarros é a pedofilia, através do controlo da intuição humana. Por exemplo, 
nas paragens dos autocarros, mulheres negras com duas crianças enviam uma delas para 
sítios isolados, nomeadamente outras paragens de autocarros onde estão homens sózinhos, 
depois ficam à espreita em outra paragem, totalmente ecobertas por condição civil 
dissimulada. 
 
O nazismo negro não é essencialmente o dolo da intenção, mas sim a imbecilidade ou 
incapacidade de avaliação ou  cultura selvagem contra a cultura e religiosa, por ser esta a 
única cultura da igualdade e da liberdade. É a chamada doença do esquerdismo, que acha que 
o mais forte é que manda, e o mais forte é o poder colectivo dos selvagens (a ditadura), em 
suma a consequencia necessária da conduta e ainda conformação dos politicos que 
abandonam as suas funções com desculpas as habituais de que as entidades são 
independentes.  
 
Ora as entidades são independentes se alguém assegurar a sua independência, como por 
exemplo, o tribunal. É para isso que servem os cargos políticos e cada um com a sua função, 
pois os cargos politicos, segundo a Constituição, é que asseguram, através das respectivas 
competências, o Estado de Direito. Não havendo competeências não há Democracia e nem 
Estado de Direito mas sim a sua simulação. 
 
Não há dúvida que a população branca vai recorrer à resistência para se salvar e 
legitimamente. 
 



O que é a indução de um crime pelo estado nazi? 

 
É a preparação de actos simulados para atribuir a culpa a alguém, a um dirigente ou a um 
político. Para isso os nazis convencem as pessoas a colaborar através da falsidade e da prova 
forjada, por exemplo, na indução do crime de pedofilia com uso de crianças negras adpotadas 
ou vendidas ao regime negro, e serve para imputar a culpa ao branco. O caso actual da 
prostituição de crianças negras a partir dos terminais de transportes e nas paragens de 
autocarros é notório. O regime selvagem dos barões negros e da escravatura já está instalado. 
 
Por exemplo, a indução de racismo é para imputar a culpa ao branco embora como vitime. 
 
A invasão da Academia do Sporting foi uma conspiração através de influência psicológica. 
 
Os nazis vivem à conta do facilitismo e da revolução como falácia para conquista de adeptos 
imbecis. 
 
Em suma somos governados por negros, mas em território e cultura alheios deles. 
 
 

Sobre a captura da nossa associação pelo Nazismo Negro... de Angola, 

Moçambique e Guiné, em coligação com a máfia chinesa, que captura as nossas empresas, 
lojas, associações e municípios,  através da perseguição política ou das políticas 
incendiárias, dos actos terropristas de simulação de aciedentes naturais, e do uso das 
câmaras municipais para financiamento e perseguir da população e a sua cultura, com apoio 
dos tribunais negros e dos respectivos policias por eles mandados, através de minutas nazis, 
e induz  droga nos jovens como política de extermínio mas sob a alegação de liberdade (a 
ditadura das esquerdas nazis e não das esquerdas democráticas), decobriu-se o seguinte: 
 
A descoberta teve o apoio de vários médicos psicólogos e psiquiatras, e especialmente 
através de alguém que teve de se fazer arguido em vários processos-crime para se salvar e 
como meio de investigar a causa e a cabeça de toda a rede do nazismo negro. 
 
 
 
 

A captura do CIS - JUVECRIATIVA 
 
A nossa actividade associativa, iniciada em 1994 por escritura pública, foi tomada por 
organização terrorista a partir do Parlamento (PCP, Câmara do Seixal e Tribunal do Seixal, 
em coligação com a ordem dos Advogados, a PSP e a GNR, entidades onde o cartel coelctivo 
se reproduz - um cartel colectivo de partidos políticos ou estado sombra e que coloca as 
pessoas dependentes de apoios financeiros para capturar as suas vidas), e provado que o foi 
a mando do cartel Soares, Costas, Santos, Silvas, Lopes, nomeadamente os barões de 
origem africana e árabe, que encomendaram a morte do fundador desta associação por 
gaseamento em restaurantes de imigrantes injustificados (brasileiros comunistas 
contratados como mercenários, na Aldeia de Paio Pires, Concelho do Seixal). 
 
A vitima foi identificado para gasemento num dos restaurantes por um cabo da GNR, 
naturalmente pessoas insuspeitas para o Povo. 



As policias são mercenários dos nazis porque não são independentes, assim como os 
advogados e os magistrados. Eles são pagos pelo Estado eleito e que ao mesmo tempo usa o 
ecercício de funções para as actividades paralelas. Na margem-sul os advogados não 
existem pois eles são os testas de ferro da lavagem da despesa publica, da corrupção e dos 
bens roubados pelos tribunais comunistas (carros, terremos e casas). Os tribunais, os 
advogados e as policias são a protecção e a cumplicidade para que o resultado seja possível. 
 
 
A intenção da Câmara do Seixal com esta acção terrorista contra o CIS-JuveCriativa, foi a de 
esconder o desvio dos fundos da associação de inventoress em relação a uma actividade 
nacional e tomar as suas actividades, para criar uma associação falsa e escondida, destinada 
ao branqueamento de capitais e das  actividades de conquista pelo terrorismo, preparação 
do terrorismo e seu financiamento, através da separação de poderes e de nomes colectivos 
insuspeitos. Há centenas de associações falsas em Portugal que escondem estas acções e 
cada uma com a sua função ou para controlar todas as actividades através de um estado- 
sombra. 
 
E para isso a CMS encomendou processos-crime falsos e escondidos contra os fundadores, 
desde 2000 a 2017, tomando até processos já findos, mas às escondidas (ou seja, entre a 
rede de magistrados, advogados e policias das familias ou cartel de Carlos Soares Garcia, 
Corália de Almeida Loureiro e Alfredo Monteiro da Costa). 
 
O inicio da conspiração deu-se quando Carlos Soares Garcia fez desaparacer o Correio dos 
Títulos CCI-JuveCriativa Portugal, com um preejuízo de 15 mil contos, isto nos anos de 1997 
e 98. Depois Carlos Soares encomendou as sentenças dos processos-crime falsos a uma rede 
do alegado juiz Manuel Soares, da Associação Sindical dos Juízes. 
 
O resultado foi a doença induzida em dois restaurantes e a prisão do fundador da 
associação em três processos comunistas (entre os camaradas ou amigos), nos tribunais de 
Seixal, Setúbal e Almada. 
 
Os tribunais comunistas usam minutas com normas ideológicas e factos falsos, onde o 
contraditório é escondido e os advogados são autonomeados com a colaboração da Ordem 
dos Advogados, uma vez que dentro das instituições tudo é controlado pelo poder político 
introduzido pela dinastia Costa e Silva, de António Costa e de Francisca da Silva Vandunen. 
 
Várias empresas e associações têm sido capturadas gradualmente todos os anos, com o 
slogan “Isto é nosso”, em coligação com a máfia chinesa. E são vários os tipos de atentados, 
por exemplo, a simulação de suicídio, simulação de rixa, simulação de acidente, simulação 
de doença, simulação de negligência ou de erro, impostos forjados massivos para destruir as 
empresas, incêndios em florestas, fábricas e armazéns, negação e retirada do cartão de 
eleitor e do cartão de saúde a vários cidadãos, manipulação nos centros de emprego para 
simular a inscrição recente de pessoas que passam a vida toda no rendimento social de 
insersão (desde 1996/7), ou o abandono astucioso no atendimento municipal e no SNS, etc. 
 
Os comunistas têm a necessidade de ter sempre a iniciativa das leis, eles querem distrair a 
população com verdades ideológicas e usam chavões e meios de controlo previamente 
estudado (estado sombra), por exemplo, no inico das consultas ou do atendimento dizem 
“só tenho 5 minutos para o atender”. Passam o tempo na emissão de impostos forjados 



usando a fé-pública, e cuja intenção é induzir a criminalidade, até porque os artigos 31.º a 
39.º do Código Penal são uma falsificação grosseira do direito e pro isso não inclui a legitima 
defesa contra crimes politicos de indução do crime para imputar a culpa, através de um 
circuito de conspiração entre a rede política do estado sombra ou nazismo (sob a capa de fé-
pública ou sob a capa de estado de direito, ou sob a capa de democracia). 
 
Outra invenção dos nazis é a Triagem de Manchester, para escolher a prioridade, havendo 
traumatizado com a senha amarela e outras pessoas perfeitamente saudaveis com senha 
vernelha e laranja. A intenção é induzir doenças e a morte através do atraso de 
atendimento, e do ensino falso, ou seja, baseado na observação e não na experiencia e na 
ciencia (estado selvagem ou imbecilidade). 
 
O nazismo negro e a máfia-chinesa financiam-se nas finanças portuguesas e nas cãmaras 
municipais, mas também nas empresas e associações falsas, e nas camaras municipais é 
através de apoios a actividades falsas e criadas pelos funcionários.  
 
A Justiça é controlada pelo Juiz Mor da máfia, Manueal Soares, chamado para os procecssos 
dos atentados como sua rectaguarda, de modo a negar o contraditório e a investigação. 
 
 
 
 
 
 

ENTIDADE FALSA TERRORISTA 
 
 
A.P.I.I.C.I.S. - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE INVENTORES, INOVADORES E CRIATIVOS - 
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Morada: RUA DAS CEREJEIRAS LOTES 47/48 

2845-247 AMORA SEIXAL  

DISTRITO DE SETÚBAL 

 
Esta entidade é falsa e foi atribuida pela máfia Lopes a si mesma (Fátima Lopes, Patricia 
Lopes, José Lopes e Maldonado Lopes), com a protecção do Tribunal do Seixal, da PSP e da 
GNR, policias que executam as ordens dos tribunais sombra através de documentos falsos, e 
cuja assinatura é falsa, mas apostada numa folha com o timbre do tribunal e através da 
reprodução (nunca por assinatura pelo próprio punho). 
 
Foi descoberta uma acção e entidade paralela que está a camuflar as nossas actividades, e 
todas as nossas acções estão suspensas pelos comunistas, violando o artigo 46º da 
Constituição. 
 
Sff consultar o Website justiceleaks.org 
 



Realizado o Mapa Psiquiátrico do Comportamento e da Acção, trata-se do processo de 
conquista ou reconquista Muçulmana Agnóstica, tal como nos 40 e antes disso, que captura 
as actividades, empresas, associações e clubes desportivos, através de conspiração e 
atentados terroristas, ou seja, através de actividade paralela no exercício de funções públicas 
do Estado, desde o Parlamento às autarquias e passando pelos tribunais controlados pelos 
Soares e os Costas, os barões negros do tráfico de droga e de escravos africanos e árabes. 
 
Famílias como os Costas, os Santos e os Filipes, por exemplo no Benfica,  são os donos da CM 
Seixal e de tudo, usam o poder político como entidadwes proivadas da sua rede de 
interessdes e que se distribuem pelas autoridades, nomeadamente tribunais, advogados e 
polícias.  
 
A Ordem dos Advogados tem duas actividades, a paralela por autonomeações e a normal para 
outros processos. O Conselho de Deontologia é controlado pela máfia africana ou dinastia dos 
Costas. Para identificar as pessoas ques e queixam e as suas testemunhas fazem entrevistas 
falsas como se fossem investigação e os processos da extosão dos advogados mafiosos que 
exisgemn cauções de milhares de euros paratratar dos processos e depois desaparecem com 
o dinheiro.  
 
Ou seja, a Ordem dos Advogados representa a própria máfia e o regime nazi socialista. 
Colocadas as queixas e a prova documental as queixas ficam para sempre paradas, uma vez 
que a Ordeem dos Advogados e os Tribunais são a rectaguarda do crime. Disse a PJ ao 
conhecer o processo 509/00.6TASXL: “Os tribunais são a rectaguarda do crime.... De certas 
pessoas e familias.... Tenha cuidado!..  
 
Os tribunais são controlados como retaguarda de todas as actividades de guerra da 
reconquista, pelos Soares e Costas (entidades duplas), nomeadamente Manuel Soares da 
Associação Sindical dos Juízes, que toma os processos crime encomendados e dos atentados, 
como do Meco, por exemplo, criado para tirar votos a Passos Coelho nas próximas eleições 
(tipo de acções habituais sob a capa de realidade não produzida). Outra das acões do PCP, do 
Estado Islãmico agnóstico é criar acidentes nas estradas ou colocar sinais de trânsito falsos 
para enganar os condutores, em coligação com a PSP (ex: Barreiro), já que neste regime quem 
tem interesse nas multas é a entidade que as passa e quem tem interesse nos acidentes de 
viação é quem os investiga, é por isso que certas entidades são consideradas independentes 
(para camuflar a independência) e as polícias, que deviam ser independentes, são 
dependentes das entidades independentes e não independentes em si mesmas, sendo 
obrigadas pela lei falsa de tratar dos asssuntos em que a máfia está interessada directamente.  
 
Ou seja, de nada vale que o tribunal seja independente se a policia também não o for, 
porque havendo uma independente e outra dependente, é lógico que a independência ou 
imparcialidade é inexequível. Daí que a policia seja a força dos nazis para usar a população 
como bem entende, se a policia fosse independente e obrigada a indicar a causa dos factos 
nos relatórios e autos-de-notícia, seria dependente da população e não dos tribunais, e 
assim não havia estado sombra ou nazismo. 
 
Outra actividade é a escravatura nas universidades, para captura de matriculas através da 
burla das bolsas de estudo que nunca são atribuídas a 30% dos estudantes, mas sim desviadas 
para alunos sombra. Com a condução dos jovens para as universidades o regime nazi adquire 
o ensino falso e faz dos jovens brancos os seus guerreiros, tal como fizeram para ter os 



soldados alemães como escravos de guerra, ou seja, o soldado perfeito para as intenções 
nazis (estado sombra ou paralelo). Através da condução dos jovens para a universidade e para 
o programa Erasmus, sabendo que a maioria vai ficar para trás, é a política certa para a 
invasão comunista e para o ataque ao emprego e ao despovoamento, para depois inserir 
massivamente a imigração sob a faslidade dos refugiados ou dos coitadinhos, que em vez de 
lutarem na sua terra, a intenção é o facilitismo (invadir e roubar o que outros criaram através 
de chavões ou de direitos falsos). 
 
Neste momento, em flagrante delito, está e vigor uma conspiração para tomar a autarquia 
do Porto e o Futebol Clube do Porto, e participam nesta acção, em várias áreas, em acções 
simuladas e programadas, por separação de poderes como meio de lavagem da acção.... 
Jornalistas, juízes do estado islãmico agnóstico e advogados, e comentadores, em cartel 
colectivo de famílias comunistas, em suma os nazis ou nazismo-negro, e cuja ideia é 
exterminar a população judaica católica, ou seja, o branco. 
 
O caso Marega é uma provocação criada para instigação, já que os negros precisam de estar 
dentro das entidades para verificar o funcionamento e adquirir financiamento, como o 
Eusébio do Benfica... e daí o 25 de Abril, como início da conquista Muçulmana agnóstica. 
 
O incendio do Chiado foi uma conspiração para tomar a cidade de Lisboa. Entre os Rios foi 
uma conspiração comunista dentro do PS, logo a seguir à tomada do Governo pelo PS, 
através dos Costas, Soares e Silvas, com os disfarces de Guterreses, e que inicialmente se 
escondem em cargos mais baixos, mas são sempre os cabecilhas. Por exemplo, a criação de 
vigilantes nas entidades públicas serve de controlo nazi, antigamente as entidades públicas 
nunca tinham problemas, só depois de criada a ditadura de esquerda é que é preciso 
controlar a população através de vigilantes e dos sindicatos e das greves, e especialmente 
quando esta descobre os erros e falsificações, sendo de imediato abatidas por doenças 
induzidas, ou enviada para a prisão através de processos encomendados entre o colectivo 
das máfias Costa, Santos, Silva, Lopes, Soares. 
 
No Seixal, os médicos do SNS e os autarcas dizem aos utentes: “Só tenho 5 minutos para o 
atender”. Esta e a forma de abuso de poder para abandono e intimidação dos médicos, 
como Maribela Teixeira, Delfina Ribeiro, e outros do Seixal e Torre da Marinha, sob controlo 
da vereadora Corália de Almeida Loureiro. 
 
Associações como SOS Racismo e APAR são entidades fictícias, que servem para indução do 
crime e de lavagem das atividades terroristas (nazis ou romanas) e sobretudo para desviar 
as atenções . Por exemplo, o advogado António Falé de Carvalho é um dos mais perigosos 
(burla as pessoas que o procuram, recebe e abandona)... e a criar e a tomar as actividades 
dos outros ou dos interessados, como meio de negar a justiça através da criação de 
actividades sob a capa de fé-pública, até para raptar crianças a colocar nos colégios internos 
da rede (Madie, no Algarvve,  por exemplo). 
 
A APAR não tem membros ou associados, foi criada por politicos, violando o Código Civil e o 
processo Civil, e foi criada para controlar os presos, porque a maioria são pessoas inocentes 
e é preciso desviar as atenções em relação aos processos falsos e encomendados, e encobrir 
a indução do crime para enviar escravos para as prisões. É por isso que nas cadeias 
portuguesas os presos nunca têm advogados, são abandonados ou burlados por advogados 



auto-nomeados. Nunca foi permitido aos presos criar uma associação, e se fosse ela seria 
capturada pelas máfias da função-pública. 
 
A CM Seixal é a banca do terrorismo internacional islãmico agnóstico e ali se preparam 
todos os atentados em Portugal divido à protecção da mesma rede, e alegadamente criada 
por Luis Santos Costa e Da Silva Vandunen, uma rede de poder dentro dos tribunais para 
proteger as suas actividades e encomendar processos-crine contra pessoas e assim fazer 
assaltos, roubos e prisões sob a capa de fé-pública. Não é por acaso que a dinastia Costa 
também esteve na presidencia da CM Seixal, atarvés de Alfredo Monteiro da Costa, o negro 
que encomenda queixas-crime contra a população através do seu cargo, quando afinal se 
diz que é o Povo que se queixa e não o político do Povo. 
 
São os autores das burlas e das normas ideológicas para criar a invasão de contas bancárias 
e clonagem de cartões, por exemplo, na distribuição de gaz a casa de idosos (prova: caso da 
empresa da Cruz de Pau, no Seixal, já comunicado à PJ de Lisboa – participam os bancos 
através do abandono proppositado do Banco de Portugal e na omissão de confirmação da 
transação enviada ao titular por escrito ou mensagem). Todas as transações por internet 
têm de ser confirmadas por alguma forma de presença do titular da conta, ou assinatura ou 
pelo telemóvel ou por carta, mas os bancos omitem essa obrigação, basta copiar os 
números dos cartões para levantar dinheiro (prova do regime facilitista e da sua intenção de 
abandono). 
 
Desde Camarate, Entre os Rios, Meco, Chiado, os incêndios para captura das empresas e dos 
municípios fustigados, etc... e a captura da nossa associação pelos barões negros, SÃO 
AFINAL ATENTADOS DE GUERRA PARA CONQUISTA DE TERRITÓRIO E EXTERMÍNIO DA RAÇA 
BRANCA, QUANDO AFINAL OS CRIMES DOS BRANCOS SÃO INDUZIDOS PELA MAGIA NEGRA.  
 
Eles têm protecção para tudo a partir do Parlamento: Os Soares e Costas. Num Parlamento 
controlado pelos Soares do Bloco que estão sempre em iniciativas para criar normas 
ideológicas através de verdades ideológicas, ou seja, preparam as leis cuja acção terrorista 
de extermínio da população branca já está implícita. Não estão interessados no que o Povo 
pede e precisa, mas em inventar leis e direitos não solicitados ou que eles acham que os 
outros precisam, sendo esta a prova de delíriuo nazi ou psiquiátra, como se para cada 
segundo da vida fosse preciso uma lei. 
 
Os Soares e Costas são as entidades autoras de todos os atentados, com a cumplicidade da 
policia e a partir dos tribunais nazis ou muçulmanos agnósticos, usando as religiões como 
meio de angariação de rixas para colocar o Branco contra o Preto e vice-versa, conquistando 
assim os seus bens e territórios. 
 
Empresas e associações são capturadas através de atentados contra os seus dirigentes e 
fundadores, como foi o nosso caso, também com a encomenda de processos-crime 
escondidos (entre um determinado grupo islãmico agnóstico nos tribunais), devido ao 
regime criado e imposto por António Costa e Francisca Vandunen, colocando toda a sua 
rede ou dinstia dentro de uma Justiça flexível (tribunais, advogados e polícias). 
 
A CMJS gasta bilhões na conquista do território nacional e no estrangeiro, cuja lavagem é 
feita em atividades e associações fictícias criadas na própria câmara. 



A invasão na Academia do Sporting foi preparada pelos Soares, Costas e Filipes no Seixal, 
como retaliação do Benfica contra Bruno de Carvalho por causa das revelações deste com a 
questão dos vales oferecidos a árbitros (4 campeonatos seguidos à custa da conspiração). 
 
É a mesma rede do caso Rui Pinto e de Aníbal Pinto. Até o escrivão do processo Rui Pinto 
era ou é um Filipe (Processo Nº: 6255/15.9TDLSB). 
 
É a chamada Doença do Esquerdismo, pessoas doentias de intuição extremamente confusa 
(só gostam de confusão,  morte e riqueza fácil através da revolução, ou seja, do roubo... e 
alegando a igualdade quando tal é impossível porque é uma condição natural a 
desigualdade tecnológica e sendo esta o puxador da economia). Ou seja, a alegação de 
igualdade e de melhores condições de vida é uma política ou verdade ideológica. 
 
O Nazismo-negro (os nazis, ou seja os camaradas, ou seja os comunistas) controlam as 
Nações Unidas e a OM Saúde, entre outras actividades. A intenção é o extermínio global (a 
globalização e o pluralismo racial como meio de esconderijo das actividades e da troca de 
raças por extermínio). São mentalidades confusas, nada perguntam, apenas agem enter si. 
 
Slogans ou chavões como “isto é nosso” significa que é do grupo ou raça (os racistas 
capturam tudo a quem cria e constroi). 
 
Por exemplo a Droga é uma política comunista dos barões negros e chineses para 
exetrmínio das novas gerações (para apenas ficarem os idosos gradualmente), a partir das 
lojas, caixas e restaurantes, não é um negócio como querem fazer crer, sendo financiada por 
câmaras municipais e protegida por magistrados e agentes da GNR e PSP. A droga é 
impulsionada por influencia de uma rede preparada junto das crianças e adolescentes... e só 
contra os brancos, o que depois se torna dos brancos para os brancos pois estes deixam de 
poder partiucipar na sociedade e precisam de dinheiro para as suas vidas. 
 
A corrupção nos tribunais, para os custos dos serviços extras, é inesgotável a partir da 
despesa pública das câmaras municipais. Lisboa já é toda uma colónia comunista africana e 
árabe (através da guerra racial política). 
 
Para exterminar a população empresarial e associativa mandam matar os fundadores por 
simulação de doença (envenenamentos), em restaurantes onde há imigrantes injustificados, 
esencioalmente brasileiros (comunistas). Prova: O processo 509/00.6TASXL e seus 
derivados. Vemos a máfia brasileira em todo o lado, até nas clínicas de dentistas, embora 
haja dentistas brasileiros que são grandes profissionais e melhores que os portugueses, 
devido ao ensino extorsionista e ao uso da saúde como actividade privada. 
 
É PERIGOSO FREQUANTAR RESTAURANTES COM IMIGRANTES INJUSTIFICADOS DEVIDO AO 
GASEAMENTO ORGANIZADO, ESPECIALMENTE PARA EMPRESÁRIOS E DIRIGENETS 
ASSOCIATIVOS, E DAÍ A ELEVADA INCIDÊNCIA DE DOENÇAS E OS HOSPITAIS CHEIOS A 
PARTIR DE 1996/7. 
 
NOTA: Talvez seja fácil acabar com a guerra da conquista global nazi, no exercício de 
funções públicas para esconder a acção paralela e ter poder absoluto, basta divulgar os 
nomes dos envolvidos a nível global "para ficarem sem chão" e assim demitirem-se em 
escalada apropriada. 



 
 
Esta notícia resulta de 21 anos de investigação, tem pelo menos 2 partes verdadeiras em 3 
partes de diagnóstico, em relação ao dolo por intenção, a consequência necessária e a 
conformação. 
 
Para mais informação e prova documental, sff consultar o www.justiceleaks.org, 
especialmente todo o menu: ESTADO, ESPECIAL, JUSTIÇA. 
 
Local da investigação: Processo 509/00.6 TASXL, 1348/04.0TASXL, 1966/12.3TASXL e outros 30 
processos relacionados, desde 2000 a 2021. Um dos falsificadores de processos ligada ao juiz 
terrorista Manuel Soares, da ASJ, é Claudia Pina, a juiz de instrução de Rui Pinto, pessoa que 
aparece com aquele em processos no Seixal. Os juizes e advogados são auto-nomeados, 
alguns nunca foram magistrados e nem advogados pois nada sabem sobre direito penal. 
 
A PROVA DOCUMENTAL NÃO DEIXA DÚVIDAS: No Tribunal do Seixal produzem-se processos 
falsos diáriamente, com apoio doa falsificadores escrivães que se fazem passar por 
magistrados do MP e por Juízes de Direito, assinando qualquer documento: Carlos Prates, 
Isabel Doutel Dias e outros, tendo até a liberdade de criar penas de multa falsas, 
encomendar à policiia a prisão para pagar essas penas financeiras sob a coação de prisão, e 
encomendar prisões efectivas com um simples risco como assinatura (prova: processo 
312/02.9TASXL). Carlos Prates até ameaça as pessoas dentro do tribnunal com uma arma, 
para obrigá-las a pagar as penas de multa que inventa em coligação com Alfredo Monteiro 
da Costa, Corália Loureiro e Carlos Soares Garcia. 
 
 
 
Atentamente, 
CIS-Associação de Jovens Criativos ou JuveCriativa Portugal. 


