
Resposta ao Jornal Expresso 

28.08.2021 

No dia 20.08.2021 o Jornal Expresso publicou uma notícia assinada pelo jornalista Hugo Franco 

com o título: “Os planos dos negacionistas nos canais Telegram”. 

Neste artigo faz referência a um “manifesto antivacinas”. Preferimos que seja designado como 

apelo à reflexão sobre a inoculação universal de uma substância experimental em menores de 

idade. 

Na sua notícia o jornalista faz referência a excertos do “manifesto” e apresenta a opinião de 

especialistas sobre o assunto. 

Apresentamos em seguida as evidências que fundamentam as afirmações do nosso apelo e 

desmentem as opiniões veiculadas pelo Dr. Filipe Froes, Dr. Tiago Correia, Dr. Gustavo Borges e 

Dr. Manuel Carmo Gomes, bem como pelo jornalista que subscreveu o artigo em questão. 

Imagem 1 - Extracto da notícia 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



Sobre o nome “manifesto antivacinas” 

O documento não manifesta ser “antivacinas”, apenas anti “vacinas” para a Covid-19. A 

extrapolação feita pelo jornalista não tem qualquer fundamento. Em parte alguma do folheto 

pode ser extraída a conclusão de que o documento apela à não vacinação em termos gerais e 

abstractos. O folheto é específico sobre as “vacinas” para a Covid-19. 

Sobre o óxido de grafeno 

O estudo que fundamenta a afirmação constante no folheto, publicado em 28.06.2021, indica 

que existem sólidas evidências da presença provável de derivados de grafeno na “vacina” da 

Pfizer. 

Pág. 22, conclusão: 

 

Detección de oxido de grafeno en suspensión acuosa (comirnaty) tm (rd1) 

Estudio observacional en microscopia óptica y electrónica 

https://everydayconcerned.net/wp-

content/uploads/2021/07/MICROSCOPIA_DE_VIAL_CORMINATY_DR_CAMPRA_FIRMA_E_1_H

ORIZONTAL.pdf 

A Universidade de Almeria não desmentiu a existência do estudo produzido por um professor 

desta Universidade. Apenas emitiu uma declaração onde expressa que o estudo não representa 

a posição da Universidade sobre o tema e que o mesmo não pode ser divulgado como sendo um 

estudo desta Universidade.  

https://twitter.com/ualmeria/status/1410884237377560579 

Acresce que a Universidade da Almeria não foi citada no folheto. Apenas demos a conhecer os 

resultados do estudo que efetivamente existe.  

Outras fontes a ter em conta: 

https://www.laquintacolumna.net/ 

https://www.bitchute.com/video/e0ssfOi1cUrS/ 

https://brandnewtube.com/watch/anVjxCenLZdttc9 

https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-

oxide-in-cov-19-vaccines 

Sugerimos que analisem, investiguem, encontrem outras fontes. Tem dúvidas? Muitas? Nós 

também! É por isso que somos contra esta inoculação experimental. 

https://everydayconcerned.net/wp-content/uploads/2021/07/MICROSCOPIA_DE_VIAL_CORMINATY_DR_CAMPRA_FIRMA_E_1_HORIZONTAL.pdf
https://everydayconcerned.net/wp-content/uploads/2021/07/MICROSCOPIA_DE_VIAL_CORMINATY_DR_CAMPRA_FIRMA_E_1_HORIZONTAL.pdf
https://everydayconcerned.net/wp-content/uploads/2021/07/MICROSCOPIA_DE_VIAL_CORMINATY_DR_CAMPRA_FIRMA_E_1_HORIZONTAL.pdf
https://twitter.com/ualmeria/status/1410884237377560579
https://www.laquintacolumna.net/
https://www.bitchute.com/video/e0ssfOi1cUrS/
https://brandnewtube.com/watch/anVjxCenLZdttc9


Sobre o cancro e a infertilidade  

A afirmação baseou-se na publicação da Dra. Sherri Tenpenny (Cleveland, Ohio), intitulada “How 

COVID -19 Injections Can Make You Sick...Even Kill You”. 

Vários médicos e cientistas levantam dúvidas sérias sobre a possibilidade de existirem efeitos 

adversos neste âmbito.  

https://www.lifesitenews.com/conference-stop-the-shot/stop-the-shot-8-19/ 

'Stop the Shot' Part II: Fertility Risks – LifeSite 

https://www.dovepress.com/potential-adverse-effects-of-nanoparticles-on-the-reproductive-

system-peer-reviewed-fulltext-article-IJN 

Sobre as mais de 20 mil mortes e 1,9 milhões de reacções adversas 

É necessário consultar o site da EudraVigilance para se conhecer os dados sobre as reacções 

adversas reportadas por profissionais de saúde e cidadãos que foram submetidos à inoculação 

com as “vacinas” para a Covid-19. 

Os dados em bruto estão disponíveis. A Agência Europeia do Medicamento não faz o tratamento 

e divulgação dos dados agregados.  

Assim, para se analisar os dados é necessário o seguinte:  

1. Aceder a https://www.adrreports.eu/pt/search_subst.html#; 

2. Escolher a letra “C” e procurar pela palavra “Covid-19”; 

3. Procurar pelos resultados de reacções adversas de 4 “vacinas” administradas no Espaço 

Económico Europeu: Moderna; Pfizer; Astrazeneca e Janssen, conforme imagem 1. 

Dentro de cada link associado à Covid-19 encontram-se gráficos sobre as reacções 

adversas. 

 

Imagem 2 – Lista de medicamentos constante na base de dados europeia de notificações de reações adversas 

4. Analisar os dados para cada uma das “vacinas” e somar.  

 

https://www.lifesitenews.com/conference-stop-the-shot/stop-the-shot-8-19/
https://www.dovepress.com/potential-adverse-effects-of-nanoparticles-on-the-reproductive-system-peer-reviewed-fulltext-article-IJN
https://www.dovepress.com/potential-adverse-effects-of-nanoparticles-on-the-reproductive-system-peer-reviewed-fulltext-article-IJN
https://www.adrreports.eu/pt/search_subst.html


Os dados detalhados sobre cada tipo de reacções adversas constam na tabela “Number of 

individual cases for a select reaction”. No exemplo abaixo foi seleccionada a reacção “cardiac 

disorders”. Para este tipo de reacção o gráfico “Outcome” indica 635 mortes, entre outros. Para 

se obter os dados globais de cada “vacina” é necessário seleccionar reacção a reacção e somar.  

Para consultar dados tratados de 31.07.2021 sugerimos a consulta de: 

https://alethonews.com/2021/08/02/20595-dead-1-9-million-injured-50-serious-reported-in-

eus-database-of-adverse-reactions-for-covid-19-shots/?fbclid=IwAR0wvsoYI-

oSoLGws1MU9xit46Ro9KwCISoM6QturrVHZ05u5j3c-TG-qcc&utm_source=pocket_mylist. 

 

 

Imagem 3 – Number of individual cases for a select reaction, Vacina Covid-19 Moderna, selecção “cardiac 

disorders”. 

 

Somadas todas as reacções adversas reportadas sobre as 4 “vacinas” acima indicadas é possível 

chegar aos números divulgados no folheto, designadamente 20.595 mortos (em 31.07.2021) e 

cerca de 1,9 milhões de reacções adversas. Aproveitamos para rectificar que 1,9 milhões se 

reporta a reacções adversas e não a pessoas individuais. Pela imprecisão pedimos as nossas 

desculpas, embora este aspeto não prejudique o essencial da mensagem uma vez que é público 

que estão registadas nesta data (28.08.2021) mais de 2.000 milhões de reacções adversas às 

“vacinas” para a Covid-19.  
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Assim, os dados disponíveis não nos permitem acompanhar a afirmação veiculada neste artigo 

de que existem dados robustos sobre a segurança destas vacinas. 

Muito menos compreendemos a afirmação do Dr. Filipe Froes “Seria impossível haver 20.595 

óbitos e milhões de reacções adversas graves associadas a qualquer medicamento 

autorizado”. Será que o coordenador do gabinete de crise covid-19 da Ordem dos Médicos 

(OM) não conhece os dados que estão disponíveis na Agência Europeia do Medicamento 

através do sistema EudraVigilance? 

Já sobre o comentário relativo à eficácia importa mencionar os dados publicados pelo Public 

Health England, em 14.08.2021, que indicam que as injeções para combater a Covid-19 

aumentam o risco de morte devido à Covid-19 para menores de 50 anos até 177,5%. 

https://dailyexpose.co.uk/2021/08/14/covid-19-injections-increase-risk-of-death-due-to-

covid-19-for-under-50s-by-up-to-177-5-according-to-public-health-england-data/  

Por fim, sobre o comentário do Dr. Tiago Correia sobre os eventos “raros ou muito raros” de 

reações adversas, os números são autoexplicativos e não são de todo menosprezáveis conforme 

ideia que se pretende transmitir neste artigo. 

Sobre o que está no “outro prato da balança” 

A putativa pandemia é fundamentada por casos positivos de testes PCR (Polymerase Chain 

Reaction). 

Contudo, os testes PCR não detectam infecções, de acordo com o criador do teste - Kary Mullis. 

https://drive.google.com/file/d/1wFh298BK7ElaGjtwxc4d9KxsZUZvl0Qa/view 

A própria OMS admite existir risco elevado de falsos-positivos nos testes RT-PCR. 

https://theblindspot.pt/2020/12/18/oms-declara-existir-risco-elevado-de-falsos-positivos-nos-

testes-rt-pcr/ 

https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05 

O Tribunal de Relação de Lisboa também determinou que o teste PCR não é válido para 

determinar a infecção por Covid-19 (ver ponto 17 do 

Acórdão).https://drive.google.com/file/d/1t1b01H0Jd4hsMU7V1vy70yr8s3jlBedr/view 

Por determinação da FDA, os testes RT-PCR vão ser retirados do mercado a partir de dia 
31.12.2021 justamente por produzirem falsos positivos.  

https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-

CoV-2_Testing_1.html 

https://forbes.com.br/forbes-money/2021/07/george-soros-e-bill-gates-formam-consorcio-

para-compra-de-fabricante-de-testes-de-covid-do-reino-unido/ 

https://www.thenationalnews.com/business/2021/07/19/bill-gates-and-george-soros-join-
buyout-of-covid-test-developer-mologic/ 

 

https://dailyexpose.co.uk/2021/08/14/covid-19-injections-increase-risk-of-death-due-to-covid-19-for-under-50s-by-up-to-177-5-according-to-public-health-england-data/
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https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05
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https://www.thenationalnews.com/business/2021/07/19/bill-gates-and-george-soros-join-buyout-of-covid-test-developer-mologic/


Assim sendo, não existem dados credíveis que fundamentem a afirmação prestada pelo 

epidemiologista Dr. Manuel Carmo Gomes ao Jornal Expresso relativamente aos quase 18.000 

mortos por Covid-19 em Portugal. Mortes com testes PCR positivos não são credíveis. Seriam 

necessárias autópsias para fundamentar a causa de morte. Foram feitas? Investiguem por favor.  

A propósito recordamos a resposta da Direcção-Geral de Saúde, ao Tribunal Administrativo do 

Círculo de Lisboa, sobre os únicos 152 certificados de óbito registados no SICO por Covid-19, 

até 18.04.2021, dos quais apenas 132 com teste laboratorial.  

https://andre-dias.net/wp-content/uploads/Fwd-Sentenca.pdf?fbclid=IwAR0g9I-

s0RO4pQ0D9d8XsTacKRC8y1P9IPuepf5NZ3vUL4ox_Adzp8Q60qU 

Nota final 

Lamentamos que o Jornal Expresso não faça a devida investigação de dados e que veicule 

notícias falsas. 

É falsa a afirmação que o folheto é anti-vacinas, sem contextualizar que se refere estritamente 

às “vacinas” para a Covid-19. 

É falsa a afirmação de que não existem mais de 20.000 mortes e de 1.9 milhões de reacções 

adversas registadas na Agência Europeia do Medicamento. 

É falsa a afirmação que o estudo sobre o óxido de grafeno foi desmentido pela Universidade 

de Almeria.  

É falsa a afirmação de que as “vacinas” são seguras. 

 

Apelamos à honestidade de todos os envolvidos nesta matéria. Aconselhamos que todos 

pesquisem exaustivamente todas as fontes disponíveis antes de decidir o futuro da vida dos 

filhos e pacientes. 

Apelamos à comunicação social para que cumpra o dever de informar com rigor e isenção. 

Gratos por toda a vossa atenção a este assunto vital para o futuro da humanidade. 

Disponham. Estamos aqui para vos servir com vontade de apurar todos os factos até ao 

esclarecimento cabal de tudo isto.  

 

 

Cidadãos Portugueses 

28.08.2021 
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https://andre-dias.net/wp-content/uploads/Fwd-Sentenca.pdf?fbclid=IwAR0g9I-s0RO4pQ0D9d8XsTacKRC8y1P9IPuepf5NZ3vUL4ox_Adzp8Q60qU

