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Bem vindos ao no1 do Luz Ofensiva, o primeiro fanzine skinhead

editado na nossa cidade.Após bastante tempo, tomei esta diligência no

iniuito a" urlnu, todos ôs jovens camaradas e sobretudo para ser a

,it"a",*" 
" 

,"a"t aqueles quã queirarn preseryaÍ a Éça e cultuÍa de seu

povo.
' Soli.ito o upalo ao espirito. nào sô em nosso beneficio' mas também

no a" tãào o pouo, uo quoi pu,u obtermos §eus frutos' há que cultivá-los'

il-;;; ã"p"na" du aiitude e vontade de cada um A evolução da

civrlizacào nâo consisre em acompanhar a moda' em fingir sorrisos

r'i.rr"ri* o, ", remorsos inexplicáveis e outras frivolidades mas sim no

frãgià..o "rp,riruut 
e moral. na liberdade' na lealdade' na honra c na

suDeraçào.Esta e a chave para a vltÓna*'-;;; 
a necessário a expansào do morimenlo a todas as cidodes

deslc pals. asslm como iniciali'"as para publicações' bandas' conccrtos

tts gouemantes tiranizam e enganam o po\o aulonlados pelas. suxs

teist:É po"is necessário afrontar e combatê-los' assim como a degradação

tã.i" .úirlior" a"para etn Ponugal. Europa e mais a1ém Declato $srm

lula à iniusllça- 
sá qre quando um palÍiota se revolta contra-o sistema c,seu

po\emo e'conlra o iulgo da opressào é chamado de revolucionário'

;;;;;; * iuarao potern-." triuniar será um libeíador, um conquistador'

um uerdadeiro pai da pátria Estc e o objectivo onde só os,nossos ac(os

ooderào ditar a glória ou a derro{a Este úllimo concetto e alÍlbuloo a

iàuãrJ"t uot quui-t aou todo o meu desprezo como a todos aqueles que se

ái-* srmigaos e não respeitam as bases do nosso culto como

i"uldade. t on u, lustiça.. ; a este§ lembrolhes que um dia venceremos e

todos os traidore§ pagarão por seüs erros'

Corn fé em Deus e esperança no dia de amanhã aclamo o combate

até ao último dia de nossas vidas.

- Fsla ,nignifica banda nào precisa de inrrocluçôes L ralrez c rnat.,
conhecida banda âlcmã e uma das melhores da actuâlldade.possuem 2
CD's protagonizâdos por Rock-o-Rama(,,Land meiner vater,,e ,.lmmer &
ewig")1em também um terceiro trabalho disponível em Excalibur Recorás
e um Drini-CD "Abschied".Recentemente entrâratn na coiectâneâ ..White
pride world wide".Vejamos o que Kai, o seu vocalista tem para nos dizer:

Quando e com quem foi a banda iniciâda?
A banda toi lormada em 1988 por Kai-voz e guircrra, Sabda.bateria

e Wolle no baixo.O motivo da sua existência c devido ao grande núrnero
de Skinheads que havia na área e nenhuma skinband.

Actual formação e eventuais mudançâs?

,Kar. 
24-anos-roz e guitarra:Klapmeier. 27 anos_boixo:Turkey. 2r)

an os-baleria. Hou\ e demasiadas mudanças para enumerá_las.
Todos os membros da são Skinheads?
Sim, somos todos Skinheads e nacionalistas.Esse é

dá-nos esperança para o futuro.
Qual a importância política para a banda?

Deram muitos cotrcertos aÍé âo momento?Com
problernas?

. Bem. 
-algutnas 

das nossas canções são pollricas. ourras nào.Nós
aoora-mos testas. rock e beber.Somos apenas bons trabalhadores que
amam o seu Pais.

De que tratam as yossas letras e como deÍinem a vossa música?
_. Nós temos muitas canções acerca do nosso modo de vida e do nosso
dia a dia.Temos também algumas músicas contra os ..uerr"lho.i 

"-oescumalha das nossas ruas-os bandos Turcos.A nossa música é purà
rock'n'roll ou melhor, uma mistura entre Oil E rock

Donde vêm as yossas inlluências musicais?
Essas influências provêem de todas as boas Skinbands.Tocamos

sempre um bocado como as nossas bandas preferidas.
O que mais gostam de fazer nos vossos tempos livres?
Música, fanzines, as nossas mulheres, desportos, tiro...A um montão

de coisas que que gostamos de fazer.

o nosso orgulho,

quem?Âlguns
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Nào é nada fácil organizar con
mesmo assim d..", já'"L;;;';;, iiJfll": ":n'","nha hoje em .ria.
em Fevereiro a" n+.i""ái,á. ir"",Jl'I3t """:o ^elhor 

foi em Bretnen
para mais de rooo slirl."ãri'"a.';'"::t * Endslufe e Boots Brorhers
a canlar e dançar, o"iu;;]],];#i;#'"'ra música a muhidào começou

U que pensam das bandas alemãs?
A gÍande maioria desintesrou_se

aumentou devido àt ";;il,'#:;": :.ano 
passado, quando a repressào

:li:lem 
sào:Endí ure, Ã;;1,.,;'i;;J:;,à:,',:llt ilH.":l::i_:::,T:ina.ia murtas bandas novas, algümas das'co,,o ueo us 

"oisrs'ia"r;;; il;rl.,'"'t ""o promeledoras.

^.. O movimento ra" e rri,o *r"loxtns por aqui, número reduzid-o "ll.tT^'0"/8t 
havia mais de 100

,."0,.;l: 
"":,11fl,:li;;:, #í::"r,:i'J" l;nd* 

r'* de hoje remos

"o",ulu1r"rl'tn''o 
t"t a* 

-'§iinr'u"a'

-^,- ^?.r:u,P."r,mas 
nós nâo conhecemos

naoa acerca de vocês, mas desejamos entrar

::.._. .ol,u:ro com camaradas dai
::e.v^eTente.Escrevam-nos: FK, p.ó. go*
I lJE. 23854_Reinfeld, C".rury.1loir-e, ule,uc-sermos poucos, conlam-se peios dedos os

lll^^.", 
e1"r. â activrdade e exrenseo doru:^su.movrmenlo.Já é mais do que lempo deuma vez por todas se lomarem actiu."

nffi :",'[:[:1',"i:;;:1::t?: i,l'::
O_que pensam acerca de fanzines?

, São tnuito irponun,"r,.",n àiri,
ua nossa cena. la um dos pontos mais irnpoflanles

Algo que gostariam de acrescentar?
Sim, muilo oUriguao p"fu 

"r,,"rior,s camaraclasramâ.ra.i---.^- , , , e ludo de melhor para li edemais camaradaslAerãd""iÃ.rÀ'.','nll'h E tucro de melhor para ri e
Excalibur, Ken a- n"r"i - 

^ 
*l^i.'-'bem ,a: skalden. Hooligan Bear,

,.Jslll:lo,lfl .,*:_::ailÉüffi l;{i,":'';iÀT,,TJ,u.::prisão. saudações ski"rr*a, p"* ô"riir'i'il,1]r a"".":,;

LITSJITANOTI

Muitos já devem Ter ouvido falar dos Lusitanoi!, e se não,
segummente gostarão da entrevista cedida por Miguel e Tiago.Na altura
em que a entrevista foi dada €m Outubro apenas tinham dado o seu
primeiro conÇerto.Neste momento posso adjantar que o seu single estâ â
seÍ muito requisjtado; deram um segundo concerto no Cartaxo; e assim
que o seu baterista se recomponha do acidente sofrido hájá algum terrpo,
lançaran o seu primeiro CD pela Metralha Records.Vejamos o que tênl
estes dois camaradas para nos dizer.

Irreve introdução e formação da banda?
A banda formou-se em Novembro de 1992, tendo por nome

Dobernran, sendo na altura o vocalista o Filipe(ex.G.D.F.), que saiu no
VeÍão de 93.Tendo à experiência um novo vocalistâ mudámos o nomc
para Vlmpério, não tendo, no entanto, surgido efeito.Surgiu assim a actual
formação, agora com o nome de LusitanOil, com Tiago na voz e baixo,
Miguel na guitarra ritmo, Rodrigo na guitarra solo e Branquinho na
bateria.

Porquê o nome de .rl-usitanOi!,,?

Escolhemos este nome visto fazer referência aos nossos
antepassados (Lusitanos) e ao tipo de música que tocamos.

Alguma experiência anterior dos membros da banda?
Sim, eoquanto que o Branquinho e o Rodrigo tocaram em bandas

hard-core, o Tiago e o Miguel tocaram numa banda Skin/Oi! Intitulâda
Divisâo 0.

É tlifícil ter uma banda Skinheâd em portugâl?
E, na medida em que somos logo à partida marginalizados pela

sociedade, e devido ao facto de se tofl,tar excessivamente diÍlcil ananjar
um local pa(a actuar do vivo.

E difícil para vocês reunirem-se e ensaiarem?
Infelizmente só arranjarmos sala de ensaio a alguns kms de Almada.

dificultando a nossa deslocação, ainda por cima, quando dois dos
elementos são de Lisboa.Por esta Ézão e devido à incompatibilidade de
horários só nos reunimos uma vez por seÍtana.



iil:::".-":*^:l*que no conccrto em Íinais dc Jutho.Comocorreu?Ifoüv€ probl".u"fOut.o, 
"or"".Íos em vist[?

i;n',;51o;":: ".n"n" ", a'r,*á".*;ill:" encontravam à
;;i,f .".""1"rr""r,:T:lruu:i.,i."ra,.ã.;#:ffi"J,:"H:[::-r:
l1*:. :'":* *llr:11",u: h;;à;[ffi ;fi,ffi T:ff : ::
ãXfi ::*n:::*:a:ll*':#"#,,*ii,i,,",iT,.uT,,i;.,J0"",,11tmsh) que camuÍlaram u norru u"rruçaà.

Quais os grupos mais influentes
para vocês?

Não há, especillcamenÍe,
neúuma banda qr" no. 

-,"riu

rnttuenciado, há sim estilos musicaisq!e, nos influenciaram(Skinhead Oil,
Hard-Core e algum Ska), embora Dossareleor nomes tais como:Stars and§lrpes, Condemnend g4, Combat
õ4,Uuarda de Ferro. Cro_Mags. etc.

. Cgro deíinem a vossa música e
de que falam as vossas letras ?

. A música é, em geral, um Oil
Agresstvo com influências de Hard-
Lore.As letras falam da nossa vivência euo que 

_entrenlamos no dia a dia. dqr
amor pela cerveja, de futebol e da glória
conquistada pelos no.ro, unt"pu.ridor.
. . Que signiíica pa.a ,ocês se. uma
Danda nacionalista?

Significa ter presente nasrçr prssenle nas o resheilo que temos pelade, alra\és da müsica, mostrar o no(q^,tâco^.^r^ _-,-.,,qJ,!4, ,uusrrar o nosso desaglexercrda em Poflugal, e a vontade de modifica_la.
desagrado pela

-..- "glo 
vêem fl acÍual siluaçío Skinhead em portusal.

vaem o fuluro do movimento porÍuguês?

?#::*:":,ll"ll,rer ido'aüuo na arrura de e0-e1. devido àrepressào imposra pera polcia 
" o"i, 

-.'- ,u-vl, oev,do â

oornláo nrthti.a Nê"r- *^*^-. .l lmprensa e à disctiminação daopinião pública.Nesie momenro as ;;;; ;;üil;:,ffif:":,#::;i:":;

nossa Pátria, e
polltica que é

e como

haja um vazio, tal como a falta de bandas com as quais nos puclésscrnos
juntar e fazer concertos> a falta de Skinhead partiei para podermos estar
todos reunidos e convivermos, e até agora, a falt; de Skinzines.jvlas
achamos que
as coisas irão compor-se.

_ - Sei quejá editaram um single(Olho poÍ olho, dente por dente).
tralemos um pouco sobre ele.

,. Sim editamos o single pela Tuono Records,editora italiana;eslaÍá
disponivel a partir de Novembro(o seu single já esta à venda e teá feito
grande sucesso, e não só em portugal).O single é composto de duas
músicas, a do lado A intitulada ,.Olho por olho, dente poi dente,,, que é
uma música bastante agressiva, e uma letra que bern relata o espíriio cle
uniào quc tem de existiÍ para conseguirmos sobleviver e nào nàs irr»os
abrrxo.Do lado B ''Poíugal Orl',, a música embora larnbérn agrcssirr. c
mais melódica, enquanto que na letÍa estão presentes os ideais ielos quais
lutamos

AIgum mâterial parâ além do single?

. Porenquanto ainda nào. mas esperamos realizar um CD para bre\e e
tal!ez tenhamos tambem T-shins da banda.

Algo mais para terminar?

^ . Queremos agradecer a oportunidade que nos deste para entrar na
fanzine, para a qual damos o nosso apoio, e deixar um abràço a todos os
Skins Portugueses, bem como a todos os que se encontram eçalhados por
esse mundo fora.

na càb6qà 03 idrài,



ENqU§fl ROSE

*U*E5ffr:ft',Wlftt*#T
;;nr ;n**X1i*1#ITti:r:ür ;ltlni ;:;
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'jdx 

ililil$, J,irtrf il'*+: ;rj",

ffi*ffirxçffi
p."t".?alfi " bsndas que Yos influemciaram e quais as vossas bandas

--§ffii,,,,ffi*fi.:;$ffi
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Eu penso que são ambas important€s por as letras levarerr a

preocupação de transportar uma importante mensagem e a música deve
englobâr um determinado estilo, caso contrário, as pessoâs não ouviriam c
essa mensagem não seria ouvida.

Quântos concertos já deram?Âlgum em cspecial?
Durante est€s anos apenas tocamos cerca de 15 concertos devido ás

diÍiculdades da nossa formação e problemas legais.Todos foram especiais,
num sentido ou noutro. O nosso ultimo concerto foi especial, pois já à

bastante lempo que não tocavamos ao vivo e apesar de estaÍmos ba§tantc
nervosos, tudo correu bem, a multidão foi maravilhosa, sem problenras,
Nós estamos anciosos por voltar a tocaÍ ao vivo novamente.

Vocôs tênr muitos contBctos?
Temos centenas e centenas de contactos no Reino Unido, Europa e

no resto do mundo.Tentamos manter o contacto com todos eles, já quc a

união é o melhor meio para conseguir algo.
Como está á cens em Inglaterra neste momcnto?E na vossa área?
Na nossa área (Leicestershire) o movimento é pequeno, com um

pequeno núrnero de skinheads a restar, mas todos somos dedicados.O resto
do pais, parecendo bem e o movimento vai-se fortalecendo a todo o
momenlo. com 5 ou 6 novas bandas a lançarem os seus primeiro passos e

a jutrtarem-se à cena B&H.Há também muitos jovens skinheads a
juntaÍem-se ao movimento.Os vermelhos pensavam que a nossa cena
cairia depois da triste.morte do Ian Stuart (D.E.P), mas enganavam-se, nós
ainda estâmos vivos.

Como vêm o movimento nâcionalista no Reino Unido e fazem
partc do ll.N.P. (British National Pârty)?

O movimento nacionalista foi sempre o seu pÍóprio pior
inimigo.Cada vez que se faz algum progresso, a unidade foi destrulda
corno a "N.F." e agora o B.N.P.

Já é altura de todos os homens brancos orgulhosos, naciontlistas
N.R.,N.S ou apenas patriotas, se unam debaixo da mesma causa para
combater os poderosos vermelhos e toda a manipulação sionista.

Quais são os passatempos dos membros dâ bqndâ?
O Spen é um homem muito dedicado à familia e trabalha, o David

tâmbóm trabalha, mas também emprega múito tempo a beber e a engatar



:ffi#:gijl estou a rreinar duro, nas ratoos e também produzo a
Planos para o futuro? '

ilHlru:Iâetci}::S.::ill1,:li a, rempo inteiro para podermosto-car ao vivo e praticar com ,;ri;;;;: 
q.r!'rrPu rllrcrro para podermos

,J gmvaÍ alsums Írn.â or.,,---^^r- ,]oe'Aparte disso projectamos para
Li,ff lLl#,1*," "rr,."-."i"",i""Jí,1,ii 

.",ii,,"; rj"llll1l,li"r"i,:Í
album.Também Oi"ia 

" ã, i"À", i;;':'" ^"'n co,no o nosso lerceir.
rquaoron. num nrôiê"r^ ^,,- f,^-.- . rbalhar com o Brad e o Jim dos
CD, lá para o Íim de 95lllli';;;"**':l';'", q,; ;;;;;; ;;,í;;il'ff #:: ilJfi :tr

P.O. Box COAD 19,
Coalville, Leic,s

LE67 IDS England

O que_é.que tu sabes dos skinhe{ds em portügal?
Apenas t,vemos umas quantas câtpouco acerca de você-s,-;'ü:;;'# J#:: Í.",::11r,:fi;r,ff j:::,*tros envramos uma foíe,,saudacÂ
LomenÍárlos finais? , .o FHail. para rodos vocêsl

,,n. -33;ig'or"u,'"'" rll"L'Xi11i,iil.r"jl^,lildÍ " boa sor,e para a

continuem a iura 188)ê;r,;;,";'il'# 
racrars brancos em Porlugal,
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BRIGAD WOTAN

Pequeno historial da banda?
Estamos a tocar há cerca de dois anos no intuito de espalhar na

nossa cidade e pais.Nós pensamos que o melhor meio dc alcançar as
pessoas é a música, então começamos uma banda de Poder Branco e todos
nós somos fans de bandas de Skrewdriver, No Remorce, etc.

Àctüal formação da bândâ?
Mikael, 29 anos-vocalista e guitanalJoakin, 22 anos-bateria;Tobbe,

25 anos-baixo.

Como é o vosso som actualmente?
Bem, tentamos conseguir um som próprio, uma misturâ dc Oil. punk

e metal

Quais os grupos que mais vos influenciaram?
As principais influências vêm de SkrewdriveÍ, No Remorse e Brutal

Attack, mas bandas Oil como Blitz, Cock Sparrer, Vacant Lot são também
boas bandas.

Qual a importancia das letras para vocês?
De facto as letÍas são impoÍtantes, é o modo como a banda pode

chegar às pessoas que respeitem e honÍem a nossa raça e país.
E as bandas do vosso país?
Aqui temos muitas bandas boas como Svastika, Divison

S,Barsarkârn e Vit Agression só para mencionar algumas.
Já derâm algum concrto?
Até agola tocamos em 3-4 concertos.
Como vai o movimento na Suécia?
O movimento §kinhead está a crescer fortemeote agora e há muita

gente à nossa volta que nos apoia.

Quâl a sitüação polÍtica no yosso pní§?
O governo tenta pôr todos os Skinheads a nacionalistas na prisão,

mas nós opomo-nos e ficamos mais militantes e mais fortes a cada iiia.
Conro ocupam os vossos tempos livres?
A tocar com a banda, festas(claro), visitar camaradas de

cidades e provincias, e por vezes temos de nos "defender" de um
"esbelelérrs"

outÍas
ou dois

1t



Contactos com camâradas?
Temos bons coütactos com

Alemanha, até agora.
Pro,icctos para um futuro?

O que é para ti ser Skinhead?

Publicar mais CD,s e continuar a tocar?
Mâterial disponíyel?

^^ .,TeÍemos 
para breve algumas T-shirts diferentes, emblemas, o nossos

CD "Sverige I brand,,(Suécia em chamas), a colectânea ..Norátana ti.l
com Svaslrka. Divrsror S e Vit Agression lemo, plunos puru 

"diiur 
r.( u assrm que eu (l obbe) sair da cadeia.

Que conhecem do nosso moyimento?
.lá lr sobre vocés em algumas Íanzines.
lrorquê o nome de Brigad Wotan?
Wotân é o oulro norne de Odin (o relho deus rrking). quisetnos urn

nome Igado aos nossos antepassados.

Quâl o motivo dum tão grânde crescimento do vosso movimento?
Eu penso que é devido ao facto da Suécia ugoru.rtu. u roii"r;;u

invasâo massiça de pretos, árabes... e a nossa Suécia é de branÇos
unicarnente.Tssa e a razào. penso eu. que nos Jeva a ser mais f"na, 

" 
Ju

ota. a resrstêncta bÍâncâ

Para mim é uma coisa muito natural, é uma boa camaradagem e a
entreajuda quando alguém tem problerras. .omo Stinl"JJ nrn"l
câmtnlamos soztnhos

Algo a acrescentar?
Costávamos de te agÍadecer pela entrevista

orgulhosos e brancos.8Sl
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Perigo de ertinção
os camamdas da Escandinávia e

mantenhan-se

Mesmo que pareça mentirq a nossa mais do que histórica Íaça está qn viâs

de extingãô. Se tudo continuaÍ encafiriúado como está e se o nosso povo se

deixaÍ adonn€ceÍ nas teias do inimigo, to inicio da próxima décad4 nós os

brancos seremos menos de metad€ da população do "Velho" continent€, enquartto

as râqas invasoras ( pretos, ciganos, áÍabes, ... ) nos gaúarão em número.

Esta. é a veÍdade trua e crua, do que será o nosso d€stjno, a menos que nós

âfrontemos este peÍigo parâ a manut€nção e salvaçâo do nosso sângue. Fica pois

evidenciado o Íisco que todos nós corr€mos em nosso próprio continente. paÍa

não falar €m todo o mundo, onde nâo seÍemos só uma pequena minoria, mas sim

üÍa veÍdad€ira "espécie" em extinção
Ponho-vos agora as seguintes questões O qüe fa7-eÍ pâlâ sal1'a a nossn

ftçà?
Para começaÍ é preciso analisat, reflectir e pensaÍ. Enquanto mçâs de outÍa

etnia que ão a noss4 se reproduzern como coelhos, sem ter em conta o futuro dc

seus filhos, os quais provavelnente não seÍão mâis do que uns maÍgiiais, nós os

bÍancos, quantas criânças nâo peÍmitimos que morÍam antes de nasc€r? Uú feto,

é já um ser com vida e devemos condenar a todos aqu€les que nâo queirârn

conderar o aborto como um crime, ainda mâis sabendo, como qüândo forem uma

maioriâ...
Um grande problema que está a desttuiÍ nomeâdamente os jovels, é a

DROGA. Infelizmente, o ráfico desta está conholado em gGnde paÍte por

indivíduos de Íaça cigaria. Além das condições a que estes "nóinadas" vivem, da

má imagenr qüe deixam das nossas cidâdes, do terÍoÍ que muitas vezes causam

essas populações cotn os seus tiroleios de rua e assÀllos a cidadeos. controlam o

tÍáfico de annâs e de ilÍoga. F nahúale común um certo medo das populâçôes a

osta iaçq medo qu€ vâcila com ódio e desprezo nos quais, basta anâlisar os actos

destes, bastarúe repugnáveis e não peÍcebo porque a fiaioria de nós Portugueses,

em vez de fazer impor seus direitos de cidadâos horuados e expulsaÍ esles

crimirosos, temem esta raçq incluindo a prôpria polícia tâcionall
Se estâs "minorias" prosseguirem no nosso pais, como setá o futuro do

nosso povo e dos lossos {ilhos? De certo que irá ser um pouco escuro e selvagem.

PaÍa todos aquel€s que começam a sentir um pouco a inÍiltração na nossa Tefia

Mãe, juntamos a nossa palatÍa de revoluçâo e combate.A todas âs iniustiçâs e

cÍim€s que atenlârn conha a preservâçâo do nosso povo e á dignidade nacjonal.

Re,atÍiaçào JÁlll 
"o l-diror"
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Sefor preso, conheça os seus tlireitos!
- . se ror pÍêso, €xija sêr ouvido poÍ um Juiz.se o r'ur,ieã airo.miããiiriõffiiu roÍurarem, apresenre
Penal, e poderá ver o âgressor ser condensdo €m penas de prhão, que poderão k de I a t6 anos.

queixa no Minisrério Púbtico, at1s.243o , 244a e 245" ao novo COaigo

AS 48 H('I{AS NA ["SOIIÀDR
PERGTJNTA RESPOSTA E)OLICAÇÕES Ft]NDAMENTO

LEGAL
O QIJE FAZER O QUE DEVERIA SER

LPode um cidsdão ester
prêso numa €squadú sêm ser
apresenlado im€diâtamente â
um Juiz ou magislrâdo do
Minisrério Público?

NAO Salvo no caso da detençâo teÍ sido
ordenada por um Juiz.Procura-sê êvitÂr o
prolongâmento de pÍisões arbirrárias ou
não justificâdas. Apêsar da lei ser claÍâ,
isto nâo é cumprido em muitas conarcas,
nomeadamente de Lisboa.

4n.259" sl.B) do
Ç,ódigo do Proces-so

T*!
n:

Se a lei nâo for
cumpíida, apr€-

próprio Minis-
tério Público.

O delido deveriô s€r âprêsentado imediatamente,
mesmo à noite, fins-de,seman& e feriâdos, a um
Ma8istrado do Ministério Público. Além disso, deveÍia
ir para uma esquadra oenrrel, pois a violência tende a
ocorÍeÍ nas esquadras locais.Deveriâ ainda ser

2 Pode rel€fonâÍ à familia? SIM Desde o momento da d€ntÍada nâ
€squsdía.No entanto, a pÍarica demonstra
que o detido nunca o consegue fazer,
apre8eílado a Políciâ dêsculpas vârias
como a fâlta de um telefone Dúblico.

Este direito nÀo esrá
pr€visto nâ lei.

Queixa
Mhristério
Público
Provedor
Justiça.

de

Equipar todas as esquadras com ,m reteionà puttico

3.Se não tiver dinheiro paÍâ
pagaÍ a um advogado, tem
direito a um pago pelo
Estado?

srM O arguido lem direilo a um defeosor
nomeado e pago pelo Estado, mesmo no
câso de ter posses peÍa pÀgâr a um
advogado.

Aíigo 6l,n'1, .al.e)

do Código do
Processo Penal.

Requerimento so
Ministério ou so
Juiz de instnrgão
cÍü nal

O delido deveria dispor de um serviço gratuiro e
permanente de advogâdos, â qualquer horâ do dia € ou
da noite.Actualmente, nos termos do ârt.64" do Código
do Processo Penâl,só é obrigatório a nomeação dê
defensor ao ârguido delido, no primeiro interrogaiório

4.T€m de respond€r ás
pêrgunlas que a policia lhe

NÀO O arguido nunca é obrigâdo. nem peto
Juiz, s fâlar sobre os fâclos que lhe sào
imputados.

Afli6t", n"l, al. c) do
Código do Processo
Peisl

Queixa ao Miois-
tério Público.

O dêtido deveria Teí um efectivo direilo a não falar à
políciâ, a não ser na presênça de um advogado.

s.Pode a policia
violência Íisica?

NAO Qualquer cidÂdão tem diÍeito À inr€gÍidadê Àn125", da Consri-
tuiÍjão dô Repú-blica
Poltuguesâ.

tI

O deddo deveria dispor de um êfecrivo direito à
inlegr;dade fisica, pasrândo as ofênsd corpor,is
praticadas por a8entes policias â sereor criÍr€s náo
dependenles de quiexa.Acrualmenre, ldis ofensas só :dô
puni\eis se o olendido apresenlar queixa poÍ receios
conrpreensiveis, muilos não o fazem, mesmo quando

6.4 policiâ tem de fornec€r
alimentação?

SIM Esib diÍeito não eslá
prelhto na lei

Queixa ao prove-

7.Não está saiisfeito co,n o
feclo de seÍ defendido, no
Tribunal dc instrução
criminal, por alguém que nÃo
é âdvosado Pode recusâr?

SIM O Juiz deve nomear de prefer€ncia
advo8ado ou âdvogado êstagiário.Em
qualquer caso, o arguido r€m direiro dê

AÍti8o 62', n"2, do
Có,ligo do Processo
Pe+l e lz".rfl da
Coistituição.

Queixa ao
próprio Juiz.

O derido deveriâ ser inrenogddo poÍ úT luiz (nr
audiência, ou seja, em local próprio êslando o
Ma8islrado veslido com À becd, â fim de poder ser
idenrificado Todos os ,ituais e formalidades deveriânr

nêvê;q ádor -"-.--r- ,,- "r,,^^^r^
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The Portupuese Skinheads !

A lot of çomrades wrote us, asking about our scene and its
development. I publish this small report, tlut was sended by a good

comrade from Lisbon. who describes a little ofour existance.

Skins made their appeaÍênce in Portugal in the middle eighties on the

inner city areas oflisbon (weÍe even today, they're more numercus).

The movement staíed to grow quickly and in 88/89, Lisbon/Almada

skinheads were very strong. By this time, Porto (the 2nd biggest city in
Portugal), had also it's own skinhead crews.

The first band wich atracted skinheads to their gigs, were "Mata-

Ratos", a street punk/oil band.
The flrst project for a skinhead band were 'Maravilhas de Portugal",

that was a R.A.C. bard and puted a demo. Unfortunetly, the bands quality

was very poor (not to say really bad), and even between some skins it
wasn't well accepted.

Then, a new skinhead band sta.ted to pÍactice: "Guarda de Ferro".

Ajter a few months,(in 89) they recorded 3 §ongs in the'1)eboutl-Vo1.4"
compilation, followed (two years later) by their album and a 7" too (these

records came out after the split up of the band). This band only gave one

(free) gig for skinhead friends (some rockers were present too).
By the end of the 80's, some skinheads weÍe integrated in a

Nationalist Movement called M.A.N.CNational Action Movement)
The 90's started really bad for the PoÍtuguese skinheads:

ln Lisbon, a fight ocurred when some skins went to see a gig of a
rock band (because the lead singer was a girlfriend of a skin). The big
problem was that the gig was organized by an extreme-left wing paÍty and

as soon as the skins arrived the riot started. During the fight, one of the

comunists died (and to make thiags worst he was part of úe direçtion of
the party).

As a Íesult of that, 4 skins were arrested and convioted to 5,6,7 and

12 yeaÍs, and 2 moÍe had suspended sentences. They said the skins made a

premeditaded attack against the oommies (7 skins against aÍI entire gigll!).
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Afler, it was lollowed by an enoutmous action of Íepreslion bv the cons
(searches lo people houses- vigilance including releptone tistenjrg- erc; ;iJ
by lhe mass-media (giving the image lhat every skin was a muiderer and
starlrng a really hyslericalcampaign against us)

. To make things er'orst, more or less two months afte. that some skins
in Porto, beated 2 blacks aad puted one, inconscious, on a train rail.
Recently, l0 skins were condemned to their sentences for that.

One year passed and the skinhead rhat was condemned to l2 vears b.r
rhe death of the left-wing man- escaped from jail. Afleruora y"urí on-,t'"
run, he delievered himselfto the police aad is now waiting trial.

Because ofthe mentioned above, the mouvement d-ecreased a lot íthe
mouvement wasn't wellestablished yet and was Io much rampage lor such
a Iêw number- even in the beller davs \^e weÍen.t never more ihan 2S0 in
the wole country!)

The goverment took advantage of the oportullity and moved a
píocess against the M.A.N. too (wich wasn,t a siin movement) and, as a
consequence of that, this organization couldn.t deal with the big pressure
and decided to Íinish their work.

, A lew.skins 
_and 

other young people tried then immedially to form
lheir own political forcecalled F.D.l\. fNational Del.ence Eronl). ihey mâde
a lot ol good work and called some new blood to lhe nalionalist scene,
mostly in their area, at a time where the pressure was still very high.
However. their expansion to olher areas of the Counrry *"rani, ,ã*
successful and some sk_ins didn,t accepted F.D.N. to well úith that, endeá
the relations between some skins and political organizarions (By the way.
Íhere isn\ any at lhe moment. By lhe ponuguese consriturion is lorbidden
to form any political organization with fascist, militarist or racist caracter).

In Ponugal. sjnce lhe firsr .ril now, and in a general .ur. *" 
"u, 

.r,
rhal there re orilyt\ o kind ofskins: rhe.itslood A fforoi.oilfS typ. -álhe Oi! skins (wich can jnclude a few different posirionst Usr.,altv. in man,
groups you r.rill find both types There isn.t any major problems bet*eeÁ

lkJns 
because olpolilical reasons. Everybody stànds togàther und ."rpe"t,

(helr mates tlorlghts and positions lwhen rarelly hapens a Íight between
skrns is mos y because ofpersonal reasons). I never sa* -y Ãd ,kin o, u
sharp here (we oniy heard something aboú a sharp panflet iut it musi be
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one or two wankers...). However, io the last months, we heard a few mote
things about the existance ofsharps.

At the time, thiúgs are getting better: there's some 'voungblood", the
band "Doberman" didn't result but gave origin to "V Império" wich gave

origin to "Lusitanoi!". They played two concerts, one in Almada where
were about 100 people (halfwere skins) and the other was in Cartaxo, with
others bands playing (it was a ooncert fo. the youth where a lot of diferents
style bands participated) and theie were about 60-70 skins from several
places ofthe country in the crowd .-What a great night-'td".

Meantime, other band has appeared in Lisbon called 'Combate",
wich is also a very promessing band. They put out a CD ofballads in Ian &
Leon Degrelle memory and recorded some tracks to a compilation with Di-
Al--Records, called 'No More Brother Wars".

TowaÍds football the clubs with more skinhead suppoÍteru aÍe
Sporting, Porto and Bonfica, but we never fight betwan us in football, we
prefer get toghether and make friendship...

Ifyou want to know moÍe recent news about our scene write to our
adress or contaot us.

t8
1g

Iuuz (Ofeltrsftza, não é uma publicação polltica.Todos os
pontos de vista ou ideais politicos expressos em artigos ou entrevistas não

reflectem necessariamente os do editor.O nosso objectivo é infonnar
àcerca da "cena" Skinhead, problemas sociais e tudo que se possa

relacionar com a evolução e futuro do nosso povo.Não queremos ter lucros
nem fazer propaganda política, logo I.r-O.não será uma publicâção

periódica, pois dependerá da criatividade e participaÇão dos seus leitores

Um ohiectivo

Esta e uma farzine criada para todos os jovens portugueses,

sobretudo para aqueles que não se deixam conformar com a mentira e
demais enos actuais. O sucesso desta iniciativa depende também de vocês
e de todo o vosso apoio, por isso não se limitem a apenas dar uma vista de
olhos a esta fanzine. Divulguem a todas as pessoas que lutem pelo futuro
de Ponugal. comprem e ajudem a crrcular, envtem as vossas car1as com os
vossos donativos, criticas, trabalhos, ideias, etc... ou simplesmente unta
palavra camarada, posto que sem a paÍicipação de todos nós, este evento
não será mais do que um mero fracasso. Contudo, se por qualquer motivo
não quiserem/poderem colaborar com L.O. não se deixem adormecer nas
teias do sistema e lutem pelos vossos objectivos, essencialmente se esses
objectivos se fizerem encaminhar de verdade, justiça, coragem e
liberdade

Por muito pequena que seja a tua acção, é sempre maior e mais
produtiva, do que o nada.E este nada só interessa âqueles que làzem parle
de um grupo de marionetes estupidamente manipuladas.Nós não
pertencemos a esses grupos sem futuro, pois luÍamos pelo o amanhâ com
VONTADE DE TRIUNFO,E tU?



Fotos

BAlxo Á ESSr comorodos
ing esês em pleno Çoncêrlo

DIR: .lôv.-ôns nociôftrlistos
do Eslovóquio

BAIXO A DlRr ComoÍodos
ingleses e esponhóis em

conÍÍolen zoÇóo ontes do
ín cio dê um côncêrto

Fotos



Frases célebres
Esta página será dedicada à criatividade dos nossos leitores. Assim,

aguardamos que nos enviem as vossas fiases preferidas ou aquelas criadas
por vocês mesmos. Se o número de frases enviadas for suliciente, faremos
um mini concurso, classificando as melhores

("Criar não consiste em copiar o real, mas sim em agir sobre ele e
sempre que necessário transformâ-lo"). "Logo, o melhor dos trabalhos
produzidos, será daqueles que criando activamente, prezam e orgulham
aqueles que neles acreditun."- Ricdrdo

"O nosso orgulho é a lealdade"- Icor Stuart

'É preciso começar pelo princípio, e o princípio de tudo é a
coragem."- Pierre K.

'Verdade
Sem a coragem não se alcança a verdade
Sem a verdade, como seÍ aoíajoso?"- Hermóge es

"Contra todos os obstáculos, a luz do nosso grrlolll"- L.O.

' I-ei da vida
Ontem fiz o que hoje sou, hoje faço o que amânhã seÍei."-

Hermógenes

"Aqueles que querem viver, devem lutar. Aqueles que não que.em
lutar, neste mundo de etema força, não merecemvitter." - Adolf Hitler

"A verdade não é mais esttanha que a flcção, é apenas menos
pop|ular " - M.ttk Tw.tii
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rüslÚRrA x MATEUÁrrca

Áo contÍÁrlo do êstudo da lltstór,á" quc PcrÍrltc - dcntro dc
ccrtos üDltcs - cvc[tuals dlvcÍgêncÍas êm pontoê üáo fundÀ'
ErêDtâls, a MatclrátlcÀ sê llscrê rlgorosâmêntc .lcntro de áÍca
das clêltêlâs ÉxÀt6s.

Sc a HlBtórta tc6 strportado cstolcamêDtc a lBanlpulagáo
dos dGÍotrnadorca, por seu lado, e MatcEáüca. Ba aua rlgorosâ
cxâtldÃo, dêsmeútê-os, catcgóÍlcâ c locoítc§tavelmentê.

Selráo vcJalnos:

roTAL DA POPUIÁÇÁO JI.TDAICA NOS SEGUNTES
PERjODOS:
1933 ..'..................... ........ l4.ooo.0oo
1939 (s€gundo o Asrerlcan Je*lsh CotrrtteêJ ... 15.688.259
l94E {quasc três anos âpqs o téÍÍúno dâ gue a. scgundo o

New York Tlmes, órgáo Judalco, Portanto l§ento: entre
16 uúlhóea e 25o rül e l9 mtlhôes e 8oo rül' o que dá
um. médla de .,.,..... 17.8OO,00O

Estô númêro confere com â âvsllaçáo dc NAHUM GOLDMAN.
que do s.lto dc sua lncoútestável autoÍldade de Prcsldêntê do
Conílcsio Mundlel Judrlco, referlndo-se à tmlnentê crlaçáo do
cstâdo dc Israel, declarou êm 1947:(')'Dos 17 [úlhóes deJudeus
do mundo, colocarcmos dols ürllhó€s dc Judcu§ nÂ Pâle§tlna".

Sc aciêdltássemos no geoocídto dc 6 [úlhóes, Íestarlanr' cfe-
üvasrelrtê cm 1947, pouco Erals dc I o mlhóe§ dcJudcu§ no mundo-

É o próprlo prBldentê do Congrc..o Mundld Juddco quê
colocr o ponto ítnal nr fsrlr, ao lndlcÜ o núúnêÍo corÍêto dc
17 mllhóê..

Deintttvamente, os mentlroro. c dcformadorc. §áo Éssl-
loos alunos de Hlstórla e rec€bcrâm, lgualmente, nota "zero" em
Mâtêmílca.,,

(') Ttágtca e lü1E'rttoelnente o Prestdentê do Congresso M,rnd|lal Judat
co tembíou-se dos wdlad,elrú,s númfús so,7].znte um a o aIús o

cturúnoso oto do Trtbut,ú'l de Nuremturg, qua'ndo Já hllutam stdo
enlorcados os lid.eres ct|Jts e mltra.rcs dlenàes, sob a tuistríI e ÍEntt
rosa acusaçáo de genoclàto c,nüa 6 mtlhóes dê Judeust



DESDNHOS

ORDJRS ARE, LET THE MOR UI,KER ,-,-/fiíivlLrçL0, IltSuNDERSTooD Dot lv_
IIIODOEN À/IGGERS AARTH AA/D
PNOTES.T BUT,FÀÀ/Y WI]I.IE GRODps
IRY TIIE sAAE TI]ING, ]ÂRREsT TI]EÀ']



Eíâs páginâs apresetrtâm um to,n núm€ro de direcções, dâs quais podeÍão adquirir
outras fanzines e demais,nateriat nacionalisra. Assim, os teiro.es ae L.O. potlerao quebrar
â lradicioDal preguiÇa Poduguesa, de não escrever e pouço comunicsr, como pesquisar em
campos quc poucos 1êm acesso ou conhecimento. para conseguireÍr mais diràcçôes e
contâctos, basta escreverem-nos, envjando um selo rJe coneio eispecificando aquilo que
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Espcro sinceraments que tenham gostado do primeiro número de
L.O. e que vos venha apoiar e incentivar na nossa cruzadâ pela salvação
do nosso povo e movimento.Assim, solicito aqueles que lerem estâ
fanzine, para se tomarem mais activos e unidos que nunca desde a
expansão de ideias até ao vosso próprio trabalho, pois e necessário que
todos tomemos iniciativas, por mais insignificantes que possam parec€r.

A LO. está ao vosso dispor para o que for necessário.Portugal
apesar de ser um pais pequeno, e estar "no canto da Europa" nâo deixa de
ser um pals rico em sua cultura, tradição e historial, motivo de um grande
orgulho e prestígio para todos nós.

Sei que o nosso povo está dotado de um grande espirito vitorioso,
embora adormecido e influenciado devido ás traições a que tem sido
sujeito.Por isso, o futuro de nossos filhos e do pais dep€nde de nós e do
nosso empanho.

O dinamismo da vitória cabe-nos a nóslJunta-te, organiza-te e
trabalha já que o destino somos nós que o escrevemos, e está nas nossas
mãos

Desde já um agmdecimento especial a todos aqueles que
colaboraram com a realização desta fanzine... pessoal da área de Lisboa
(Miguel, Tiago, Duarte, Delfim...), Loulé, Braga, Alex, Kai & Freikorps,
Pet€r, E.R., Roberto, E}.V/., Ignácio e todos aqueles que nào pude
mencionar, mas que a minha gratidão não é menor.


