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EDITORIAL
Jovem NR oâo é uü moümento, grupo ou associâção, mas sim uma publicação feita por jovens
Nacionalistas destinada a marcar posiçâo relativamente ao triste panorâma antinâcional que âssombrâ
a polÍtica po.tuguesa. Não nos revemos nos partidos trãdicionais, quer nos mârxistas (de intrinsecâ
tendência iÍtemacionalista e globalizânte) quer nos '{de cenüo" (prô-intemâcionalistas e pÍó-
câpitalistas radicais) ou da "direita" (que vão grâütândo da direita para o centro conforme os
demagogos que os úefiam lhes vâo dando esta ou aquela orientação, que passa a üda a mudar).
Reclâmâmos que o Nâcionalismo está acima dos concehos de "esquerdâ" e "direita", pois bate-se pela
congrêgação das forças da Nação num projecto colectivo e não admite que o servir de partidos,
oligarquias ou doúrinâs (muitas vezes est.ângeiras) se sobrqo{úa à obrigaéo de colocâr êssa mesma
NâÉo acirna de tudo. Debate de opiniões? Com cenezâ! Nada temos contra o pluralisúo. Mas nücâ
num corúeÍo de dissoluÉo nacional ou de monc,pólio do poder exercido pelos pârtidos polÍticos a
soldo dos interesses intemacionalistas ou que balançam de um lado para o outro, ao sabor da opinião
pública - recordamos â estê propósito o PP, que aos Portugueses se dizia contra o Federalismo
Europeu mâs depois não vctou cortra o Tratâdo de Arnçerdão no Parlamento; ou que votou a favor
da l,ei da Imigração do PS (a qual abnu âs nossâs ftonteirâs â umâ leÍdâdeira inl'asão de
estÍangeiros) e, algims meses depois, veio-se qüeixar de que existein imigrantes a mais no úosso pâis.

Contudo, o cÍiúcarmos a geneÍalidade dos pârtidos politlcos nâo significâ que teDhamos algo contra as
listas de cidadãos indepêndentes que se candidaàm a &gãos de podêr ou contrâ o único partido
português de cariz clarâmmtê nacionalista: o Partido Nacional Renoyador. Nestê contexto, dâmos o
nosso âpoio ao PNR (resenando-nos no e[tanto o direito de criticar esse partido senrpre que nào
conmrdemos com algurna das suas posições) e estâÍnos p.ontos â colâborar com todâs as
organizaçôes nacionalistas-revolucionáriâs que se insiram num espirito dê aliança facê ao iniÍÍugo

Declaramos o direito do Povo Português à posse de Portugal. Exigimos o direito a ser quern senpre
fomos ê a transmitf âos nossos filhos o mesmo legado que rccebêmos dos Dossos Antepassados.
Recusâmos rcür,er doutrinas passadas e projectamos os tlossos olhos no frrturo, com bâse em duas
ideiásttiave: Fidelidâdê à Nação ê Deêsâ dâ Idaitidade, nuln úundo de respeito pelas caracteísticás
de cada povo, cdrtra o adve$ário comum: o Mrmdialismo / hteÍBcioíalismo nas suas tr& âces
Gensâmerao único, ecotromia global e govemo mundial), que üsam colocar os destinos do mundo l1âs
núos de meiadúziâ de poderosos e pdlar os cidâdãos do seu direito a ter altemâtivâs êcoómicas,
poiiticâs e culturais.

EM NOME DE PORTTJGALI
PauloR

Escolhemos D. Afotrso Henriques, FundadoÍ da Nacioulidade poÍtuguesa e um abs mâiores gueÍeims
dâ Eüiopa Cristã, para petrono dêsta púlicãÉo A sua vida de enÍega e comhate

pela Írossa Nação fazeÍn de si âquolâ que deverá ser sempÍe â ÍefeÉncia
oriorordial pala quâlquer jovem nacio.alista português.



DESGOLONIZAçÃO: nrÉ
QUANDO TEREMOS DE PAGAR?

Tem úndo a ser incúida nos Portugueses, após a descolonizaçâo africana, a ideia absurdâ e
trarçoeira de que o nosso povo e culpado de barbâridâdes hom\ers e momüàvers em ÀÊica e que. por
isso, tem obrigação moral de contribuir (âté quando?) com apoios mond:irios e de toda â especie pâÍâ
os chamados PALOP (Paises Africanos de Lingua Oficial Portuguesa). NA Na nossa opintào, nào
podeía exiíir ideiâ nais errónea. Com efeito, durante a preseoça portuguesa em Áf:ica, houve um
erroIme satlo quantitativo e qualitativo da üdâ dos indigenas das nossas províncias Utlramarinas, com
a cúÉo de toda umâ rede de inÊa-€shúuras ao nível rodoüáno, agrimla, etc. As suas papulações
tiverâm acesso p€la primeira vez a cuidados de saúde e a um sistema de educação condignos.

O processo que conduziu à indepandàcia dos pALOp mostlou que, aÍnal, os nossos esôrços
para ajudamos esses povos tiúam sido em vão: hoje em dia, tudo esÉ destruido e são ssas pessoas,
que nos expulsaram dos seus territóíos e fizeram inúmeros cidadãos portugu€ses softer toda a especie
de injúrias fisicas e psicológicas, que "exigem" que os recebamos como imigÍatrtes e que suíatemos
os seus Estâdos e as oligarquias que os govemarn. O que na prática esses países querem é o estatúo
de país údependatg por um lado, e quê, por oúro lado, Portugal pâgue umâ parte importade dos
custos inereotes ao estatuto de independàcia, finalciaado obras públicas, o âparelho do Estado, já
pâú üão falar dos apoios mililares, dire<tos e indirectos que recebem.

As imensas diüdas eÉemas desses países para com o Estado poÍtuguês vão sardo
suc€ssivamerte pêrdoadas, ou protelados os seus prazos de pagameüto_ AoB govemos dos pALOp úo
lhes interêssa que PoÍugal fomeÍie estruturas produtivas locais, que cíariarn inúmeros postos de
trabalho às populaçõ€s fãmintas desses paises_ 0 que thes hteressa é receber auxílios monetários que
thes permitam solidificar a sua permanência no poder e financiar âs suas Forças Armadas e estilos de
üda luxuosos, mantendo a esmagadora rnaioria dos seus cialadãos em co[di@s de úda abomiúveis,
pois só assim podem êtos sob controlo. Dentro desta ordem de ideias, fomeriam a emigraçâo nos
seus paises, pois os emigrântes dos PALOP são muitas vezes os seus cidailãos mais qualificados e
com recursos finânceiros que lhes permitem efectuâr â üagem até à Europa, sendo por isso os
cidadãos mais perigosos pâra umâ possivel contêstação aos regimes semi-totalitários dos seus parses.
Os PAIOP eÍnpobrecêm com a fuga dos seus melhores recursos humanos e fazem armentar, nos
paises que âcolhem os seus emigraÍtes, situâções d€ tensão social q muitas vezes, de aumento da
cnrnmaÜdade. pors os paises que os recebem nào têm capacidade para acolher e anpregar o oüúnêro
avassalador dê imigrantes oriundos desses paises que todos os anos os íunalam.

Qualqrcr pessoa smsâta que olhe hoje pâra os PALOp verá que estes se enconüam numa
situaÉo muito pior do quê a alterior à sua independêncà e que os principais culpados dâ situação de
misêria extremâ e de guerra em que se ellcoÍÍtI.am mergulhadas as suas populades, são simplesmente
as oligarquüs que os govemam; coÍtpostâs pelos piores inimigos do seu próprio povo.

Por tudo isto, há que encârar a reâlidâde e decidir sê portwal quer continuar a faanciar os
regimes ditatoriais dos PAIOP (desperdiçárdo avultaalas soflas, muiússimo Ínais necessárjâs parâ o
dêsêNolüm€lrto do nosso país), ou se prefere assumir os sonprornissos com os únicos cidadãos para
com os quais tern na verdade obriga6es: os cidadãos portuguêses.

As pessoas que criticam a tão falada e não cofiínada (excepto cásos pourais), explora6o dos
PALOP por Portugal, pede-se que olhem à sua volta com at€nÉo, e que obseryem a descârada
e4loração e hünilhâÉo a quê somos sujeitos por parte dos düig€útls desses paises. E se, segmdo
dizem essas, os "andámos a eleloràr durâde vários séculos,,, também não lhes deixámos estradas,
hospitâis, baragens e empresâs (de que eles conseguiram clar cabo ern meia dúáa de âaos)? Não
erÍadicámos a forne desses países (hrante êsses seculos todos? E os milhões dê c@tos que pâra 1á

enúarnoe todos os alos como 'ajudas"? E os biliões de cetos de diüdâs que já lhes perdoámos? A
,1osso vêt rnesÍno que essâ facturà da "eryloração" tivesse strtido de existir, a esta horà já êstaria
mais do que paga!

Àos país€s doadores de ajuda parâ os PÁ.LOP del,e ser permitido o controlo e a aplicâçâo dâs
veóas coocrdidâs a estes país€s, de modo a garantir a pÍosperidade dâs papulaçôes locáis, para
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diminuir a necessidade de emigmrem e reduzir as hipóteses de comportanrentos ilictos por parte dos

respectivos govemos.

Por fim, devemos exigir que as mercâdorias que enviamos pâra os PALOP, nâ falta de

pâgâ ento em meios monetiirios, sqam pâgas em matériâs-pnmas (que abundam em muitos desses

paises) exploradas por emprcsâs portuguesas, que fomentariam também a formação profissional e â

imple entação de empresas de capitâl locâI.
.IoãoF

Guerrilheiros independentistas ângolâtros âpós um massâcre. No início dâ guenâ eft Angolq
forâm muitâs as famílias portuguesâs que, ao tenlarem fugir foÍam chacinadas por miliciâs
independcntisias angolaÍas. Hoje, erquanto o gc,vemo de Lua a humilha PoÍtugâl como quer,

ninguém no nosso pais pediu aindâ contas a Angola por estes màssacres. Como quâse sempre acontecc
por cá, a culpa, quando é dos Afiicânos, morre solteilã-

NÃo Nos EsouECAMos NUNCA pE euE soMos os pEpóslTos vrvos
DE UM PATRIMóNIO GENÉTICO E CULTURAL MUITO ANTIGO. QUE

A NOSSA GERÁCÃO TEM A LIBERDÀDÉ DE ENGRÁNDECER
COMO QUISER. MAS NÃO TEM O DIREITO DE DESTRUIR.

POIS ELE NÃO E Só NOSSO: É TAMBEM DAQUELES
OUE NO-LO LÊGARAM E DAQUÉLES

A-UE-A-HEBDÂBÁA-UM-

PORTUGAL ONTEM. HOJE. AMA1\[I{Ã E PARA SEMPRE:
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GRIMINALIDADE: TODA A
VERDADE

O Povo português tem âssisndo impotente na última décâdâ a um crcscendo da criminalidade. Há que
ânalisar fÍiamente âs causas deste mal e o modo como tem sido eêc-tuado o combate contra ele. Em
primeiro lugaf há que ter a frontatidade de düer que a toxicodependênciâ e a imigrâÇâo sâo motores de
um crescmdo de actiüdade criminosa.

Os toxicodependeates são clârâmente responsáveis por boâ pârte dos fuíos a üâturâs, residências,
etc. e pelo clima de insegurança que se üve na maior parte alas grandes cidâdes nacionais, deüdo às
coacções por eles exercidas para e{orquirêm úúeiro aos cidadãos honestos (quem não coúece os
famigerados amrmadores?)- Múos deles comportam-se como sê fossem vitimas da sociedade e não
delinqueÍtes. Urge combater esta atiude, pois ninguém pode ser preso por ser toxicodependente, mâs se
um toícodepdrd@te praúc$ actiúdades crimúosas deverá ser prmido com Íeclusão, sendo-lhe dadas no
entalto as condições necessáriãs à sua recupeÍação, atraves de âcoÍnpânlEmênto málico adequado, mas
nâo colocando seringas ou drogas à sua disposiÉo_ Estes materiais e a sua administração del€m ser
feitos sob dgoroso controlo de eêcÍivos qualificados.

Os traficantes de estupe&ci@trs, donos de fortrmas de milhões, são os responsáltsis pela infelicidâde,
miséria e morte de milhares de toücodependentes e suas frrnilias_ Deveriam pois enfteÍÍár püdções mais
severas do que aquelas que lhes são apücâdas actualnate. Tão grande é a margem de Ínanobrâ quê têm,
que PoÍtugal é uÍna das principaÊ portas de ertrada de droga na Europa. O aliúeiro proveniente da venda
de estupeâciertes é suficieÍte para calar muitas vozes e para moter imensas influências, deixando a bom
recato os principais promotores e beneficiários deste tipo de actiúdade. para estes, úo deveria haver
qualquer tipo de at€nuade ou hipotese de libertaSo antes do final dos Iimites das suas penas.

A imigaçâo desenfreada que os govemos ala ultima décâdâ têm permitido e âté fomentado, tem Lün
iÍpac{o considerável sobre o aumato da criminalidade. pressionados por grupos económicos (que se
aproveitâm em larga escala de mão{e-obra imigránte, que trabalho por salários Ítâis baixos do que
aqueles que a rnâo{e-obra portuguesâ necessita para üver), estes govemos fecharn m olhos aos milhares
de imigrantes ilegais que pululam em portugal e, para ,'provar,, que eles não existeÍn, realizám
exteÍporâneos e irresponsáveis processos de legalização, quando os ilegais deleriam ser encaminhados
parà os seus paises dê origem, ao mesmo tempo que se denunciala aqueles que os trouxerâm de lá e Ihes
orilorquem diúeiro eÍlquâÍto os exploràm de forrna desünâÍra. Com efeitq na presente situação, apenas
estâmos a alimeÍrtar o crescimeoto aindâ mais desregrado da imigra$o ilegal e a encher as algibeiras das
orpniza@s criminosas que a êxploraÍr! ao mesmo teúpo que o preço da mâo de obra baixa e os
trabalhadores poÍtugueses perdeÍÍL por isso, qualidade de üdâ.

Tarúém os govemos que se têm suc€dido, pd[cipafunede os do pS, são úilizadores de mão{e-obra
clatrdestina nas obras públicas, ângtldo que trada sabqn e prejudicando portügueses que poderiam estar a
ocupar essas fim@s.

Portugal dêleria apenas receber imigrântes trmporàÍiam€nt! (caso deles necessitassê), encorajaodo-os
no final dos seus ccürtraios detràbalho a rcgrcssaaem aos seus países de origem_ Mas o ideâl seria mesmo
um grande incantivo à actual geràção de PoÍtugueses para ter mais fiIhos, âcsbando.se assim com o
problemâ do "m\,elhêcimefito dâ popúação", dos "descc,trtos para as nossas refoÍmas,' e da ..àhâ 

de
mão-de-obra" de uma vez por todâs_ Porque um t.âbalho pesado, se for pago decentemetrte, teÉ muitos
candidatos a àzâ-1o. Ate mesmo Portugueses_

Nada disto é lewdo a cabo: os cándidâtos a imigràdes ertram sem qualquer restrição, bastando-lhes
parâ isso um rqlisto criminal lirpo á êm Portugal - ou seja, podêÍão ser perigosos assâssinos nos sêus
países çe atram à mesma, pois a úLnica c.isâ que certa é o sêu o seu rcgisto criminâl cá em portugal - e
um coritrâto dê trabalho emitido por urnâ eÍpresa de cá - ou sêja, pode ser um papêl emitido por umâ
empresa de âciada, criada apoas para onitir ccntratos e vendê-los a t00 mil escudos cada. E é claro
que, assirq úo M postos de tabalho para eles. por isso deambulam por ai
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{quenr os quiser ver, basta deslocar-se a Lisboa)- acâbando muitos por se dedicar a actividades crirninosâs de
toda a espécie Chegâ-se mesmo ao exlremo de ha\€r zonas residenciais que estão ocupâdas por iftigrântes ê

onde os cidâdãos portugueses eütam pâssâr, pois se têm a infelicidade de o fazer arriscam a bolsa e a vida
Nem as forças poficiais ent.am muitas vezes nesses bairros, pois sào âpedrqadas e viLipendiâdas de vânadâs
fomras (vejâ-se o recente caso da Cova da Moura, na Amadora). E tnste que um Po(uguês seja ameaçãdo
no seu próprio pais por individuos estrangeiros e que a polícia seja impotente perante eías situãções, devido
à retirada de pâíte da sua âutoridade por culpa dos nossos govemantes- que instruem as forças policlais no
sentido de não hoíilizarem os migrantes, pârâ não colocârem em risco inleresses ecor:ómicos que têm em
paises de onde provém essa gente (ou alguém duvida que foi por isso que a policia assistiu de braços
cruzâdos às ag.essôes e outÍos distirrbios perpetrâdos pelos âdeptos angolanos após o recente jogo de futebol
Portugal-Angolâ)?

Mas aindâ mâis grâve do que toda a criminâlidade conduzida por lovens imigrântes, que atormentam a
sociedâde portuguesâ, sâo as organizâções criminosas de proporçôes inauditas no nosso pâis, deÍominadas
máfias e formadas por imigrântes e poÍ cidadãos estrangeiros, que subsistem deúdo aos imigrantes ilegais
que tftmspotarn e que controlam. Também essas orgânüaçôes ameaçam toda a sociedade portuguesa. Desde
as máfas sul-americanas, que exploram o tráfico de estupefacientes, passando pelas africanas especializadas
na fâlsificação de documertos, nâ prostituiÉo e na extorsão, até às máfias do lese europeu, nomeadâmente
Íussas, ucÍanianas, albanesâs, etc., há todo um mundo de criminalidâde que a imigraçâo potencia e que pode
colocar Portugal debaixo de fogo e exaurir os recursos das forças policiais portuguesas. Estas, Iá vâo
fazendo, apesar de tudo, pequenos milagres no combate ao caime com os meios que têm. Mâs âgora, pam
âlém de terem de lidar com a criminalidade prâticada por cidâdãos nacionâis, que infelizmente já é muito
pesâda, âindâ têm de enfienta! as máfiâs intemacionais, de poder e extensão úcomensuraveis.

E certo, que os ataques de quadri)has j uvenis são muito mais mediáticos e saltám à vista, mâs o apârelho
mâfioso â operar em Portugal e sem sombra de dúüda muito mais preocupante. Os cidadãos estrangeiros
envolúdos deveriarn ser extrâditados parâ cumprirem as penas nos seus paises de origem e não ficarem a
sobrccârreg as nossas prisôes que cada vez tân mais reclusos.

Uma das classes profissionais mais afectadas pela criminalidade é a dos tâxistâs, Aequentemente alvo de
agrcssão e roubo quando transportam passageiros imigrantes até âos bairros onde estes habitâm, facto que
leva à reacção perfeitamente naturâl destes profissionâis: â de resistirem às agrcssões de que sâo alvo.
lnfeliínente, quândo têm de reagir para defender os seus valores e integridade fsicâ, surgem logo, quais
abutres, membros de organizações que se dizem defensoos dos direitos huínanos e de outras posições
populi:-iâs. que os acusam de discrimúraçáo, racrsmo, erc.

Parâ além destâs causas também existe um número assombroso de címes, chamádos de coiariúo
branco, burlas, des&lques, fraudes, etc , que na maioria das vezes não são objecto de acção judiciai, devido
ao acesso e coúec;mento que os seus actores têm de toda uma série de mecanismos juridicos, que lhes
pemitem mânobrar com grande impunidade. Estes indiüduos, que muitas vezes desüam e roubâm fiúdos
do Estâdo português, estão a roubar Portugâl e todo o nosso povo.

Em certos casos, as cadêias portuguesas oferecem âos rcclusos toda umâ variedade de regalias em troca
de nada, como c€las com televisão, telefone, etc É pena que mutos mrlhares de ponugueses hoÍrestos ü\,.am
em condições muito piores do que âs que existem em muitas prisões ponuguesas. Seria bom que, em troca
das regalias recebidas, os reclusos efectuâssem trabalbos em pÍol da sociedade, sendo instaladas nâs prisões
portuguesas graÍrjâs e pequenas midades fabris, que mantilessem os reclusos ocupâdos e produtivos. Isto
não significa que nâo deram existir nas cadeias pom.guesas condiçôes de dignidade, a saber: celas
indiúduais, para evitar promiscuidade e propâgâçâo de doenças; tratâmento e acoÍrpâúamento dos rcclusos
doentes e toxicodep€ndentes (nomeadamerte com cerco apertado ao tráfico dê droga dento das prisões) e na
aplicação dos mecanismos de prevenção do SIDA Devem existir igualmmte mecarismos de fomação
profissionâl e de educaçâo, que permitâm aos reclusos que não sejam reincidentes e que teúam cometido
algurs crimes msrores ulna rcinserção social, pois é certo que qualquer pessoa pode cometer um eno nâ üda
e ernendar-se a partir de então. Já oúro tipo de crimes, como homicidios quâlificados ou que resultem de
assaltos, tráfico de droga, crimes sexuâis e todo o tipo de crlmes contra criânças e outms pessoas
especialmeflte wlneráveis (idosos, gráüdas, deficientes), deveriam ser severamente puÍidos, seÍrdo
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dificultada a liberdade condicional dessês individuos, pois quem comete esse tipo de crimes nào pode se.
equipârado â qüem cometeu um cime menoÍ.

Por estes motivos, o desenvolvimento de actiüdades laborais de acordo com as aptidões dos reclusos
âpresenta-se como â melhor forma de os reinserir e fazer contribuir paÍâ â sociedâde, podendo até trabalhar
em certos sectores, como sejam a limpeza de matâs, a reparação de estradas e actiüdades similaÍes (porque
nào recorrer âos presos para substituir a mào{e-obra imigraÍte nâs obras públicas?).

O govemo do PS anunciâ em caila ano um Dúmero maior de agentes da autoridade, mas as forças
policiais portuguesas estão há muito manietâdâs pelo poder polÍtico e vêem a sua âutoridâde e capacidâde
interventi!ã colocadâs em.câusa- Polícias que desempeúam as suas firnções correctamente, são muitas
vezes objecÍo de processos disciplinares e de puniçô€s. OÉ âqui esá ünia sitüâÉo revoltante: um
delinqüente pode âtacar cida(Eos, em cÉÍtos câsos irpunemente, pode agredir e ate matar agentes dâ
âutoridade, Ínâs quando um policia, no cumprimelto do dêver, rcsponde às agressões que sofre, é logo
acusado de abuso de aúoridadq üolação dos dircitos humâIlos, etc., etc- IÍnpoÍta referir que, quando as
üaturas policiais chegam a bairros pedfêricos das grardes cidades, são apedÍejâdâs e os ageÍtes são
injuriados e espancados, quando não são alvejados a tiro. Não é de admiÍaÍ que nestes casos a polícia teúa
de recorrer à força, para impor a ordem e poder levar a câbo as suas aaiüdades. E iúpêIativo que as
populações r€tomem a sua ccnfança nas forças policiâis e que não seja necessário, comojá tem aco[te€ido,
milicias populares para en&entar os criminosos.

E necessário que a magistrâtura judicial e o Ministério Público mereçam de novo a confâtrçâ dos
portugueses (muito abalada desde os vergoúosos tempos do Sr. Cunha Rodrigues) e que úo cedam perante
pressões politicas de qualque. espêcie, mantmdo â suâ indepeodàcia. E que a corrupÉo em Portugal, â
todos os níleis, já uhrapassou os limites do tolerável-

Temos de ser rcâlistas e saber enfrertar com mão fimê a criminalidade, pârâ que todos nos sintamos
segu6s nâs cidades, vilas e aldeias de portugal. E vergorúoso o facro de, deudo à sobrelotaéo dos

estabelecimentos prisionâis, terern de existir proúdenciais amnistias que aliüem rrm pouco a pressào
demográlca nessas üstituições. Se nâo há estabelecimeírtos pdsionais suficientes construamo-los, pois
sempre será diúeio mais bem anpregue do que aquele que se esbanja em obras de utilidade e necessidade
duüdosas- Consi:nramos prisões, pois o que úo faltâ infeliznente é quem âs encha- Mas, sobretudo,
combâtalnos as pdncipais causâs do aum€nto da criminalidade, que sâo (repetimos) o consumo de droga e a
chegadâ de populaçôes oduÍrdas do 3o müdo. À este propósito, cabe aqui esclarec€r um assunto focado por
um "iluminâdo" que, não se sabe por que artes '1nágicas", asceadeu à magistratura: diz essa pessoa que a

percstagem de populaÉo imigrante nâs prisõ€s portugu€sas não é muibo superior à que üve fola delas no
nosso pais, pelo que a imigrafo "não pode ser reE)onsabilizada pelo aumento da crimiÍâlidade". Mas
esquece-se (ou finge esquecer-se) de que muitos dos reclusos são orirmdos dos paises africanos de línguâ
portuguesa e conseguir'am por isso passaporte poÍtuguês. Mas, se elê quiser que sejamos úais claros, então
está bem, dizemos abertam€Ínte: a percefitagem de cidadãos ale origem africána d€iÍtro das pisões é superior
à percenlagem desses mesmos cidadâos na sociedade porurguesa. Não sâo criminosos por sereft negros. Mas
sim por os tercm deixâdo vir para ú sabando que não haüa condi@ paÍa isso, o que coÍtriboiu para que
caissem na crimitraliilãde Por isso, como Portugal pouco tem para daÍ a quem vem de ôra, o Íneltrcr-SS!ÀElll

PA(ÊÂ ae hportar eerlte. Os imigraÍtes são necessários para a construÉo civil? Então acabese com ela: há muitas
casas desabitadas no interior e as grandes cidâd€s já estâo sobrêlotâdas de pédios- São necesúíos para os
êstádios do "Euro"z Então deixem eÍkar ap€Íras o número estúamtrte necessário pam essas obÉs e
mandêm-nos embora no fiÍL ou recorram aos rcclusos das nossas penitcnciarias çe, assim sim, seriam úteis
à sociedãde.

Não podernos alinhar corn as forças de esquerda, conil€nt€s com toda uma séde de delüquàcias (o BE
âte chegou a prapor que os policias em patrulha deixassem de tÍânE oÍtar arrnâs dê ôgo!), que desp@alizâ o
consumo de droga e âtim@Ía assim os crimes âssociados ao seu tráfico (que deixam de ser crimes!) e aqueles
que, dêüdo à toícodqend&cia, sâo muitas lezes levados â cometêlos. Ou com uma dirêitrâ que promete
muito, mâs que não se empenlla como afirma no mmbate às questões da detinquàcia, pois não hesita em
aprcI€r as leis da imigração prcpostas pela esquerdâ (como foi o caso do PP). Possamos eÍrtão ser nos,
Nacimalistas ern geral e do PNR em particulat a ma(ar a diferaça. Pêlo bêm de PoÍtwal, que assim sêja!

JoãoF e PruloR



A TMPORTANCTA DAS FORçAS
ARMADAS

A cada dia que passa é notoúo que, de Forçás Armadas, pouco r€stâ em Portugal. Não só

o material existefte se encoÍtla num ]ergonhoso estado ale ccnser ção (o quê dêspqtâ
insegurança eÍtre os militâres), como tâmbém o morâl e a motivaÉo se encontrâÍn muito
afuâdos eÍtle os mesmos.

Durartê decadás, o reequipamento dâs Forçâs Amadas (que dereria ter sido progressivo),

foi reÍnetido para segmdo plano e, agora, tarto o Exército como â Forçâ Àérea e a Mariúa
encontaam-se simultareamente a braços com o seu material obsoleto. As forças políticas, que

se dizêm represedâti\,"às do polo português, quer de esquerda, quer da dita direitâ, têm
cmtribuído em muiio para a situaÉo actual. O PS, coadjwado peto PCP e pelo BE, advoga a
abolição do SMO, numa alh.rra ern que se \rerifica unla gritânt! faltâ de motiyação paÍa
alistammtos nas Forçâs Armâdas. Além disso, os prcústos incentivos para alistamento, de

índole moná.árjâ, exaurem aurala rnais o magro orçânento dâ Defêsa, que se dilui em grande
paÍte eÍn v€ncim€dos. TâmtÉm os nossos aliados(?) dâ OTAN (que sernpre nos prometem

material militar), âzem o favor de nos oferec€r equipa$ento obsoleto que exigê o dispêndio de
grand€s montartes em peçâs sobressêleúes ê manúaÉo.

No mundo coÍtfiporâíeo, não se tomou prescindí!€l (ao ccmtrário do que querem fazer-
nos cler forçâs politicas ditas pacifistãs, no flmdo vodidas a iÍteresses estrangeiros), a
existência de Forças Armadas. Com efêito, sem estâs forças é impossível a sobeÍánà de um
Estâdo e que podem c.dstiiüil um importaítr il1strum@to de políticá edlma.

A aqúsição dos üío falados subrnarinos pela Maiúâ podlrguesa é ess€ncial a um pais
que possui a maioÍ Zooa Ecooómice Exclusi\,ã da União Eurçeia e que necessita por isso de

efêatuar missões de i ,€stigaçâo e patnrlha submarinas, mtre outrâs. Esta câpacidâde

submarina é essacial, pois os oceanos E resertarFse no sec. )Õ([ como üma noya ft@teira,
que é tle vital irtoesse nacional prctegeÍ e sâLâguardar, como rcseÍ ale àrma e flo.a e de
possíveis reGrrso6 miÀerâis.

.i'



A TMPORTANGTA DAS FORçAS ARMADAS
(GONT.)

Por vezes, as doúrinâs patemalistas que são induzidas no povo português, le m âo

desbaratar dos rccursos em missões militares no exleíor, cujos objectivos e motivâçôes sào
muitâs vezes, no minimo, questionáveis

A indúíria nacionâl de defesa, em tempos fonte de inúmeros postos de trâbalho e de
recehas derivadâs de exporta@s, encontrâ-se uhrapassâdâ em termos tecnologicos,
produzindo material totalmeme desadequado às necessidades de defêsâ no müdo de hoje. Os
movimentos pacifistâs e desarmamentistas dos gmndes "paladinos da democracia" (E.U.A.,
R.U., Frá.r4á, etc.) e respedivos govêmos, que deferdem o desmantelamento das indústúâs de

defesa de múltiplos pais€s e que proclârnÂm a pâz e a "democracia" rmilersâis, são os maiores
expoÍâdores e quem mâis beneficia com a indústria ale annameüto. Como tal, Portugal não
deverá ter pruridos de quálquer esp€cie por fabricâr materiâl milita. para as suâs Forçâs
Armâdas e parâ exportâÉo, da qual baneficiaíamos e com a qual podeíamos financiar a

modemizaÉo das Forças Armâdâs e a investigação no domínio da tecDologia militâr,
nomeadamente o des€nvolvime to do programa de misseis português que tem estado
angavetado.

Um pais mm uÍnâ l@ga tradiÉo mililar, marcada por incoifáveis exeÍplos de
ãbnegação, de coragem e de eÍpenhamento, não pode deüar morrer as suas Forças Amadas.
O prestigio destas tem dê ser restaurado, como um dos pilarcs de um Portugâl com mâror
câpacidade intervetÉi\,a Da defes"â dos seus mtercssês na cena intemacional- Cumpre pois
prestar às Fo4as AlÍudas a homenagem que nos merecem e em especial a todos os seus

veteranos, e fomecer-lhes os meios adequados paÍa a prossecução das suas firn@es, nào
esquec€ndo que o Sêrüço Militar Obrigatório sempre foi muio impoÍtante üa fo.maÉo de um
espirito de câÍnamdagem e de identidade nacional etrtre jovms de todo o pais, pelo que deve ser
mantido, erirbora em moldes muito mais motirra[tes e üüficântes que os actuais (por exemplo,
com mâis exeÍcícios e lilrpeza de florestas ê mênos hoÉs a beber ceavejâ e, como se dtz nâ
gíria, a "coçar micoses').

.Ioíôr'

D. Nuno ÁvrÍes Percire Na §!a qualidâde de CrÍdesável ó Reino, chefiou o exército portugües,

leiândo-o a oher ütíÍiâs estondosa§ em dive$a§ balâl[as, eÍÍe as quars se al€§-taca a (k
Atjubarrota, trãvâda no dia 14 de Ago6to de 1385.



TELEVISAO: ATE QUANDO O
NOJO?

Nestes últimos ãros, devido às guerrâs de audiências, âs teleüsões portugrresâs têm vindo
a perder qualidade e descido a niveis morais e temáticos tâo baixos que âté metem dó. Para
conseguirem o r&a/e que lhes permita bons lucros c.m â p blicidâde, tem-se vendido de tudo.
Privacidade, liberdade ... onde irá iío parâr ?

A T\rI lidera o atentado à cuhura. Depois dos Brg B/orco.r (em que se espia 24hlúa a
úda de meia dúzia de broítcos, que lrem umâ coN,€rsa de jeito conseguem ter), eis que súgru
As Yacas íle A a - Neste progràma dê 'elêrado" cdÍeúdo artística, várias mulhêres (?) das
mais yariadas profissões (ate professoras!) ofereciam-se e despiam-se em freÍÍê do mais
iísótiÍo herói nacional, Ofereciam-se em troca de üma üagem e de um apartamarto em
Albufeira (ainda por cima interesseirasr)

O'hosso" heÍói ile quem frlamos é, nem mais nem msnos, o famoso Zé Maria! Esta
pêrsonagem é um jorem que ficou nacicítalÍnente conhecido após ter ganho um conculso
teleúsivo. Não pol ser dotado inteledualÍn@te, por ter grande cuttura geral, por estar em
formâ ísica, por tsr cometido um acto heórco... não, artes pelo coútririo. É pouco culto (e
tem a humildade de o recoúecer), nada fez de brilbrde ou de hêóico e a raáo para ele gaúar
foi o facto de o povo portugu& se ter ide[tificado com ele. Infeli2Íl€Íúe é esta â terdade: o
povo português tomou-se passivo e ãtomentado peb saiiúnf,Í,o de coitãdinho que eu sou, t^l
camo o Zé Maria, a dada altura, dertro da Pocilga (eia-se Casa) que a TVI montou para o
efeito. Claro que o '!obre' Zé Mâria é o m@os respoúvel por toda a situação: não pediu
para sêr herói. Quem dá mostras de estaÍ completame[te esh4idificado e esterilizâdo em
termos mentais é quem bz e fez do píogíaílJa Big B/orrcor o slrcesso que ele é: é a população
embro quecida por neste pás a cultura ser só de algms e só para algros e por o sistêrna de
ensino ser câd.a vez pior. Ou seja: em últinâ ânálise os grandes rcspcerúveis por tudo sâo os
s@hores que mândam nesie País.

Como é possivel que uma pessoa que nada fez pelo pais seja considerada um herói e dos
bombeüos que todos os anos vão cometmdo aatos de exüemâ bralura - ariscando até mesmo
a üdâ - por todo o país ninguém se lembre? Algo de müto errado se passa!

Mas a §cÉ (leia-se SIC) tambán nâo ficá atús: após o Big Show de Sick Gays, e
pmgÍãmâs ómicos (?) com an€dotâs do tempo do meu avô, tivemm qae iveÍttaÍ o Urinol
(eia-se Bar) da TV para rebentâr a escala da decadência. Lá arranjaram üna mestiçâ
aparentemúte com o cio e proÍta a brincar com tudo o que fosse cilíndrico, um negro com a
mania de perseguição a chânar racis{a a ürdo o que se mexe e um homossexual só para
compor o raÍnâlhete do "politicamarte correcto"- Todos os prograrnas têm que ter um
homossexual para exibü como se fosse urn bicho de estimação, agorà é moda... Mas a,Sic*
também se a\,@turou nos cenais por cabo, âzendo uma imitação bârâta da MTV pârà encheÍ
os nossos jovans com pseüdo-culturas mêstiças e globalizades (híp-hop, rcgJ<ae ..) e. &sde
1ogo, adi-nacioúais.

A RT? lá se !"i agu€otatrdo: derrotada há muito na guerra das audi&rcias, apesar dos
muitos milhõ€s cónsumidos, prefrre pouco âzer em têrmos televisivos, talvez para poder assim
distribuir a graade parte dos frmdos por quem úve à sua custa.

E triste mâs é esta a reâlidade: a televisão dá aquilo que o povo quer. É uma perspectilz
que eíá errada, mas que diz bem ilo que é a nossâ sociedadê, oDde tudo é êio eÍn nome do
lucro, o Valor Supremo que estâ sociedade nos impõe. Obviamde, para nós deüa ser
diferer[e: a televisão ao serviçô da cultura do nosso Po\,o ê não do lucro. Quem nâo gostasse
que êncoÍÍrasse outras furmâs de se eÍrtreter.

ArturB



TAMBEM QUERO UMA GASA!

Se gostas de ro1úar e espancar pessoas- se não gosla! de lrob(1lh(1r e adoptas atiÍltdes
pardsitátias e qasías lodo o dinheiro em vicio§ lóxicos e ndrcisisÍt1\ . entào temos casa para
tit (dd-se prc-làftncid a inigruntes dos PÀLOP e,ou drogados)

Deve ser um anúncio semelhante a este que os nossos govemantes ândáft a divulgar pelo
pais. É raro o mês em que nâo se vê./ouve dizer nos meios de comunicação: "Mais 17 fanilias
africanas vão ser realojadas em andares novos" ou't âmilias de etniâ cigana recebem do
pÍesidenG da Câmarâ MuDicipâI, a châve dâ suâ nov"à habitação".

Claro que toda a gente merece üver com o mínimo de condi@s, mas dar casas a quem
pouco ou lrada contÍibüu paÍâ o desênvolvimefto dâ sociedade é demaisl Ainila por cima, com
um número cada vez maior de portugu€ses genuinos a üver em mndições degradântes .

Porque não aranjâm novas habitações para os nossos idosos, que após anos de áÍduo
trâbalho e reformas mise.á\eis, üvem em câsâs degradâdas ou porque não têm condições
molld'ádas para execútareÍr obras ou porque o serúorio se recusa a âzàlas?

Porque não arranjam habitações aos [ossos jovens que estâo no inicio das- suas vidas
mnjugais ou profissionais e que deúdo à falta de apoios, são obrigados a üver em casa dos
pais ou sogros largos anos, ou entâo a emp@har-se c@traindo empréstimosju[to dos bâncos o
que muitas lezês os le!â, desde logo, a não poder ter os filhos que gostanam?

Porque não arrânjam no!ãs habitaç&s para os cidadãos portugu€ses que se üràm
pri dos das suas câsas deüdo às catásüofes nãturais?

Para o português útil e trabalhador, dizem que não há ilinheiro. Mas par'à os parasitas da

sociedadg já há milhõ€s .

Faz-me lembrar aquela anêdota contâala pelo nosso govemo, "não temos diúeiro pam dar
aos nossos imãos que estão a sofrer na Venezuela após o dilúüo de 2000, rnas arrarlam-se
milhões parà dâr a Moçambiçe após as monções e para comprar urrs Mercedes norrrüos para
a associação que estarã a geri esses ftldos"!

Os critérios para a doação das habitações são, no mínimo, um pouco polémicos. Senâo
vejâmosl

Foram à Quúta do Mocho (ocupada maioritariânênte por afric&Ds l ais ou nem por
isso) , recaseâaam quem lá estava q passado meia dúziâ de meses, mesmo ao lado eía!?
construíala uma urbarizaçâo noviúa para os realo.jar . Pâra quem não c@hece a Quinta do
Mocho fÍãta-se de um local coostituido por poucos prédios que dulâtrte a sua construÉo foram
abandonados e çe ao longo do Ílmpq forâm seÍdo ocupados por milhares ale pessoas que,
para além dê não pagarem rendas, roubalam água e eleatricidade à coÍpaÍhia, com totâl
coúecimeúto das autoridâdes. É um graade foco de criminalidade quê o diga o Sr. Jorge
Coelho qug @quanto úinistro dâ Àdministração Int@a, foi corrido à pedrada deste mesmo
bairro. O mais engraçado é que os "moradores" agoÍa protestam: querem c:tsas nuriorcsl
âcharn que pagar rendas de l0 ou 15 coÍtos é um roubo e pagar água e electricidade é uma
obscenidade. Coitados! (a sihração aqui dessita é yáiida para qualquer outlo bairro d€rado da
pêriferia lisboeta).

Quem tâmbém me ú "imensa" p@a úo os ciganos, coitâdiúosl São murtos os que

üvern em barracas de matleira e úapa, com telhados que ma! dão parâ fixar a ant@a
parabólica, a barrâca deixa entrar humidâde (que está a estragar a TV ale ecÍã gigante, 16:9,
estérêo, tantas vezes obtida sabê€e lá como) E essa mesma humidade quê thes está a êstragâr
as arÍnâs úílizâdas nos irúmeros assaltos e os sâcos com heroíía e haxixe. Não têm gaaagem
para crlocar as suas c:ilriÍhas Mercedes e Volkswage4 nem parir os seus mdeíos BMWS. A
esta gent!, que vivê ügârizândo e roubaldo porh.rgueses e que muitas lezes sê aledica quase
excbsilãm€úte ao tráÍco de drogas, dá-se casâs no\ras! Ora, por se. nómadâ, a cuhum cigeâ



TAMBÉM QUERO UMA GASA! (GONT.)

é contrária a câsâs sedentárias, mas o estado lá thas atribui! E depois é ver as fogueirinhas no

meio da sâla dejantar, os burros na casâ de bânho, etc.

E os nossos dÍogados, outÍos coitadiúos! So&em de uma "doençâ" chamâda

roricodependància, apan\aala sabe-se lá de onde (talvez do ar?) e não têm algumas dezenas de

contos pârâ pagar o aluguer de hâbitação, mas têm 200 â 300 contos para queimar em heroina.

À esses parasitas da sociedade (Parasita: s 2 gén. "Aquele que come ou üve à custa de outrem;

adj diz-se do ser !1vo que associado com outÍo ser vivo, o prejudica de qualquer modo. o m. q.

parasito ; fig. lnutil ; supérfluo), o estado também lhes Úá casas para se irem drogar à vontade,
quando muitâ gente deÍe pais nem um centro de sâúde minimâmente decente tem na suâ áÍea.

E os que Gm de recorrer aos ceÍtros de sâúde, esses sim, estão doentes, velhos e cgnsados. Não

escolheram ficâr a sim. O mesmo já r1ão se passa com os drogados: sabiam no que se estavam

â meter € ringuém os obngou a drogar-se.
Está Ínais que üsto que aqueles que contibuem para o bem da naÉo, que são

cumpridores, só a custo consêguirão adqui.ir ou manter uÍâ hâbitâÉo digna Para si ê para os

seus. Contudo? quem se está borriàndo para as.institui@s e leis do nosso pais e qüe nadâ dê

provertoso â2, frcilrneúe ãdqürc um imóvel. E por is§o que digo, tamMm quero uma câsâ ,
de prcferência na Expo, t4, garagem pffa 2 carÍos. Estou dispoío a pagar 5 contos de renda-

Se for preciso, pifto.me de preto, espanco pessoas, começo a injeclar-fie mm heÍoina, largo o
emprego e passo a üverdo Íendimento mÍnimo!

POR UMA POLITICA DE IIAB1TAÇAO ruSTA., APELEMOS
REVOGAÇAO DA LEI QUE PROIBE A PREFERENCIA NACIONA]-I
OS PORTUGUESES DE\EM ESTAR PRIMEIRO!

.IoãoP

Pam aquel€s que têm üma üsão orgânica da Natu€za (iío é, que corcdrem a Natureza
como üm Todo), os Quâüo El€meÍto6 (Ar, Á,gu& TeÍÍâ e Fogo) encoÍtram-se

interligado§. É essa corcepção qüe está ÍepÍesentada n§$e simbolo ceha



AFRIGA DO SUL: O REVERSO
DA ]UIEDALHA

Há que dizàlo com toda a âdalidade e sêm qualquer ípo de pru.idos ou prectnceitos: a
Repúbücâ da AÊicâ do Sul (RAS), desde o fm do ântigo rcgirnê (e dos seus defeitos) nuncâ
mais foi a mesma. Â úolàcia irÍpem nas suas principais cidades, a forne e a doaçs grassan e
a xenofobia da mâioria negra cetra a minoriâ de origem não-africana está mâis furtê que
nunca, tràduzindc6e nos Êequ€dçs assassindos de tràcafricaoos. JoanesbuÍgo é hoje uma das
cidades maü perigosas do mundo e a comunidade emigranle porfugu€sa tem softiilo
directame[te 06 efeitos dessa xênofobiâ ê das desâstrosas polÍticas do gotemo sul-africano. O
proprio Presidde dâ RA§, Thabo Mbeki é merecedor de um atesÍado de imbecilidadê, já que a
sua politicâ ê posiÉes eÍn relação à SIDA, eütÍe outras, são própÍias de um boçâl de quinta
câtegoriâ.

A RÁS foi em teÍpos a principal potârcia do cmtinerÍe africâno. Ccnhrdo, desdê lgg4,
dâta em que fitrdou o afterior regime e a maioria nêgra asendeu ao podet 4)aas temos
presêncúdo deçadàcia. Os imigrmte6 e sul-africâtros de origem europeia, são qu€m mantém
üwa a ecmomia daquele país, áal€s do coítrolo do aparelho coúercial e da iÍdústria mineirâ_
Os cidadãos portuguesês e os seus descendentes têm vindo a abandcmar aquelas paragens, pois
sabam que já não M cmdiç&s de üda mínimâs que garantâm a sua segurança e sobreüvàciâ.
Mas se tâl situâção de pêrsegui€o oco.resse num pais europerl em rclaÉo â indiüduos de
oígem não-europeia que sucederia? Clamores e denrirncias de xenofobi4 Íâcismo,etc Será que
só a raça branca é que pode sêr acusâda de racisra? E o que certos senhores da esquerda
"libeÍtadora e huÍnÀdstâ" (e túo só) querem âzer-nos crer.

De iguâl foÍna, pârà esses mesmos senhores, a situafo dos ultimos mos üo Zimbâbué
nâo foi de modo algum racisrno, mas sim urna situação naturàl, de reivindicação das
populâçôÉs ndi!âs do que era "seu por direiio,, (mesmo que não o tenhan construído)l Mas se
algum europeu fz€sse isso na Europa em rclaÉo a urnâ comt lidade ou indiüduo de oütrà
raça, seria logo "crucificado" por toda â gâlte.

Como sempre, a posição do govemo português é fiacâ e até vexâtória para o Dosso pais,
queÍ no caso sul-a6:icâno, quü naquele caso ainila mais r,ergonhoso que foi o seques-tro dos
cidâdâos portugueses em Cabindâ, rêÉts de um bando de maltrapilhos, que t&n escritórios em
Portugal e a quêIn é permitiilo o luxo de fazerem arneaçâs de têrrorismo Das nossas teleüsõ€s!?
lsto é um rqdadeiÍo escânalalo! Não nqgamos o direito do povo de Cabinda à indepadéncia.
Mas porque não raptâm antes agolanos e vâo frzer ameaçâs dessas para Luânda, uma vez
que é Angola que os impede de ser independentes?

Olhando parâ a posição dos outros partidos polÍúcos face â êsta situâção resulta claro que
o PNR é um pâúdo que não tem medo de defender portugal, os seus cidaalãos e os seus
valorês, pelo que iÍnpoÍta dar-lhê forçâ pâra que possa dêsêmperúff a sua missão de bastião
nacional e dê ponto de clameim de defesa cla nossâ sob€rania.

Não há dúüda de que as nossâs rela@s com a RAS t&n dê ser rqensadas, pois há
valores como a dignidade e a údâ huaana que são mais inportantes do que as relaçoes e
beneficios ecoromicos (se é que eles existem pârâ o nosso Iado).

Os pacificos proiestos de cidadãos poÍtugueses, que prctendiam úaÍnar a âtenÉo alas
autoridades sul.afi:icanas em relâção à graüdade do problema de insegurànçâ nâquele pais
foram logo catalogados pelo "impârcial" govemo sul,africano de seÍem màrifestações de
racismo, xenofobia e pró-Apartheíd. Os cidadãos portugueses e os seus descendentes vêem-se
obrigâdos â abândonar â RAS por temerem pelas suas üdâs. Os proprietários de
estabelecimentos comerciâis têm de dormir no seu interior de pistolâ à cintura e metralhâdora
debaixo dâ cama, com medo dos üolentos assaltos que todos os dias ocôrrem.

O que é ce.io é que começôu já há algum tempo â câça ao branco na RÁS, o que coDíirur
motivo suficiede para serem apresentâdas queixas früralamentâdas contra as autoridâdes desse
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pais pelos paises que 1á possuem maiores comunidades, iullto dâs iÍstituições intemaqonals

àInpa*to. Para zrlem dos cidadãos e comrmi<lades bra[cas, tamHrn cidadão6 de origem

oíeúâl- nomeadam@Í! iÍdiâna ê paqústanêsa, que se dedicám êm gpral ao pequeno conércio,

são aho de perseguições sisemáticas e repaidas, seú que haja medidas de pmição adequadas

ou sequêr puúição dos responúveis por tâis actos.

Á RAS não pode esquece. que os imigrantes são os res?onúvei§ Pela esmagadora maiona

da sua indústria i cadeia ale comércio ê, como tal, não podem ser enladidâ estas ffirdes do

seu govêmo, que sem estes imigràÍtes veria c€rtam€ute a sua eccnomia entrâr em colapso de

foma aceleraala. Já é &Ínpo das pessoas que assumirarn o podet ía RÀS após 1994

demoústrarem quê estão realmente à attura de desemp€úharem os cargps, pelos qrais tanto

clamâraÍ! cargos essês que tràzem cansigo não so ben€ficios mâs tamum responsabilidâdes'

E é teÍpo de essas pessoas não tomarcm âtitüdes de cffiz claram@te racista em relaSo às

imigràntes e à connmidarte portuguesâ em paúculaq que fazeÍn PerigaÍ a

estabilidade regional (nomeâdâmente Ío Zimbâbué e na Nâmibia), e de passâÍem a dêf€nder de

forma efe(tfula os lâlores do respeiio pelos dircitos humanos que taúto dizem queÍeÍ

ifiplemeÍtâr. §e Dão o fzseÍrL mais lâlia estarem quidos e têr deixado tudo como estârã

antês de 1994. Mas aí talvez o e§pÍêsiderÍ€ (desculPerq ex_presid€fite) Mandela, o seu âmigo

Mbela e os seus compinchas do ÀNC não tivessem oportunidâdê de enriquecd da maneira que

têm mriquecido'-- 
.Ioãot

Olhando paÊ eíe mâpa, aiguém consegue identificar um sitio que seja-onde o

aniismo ten]É sido aplicado sem le}âr ao de$sare económico?
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O múrdialismo, manobrado pelo seu me[toÍ (os EUÀ e respectir,os taÍáculos, tais como
â ONU, a OTAN, ár.), !ãi tomando c{rrta dos nossos destüoa de forrna firme ê, agora, já
lertiginosa.

E neste c.iÍe)do que tros surge o Tribrmal Penal LBtêÍnacional CrPD. Gerâdo nas
súanhas da ONU, a g.ande mistificadora mundial, o TPI práende ser mais um gotpe übrado
na soberania ale todo6 os Estados.

Porque hão{e as Naçô€s submetet-s€ à vcítade de um tribuaal criado por umâ
organização que não é democrática, já çe é hoje , na reatidade, mrnob.àda po. ün so Estâdo
(os EUAX Cadâ pais devejulgar os cdmes comaidos no seu teritódo, de acordo com as suas
leis ê costumes, e não seguir os desejos de quaisquu outrâs forçâs.

No final dâ Segmda Guena Mundiâ|, a frrsâ que foi o Tribuaal de Nuremberga, em cujo
banco dos réus úo se üu os criminosos de guerra do lado ttÍrcedor, marcou urn ponto de
üràgem ftsla questão. Os tribunâis "ad+oc" da ONU, cdados para julgar crimes de guerra no
Ruanda e ru ex-Jugoelávü, assemelham-se a um espeatáq o de mari@etês, ern qre o Tio Sam,
puxa todos os cordelinhos. O tdbunat para o Ruanda poucos frutos deq já que os EUÀ têm
maniêstado (quer abertafients, quer à boca pequora) o seu desiÍteresse pelo continmte
afiicâ[o. Mas, cÁmo foram mortas cerÍmas de millures de pessoas, havà que deitar poeiÍa
pam os olhos dos restântes mernbros da ONU, para justificar perante estes o tribunal para a
ex-Jugosláüâ (qüe êIâ o que lhes interessara realmerte), úbrâDdo âssim un golpe nos Balcãs,
que Ihe permitiu Í@tar destruir a República Federal Jugoslarã (RFI), dâ qual r€stam (ainda) â
Sérvia e o MorÍtaflegrq apos a sêcessão da Bóeiâ-Herzêgovina, Croácia e Eslovenia, num
processo que foi sanpre âpoiado pelos EUA

PaÍa queÍD não se leúbre, tâmbán houve em têrnpos nos EUA âlguns Estados que
quiseÉm tomar-se itrd€pmdmtes, com o apoio da Fránçâ e de outros paises euroçreus, mas ai o
govemo federal americano não o consentiu, e claro, estalou uma guerra (a chamada Guerra
Ciül Àmericana). Foi o que sucedeu na RFJ: os Estados que preiendiâm a secessâo receberam
materiâl militâr dos EUA, dâ Alernaúa, da Áustria, do Irào e da Turquia, enüe outlos-
Surpreendeotemente, pârcce que os crimiÀosos e incitadores da üolência e das pelsegui@
eram apenas séÍvio€, pois desdê 1992 até hojê quase só Gm sido procurados por crimes de
guerra. ex{irigeütes j ugoslavos de emia sérviâ.

Receúem@ê o tribunal, lá andou prender um doata e dois bosnios, para disfarçâr a
palhâpdâ. Mâs, inf€lizmmte para os mundiatistas, aüda M muitâ gente que gosta de pensar. . _

Quase ninggém referq é claro, que quem iniciou as hostilidades, ú Eslovmiâ e na
Bómia-Herzegovira, úo foram os sérvios, mas sim os eslovenos ê os bómios muçulrnanos e
croatâs, que alacâram o exército fedeÉI jugoslâlo e as minorias de origem sérvia dessas
Repúbtcâs. Mais rec€rltemate, para eni'âquêcerêm e subjugarem ainda mais o polo séneo, os
EUA' estênderam o lmgo braço da OTAN pâIa apoiar as forças teroristas albanesas no Sul
da Sérvà (na corúecida zona do Kosovo) que atâcâvâm a população sérvia e o legÍtimo
govemo jugoslavo, o $lal apanas tqlta\râ deftnder a intêgridâde territorial da R€públicâ
Sérvia. Os terro.istas albáneses constituem a maior ameaça à estabilidade nâ zona, estenderdo
agora as suas actiüalâdes para Nortg na Sérvia, e parâ Sul, na Macedóliâ.

Em relação à guerra no Kosovo, âpenâs surgiram crimiÍosos sérvios parâ sêremjulgados,
na sua maioÍia membros de miliciâs ou ciüs que âctuâÉm foÉ dâ alçada do govemô
jugoslavo. E os terroristas albaneses continuâm lirres e impmesl Quanto aos massâcres de
sérvios, às destrui@s sislemáticas dos templos cristãos e às execuções dos respectivos
sâcerdotes, conduzidos por kosorzres de origem albânesa, é claro quejá nâo cabem no âmbito
do conceito americano de crime de guerra ou de ganocidiol

O TPI exigiu âo novo govemo jugoslavo a entrega do ex-Presidente, Miloseüc Mas, se o
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ex-Prcside[te tiúa de rêEroBder pêrante atguéÍq serà âpenas pênnte o seu po]o e nâo perafte
os esbtros de Waúidgton, que pretendem a aaiquilação desse pequeno obsiáculo ao awnço da
hegeÍncnà no(e-americána I1o l-€ste eücpeu que é â Sérvia.

Mâis uÍna vez, Portugal (draves do seu "caÍpáe[te" goremo) não deüoü, é claro, de
omar logo proüdàcias paÍâ a ÍâtiflcâÉo, ern c{íljuto com os nossos 'âmigos" da CpLp
(mais uma organização parasiúria de Portugal), das disposições necêssárias à aceitação da
jurisdição do TPI por parte do Estâdo PoÍbrguês. Não interessa müito qug para issq se passe
por ciúâ da Cdstituição da R€pública PoÍtuguesa, nomeailarnente os artigos, 25., 30. e 33o,
entlê oúros: o quê é 'hec€súrio" é que os nossos "amigos" estejam satisfeitos. Como disse o
Dr. Àlmeida Santos, basta àzer umas quântas maaigâncias úa C@§iürição e já úo há
problemâ nerúum. E de âdmirar que â esquerila, que se afirma tão "hummistâ,, ê ..soüdária,,

seja â principal promotorâ ile um tribunal que, para âlém de tudo o rcsto, pretende apücar a
prisâo peryála.

Cada vez que o Dr. Alrneidâ Santos surge na tê1êüsão ap€t@e promover uma colecta para
enüar o rcferido s€Íúor para Cuba, Dufia rêcolhâ de fimdos para os d@úâdos apos€fltados, ou
ate para e4erimedar a Êntásticâ hospitalidâde ds Dr. Castro, especialmente a da aÊrnâda
Isla de Pinos, ondê foràm encerrados dezenas ile milhar de cuba[os, que o Dr. CaslÍo tele ale
mandar assassinar a "bem" da Revolução, paril que o povo cubano possa usutuir hoje ilas
"delicias" do regime marxisla.

Contudo há que reco{heceÍ que o Dr. Almeida Sântos ficou muito b€m, no meio dâ cáfila
de eÍpecilhos dos representa:rtes dos outros mernbros da CPLP, que asseÍItÍâm arraiais na
nosso Parlamúto. Como é quê Portugal embarca na conversâ destes tipos, coúêcida como é a
total incompetàrcia dos seus go\,emos êm.todas as mâtérias, e muito êm pârticular ern matérias
juúdicâs e judiciádas? Mas é claro que Portugal tem ile dar apoio aos govemos comunistas e
ditatoúis dos PALOP e ao govemo comrpto e üoperâÍrte do Brasil, tudo em âlor de certas
negociatas, já que o diúeiriúo tem dê c@tinua. a corrd para as algibeiras de determinados

Já que a nossa potítica é tão "inteligeote", porque não €ntÍegamos já â um qualquer
tribmâl intemacioDal todas as nossas questõ€sjurídicas, e a nossa éÍia de soberanü à UE ou
aos EUA?

Uma instiàriÉo de reinserção de débeis mentais com certezâ que não desdaharia alguns
dos nossos deputados e membros do govemo, já que as suas atitudes são própias de gente de
üsão matal muito limitadâ.

Que se següirá âo TPI? Poucos sabem qual é o plaao que o mundialismo tem paia todos
nós- Tratemos pois de d€scobrilo alttes que seja tarde de mais.

JoãoF

No TPI. a jusliça pênderá sempre paÍa o mesmo ]âdo: paú o dos EUA e do Mundialismo.
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Regularmente, os seúores do mundialismo saem da§ suas tocas e juntâm-se neste ou nâquele

lmal. Àecertemente foi em Boloúa mas, pâra os mâis atentos. tudo o que rodeou a crmeira

mundiâlista realizâdâ naquela cidáde italiana foi o corolário de um âcumular de tensões que

começarâJá em Seattle e, em termos de Europa, em Davos. E isso que aqui úmos Íecordâr: há cerca

de um ano e meio, os grandes seúores do Mundialismo juntaram-se naquela cidade Suiça para

decidir o ftúrro do nosso planeta em nome, claro eíá, do "bem-comum" e imbuidos dâs "melhores

intenções"- Seía? Se assim fosse, Porquê tanto secretismo em tomo de todas as actiüdades deste tão

"tímpido" fórum? Esses homens e mulhercs reunidos em Davos eram nem mais nem manos do que os

Senhores do Mundo, esses mesmos que, carnuflados sob a máscara da respeitâbilidade e de unú

aparência beieméritâ, compram govemos e Países e Provocam guêrras e assâssitriis, tudo em nome

dà sacrossanta globalizaÉo. Estâ úhirna, a6na1, não é rDâis do que os defeitos do câPitalismo

€lelados ao gÍau de ideologia impiedosa pronta â esmagar toda a idciaüYa económica iÍparcial e

toda e qualquer concorrêdcia aos seus úterêsses, através dos fenómdros coocentracionistas a que

todos temos;ssistido a todos os díveis. Dai resultam feoómenos como a cârtelizsção e situações de

oligopó1ios económicos, qüe, ap€sar ale obscuros, são de \'§z em quârdo descobêrto§' As \ragas de

imiÇção que assolam a Euopa e as guerras que imPerarn nos paises da periferia (os chamados

paises do ierceiro-Mundo) são também a eles que, ern Parte, os devêmos Para tâl gmte, nada

Lteressa para além do pcrderoso dólar e, por con§equàrcia, representam o câpitalismo no seu pior,

não o caiitalismo da lilÍe mncorrência e dâ ipaldade de opoÍtmidades, mâs slm o capitâiGmo

voraz e insaciável do mtmdo unipolar, onde a empresa maior devora constaÍtementê a mais pequena:

oü seja, o libe.al-capitalismo, sempre otgárquico, sem qualquer conüolo por parte do Estado'

ôüe lhes importa a destruição das florestas equâtoriais, se dai proúer o lucrc? Que lhes

interessâ o estado do Plaoetâ daqú a 100 anos se, nessâ altuÍa, a sua úda de luxo já terá chegado ao

fim? Para nós, Nacionalistâs, a Ecologia é iíPortãÍte porque consideramos que o nosso solo é

sâgÊdo e qüe as gerãções firturas, portadoras da nossa herânça cultural e genâica, sâo tão

im-portmtes como a nossa e as dos nossos Aftepassados. Como tâI, não temos o direho dê destruir

nem a cultura que os vai educar como seres produtivos para a sociedade nem o solo ondê irão úver'

Mai para os sohores do pensâm€Írto Materialista, Capitâlista e Mundialista, o 6Íuro não é

impoÍtante. Àcàam que o Homem nasce com liberdâde para tudo, por isso caem no egoismo e na

ganância. E quem üer depois que se amâÍüel- 
À chamada globalizaéo, fonte de inúmêras vatrtagEns paÉ um p«luao e selecto punhado de

ernpresas, aprofirnda as diferenç3s e o fosso mre os gflpos sociais e está a lânçâr o caos nos pajses

do Terceiro Mundo quê, airaves dos seus €ÍúgraÍtes, estão a erqortá-lo em e§pecial para a EÚopa-

O "dumping", prática proibida pelas c@vençôes e o4ênizações de comércio iÍtemacional,

aítdiomertr pelo GATT e agora pela OrganizâÉo Mundiâl de Comércio, continua â ser pÉtrcado'

Basta ver o que ac@tece em relaÉo a PoÍtugal por palte dê erPresâs espaúolas e alemãs, €fltre

outrâs: ess:rs empresas, pela suâ dimeNão colossal ou Ínesmo otgopolista ou para-monoPolista,

conseguem colocar no nosso mercâdo prodúos similares aos dâs efipresas nacionais a preços

inferiores aos do seu custo durante um peíodo de ternpo rclatrvamate longo, dadâ a dimensão e

poder económico que tân. Esse tempo êlhe§ necesúrio, Pois é o que as enpresas nacionais suas

concorreÍtes lelãm a €útrar em crise pelo facto de os coosumidores prefenrenr, numa óptica de

mercâdo, o pÍoduto mais barato. É assim que os colossos enpresanars de influàcia global vão

conquistandó mercados e aniquilando as economias de palses mâis ftacos, aPesar dâs obúam@te

ineficazes medidas aÍti-"duíping" e anticoncsrtracionismos de cá.ácter oligopólico, cârtêlista ou

monopolistâ (de quê são exemPlos, em Porh-€al, os câsos das cervêjeilas ou, ate há rêlâtí\ amente

pouco t€úpo, dâ PT.

Os indiúduos que se reuniram ern Dalos, são o§ lidêres de§ta no]â teologia de mercado que se

chama neoliberalisno. Para eles, como já dissemos, nada mâis interêssâ, nâo há lalores nem
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prúcipios éticos que os orientem, embora clamem ser os paladinos da democracia e da liberdâde.

Os meios de comunicação de mâssas e as pessoas que os mânipulam sâo seus aliados fiéis,
tendo por missão preliminar preparar o espirito dos polos e Nações para a "necessidâde" de

consumir desenfieadameÍrte (mesmo ârtigos de que nunca necessitamm), mostrândo-lhes até a

utilidade de obscurâs gerúgonças eleclónicas e de outros igualmer*e "urdispensáveis" acessórios do
homem "modemo e ciülizado", que é, segundo o câtecismo mundialista, o homem acéfalo e que

nâda questiona. Est! úpo de homerq apenas se move por dinheiro e não por râlores, serdo um bom
consumidor, pronto a inutrdar aos Ínsie+emana os mais colunáveis locais de comércio.

Os cidadãos que preEndiam manifestar-se em Dalos conúa o estado de coúas da economiâ e

da política muldàis eraÍr! ao que nos quisemm fazer parecer, 'heigosos terroristas". E não é que

erarn mesmo? Lá os vimos nas imagens teleüsilas, "armados" dê camisolas com Aasês de ordem e

cartazes, €útre outros objectos igualnerte 'berigosos" prdendiam colocâr Davos e quem sabe todâ a
Suíça a ferro e fogo! Eram Íeâlmante um bândo "perigoso" (mas so para os seúores do
Mmdiâlismo), composto por pessoas quê gostam de pmsar po. si próp.ias (eis o grânde "perigo"!) e

os sêus elematos foram logo etiquetados de antidêmocráticos. E assirl no âmbito do exercício pleno

da liberdade de expressão que a tal "dêmocracia" que diz*m existir hoje em dia permite, os
"ÍÉlandros dos agitadores" levaÍam que c@tar, pois alêvrám eÉ estaÍ caladiúos, para ver se mais
ningüém despertava do sono dogmático que o Munalialismo espalhou. g para os mandar calar, Iá
üerarn ertão muitos senhore,s da polícia súça com jipes, cães, bastô€s, cânhôes de água e âté balas
dê borracha para coNeguirem maater à distância os 'tÉrrorislâs", que ficat:rm a sabêr quê com a
"dernocracia" não se brinca. Quânto aos údiüduos que paÍticipayàm no fórúrl estaram todos muito
satisfeitos pela foÍma am€na como que este decorna, mas deixaram nas efitleliúas a mensagem cle

que o longo braso da '?emoqacia" apaúará quem não p@sar como êles. Um pouco à rÍáneira
daquêle boçal êx-midstro português quà, há não muito teÍpo, disse que quem se meter com o
go!€mo '1eiã". E üya a "liberdade de expressão':, essâ mesmâ que fuha a porta de TODOS os
jomais de referàcia a um jomalista que escrêyà coÍlra o sistema / regrme ügerte (é assim,
disfrrçadâ, que fiociona a censura no nosso tempo).

Àinda de referir quq com os novos siíernâs de conÍolo dos moümentos das pessoas üa
satélit! por intermedio, por exemplo, do sinal emitido pelos seus tel€móveis, ou com o crescente
número de câmaras de vigilância exiíentes por esse murdo, bem como outros dispositivos de
obje<Íivo sêmêlhântê é caso patu dizeÍ: "Big broÍher is y/dlching youl"

Por 6Ín, é âinda de salientar que, com as agress&s policiais em Davos sobre gente que se

Ínanifestava pâcificam€íÍq criou-se ulÍra espiral de üolfucü, que levou a que as maniêsta@s
antimundialistas se tomassen\ a paÍtir de entâo, em ocasiôes para a eÉrema-€squerda (ela propda
adepta do mwdialismq €Ínbora sob oúro rosto) sê manifestar da foúna ordinárà e címmosa como
tanto gosta (\,eja-se o recêntê caso de Gâolã), s€ndo agora comum a pilhagem de lojas por
marginais e outras baixarias afins cada vez que há uin fo.üm pró-mundialislâ.

JoãoF e PauloR

@ sentíõo õs oíõa ê engralrlõecer a$erança que
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(Ditado úÍdico)
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Com os seus ataques Íegulâres a paises terc€iros (lmque, Sérvia, etc.), o mundialismo e o
seu mentor (os EUA) demonstram âo mundo a sua indiscutivel capacidade de opressâo sobre
âs Nações.

Tal como um serviço de correio expresso, levam a qualquer hora do diâ ou da note
"democracia" a todos os opositores dos ideais que querem impor-nos, sob a forma de mrssers
de cruzeiro. Com o colapso da IJRSS em 1991, deixou de haver um equilibrio de poderes e a
coIr@tê Ínundialista de cariz liberâl-câpitaliía es&nde-se âgora li!.remeote neste mundo
unipolar, que urge tomar não bipolar (como era dantes), mas sim muhipolar.

O gande instrumento a que os EUA recorrem seÍpre que úo têm desculpa para atacar
directam€Íte um estado soberaao é a ONU, paÍâ cujo orçammto todos os paises mernbros
cortribuem financeiramente, de acordo com o !ãlo. do Prodúo Intemo Bruto (PIB) de cada

Ora, os EUA têm em diúda para com a ONU um montants já elelado, que se mostram
reticates em pagar, pois ãgorâ já não ofrêrtaft uma força de bloqueio potente como o era a
IJRSS na era de equilibrio de poderes. Aos EUd é hoje permitido passar por cima da ONU e
das disposi@es da sua CaÍta, ou, atràvés da sua posição privilegiada no Conselho de
Segü'ançê determinar o rumo a seguir por essa organiza$o-fantoche_ À Jugosláüa, o Sudâq
o Afegmistão, o hàque e o coÍtineÍte africano em geÉl foram as primeiras úimas do
mundialismo na era unipolar em que ü\,eÍnos. Talvez quem se segue seja o Taiwan,
abandonada âos @munistas da República Popular da China (RPC), ou algum pais sul-
âmericáno, desrespeitador dos ditâmes dos patô€s do Norte.

Os alaquês militâres e o ernbargo coítra o kaque em nada âkaram o regime de Saddam
Hussein. Pelo ccmtráriq üerâm lançar o Médio Orierte numa ccm,lrlsão mais profimdâ do que
a anteriormente verificada, que podeá degenerar em conflito ismelo-árabe mais profundo, já
que os EUA teimam em armff I§'âel ao mesmo teÍnpo que armam os países árabês para que o
coÍnplexo industriâl militar americano fique satisfeito. Ou seja, os americânos armâm as
facções inimigâs Íos oúros continentes, pâra que estes fiquem empobrecidos pela guerra e
dep@dent€s economicamemte dos EUA e dos seus tentáculos (ONU, FMI, etc.)_ O povo
iraquiano é quem tem sofrido com os ataques, as do€nps e a fome trazialas pelo embargo. Mas
âs amas c<útinuam a úêgar âo Iraqug âtravés da fiel amiga Jodâni4 da Síria e da Turquia,
sendo que esta últimâ abriu os oleodutos ao p€fuóleo iraquiano em troca de überdade de âcçào
do seu exército cootÍa os curdos no Norte do kâque_ As arrnas quimicas e biológicas
iraquiaaas continuam esccndidas no dês€Íto e a tecnologà de aplicação nucleâr nas montâúas.
O Sudão e o Afeganistão, sob susp€ita de têrem sánbjários de terroristás, também receberarn a
'Aisita" dos mísseis de cruzeiro norte-€mericaos, que muitas vezes, destruíram apmas
instala@ ciús-

Quánto à Jugosláüa e o seu câso são já sobejamefite conhecidos, não care.€ndo pois d€
ser mais esmiuçados.

O novo senhor do mundialisnq ou melhor, o seu testa{cferro, está já di+Dsto a
abandcnar o Taiwan à sua sorte em troca de boas rela@s comerciais com a China. ÀÊica,
disse o SÍ- Bush, não co.rstitui uma zcna de interesse eshatégico para os EUA e será portalto
abandoada, estaDó âté excluido o müo pela ONU de forças de inposição de paz e de
mânuteÍrÉo da meslna pâra €ste c@tineote. B!ú passa assim esta dádi para alguIlús
pcàcias europeias (como já sucedeu com a irtervenção britâlicâ na Serra L€oa), sabedor de
que o caos an AÊica lewará o caos à Eucpa, com as hordâs de rcfigiados imigrânfês.

UIna IJE de carácter eccnomico e militar, em moldes repeNNados (que ÍuÍedam o modelo
federal à distâucia) poderia cpôr*e ao rmipolarisno aÍrêdcanq Ínas tal nâo hteressa aos
EUA, que habitnate têm maútido a ffi-Br€tâúbâ do seu Iado quer em âcçôes militares, quer
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MUNDTALTSMO (CONT.)
nâ ONU, para provocarem cisôes no seio da LrE e obrigarem à necessidade da existência da

OTAN, que poderia tomar-se dspensável se a UEO e outras iniciativas de defesa puramente

europeias fossem leEdas por diante.

Para além drsto tudo, o govemo a.nericano esú â Promover umâ oova corrlda aos

armamentos, com a continuâção do prognma NMD, de defesâ ântimissil. E ceno que quem

tiver as mâiores capacidades económicas e militares terá logo à Partida maiores Possibilidâdes

de influência global. A Europa não tem uma hdúÍna de defesa suficientemente avançada para

competlr com a amedcâna, muito por culpâ dos sucessivos govemos esquerdistas europeus que

têm descurado o sector militar. Quâflto à Rússia, elrcontra_se mergulhada Ío caos económico e

social, resultante do colapso do in@to sist€mâ comunista, mas já manifestou iÍÍ€nções de

desenvoher norâs ogivas nucleares ile cabeçâs múhiPlâs e sistemâs de defesa anti_missil,

financiados pelas rerdas de armamento à india e ao [Íão, eirquâÍto se reâproxima da China À

RPC, por seu tumo, está a crescer caala vez mais em termos militares e \âi aumentar o seü

orçameÍÍto militar paÉ competir com o dos EUÀ. A Corêia do Norte rêcusa-se agora a destnrir

as suas ogrras nucleares, que ja têm possibilidade de cobü a metade Ocidertal do territóúo

âmedcano e a Í:dia, Israel, e{c mâÍtàn armas nucleares, úolando assim os tâtâdos

intemacionâis. A atitude americâna teve como consequências um aurnento da üsêgurançâ ê do

medo em têrmos globais.

É necessário, para tralar o mundralismo, que surja um muado multipolar, êm que â ONU

seja desÍnantêlada e súa em seu lugar uma organização uni'ersal, imparcial e democúticâ- A
Europa deve aàstar-se dos EUA e constituir um bloco de cooperaSo interestãdual, Para se

afirmâa no mundo em termos militarês e económicos, PÍocuaÍldo um modelo alãstado das

selvaiarias cle inspiração socialista e nm-liberal- No índico e no Pacífico, é preüsivel uma

aliançá militar entre a iÍdiâ, a Rússia e a Chha Pâra ofrentar o expansionismo ideológico dâ

teologia de mercado americano-mundialista. Há pois que continuar a detrulcrar por todos os

meios a ONU e or$Íiza6es subsidiárias como iastruln€úros dos EUA, e estes e o seu govemo

como a frce visível do muaüalismq destruidor da diversidade cultural e genaica da

hwnadalâde e promotor do capitalismo predador e delapidâdor dos Íecúsos nâturais.

JoãoF

Um murdo unipolar destsuitá a dilesidade @Íural & no§go plaret4 lêlando à peÍdâ dâs tEdições de

cada povo e à mis§IÍa dê todas as culturas nürra ú o que rcsultaná aun empob.edmento dâ HumrÍidâde
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Mâpâ da Penínsulâ Ibérica na Idàde do Ferro

(Nola pÍeliminâr: o autor segue aqui os escritores clássicos âo considerar os Lusilános em senüdo
rcslrito, ou seja, âpeúá.s como o povo composto pelâs tribos monlaniesâs quo hâbitavâm âs reglõ€s a
norte do Tejo e â sul do Douro. Dai a não referênciâ neste âÍtigo à Divindades que, êm principio,
seriâm orltuâalâs um pouco rnâis a sul (Endovélico), etc.)

Há mais de dois mil anos, üúa, em paÍte do território que é hoje Portugal, mais
concretâmente ertrc os Íios Douro e Tejo, uln povo ao qual os Romanos charnaram Lusitânos.
Dividia-se àst! povo em váías tuibos, eÍtle as quais sê contám os Opidani, os Lancienses, os
Lancienses Trascudani, os lgeditani, os Arav! os Coilami, os Paesures, os Ilteraúden$js, os
Ambrigases, os Meidubrigeases, os Banienses e os Tâpori. Áo que parcce, seriâm de origem
indo-europei4 discúitrdo-se ainda sê pertenciam ao ramo dos Celtas ou a oúro râmo da
familia indo-europeia, outro râmo esse quê teria chegado ao e*r€rno ocidetrte da IHía antes
dos Celtas propdam<úte ditos

Eram particularmeúte dados às lides bélicas, os Lusitmos, pelo que o autor grcgo
Eírabão (seculo I DC) os cmsiderou como «o mais aguerrido dos povos da Ibéú», o quelá
Dão seria dizer pouco, visto que os seus viziíhos Cehibêros êIam sobejamente c€rúecidos pela
sua ferocitlade iÍpressiomâÍre, suÍpre@dendo üyarnenle os Rornanos po. meio de únas
demonstÍaçôes de êspírito indómito, €Ítre as quais se ccÍÍta o âcto de, mesmo ducificâdos
(eram deste modo ca§igados pelos Rornanos), terern ânimo e orgulho que chêgassern parê
câÍtarem os sêus hiíos de guerra.

Os Lusitânos dedicâyàm-se pois à guerm, mas tâmbem à pastorícia. Celsequeútem@t!,
prestâ!âm culto sobretudo a Divúdades guerreiras, à semelhaaça de outros povos indo-
eurc{,eus. Estrabão dá sinal disso mesmo ao reÊú quê os Lusitanos cultuavaÍn ÁRES (nome
He1énico do Deus dâ Guerra), qüerendo cqr! isso dizer não que os Lusitmos tiDllam como
Deus da Guerra uma Divindade greg4 mas sim que o Deus da Guerra era muitô i[portatrte na
rêligião desses m@taDheses altivos. Este Deus seria ccmhecido €ntÍê os Lusitmos ê polos afins

a
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como COSUS, ou talvez ARUS.
Sem que hâjâ contradição com que atrás é dito, acreditâm os estudiosos de hoje qu€ o

Deus que encimava o pânteão Llrsitâto seriâ REVA, equivalente ao Latmo JÚ?ITER e ao
Helénico ZEUS. REVA se.iâ pois o Deus Máximo dos Lusitanos e, pro velmente, dos seus
irmãos a noúe, os Gâlâicos Senhor da MoÍtânha e do Raio, à maneira dos seus congéneÍes
indo-europeus JÚPITER e ZEUS. Várias inscriçôes da época romana parecem indicar a sua
importância e a fim$o soberana que este Deus teria na religião dos Lusitanos e seus paÍentes
do noroeste hispánico. O Seu nome aparece em úrias üscrições vcÉivâs isto é, testemunios
de actiüdades cuttuais - de antre as quais mercce especiat destaque a que foi encontrada num
monte, Câbeço dâs Fúguas, na zona da Cuarda. O texto dâ dita eíá redigido com lêtrãs
lâtiMs Ítas em língua não latina: esta lingua tem sido considerada como o Lusitano
propriamente dío.

Este texto consiste numa descrido de ün sacrificio triplo, a chamada Suovetauilia
(sacrificio triplo, tipicamente indo-europeu, de tr& animais, a üês tipos ale Deuses: um suino
(Su-) a úna Divindade da Fertilidade, um ovino (-ove.) a uma Divindâde da Guerrâ e um
bovino (-taurilia) a urnâ Divindade Sobêrâna.

Ertre ou&as coisas que se podan relatrr deste achado, salieÍte-se o que diz respeito a
REVÀ, em particular: «(...) INDI. TAVROM . IFADEM REVE TRE(.....)», qüe se râduz
como: (...) E MAIS llM TOURO DE COBRIÇAO PARA REVE TRE (?»), de crlde se
depreende que REVA deseÍpeúla de frcto o papel de Deus Suprerno.

Cuíoso é notâI quê, cerca de dois mil anos depois, ainda existr a trâdição de, â 3 de
Maio, alguns jovens subirem ao aho daquele m@te, dançârem, caütarem e ai se banquetearem
com urn cabrito ou borrego assado. Um elo ao passado pagão lusitano?

NunoC

Segundo o gúgrafo gÍêgo Estabão (sácufo I DC), os povos montánheses dâ llÉria tomavâm
baúos de água âquecida por pedr:ás effuborcscidâs ao lume.



POESIA NAGIONALISTA
Este espâÇo eíá âbe(o à poesiâ delovens âutores nâcionahstas A esses nresnios qu€. -bons 

oLr

'l-naus . vêem âs portas das publicâções dâs respectivâs escolas (omais das Àssocrações de

Estudantes, etc) fechar-se-lhes constantemente deüdo ao reo. nacronalistâ dos sêus poenras Claro
que. para além das perseguiçõ€s dentro das escolas e dos epitetos de 'fâsciíâ". 'nâzr', papão . etc

com que os autores de poemas deste tipo sào sempre presenteados. existe também âquelâ desculpa e

que os esquerdistas c afins (responsáveis por essas pubiicações) recorrem sempre para fechar as
portâs a quem não pensa conro eles Essa desculpa é a da "fãltâ de qualidade" dos autores E

eng.açada, essa. Que moral tem essa gente para falâr de "fâltâ de qualidade quândo se trâtâ de

JOVENS que estâo â daÍ os pnmeiros passos? Essâ gente que tem como referência ÀDULTOS como
um certo zé-ninguém de voz de cana râchâda, que â única coisâ que sabiâ fazer era cantârolâr
cântilenâs revolucioná.ias com p@mas bastante simpló.ios (sim, referimo-nos ao Sr Zecâ Afonso e,

como exemplo, dâmos aquele "magnifico" refrâo "do mais fmo rccorte poetico", que se resumE a

Eles conem tudo, ?les conen l ílo, eles comen Íudo e não deixan rudd -'poeÍnas" deste tipo forâm
talvez fÍuto de algum recalcamento de um pseudo-poeta esquerdário por, em pequeno, nào ter tido Ql
suficiente para aprender a leiía da ".loana come a papa") Claío que,paía âlémdo "Camarada Zeca",
hâüa todo um rol de baladeiros, que a única coisa que tinlam de âzer em tocar uns acoÍdes nas sLras

guitarras e declamar meia dúzia de pala!Íâs comuÍistóides. E prontor erâm logo conside.ados artistâsl
Mais târde üeram os "de agora" E esses, muitas vezes, ainda conseguem ser piores (querem que
comece por citar quern? Ou tâlvez seja melhoÍ nem começar, porque ai, só pâra citar os mâis âbjectos
"anistas" do hip-hop e suas letrâs. iâ ser preciso o espaço desta ànzine mteirâ). E depois, claro: há
aqueles que fazem poemas 'bara a pârtê de trás da carola", que nem eles entendem, e que chamam
burros e iletrâdos a quem tem â coragem de os demrnciâr. Esses fâzem pârte do grupo dos que as
''cmhas" dos cíticos, do Partido ou do loóô] a que pertencem sào suâcientes pâra fazer chegar ao
sucesso. São os que estào ismtos dos tais "critérios de quâlidade" Como exemplo óbvio destâ cáfiIâ,
temos os "artistas" plásticos da laia daquele seúor â quem foi pâgo não se sâbe bem quantos milhâres
de contos pârâ colocâr um amontoado de pedras em forma de pénis no alto do Parque Eduardo VII
(talvez Lrm monumento à prostituiçâo homossexual juvenil que grassa ali mesmo ao lado. quiçá um
dos gràldes ex?oentes da Lisboa do Dr. João Soares)-

Por isso, pretendemos que este espaço seja dos jovens poetas nacionalistâs. Usem,no para
âpresentar as srüts composições- comparar, criticar, debâtêÍ ideiâs. O futuro da Àrte é vosso. porque
a Àrte neste Pâís morreu A parti. daqui tudo o que têm a âzer é evoluir. Nào teúam medo se vos
acusarem de 'Talta de qualidade", porque quem vos acusa não tem moral para falar e : qualidade
surgirá oaturâlmente se vos ,or dado espaço para poderem evoluir Châmâmos entào a vossa atenção
para a página seguinte.

PâuloR

tr'ernândo Pessoa: grande poeta poÍuguês, cujos i&ais nacionâlistâs a esquerdâ pÍocurtr ocdtar.
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PoÉugal

Gosto do meu País
Sou Portuguesa e
sinto a minha Nacionalidade.
Gosto de olhar a paisagem
que pertence a Portugal,
os monumentos construídos
com sacrifício pelos Antigos.
Mas lamento...
Lamento que não exista cuidado,
cuidado com aquilo que é Nosso,
com o Nosso Património.
Lamenlo ter de andar na rua
com estranhos que não dão valor
ao que nós temos amor,
ao que eles Íazem mal.
Vamos tentar lular pelo País,
por este País de nome portugal

SoraiâA

Mar Celta - Chamamento dos Antepassados

Ventos antigos
de um Além sem Ím
gritos aflitos
que chamam por mim.

Na vaga que desliza
ouço vozes sussuÍTar
num som que se agudiza,
os segredos do mar.

E na onda que ribomba
trovejando sobre a areia
vejo a silhueta (ou a sombra?)
de um corpo de sereia.

Quem será que me chama
nesle etêmo vozear
(venha vento, venha brisa)
em doloroso murmurap

Sáo os gritos dos Antigos
de um agora sem Íim
são deles os avísos
que chegam a mim.

Fenrandoc
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(Reparando-sc na segunda quadra do poema e lendo-a alto, verifica-se que, de rrma

fbÍma brilhante, o autor reptoduz o som de uma onda a rebentar e depois a deslizar na

âÍeiâ)

Almadâ Negreiros: aÍista nacionalista cuja obra conjuga o inovador com o

tmdicional, respeitando a harmonia estética. Eis um bom exemplo de que se pode ser
inovadoÍ sem se cair na anarquia das aberraçôes disformes. Assim se manifesta toda a

superioridade da Ate Nacionalista relativameÍúe aos mamarÍachos sern sentido que a
pseudo-a.te de esquerda nos impinge.

Tu NAO ÉS MÁrS DO QUE ul4 ELo NA CORRENTE
ETER.NA DO ?ARENTESCO

. (Dilâdo nórdico)



LOCAIS HISTORIGOS DE
PORTUGAL: MONSANTO

TÍadicionalmêntq a âldeiâ de MoÍsânto é conhecida como a aldeia mais poÍluguesa de
PoÍtugal, titulo que obteve graças à sua ütória no concurso levado â câbo há várias dezenâs de

anos, no qual se procurava identificar â aldeia qüe mâis e melhor conservar,a a suâ tÍaça e

câracleristicas origüais. Coúecàla é pois uma exceleflte forma de sabermos mais sobre nós!

Vamos então pam a Beira Baixa, onde existem muitâs âldeiâs e gantes que nos àzem
seDlir oÍgulho no nosso Povo

No meio de uma plalície postilhâda por pedÍegulhos que aflorâm da terra, um gigante de
pedra mantêm-sg orgulhosamente, a desafiar em atturà a serrâ de Perúa Garcia.

Aqú, o homem pre-histórico encoÍtrou reÊigio numa altum eÍÍl qug an volta, um lago
enorme dominava a acÍual planície.

Nesie moÍte, venerararn-se os deuses pagãos dos LusitâÍlos e seus antecessores duIarte
muitos milhares de anos. Aqui, os nossos antepassados sentiam-sê Ínais próximos do éu e,

s[íultanem€Írt€, o seu sastro alteeiro e praticaÍneÍte inepügnável prcporcimala-lhes urna
seguràDçá reforpda.

Quando açi ciegaran4 os Românos, espalhârâÍn-se €ÍÍr lolta. CultillàIam a terra,
futrdaram vilas e teyaítaram teÍplos. E esse colosso foi baptizado como Monsânto, nome que

ainda hoje glarda orgulhosamate.
Mais tarde, os crislãos coroaÍam-no com terplos e, à rclta, erguelam santuários, gmndes

e pequmos. Mdlsarlto tomâ-se pois um oásis espiritual da retusa Egitânia paleocristã- Por
entre a penêdia sagrada se esconcleu, aqui e acolá" uma casa e, no cimo, um castelo e urn
povoado. E Mc,nsânto que resiste aos árâlr€s, aos castelheos, aos êslanióis e aos franceses, a

força da pêdra ía caragem dos homas, a defender, mais que urn pedâço de tera, a prcpna
alma de um polo caldeado na cruz dê Cristo.

Todos os anos, a 3 de Maio, esta terra festeja a sua çitoria sobre os mouros. Conta a
lmdâ qüe est€s invasores cercgram inirneras r,ezes e ao logo de uários seculos este povoado
tentando rqlcer os habitaÍtes pela fomê. Mas os bml,os PoÍtugueses resistinm qxtse sanpre.

Numâ destâs ocasiões, como era costume, só os mais bralos soldaós, no silàcio da
noite, se aventura\,€m para buscar alimentos. Atê que ch€gou o aha em que apenas sobrara uma
cabra magÉ e 11 mêdidâs de tÍigo- AssiÍL o cornandaÍte reuniu a glamição e o povo pârâ
uma decisão a tomar e a resposta foi unânime: "Rendição? Nunca sem lutâ|". Foi eútão quê

decidiram alime[târ a câbra corn todo o trigo que possúarn, e @úer a sua barriga de água. O
animal foi er:tão âtftado aos mouros, le\rândo estes a acreditar que estâ g€de aindâ tirha
üveres pal'à müito teúpo, pelo que jamais sê r@derà pela fome. Por isso o cerco fioi levàntado
e as gentês lusâs \,§ltaram a vencer-

Os tmplários, Da pessoa de Gualdim País, aceitaram Mol,sâto dâs $âos de D. Âfooso
ItrmÍiques, em 1165. Deram a forma aaâral ao castêlo e dele fzeram o baluaÍte mais valerte do
Erges que, em 1174, rec€beu foral.

Quüeram os primeiros moradores dê M@santo definitilrameútê reconquistado que o
castelo üvesse um tsrplo dedicâdo à Mãe de Deus: ás mtão a Senhora do Castelo, que
€nco.aja este povo \,a[@te que semprê defuideu as têÍÍâs que pertmc€m a Portugal. Fora do
castelq no úeio alas casas, McnsaÍto a!úigo: a igreja parcquiat (dedicâdâ a S. Miguel, p€nsa-
se que este mcnum@to está costruído sobre urn atrtigo têÍnplo págão). Nos seus mcnume[tos
mistlram-se estilos, romaaos, úsigoticos e raÉscettistâs.

Esta pequ@a aldeia" sinrâda na Beira Baixa coofiÍmâ o àmoso ditado, povo pequeno mas
corajoso, tEndo já dado mostrâs de unra bmtura que deve seniir dê ex€Ínplo a todas as
gêra@ de Portugues€s. Comtitui atérn disso um .[,timo locat para passar un fun{e-semana
c(aheceodo as ceÍceiãs e a gastrdomia da Íegião (a qu€m trão tiver t€Íryo de poi lá âhnoç5r
ou jantar, sugerimos çe se delicie com os futimos biscôitos típic.6, que eacontrará à vada
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em algumas dâs lojâs de a.tesanato e/ou de outros pÍodutos da região)

lmportânte a üsitâr: Câstelo, Igreja de S. Miguel, sepulturas cavadas no xisto, üscrições

nã rocha da entrâdâ do castelo e toda a aldeia, que é tipicameote por[uguesâ e bei.à, com o seu

casario trâdicional em pedÍa.

AIi próximo, as Tenr:as de Monfortinho e o Museu de ldâúa (capitâl da antiga tnbo
lusitanâ dos Igaeditâni) sào locais a üsitar. A quem for de fim{e-semâna, sugeánros um dia

nestâ zona e outro em Sortelha, algumas dezenas de quilómetros núis a norte

BrunoB (adâptação)

Atdeiâ pre-histórica: Teni sido mâis ou mercs assiÍ que Monsado começou (cnibora scja de supoÍ
que â plântâ original das suâs câsâs fosse rectangular, ao conuádo das câsas dâ âldeiâ Íeratada nesla

imagem, cuja planta é circular).



TRADIçOES PORTUGUESAS

O Ánjo de Portugal, do Mosteiro de Santa Cruz dê Coimbra (obra dâ âutoriâ do escukor
Diogo Pires-o-Moço). Segundo â tradi€o católica, esta entidade tem a seu cârgo a protecção
de Portugal mntm males como as epidemias e as in\,?sões_ A sua festâ foi instituidâ em 1504,
tendo caído em desuso nas primeiras décadas do século passado (principalmente após ter sido
passada para o dia I0 de Juúo, coincidindo â partir de erÍão com o Diâ de poúugal).

i

t,'


