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Ddi*o,:ifl,l
Bem vindos ao primêiro numero do Novo Militante. Depois de

tantas dificuldades que encontramos pela frente, podemos finalmente
lançar esta nova publicação Nacional-§ocialista.
Os objectivos do NM não são a violência nem ao terrorismo,

beber copos e para estes
"camaradas" valentes em
frente das para

nóscom á Causa
uma coisa é

Para

necessidade de
existe uma
sabem agir

conformas as

perfeitamente que muitas pessoas.irão criticar duraménte as nossas
palawas, e é .isso que nós queremos, pois isto seria a prova que
muitas pessoas estáo longe de viver e pensar como autênticos
NACIONATISTAS!!!

Não queremos bater sempre "na mesma tecla, no entanto
julgamos importante dizer que a ideia de editar o NM foi com a
intenção de dar um novo rumo ao nosCo combate, para que novos
grupos autónomos sejam criados para contrariar a ZOGaria
mundial, assim como as suas marionetas democratas e
"defensores" da liberdade de enpressão. Os nossos inimigos ainda
podem rir dos nossos erros, das nossas deficiôncias políticas
bastante flagrantes... mas não por muito tempo, porque todos
juntos empenhados a 10096 na luta, conseguiremos de certeza
alcançar a VITORIA FINAL!!! VWA PORTUGAL - VIVA A EUROPA !!!

TTOBfrI''I'MA'TWfrJ(§: UM íTNI(O TIM, JTEilÍÇfrfr OTl ilIONfrfrfrT

Reproduzimos este artigo que apârecêu á alguns meses na revista britânioa "Spearthead"(1), que relata ao
pormenor o destino, trágico e épico, de Robert Mathews, fundado'r e chefe da organizagâo americana Bruder
Schweigen ( hmãos Silenciosos),

Durante meses, o F.B.I não conseguiu encont'af, rastos. Mathews, entretaÍrlo, acabou por recrutar um
ce,rto Thomas Martinez, pêrsonagêm de uma inteligência limitada e de uma moralidade mais duvidosa, ainda
que tenlasse livrar-se de notas falsas(2) nos pequenos mercados da região de Philadelphia, mas nunca nas
proximidades do seu domicilio e nunca duas vezes seguidas na mesma loja. Mas Martinez era preguiçoso e

gastou a maior parte do dinheiro no seu bairro. Os serviços secretos Íizeram as suas investigagões e chegaram

com façilidade alé ele. Martinez não demorou muito para contar tudo ao F,B.I. Martinez armou uma
armadilha a Mathews âo ôncoÍúraÍ-se com ele num quarto de um motel, no estado de Washington. Era lá que

devia ser preso pelo F,B.I, mas Maúews presserúiu qualquer coisa de suspeito e esquivou-se da armadilha,
com af,mà em puúo, Escapou simplesmerúe com uma mão ferida.

Finalmente localizaram-no num refugio na Ilha de Whidby, na costa do pacifico, onds ele foi cercado
pelos agentes do F.B.I. Segundo osjomalistas de Denver, Kenvin Flyn et Gary Gerhardt, autores do livro "Os
innãos Silenciosos", o esconderijo de Mathews foi revelado por um consumidor de cocaína com o nome de

Bill Soderquist. Este foi avisado por Mathews quÊ como ele se revelava incapaz de super,r a dependência da

droga, significava o fim da sua ligação aos lrmãos Silenciosos, Islo soava como uma ameaça de morte aos

ouvidos de Soderquist, que foi depois disso o único "Irmão §ilencioso" a beneficiar de uma imunidade
completo da parte do govemo.

Na Ilha de Whidby, Mathews e vririos companheiros foram cercados por 150 agentes do F.B.I, dos quais
5 equipas do S.W.A..T (3). Mathews permitiu aos seus companheiros para renderom-se, rnas rocusou
pessoalmente fazê-[o. Quando o F.B"I abriu negociações com ele, Mathews pediu que as partês sstentrionais
dos estados de, Washington, Idaho e Montana sejam anexadas para a criação de um lar Ariano. Mathews fez
saber que dispunha de binóculos infravermelhos que the permitia distinguir as placas de identificação dos

agentes federais. A um certo momento, ele sugeriu ao âgenlÊ Fiddler que se dissimulasse melhor atrás as sua

rirvorel Isto nâo fez rir o F.B.I que deu ordem para assaltar a cas4 ocupando o rés-do- chão com 8 homens.

Mathews ripostou com um intenso fogo de pistola-metralhadora através do soalho enquanto manobrava no
andar, obrigàndo os homens do F.B.I a retirar-se. Estes tentâÍam entêÍo aproximar*e por helicóptÊro, mas

Mathews oonseguiu recua-los com rajadas através do teto. Eles tentaram errtão gás lacrimogéneo, mas

Mathews tiúa uma nulscara de gás. Dois dias tinham passado e, quando ao corrtrário de cortarem a r{guu o
que podia arastar.se num ceÍco prolongado e uma cobÊrtura medíatica nacional, eles decidiram reduzir a casa

a um monte de cinzas com ajuda de projêcteis incendirlrios. Quandô a casâ começou a arder, Mathews oncheu

uma baúeira de ágaa , meteu a sua máscara de gás e emergiu. Mas o incêndio foi tão violento que o andar
desmoronou-se até ao rés-do-chão , precipilando Maüews fora da baúeira para dentro de um braseiro onde

encontÍou a morte.
Em cada ano, no dia 8 de dezembro, dia da sua moúe, ôm 1984, militantes racialistas reúnem-se na Ilha

de Whidby paf,â. comêmoraÍ o seu sacrificio. Algumas organizações tentaram imitar a tiictica dos Irmãos
Silenciosos, mps todas foram destruídas salva a excepçâo da última" que so fazia chamar Iixercito
Republicano fuiano e operavanonoroeste dos Estados'Unidos. '

NOTAS:
(l) Spearhead: P.(). Box 117i Welling Kenl, DA 163 DW / Grã-Bretanha.
(2) Empenhados ilurna gueÍra total contra o sistema, os Bruder Schweigen uülizaram , tal como todas as

'guerrilhas, meios de tal forma extremôs como ataques a bancos ou utilizaçâô de dinhóiro falso para

financiar as suas acções.
(3) Unidades anti-terrorista da policia americana, comparados aos G.O.E.

mas clar á,§o§rpreender a
da Causa NS.

Todos nós devemos
possível vitória dos
ser no dia á dia: Ser
vestir, mas acima de
numa militancia activa
do dia ou da noi
(colagem de
panfletos e
Movimento

combate em defesa

todas, que uma
no§sa maneira de

maneira de se
que 8e traduz

a qualquer hora
propaganda,

buição de
do nosso

tea
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§,sItürtoS & D ÍrerÍôe.r
Justicfl & Liberdade: Apartrado 14.12I,1064 Lisboa Codex, Portugal.
Luz Ofensiva: Apartado 2229,4552 Matosinhos Codex, Portugal.
Dogs Of War: Apartado 50.445, 1700 Lisboa, Pornrgal.
M.N.S.A: Aparado 209,990I- Horta Codex, (Açores) Portugal.
LYP: Apdo. 2025, CP 28924, Alcoron- Madrid-Espanha.
Juventude R?dical: Apdo de correios 2.026,09080 Burgos, Espanha.
La Çamisa Neera: Apdo de coreos 3.105,04080 AlmeriaEspanha.
L'Autre Histoire: §FPLA, BP 3, 35 134 Coesmes, France.
ANEC: BP 2I,F 44530 Saint Gildas des Bois, France.

Le Flnmbeau: BP 5087 Caen, France.

Militant: BP 154, 75463 Paris, France.

Jeune Resistence: BP 13, 06301, Nice France.

Jeune Nntion: BP 1030,69201 Lyon, France.
L'Aencre: 12 rue de Sourdiêre, F75001, Paris, France.
Avansuardia: L. Fonte, c.p t70,91100 Trapani, Italia.
L'Uomo Libero: C.P 1658, 20 123 Milano Italia.
MNSZ: Postafiot L72,l24I Budapest, Hungria.
Ylastenecka Fronta: Box 2, Brno 62100 República Checa.

NSDAP-AO; PO Box 6414, Lincoln, Ne 68506 USA.
Prisoner Of War: StormWatchhful,2626 WParrish tf 2l3,Owensboro, Kentucky
42301 USA.
Arvan Nation: POBox 362,hayden,Idúo 83835, USA.
NAô,WP News: PO Box l0625,New Orleans, la 72081 USA.
SIEGR,UNEN: R. Landwehr, PO Box 6718, Brookings, O 97415 USA,
14 Words Press: HCO1 Box 268K, St Maries, Idúo 83861, USA.
Thunderbolt: PO Box 4063, Marrietta, Georgia 30061, USA.
Klan Krusader: Box 32105, Chicago, III60632 USA.
National Vaneuard: PO Box 90, Hillsboro, Würginia 24946, U§A:
Boletim-EP: Cx Postal 1101, Ag. Menino Deus, 90151-970 Porto Alegre RS Brasil.

9como soldados polÍticos que somos, é importante, e um dever,
mantermo-nos Íníormados sobre as actÍvídades dos nossos camaradas cã em
Portugal e no estrarrgeÍro, por isso deixem-se de preguiça, es«evam,
com?rem, divulguem e não se esquecenn: se {uereffios obter resultados
positivos temosque dar omâximo de nôspela nossa RaÇa e Nação...
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Ã atnericanrização e a sua cultura ao sêrvlço do lucro'
Dos Mc Donalds á Coca Cola, das Levis Strauss ao Rap, não há um

aspecÍo da vida quotidiana que escapa ao modelo americano. Como é fácil
dá deduzir, a sub qrltura americana é difundida pela indusÍria dos discos,

cinemas e da IV, çtr11e a Er:ropa consome abundanlemente ao ponto de

comprometer a sua vitalidade cultural.
o aominio americano sobre a economia mundial é tão Ílagrrante, çlue

com o apoio poderoso dos judeus de wall-street, os E.J.A, (Estados

Judaicas àa .América) têm todos os meios para {gprnar ( e dominam!) o
'mundo 

çÍraça á w e outros meios de comunica§ião social. A cultura de

uma Nação não se limita certamente á fl/, no entanto ela está envolvida
nesta "batalha cultural", onde a publicidade dos produtos é destinada a

milhões de pessoas confortavelmente sentadas nos seus sofás' Ãs séries, os

filmes, as variedades ect... constituem o essencial dos programas, com o

único objectivo de cativar o maior número de têlespectadores em via de

induzi-los com men§agens publicitárias, levando assim as massas ao

consumismo desenfreado e patétiCo pnra o "belo prazer" dOs grrandes

capitalistas.
Ã industria cultr:ral judeo-americana aproveitou-se

deste meio á jâ algrumas décadas para sê lançax ao assalto

da Huropa. Os seus congéneres Europeus ao ver que este

meio era um bom modo para enriquecer, adoptaram e§§es

métodos, difundido assim o que quer que seja desde que

tenham audiências e lucros.
Em cada dia que passa, esses policias do mundo vão impor-nos a toda

força a sor moral cosmopolita, símbolo da sua sociedade "li\rrê" onde está

centralizado o império demo-capitalista liberal, leva"ndo assim o nosso

velho continente á decadência social, cultural e ao inferno da

mestiçagem, esquecendo os valores que são nocivos para a preservação

da ldentidade Europeia.
Nós, como defensores da Vangruarda Nacionalista e dos interesses da

Europa, devemos utilizar todos os meios possíveis para denunciar as

detr:ipações deste $i$tema cortompido pelo poder e a ganância do

capital. Íemo" o dever legÍtimo de avisax a população Branca_(adormecido
peio corúormismo burgruês) da ameaça judeo-americana e a da sua cultura
ãnvenenada. Está na hora dos grrupos nacionalistas boicotarem de

qualquer forma todas os hipermercados, produtos alimentares, vestuários

""t... 
M*d. in EUÃ,. Saem a rua e grritam bem alto: Contra o imperialismo,

contra a ditadura do Capital, contra os Ocupantes e cOntra os Opressgres,

Europa em pé de guerra contra os "B1g Brothers" em defesa da nossa

cultuiae danossanár"nçaracialll! Vámm*** cÊ@ m@mn@[g[

Relatório das .ã,cções dgs Grupos .ã,utónomos Nacionalistas.

Ettes grupos acÍuam desde há alguns anos numa pequena cidade da
costa Norte de Fortugal..Épesar de serem constantemente pers-eguidoa
pela policia do Z.O.G, essés camaradas não desistem de lütar.cãntra o
sislema, agem semprê de forma nípida e inteligente para enganar as
autoridades quê os quêrem prender parâ os identiÍicar, Um exempki de
dedicação que muitos camaradas deveriam seguir. Vamos ver o qüe
eles têm para nos dizer.

Gomo actuarn?
Tendo em conta que muito do material é ilegal, os G..A,.N actuam da

seguinte forma: distribuição de panfletos nas caixas de correio, colagem de
cartazes e utilização de pinturas com spray.

Ãctualmente já lançaram o N" 0 do boletim ideológico "Ãcção Directa
NR" e estão a preparar o N" l.
O queiá fizeram neste ano de 1999?

Ã partir de 1998 e durante este ano de 1999 foram
distribuídos mais de 8000 autocolantes de "Orgulho
Branco", 2500 panfletos do "Ler ê Pensar", venderam-
se exemplares do "Justiça & Liberdade" e da Fanzine
"Luz Ofensiva". Distribuíram-se centenas de panÍletos
da Ãcção Fundacional Nacionalista. Para além disto,
foram colados em 98 algumas centenas de cartazes
conta a Regionalização, conta o capitalismo, conta a
droga, conta a §ociedade Multiracial...

Este ano colaram-se centenas de cartazes contra o 25
agressão americana contra a Servia.
Ouem são os elementos dos G.ã,.N?

São jovens NS/NR que lutam de forma semi-clandestina.
Ouais os seus objectivos?

Formar Grupos .§utónomos em todo o País, organizando e pondo em
contactos as diferentes células e grupos gue actuam de forma dispersa pelo
o nosso PaÍs,

SWo iBirefu contra o t,egrrrrer

3nga, Peto Sobo, PoIfi &aúot

06 07



gffouo glíilawte üo* gttrlüenb,

Mlchel-Roch Faci é um soldado Nacional §oclalfuta de brlgem
Córsega. Ele consldera-se um sucessor da cavalarla e das
§orças SS. Em 1991 estrve ao lado de Saddam Hussein na

do Golfo e combateu entre 1991 e !99§, com a sua
Brigada "Chikago", na Bó§nla contra os sérvios. No Íinal do
ano de 1992 foi gravemetúr fer{do. Queremos aüsar os nossos
leltqres que a entredsta nâo é da nossa.tot*l autoria, no
entanto ffvemos a autorlzaçâo do Michel para passar as vrír'ias
perguntas/respostas que ele nos mandou, (para nos mostrar os
seus combates em prol da nossn Raça).

Apre§enta-te aos nossos lei;tores?
Quando aproximadamente no ano 1170, os Vikings partiram paÍa atÃcaÍ o reino da Sicflia,

fizeram escala com os seus drakkars para se abastecerem no porto mais meridional da Córsega.
Os Córsegos latinos, pequenos e morenos, ao ver deserúarcm estes $andes homens louros

ou ruivos, chamaÍam-nos "os homens do bonito rosto", em latim "boni faci', o que deixava um
nome ao porto Bonifacio. Mas algws tempos depois de terem ido embor4 notou-se que algumas
donzelas sensíveis ao encanto setentrional, esperavÉún bebés! Isto gerou rün certo incómodo e
esses Íecém-nascidos de pais desconhecidos, não eram os lindos'rostos más simplesmorte os
"rostos", os "faci", tal foi as origens da minha família!

Sou portanto Michel-Roch Faci, conde de Piémont-sardaigne, caçador de comunistas e de
outros resíduos cosmopolitas sob o meu nome de guerra de Michel Leloup (o lobo).
Desde ouando lntas pela nossa nobre causu?

Comecei a distribuir os meus primeiros panfletos com a idade de 13 anos, em Maio de 68!!
Um militante do movimento "Occidenf' dzu-mos e achei engraçado: "se a policia não é capaz de
restabelecer a ordem em Pmis, o "Occidenf' encarregar-se-á e os corpos dos esquerdistas
cobrirão os esgotos da capital...".Não percebia grande coisa da politica, mas os amotinadores
esquerdistas com cabelos compridos pareciam-me zujos, estúpidos e maus...

Depois aderi a "Ordre Nouveau", que foi dissolvida em 1973, a seguir ao "Parti des Forces
Nouvelles" cujos chefes nos traíram para sejuntarem ao Chirac; Enhei na "Front Naüonal" em
1976 aÍravés dos Grupos Nacionalistas-Revolucionán'ios de François Dupras, mas este foi
assassinado em 1 978 e tive de deixar a FN, porque LePen não queria exhemistas no seu negocio.

Eu fiz resstugir a "Féderation d'Action National Européerme" com Marc Frédrikserq mas a
FANE foi clissolvida em 1980.

Durante este tempo, por hadições familimes, eu fico sempre relacionado com o ramo "duro"
dos monarquicos realistas, os "legitimistas". Aderi ao PNFE em 1991, mas eis que o seu
presidente Cornilleau traiu-me por uma sórdida história de diúeiro, querendo apoderar-se do
capital da sociedade imobiliiíria que criei para o PNFE;

E dificil ser-se um militante nacionalista em f'rança.
Como vês a Europu do ano 2000?

Economicamente, a Ewopa será Alem{ porque esta nação paÍcialmeÍúe
reunificada é um colosso em relaçâo a nós, (Franceses), e vai-se virar pa.ra os
mercados dos países de Leste, implantando-se nos antigos territórios alemães
(Prussia Oriental, Pomeránia, Sudetas...) que nâo pode ainda recupera-los
politicamente. Há um despertar do nacionalismo nos antigos países comunistas e
espero que o século )C(I veja a Europa lir,rar-se do imperialismo americano-
sionista, como ela acabou de se livrar da ameaça comunista...

Tu combúeste na Jugosldn'i.a" houve muiÍos voluntdrios Eurcpeus?
A Força de Defesa Croata ('TIO.S"), milicia armada do Partido Fascista Croata, recrutou

desde logo do principio da guerra viírios centenas de vohmtrfu:ios eskangeiros, mas foram
dispersos pelos quaho .cantos da frerúe. As únicas formações autónomas foram brigadas
constituídas por desertores da Legião Estrangeira, comandada pelo ajudante Roso que se nomeou
general na Croácia, e o grupo Jacques Doriot que foi associado ao grupo Kondord e a brigada do
coronel "Chicago". No máximo dos nossos efectivos, alinhamos mais ou meiros 80 combatentes
Franceses, Alemâes, Aushalianos, Austríacos e Belgas.
Como nasceu o saoo JÁCOAES DORIOT?

Depois das primeiras batalhas em 1991, percebi que era diÍicil combater nuüu guema com
camaradas que falavam unicamente o serbo-croata, e que preciúvamos de uma estutura de
acolhimento feita sobre medida para organizm soldados politicos que hcavam na Croácia um,
dois ou três meses máximo. Ainda mais, eu queria uma unidade estitamente políüca, foi por isso
que üve em julho 1992, a a:olorização da policia militar de Herzegovina, de equipar os voluntários
com uniforme SS para assustar os serbo-comunistas e de obrigar os ditos voluntiirios a combater
até ao fim sem nunca se rander, porque um SS capturado pelos sénrios era desde logo longameutê
torhrado antes de ser moÍo. As nossas cabeças foram metidas a premios em Belgrado, 9000

Como foran recrutados? Ouais os criÍérins de selecção?
Todos os nossos voluntarios são politicameúe Nacionais Socialistas. Eu faço propaganda

para recrutamento nos meios nacionalistas Europeus e americanos. No terreno, a selecgão natural
é contudo terrível, aqueles que têm uma boa experiência miütar têm responsabilidades. Os novos
soldados sâo formados "no terreno" em poucos dias. Os que perdem, partem rapidamente.
Ouemvos Íinancia?

Somos equipados pelo exercito croata, atÍavés do H.O.S que é hnanciado pelos croatas
exilados na Alemanha, nos Estados Unidos, na Austnília, e recuperamos por vezes material
apreendido ao exercito sérvio. Pma ajudar a tatar os nossos feridos, eu criei em França a
associação humaniLíria 'Tslovenia liwd' que recolhia donativos dos carnaradas da exhema-
direita.
AÍirmaúe que o teu grupo voi aos lugares nue os outros renunciarfl. E que a
percentasem de bai,xas é de 209/0. P:'otouê uma tal predisposicão?

Contando os mortos e feridos, a nossa brigada teve num ano 20%o de perdas (8 mortos).
Devo dizer que como temos voluntií,rios experimentados, formávamos uma unidade de elite de
forças croatas. Sobretudo nós somos soldados políticos que não lutam por dinheiro, somos
muitas vezes mais faruíticos que os próprios croatas.

Após o desabar do comuFismo nos países de Leste, afirmaste que o rlnico inbniso é os
Estados Anidos, como sendo a itnica superpotênci.ct Oual é a tua ideifl oara lutar
contta um inimigo tão poderosos?

Com efeito, agora que o comunismo estií a desabar, o inimigo principal da nossa
Íaça é o imperialismo americano (que é realmente um instrumento dos judeus de Wall
Street) que quer impor a mistura das raças e das culturas com o fiin de instalar em todo
o planeta os mesmos"supermercados, a mesma música e a coca-cola... Mas é um colosso
com pés de barro porque alrisca-se a desmoronaÍ um dia a partir {e dentro por causa
das tensões raciais deüdas ao falhanço do "melting-pot"que nos queria impor. f Oepois
nós temos camaÍadas \S; tambem ngs EsBdos. Unid.gs, , . _ - . - 

'.- 
.

08 o9



dfouo gfi,tlttante
Qaal é a imsgem que tu tens do Movimento Skinhead?

cadente onde so a mestiçagem
esta na moda. São os instintos guerreiros dos Arianos que ressurgem depois de uma sobredose
de paciflrsmo e de direitos do homem: música violenta e aparência militar..

Contudo, como qualquer aparência, este estado é provisório, ligado à juventude: é um
estado evoluüvo, e não penso que veremos avós Skiúeads; assim quando reencontro
camaradas Skiúeads britânicos que faziam comigo o serviço de ordem do Nacional Front em
1977, usam muitas vezes um fato e uma gravata e um corte de cabelo curto, mas bem
existente, no entanto são sempre Nazis.

A única diverg&rcia que posso ter com o Movimento Skiúead ó
sobre a questâo musical: Bem qr:e ouço discos de "Rebeldes
Europeus", prefiro a musica barroca do século 17.

AcreüÍas na iuvgnÍude Ery?peia?.
Eu vi as juventudes Lituanas e Croatas combatererq eu vi a

juventude kaquiana morrtr. A juventude tem a força de um
firacão quando sabe utilizar toda a zua vitatidade. Se os jovens
Europeus soubereÍn libertár do conformismo ambiente, se
voltarem a grltar nas ruas "Europa! Juventudel Revoluçâo!"
sabendo meter a suas peles na ponta dos seus ideais, entâo eles
poderão regenerar a Europa antes que o cancro multiracial a faça
apodrecer.

Por isso é precisa enquadra-la com Movimentos políticos com chefes digrros deste nome; Ê
por isso que eu aprecio a vossa iniçiativa de publicar publicações paxa os Skinheads, é um
passo a mais na organizaçâo de uma sã reacção nacionalista,

Ouais são as personagens oue mais te fascinom e porauê?
Entre os meus preferidos, eu citarei o general Aetius, foi o rúímo defqrsor do impérir

Romano. Quando todas as estuturas de uma sociedade milenar se desmoronavam, el,
combaüa na Gtília os francos e os Burgondos, depois, excitado por um reflexo de defesa raoial
aliou-se aos brírbaros germânicos para esmagar no ano 451 os Mongois de Atila , inimigr
claramente mais perigoso, porquÊ era uma raça nociva à nossa. A batalha dos campo
Catalóniços foi a primeira grande vitória. "Europeia". Como agradecimento, os políticos d,

Roma assassinaram Aétius, ciumentos da sua populmidade; 20 anos depois o impéri,
Romano desaparecia.

O meu favorito dos tempos modernos, uma espécie de Messias, o Homem que levou o
verbo e a verdade, é um artista pintor Austriaco do principio do século que, como todos os

üo* gfi,tlttente

Oualéátuadivisa?
O nosso brasão familim leva á simpatica injrurção cavalheiresca "Fais Face" (Faz Frente),

por analogia com o nosso pahonímico. Eu omei o meu escudo pessoal de um lobo com á divisa:
"In Hoc Signo Vinces", ( Com este signo vencerás). Com á imagem deste animal, eu esforço-me
por ser Iiel aos meus amigos e implacável com os meus inimigos.
Palavra para o fim.

Eu direi aos camaradas leitores que nunca devemos renuncim ao combate com o efeito do
desalento; a situação actual não é muito brilhante; invasão maciça de alienlgenas, desemprego,
instituições asquerosas... e no entanto e preciso levantar a cabeça; eu deixo á palawa do Íim ao
meu coronel Croata "Chikago": "Deram-nos ordem de aiacar na Herzegovina uma aldeia que
servia de base a comandos sérvios, uns 60 segundo as informagôes do estado-maior... Partimos
só 30 e avançamos 20 Km em zona inimiga. Depois de observar a aldeia, constatamos que estava
ocupada porpelo menos 200 inimigos. Eu iarastejando ate ao coronel: Eles são 200 e nós 30, o
que fazemos?" O coronel tomou um ar surpreendido: "O que fazemos? Vamos atacá-los claro!"
E atacríLmo-losl" Tal oomo e preciso saber ultrapassar-se á si póprio...

Michel-Roch Faci em Agosto de 1992, depois de destuir um tranqpoÍtador
sérvio na estrada para MostaÍ...
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Nggles últimos tempo§, começar&m a apareoer nas Íuas com mais frequênci4 bandos
de S]:IARPS, RISD§KINS $ outros grupos de escumalha esquerdista. o pior nisto
tudo, é -que eÍiseÍi atrasados mentais, bêhados e drogados andanr por aí a dizêr que nos
irâo fozer frente até ao nosso desaparecimento total, porque os verdadniros Skinheads
não tpm prçÇonositos rac{ais e, segrurdo di,zem esses çoÍrunas nojentos, os skiúeads
nâ'cerÍtm de urna fusâo de cúhras sntre i[gleses o jamaícanos. Realmente o
M0vimento $kinh*ad n&sceu ao principio dos anos 60, nos bairros operiários
loudrinos, Ê, i&pssâ( de nâo terem um ideal político tal como os skins dç hoje, já
tinharn urn certo instinto de território e eram ho-Wlúte, basta relembmr o principat
passatempo dps ltkiúrpads jrí na altura: Pik the pak, (caça aos paqústanoses).

Fara urirn nâo tui dúvida o verdadeiro SKINIIEAD é
um goldaclo político que nÊo receia morrsr para
defender a Raça Branca e a doutrina NacÍonal
Socialista, Iufelizmente, como hoje em dia vivÊmos
numa socisdade onde a invasâo de estmngeiros nflo
brancos e a rnestiçagem é algo "normal", julgo natrual
ter-se s$ntlnnentos raÇistas, pois como Skinhead NS
reÇuso-me a deixar esses parasitim mi$tumr$m*se corrr
os meus IRMÃOÍ} tsRANCOS e sobretudo nunca
perrnitirei que esses selvagens dçstruam a minh:t Naçiio
com culturas srúurbarnas Made in U.S,A,típico dos
"rappers" s "zuluS' que" Íul sua grande nuioria sâo
traflcântes de drqga, chulos, Iadrões, raçistas arrti
brancos (no nosso próprio tçrritório, terra ancestral dos.
brimcos), enflm marginais da pior espécie que nunsa
terâo lugar da nossa sociedade

De qualquer forrna os reds e a sharparía são uma núnoria daí nada a ternçr desses
servo§ do iíOG, rno sffianto visto esses üaidoros terem o apoio do sisterna sionista,
temo§ que Çortar o mafl pela raiz antes que contagiÍm a juventude europeia com ideias
do tipo: "Contra o ilastismo e quem o apoia! Pelo soçianismo marxista / lçninista e a
revolução! Pe[a V Internacionail Redskins UnitedÍ".

Assim sendo, se queremos gantur temeno conua este sistema corrompido pelo lobby
americano-sionista e ganhâr a cotúança de futuros rnilitantes, temos que lerar urna
guÊrrê sem dtl nern piodnde contÍa essas marionelas do ZoG, porque nâo podemos
permitir uma oposição cerrada mssnro sendo insultados, difamados e iduriaàos poÍ
esíües ailHntes dos pretosl Por firn, é inrportante aproveitar Ê§te tempo de paz podre
para podermos lbrrnar unidades de soldados políticos, edificando assim r.lma-nova
elite de comba,te,rúes Europeus para fortalecer a cleternúnação no cumprimento dos
no§sos deverÇs oomo açtivistas Nacionais Socialistas até ter como 

-finalidade 
a

Grande Rçvolução Socill, Popular e Suropeia!

glhvo gflilnend

§oTlcuh§DÀrffimt
t: No passado üa7 de agosto na cidade de §undborg na Dinamarca, foi realizada uma
marcha em memória do Mártir da Paz, Rudolf Hess.

Nos ultimos anos as marchas por Hess foram conduzidas pelo DNSB, mas depois do
Movimento ter corüado os laços com a sua ala mais jovem e radical, os seus membros

rapidamerúe baixaram. Foi o Blood & Honour Escandinavo que teve a dificil tarefa de

desafiar a ZOGarru rnundial pwa organzx a principal marcha. Cerca de 100 Nacionais
Socialistas apareceÍam de surpresa nas ruas de Sundborg, todos eles vestidos de preto

envergando t-shirts do B&H e do C-18, assim como bandeiras. Durante a marcha os

camaradas (escoltados por 50 policias todos eles equipados com a farda anti-motim)
cantaram slogans NSÀ.IR para toda gente ouür. Perto da estação ferroviária os

participantes pâraram e os leaderes da B&H Noruega , Erik
Blucher da B&H Escandináüa e Robben da revista * lnfo 14"
Dirigiram-se á multidão, realçando a importância de Rudolf
Hess, como soldado NS e Mrártir da Paz e aproveitando para
gozar com a hipocrisia dos pseudo-democratas que por todos
os meios legais e ilegais tentaram fazer parar a marcha do dia
7 I 08 I ll0. Por fim, ficou a pÍomessa que paÍa o próximo
ano os NS voltarão a homenagear o Mrârtir daPaz...

Rudolf Hess, não esqueceremos o teu sacrificio,
Descansa em Paz nobre camarâda!!!

f :Os camaradas injustamente condenados no caso "Bairro Alto" foram ab,rangidos pelo
perdão de penas do ( maldito ) 25 de Abril, assimviram as suas penas reduzidas em 6

meses (somente as ofensas corporais).
rP:Michel Lajoye é um preso NS bastante conhecido em França. Michel foi condenado

a prisâo oerpetua com uma sequrança de 18 anos por ter supostamente colocado uma
bomba perto de um bar que resultou com o ferimento de ( segundo as autoridades do
ZOG ) 3. pessoas. O processo de Michel.foi forjado pelos sionistas, pois 10 anos

decorridos após,os factos, algilnas pessoas fizeram as suas próprias investigações e

chegaram á conclusão que não houve UM,UMCO ferido, mesmo assim este camarada

coniinua presg. Michet editou recentemente,um livro relatando tôdos os pontos do seu

processo,, assim como novas ilegalidades cometidas pelas autoridades sionistas que

Michel foi ütima. Este liwo contém 66 paginas, formato A4, com o custo de 20 francos

franceses e pode ser adquirido na seguinte direcçâo : Stéphanie Picot BEM 2125
Rue Adolphe Adam

f-91160 Longiumeau -France
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Die Fahne,Hoch

( Bandeira ao alto- Horst Weegel lied- Hino OÍicial do NSDÃP )

@tn[eíru uo alto! Íihirug mrruüss!
§s b.H. msrrlsm mÍr Frrdso firmc e $eguro.

@g rsmuru[ut rnortog peta :frente Bermet[u e o reucção

frlurcbum em espírÍto em noítrt titeirsg.

S ruu ó los íSatstlões @agtfln[nst
I ruu é [o bomem üs tsíbisão !e fisgotto!

1fr gía mitbõrs que urebÍtom ns Suústirf,.
@it que clrgu o !Ís bu 1liber[ule e ün ]pfro!

lprtu úttímu be7 tre tors Stertfl.
@itemoi toüor prortos poru [utn.

X"ogo ur banüeirug \eMitlcr flutusrfro em to[sg rrs rurí!
@ntfro sí bumÍtbaçõee Erminario puru sansre!

íEun[eÍrug ao ulto! Íileiryrg cerra[ss!
%g b.W rnorrfom mm Ss6$0 fÍrrur r $Dguro.

@í Hmursiul mortod peta 3fprte Eermelbs e a reurq§o

glhro gftilita,na

f$ndecimento §r DedicnÍórifl
Esperemos que tenham.gostado de ler o primeiro numêro do Novo

Militanie. E nqssa mênsagêm para Íinalizar é bastante simples e
importante. .Epesar das difiiuldades e'de"possa situaçâo chegaàos í-
uma conclusão: Todo o NS nome, mal tenha uma
oportunidade de contribuir para Racialista aproveite-a,
sern olhar a custos nem a .urn pouco de vontade e
quêrêr fazer algo pela Raçap deÍerrninação é
levantar a voz nacionalista intereases, pois a

escumalha politicamente em cima de
nós, no enúanto não
ZOG, seguimos clnzâs (,
Grande Reich

Àssim sendo, elr
sempre mais longe, tanto

,,hos ajudem, nãopor isso solicitamoe a tedü
propriamente na fanziner. contra o iudeo-
capitalismo bolchevisÍa, pofrI$
uma importância primordial'

tão importante se não houver um gffiffio de camaradagem que nos
una! Camaradas, lembrem-se das "'p*la*ràs do f,lrhrer: Í'.§quele que

inimigos quê nos querem destnrir.
i de camaradagem que nos

combaÍe pela vida de uma nação e o seu futuro, vencerá. Então não se
pode olhar para trás, mas sim para frente!!!"

Esle numero é dedicado ao camarada
Michel-Roch Faci e a todos og voluntárioa
quê integraram a Brigada Í'lacgues

Dor[ot", assim corno aos POW's
Lusitanos, Michel Lajoye (POl[I) e ao
pessoal de Matosinhos, Rio Tinlo e

Espinho quê noÊ apoiam. Forte saudação
a Íodos os combatentes Ãrianor que
arriscam a vida ao defender a Europa e o
seu futuro...

O NovoMilitante é o resultado de nma minoriade
ioÍên§ ôombatentGs quê dctêndêm osintéróéôêr ilâ

Raça, do §angue e daHonraAriara... ,'4 / A$lll

rhir arrna poderosa, e é de
. para combater todos os

filsrrbum 0m Êdpírito 0m fiotstrs titeirus.

8ua ideia aioe em ruô*. Com a naesa Fé e a. noosa Força, ela
serurt nooamuate uma realidadercS!
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