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sujeitos, a impoítançia dê um dos nos-
sos maiores objêctivos, a expansâo de
forma inteligênte e positiva, nâo dev-
erá apenâs ser de novo sublinhadâ,
mãs sim, e sobretudo erguida Pela
obrigaçâo dê [odos nós, tentarmos
rêâgir, de mânêiía a evoluir e construir
algo de conslrutivo. Para islo devore-
mos então evitâr todo e qualquer tipo
de problemâs desneces§ários que
induzâm á nossâ desunião, enfraque-
cimento e acções eÍrâdas.

Com todo o exêmplo do P8s-
sado ê de expeiênoias vlvldss, quor0-

mos veÍ todos nós, detentorl! da
palavra de libêrdade, rqzão e lurtlça,
encêtâr um combate com mâl! íorÇa

do que nunca, no sontido de êvolulr e

crêscer, sêm desnocossárlamcnte
errâr ou proceder mal.

Para terminâr, com sâbodorlâ
e posturâ de honrados portadore§ de
atitudes e acçôes correctas, procu'
|amos o íuturo cheios de firmeza e

com a vontâde suficientê, para triunfar
neste câmpo de âtritos.
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E-dÍtorial l,
É com erande satisÍâção e

esperançâ que se redige este editorial
do nosso no2. Deseiamos que êstes
êvenlos continuem a dêsPerlar e

ênísizar o maior número dê Pessoas
possível e sobrctudo sê essê desper-
tar se Ízêr acompanhar dâ aâzâo,
justiça corágem e verdade quê nos

une e motiva. GÍaças á colaborâção e

empenho voluntádo de todos âqueles
que connosco colâboraram, desde
umâ simples missiva encoraiadolâ, â1é

aos mâis dedicâdos cámâEdas que

erguêram estê númerc dois tão lapidâ_
mente, a continuâção dê Luz Ofensivâ
é uma realidade e com a certeza do

desejo de que a todo o momento e

cada vez mai§, estâ iniciâliva se torne
num projecto de maior âmbito, quali-
dade e serenidâde.

No actual momento em quê a
situaçâo parece querer ressuÍgir, onde

a rêvolta, indiOnação, procura de veÊ
dade ê jusliçâ começam a fazer_se
ouvir, destronândo muitas da§
perseguições, mentiras e detulpações,
a que muitos nâcionalistas têm sido
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Nunca o panorama nacional esteve tâo
decadente como na actualidade. Que
não me venham dizer que faz pâdê dâ
evolução o brutal cíescimento dâ crimi-
nâlidade ou aumento da invasão de
imigrantes, o problemâ do desem-
prêgo, a díogâ, a dêterioEção da
nâturezâ, â corrupção ê mentiras enlre
os quê nos govêrnam, os favores ("cun-
has'), a desvalorização nacional e de
toda a cultuaa e tradiqão Poduguesa e
um sem Íim dê situaçôês destas, pojs
se islo âcontece é po.que nós o per-
mitimos ê toleramos tais ousadias. De
fâcto é difíoilcombatertão poderosos e
articulados erros, ainda mais quando
os governânies, poí interessê, arran-
jâm sêmprc mânêira de calar ou enga-
nar, a nósjovens e ao povo do pais.
É necessário divulgaí e combater estas
siluâções âkâvés do dialogar,
expandiÍ, dar o exemplo, cativaÍ,
mostrar, lrabalhar, lançar ideias e pro-
jectos,confraternizar, explicaí situ-
ações, moskar o caminho da
vefdâde oom liberdade e impaÍciali-
dade, procuraÍ a justiÇa, dâí oportu-
nidades de ercuer a realrealidadê, ten-
tar expandir idêâis de futuro e valor, e

DESPERTA!!

divulgar livremente lodo âquilo a que
têmos direito sem desÍBspeitar ou prej-
udioar nlnguém.
Tolerar, consênlir ou calar é que
NUNCA, muilo menos Ícar inerte e
apáticos, de baaços cruzados á dêixar
as coisas desenrolarem-se como os
outros querem, que geaalmente é para
pioí. '

O despertador ostá â tocar e já é mais
do que horas para acotdarmos e
decidir enfrentar corâjosamentê de
manêiíâ activa, aqueles obstáculos quê
se nos atravessam no c€minho paÍâ o
futuro.
Estamos aqui, presentes e se livermos
de seí positivamente incómodos, sê-lo-
emos, mas nunca acataíemos o nome
de "rascas" ou adormecidos, pois
somos PORTUGUESESI



Até hoje muito se tem falado e dito dou muito normâlmente em se deslocar

sobre ó Íamoso câso do brairo alto, só até ao bairro âllo, no intuito de conti_

qr" qr""" sempre pârcialmente núar o encontro e de prosseguir â noite

úunca Íoi permitidâ uma rêâl defêsâ como quâlquer gíupo de pês§oâs faz

aos âcusáclos tálvez pelo facto de habituâlmente lnfelizmente, âqueles

nunca ter hâvido umâ real acusaçâo que sê dizem vítimâ de discriminação

sobre eles. A suâ condenâÇão lniciaÍam píovocaçôes verbais para

âpârcntemente já tinhâ sido dâda à com alguns elemenios que estavqm

partidâ e até âgora ainda náo tiverâm nesta comemorâção, confiânlês do que

sequêr uma oportunidade de falar e apenâ§ êstaiam â provocar aquele

dizer o que têm pâssado. Eslâ pequêno grupo de individuos € conÍi-

reportagem dâÍá finâlmente uma ântes da sua supêíioridade numáíca'

chanceã voz àqueles que sêntiÉm na Quando estes 'êtêínos perseguldos"

pele o sucedido e que incrivelmente decidiram partir parâ o conffonto fÍsico

nuncâ tivêram dkeilo a uma deÍesa com alguns dos comêmoradores do

justa e imparcial.
ouvimos íâlâr de várias ve§ôes e um

montâo de história§ sobrê o que se
passou naquela noite.
Que sê sucedêu Íealmentê?

jântâr, munidos de garraÍas e d€ armâs
brâncâs, de p.onio viram quê lhs§ llnhê
saído o tiro pela culatrâ, Pols os

comemorantes êÍam bastante mâls dos
que os provocadores avistaram à pârti-

acidente do 10 de Junho, âpenâs
porque tinham o cabelo rapado? E os
crescêntes brutâi§ âtaques de negros a
brancos na liiha de cascais e lodâ â
área de Lisboa quetêmvindo a aumen-
târ todos os dias? Esta§ e muitas
outrâs comparâções podem ser
eslâbelecidss, só que quando se trata
dê culpaa nacionalistas, como Íoi o
nosso caso, âs provâs náo são
necessárias (Ed. - ê nem as houve),
pois â condena seú dada ao passo de
que qusndo o caso é inverlido, tanto os
olgãos de informação como os de
justiça e estatais ficâm sem nada
fazerem. lsto não é imparcialidade
muilo mênos justiça. Pêrgunlamo-nos
se naquêle dia em vêz de um negro
tivesse morrido um branco, como por
sode não sucedeu? Começâ â ser
muilo diÍícilseÊsê Português nâ nossa
pÍópria terralll Têrá sido o tal iántar
um êncontro com intencôês íacistas
ê criminosas como os média ten-
taram fazêr acreditar. ao ponto dê
vos oueíêrêm culpaÍ de qênocidio?
De maneirâ nenhumâ. Uma prova de

que não havia nenhum tipo dê
intenções xenófobas e Íácislâs no jân-
lar, foi o aparecimênto de vários
clienlês do restaurânte de râçâ neqra,
durante a reâlização do jantar e
nenhum lipo de provocações ou de
invulgar âconleceu. Pensâmos que tal
acusação âpenas caberiâ na cabeça
dê pessoas com outros interessês ao
ponto de delurpár qualquer vêrdade e
jusliÇa. O qLre áconleceLr foi um aci-
dente que nenhum de nós esperâva.
/q oartir desse dia muita coisa
mudou para vocês. Qual foi a vossa
reaccão oêÍânte tal acontecimento ê
oual a posicão poÍ vocês assumida
antes ê dêpois?
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Sern margens para duvida que a
primeira reacção foi um estado de êslu-
pefacqão e choque total. NLlncâ êspe-
rámos nádâ parecido. Dum almoÇo
comemorativo, com o inluito de feslejar
uma data normalmente e duma consê-
quenle rixa, pontual e imprevista no
bairro alto, ( Ed. - Onde acontecimen-
tos desles são o prâlo alio dâ noile
Lisboeta ), Íoi trânsfoÍmado no mâior e
teÍrível câso em Portugal. Ainda hoje
não âcreditamos ê temos esperânça
que o recurso seja minimamente justo
ê imparciâl pois não há quatquer tipo
de provas que realmente confirme que
êstê acidentê foi um caso premeditado
ê prepârado. Neste momenlo, a nossâ
pdncipal preocupação é procurar â
lustiÇa, se é que elâ ainda existe e dâr
o mâior apoio âos que estâmos â sofr-
er nâ pele es1á brulalidade e tentar
ambicioner o quê nos resta do ,,fuluro,,.

Quâl é a rêlacão enlrê os afectados
com o caso aí em caxias ê demais
cadêias? E com os traidores?
As relações entre as pêssoas dêtidas
pelo caso é de extrema união ê apoio.
Apesâr dê nos roubârem todâ a nossâ
liberdade, procursmos mânter-nos o
mais unidos e lutadores possíveis.
Quânto aqueles que por rnedo ou em
beneício próprio mentiram e lraíram
âmigos e camaradâs, apenas o nosso
desprezo. Esies infiéis carêcem dâ
honra e câracter de pessoâs. É prefe-
rível um inimigo a traidores, pois ao
mênos estaremos píêparados psra as
mentiras e enganos de tais.
Oepois do sucedido houve muita
oente quê vos deixou dê lãdo?
Ouem mais vos suÍoreendêu Dela
sua amizade?
Sem sombrâ pârâ duvida de que
muitos em quem conÍiávâmos e de

i Pow) Nâquele dia, comemorava_se da como haüâ mulheres no grupo

o diâ áê Portugâ|, onde nós como comêmoralivo, â maior parto dos

grupo étnico de origem Portuguesá, homên§ não pên§ou duâs vezes em

;uniamo-nos às comemorqçôes desse deÍender â integridáde ÍÍsica dâs mes-

ãia. Foi orqanizado um jsnlâr de sim- mas ássim como a sua pÍópÍiê

patizantes dâ PortLgalidade. onde É um fâcto consumado quê depois

muitos dos pÍesentes nem sequer se disto houve enormos excessos' mâs

conhêciam, uma vez que o "convite" Íoi apenas incriminaram um dos lados-

Íeito pelo método do passâ_a-palavrâ, Porquê? Não tetá §ido excesso um

o, 
"á1", 

qu". tínha conhecimento do grupo de indivÍduos de rêça negra

iantaiavisava um arniqo ou conhecido pÍovocaÍem frcntalmente um g'upo de

que pudesse leí inleÍesse em com" Portugueses orgulhosos de suâ

iarecer e este por sua vez podeÍiâ estirpe? Não t6Íão Sldo oxcossos quan-

i"r", o ,"aao. Após o iântar, â do indivÍduos noglo! olponcaram mi-

qrânde maioriâ dos presentês concor_ litares PorluguggoS p0í vhlgança ao
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quem julgava ter a sua elêrna amizade,
tornaram-se gíandes decepções. Por
oulro lado, de muitas pessoas que não
esperávamos nada, vieaam a suípreen_
der ao darem tanto. Apenas por estas
pessoas é quê suporlamos e enca-
ramos esta situâção, Pois tocâ real
mente cá no fundo ver o empenho,
apoio, dedicação e coníança, que cer-
tas pessoas que nem
sequeí nos conhe-
ciam, depositâfam
em nós. Estes sim
fazem-nos caminhaí.
É nos momentos
mais difíceis que
podemos ver o íeal
valoídâs pessoas.
E ás vossas
familias? como é
que íêaoiram?
Continuam vos
apgialrlEz De inicio
Íoi um choque parâ
todos. Ninguém
esperava umâ situ-
açâo destas ê há
mêsmo certos fami-
liares que ainda não
tiveram conhecimen-
to de tal situação
devido â não con-
sêguirem cedamêntê aguentar o
choque, dada a sua debilidadê fisica.
l\,,las fâmília é sempíe a família ê é com
ela que retêmpelamos âs nossas
forqas.
Acêica da sentenca, oostaria oue me
fizessêm um comentário acêÍca
dela, ( Dêsde os vossos defensoÍes.
aos iuizês e situâcóes caÍicatas.,.I
Foi uma sentença unicamente politica.
Já entrámos à partida condenâdos em
tribunal tanto pelos media e opinião
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pública (influenciada), como pelo poder
e cotectivo de juizes a ele aliado. Nem
sequer tivémos o direito a uma rcal
defesa! Só o poder da verdade e as
pessoas em nosso redor é que poderá
Íazer tÍiunfar a verdadeiía justiça nêstê
caso-
Oual a vossa ooinião dê oroaniza-

cóes oue se aproveitaÍam do caso
. como o sos

Racismo e demais
associacôes
ionóbêis oue mar-
caram a sua Dre-

SgOgdZ Achamos
que é realmente
muilo pobrc alguém
se âproveitar do
sofiimênto dos
outro§ com Íins
políticos e pes-
soais. É p6na ver
como orgânizações
como o P.S.R. que
inoitam à destruição
cultural e ao caos
social são apoiadâs
pêlos nossos gover-
nos, ao passo que
se poí aí viÍmos um
jovem que dêfonda
e venêre os valorcs

taadicionais, cultuÉis e râciâis do seu
povo, prontamente será câluniâdo e
peÍseguido (Ed. - lsto é, sê for Brânco)
Temos o exemplo de oruanizaÇões
semelhanles por êsse mundo fora,
basta veí os resultados.
No cêntÍo oenitenciáÍio ouais são as
vossas condicôea? Actuâlmente,
deüdo às sobrelutsgôes das ôadêias,
enmntaamo-nos em c,elas de umâ pes,
soâ com quatro lndlvlduos. Felizmente

::: :::l ::.::Y.:: :::: ::T. l::::

quarto de bânho. A assistência médica
é muito dêficiente, o que incentiva a
propagação de doenças infêcto conta-
giosas e pulmonares (Sidâ, Hepatíe.
Tuberculose, ...). É frequêntê a auto
medicação, totálmente sustentada
pelos nossos Íamiliáres, uma vez que
só existe medicação para as dores.
A comida, é inkagável salvo raras
excepções como visitâs de directores
gêrais, procurador da república, iuizes,
... e aqui mais uma vez somos obriga-
dos a recoílêr aos nossos Íamiliares
pârâ a aqulsiÉo dos suplemêntos vita-
mÍnicos minimos. A higienê também é
algo que deixa muito â deseiar. Por
mês apenas temos dkeito a um rolo de
papel higiénico, cinco centlme{ros de
sabáo azul e brânco e meio copo ( de
inox ) de detergente em pó. É escusa-
do dizer com quem temos nós de con-
taÍ novamênte. lsto e muito mais fazêm
disto uma rêâlidade muito feia e injüsta.
Uma grande parte dos reclusos @n-
somem drogas com a colaborâção do
govêrno que em vez de criar âltemati-
vas ê objectivos para os condenados.
apenâs induzem os presidiários a afo-
garou vingaras suas mágoas com dro-
gas. É lealmentê dificil resistir e man-
ter-se firmê é dentro.
Como é passádo o vosso die a dia o
ouo diÍiculdâdes enconkam?
Passamos o die a kâbalhar, pois âlém
de nos manter distraÍdos é umã
mâneira saudável de ganhar algum
dinhelro, o que nos permite âliúar um
pouco o êsforço monetário empreefldi-
do pelos nossos Íamiliares. Têmos
direito â lrês visitas de uma hora por
sêmana, coÍrespondemos com amigos
e de resto. é bestânte enÍadonho como
dêvem imaginar.

Ouãl a vosse Íêlacão com os demelg
o.esidlários. ouardas ê escumalha?
Tal como nós, nem todos os pre-
sidiáÍios são 'escumalhâ". Existem por
cá indivíduos com nÍveis de cultuaâ
supeÍiores aos demais com os qoais é
possível manter uma discussão mini-
mamente irúel,gente. São indivtduos
que â um delerminado momento da
sua vida cometeÍâm um erro ou pura e
simplesmenle resolvêram fazer justiça
com as pÍóprias máos (à felta delâ ).
Estes são completamênte difeíêntês
daqueles que Íazem desla'casa" o sêu
modo dê vida, os quais preferimos oem
sequer referir. Quantos aos guardas,
existêm aqueles quê sentem orgulho
na proÍissão e dignificâm-na e todo o
cus{o. A estes dirigimos todo o nosso
Íespeito. lníelizmente também existêm
os parasítâs que sempre que lhes con-
vém dêslroem o quê os primeiros
íazem. Como em todo o lado, aquiexis-
tem os mâus e bons da história.
AÍoo maia quê oostâÍiam dê acrês-
cê aÍ? Para teminar gostâriamos de
dêixar um apelo a todos âqueles que
nos conhêcêm ou que estáo dentao do
caso, que não tolerem êstâ situeção ou
adotmeçam num confomismo errado,
pois o triunfo da verdâcÍê infelizmentê
não passa apenas pelo esforço de nós
detidos e duas ou três pessoas mais
chegadas. Todos vocês podêm ajudar,
desde e divulgação desta injustiçe êo
recuÍso de meios escritos pâra com as
altas posiçóês,.- tudo poderá ser um
conlribúo não só para â nossa liber-
lação e recuperaÉo das nossas vidâs
como lambém para assêgurer dê que
vocês não serão os próximos.
InÍelizmente o nosso futuro não
depende unicamente de nós e das
opções que viermos â tomar.

I
l
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Desdê os primórdios da nossa Histódâ
que abundam exemplos de violência e

de lraiÇâo csusadoÍes de enfíâqueci'
mento, Perda e deslruiçâo de todos
âqueles qLre pralicam ou sofrerâm tais

alervosiâs. O nosso quotidiano nào é

diferente. Todos os diâs tomamos c0n-

hecimento de cobârdiâs deste género.

Dkia mesmo que com o Pâssar dos

anos - áo contráíio do que era de supor
- êstas frivolidados tomaíam'se câda

vez mâis comuns- Quândo âliadâs ao

materialismo e â intercsses pêssoais

Íevelam-se ainda mais prejudiciais,
pondo em questão os valores Pelos
quâis fomos devidâmenle educados.

Hoie vemos a violência ganhaÍ 1êneno

nâ;otina familiaÍ, nás Íuas, no seio das

nossas êscolâs, âté mesmo no

desporlo lchegâmos â um Ponlo em
oue se toÍna necessáÍio paíar e medi-

laÍ seriamente no assunlo. É pÍeciso

mudârl é hora de explorar novos câm-

inhos e evoluirlUm exêmplo de como a

violência é destrutivâ é o da contenda

...LUZ OFENSIVA,.
sujeitos. Aqueles quê
fazem-no por medo ou
Em ambos os casos, o
tal infidelidâde acabâ
Pêrder-perderahonra,
dignidade e finalmente

a pralicâm
por interesse.
prâticante de
sempre p0r
o orgulho, â

amigos. Na solidão
ver-se à corroído
pelo arependimento
ê pelo remorso. Se
pensas trair, cuida-
dol Paga.ás pela
melhor das lêiâs da
vida;todo o mal que
infligiÍes â outrem
reveíerá contra ti e
em i duplicadol
Vejamos então o
caso da trâição mais
de pêrto. Há alguém
que tenha praticado
e, mâis larde ou
mâis cedo, não
tenha pago caro
pelos seus actos? É
evidente quê ná0. O
maquiavelismo do
ciúmei a podridâo da
Oanáncia; âs cilâdas
dâ cobardia; ... -
todas induzem à
traição, sendo o pior
exemplo disso a
falsa denuncia de
amigos. Casos
destes só aconte-
cem quaodo o iondi-
viduo deixa dê
aoreditar nas suâs

umâ jaula, desconíando até da nossa
própria sombra. Pelo contíário, deve-
mos rodeâr-nos do maior númerc pos-
sível de pessoâs dê confiânça, sendo
esta atribuída de íorma conscieniizâdâ,
como que em escalas de valores. é

necessário estar
preparâdo pârâ
quelquer êventuâli-
dâde, embora se
devâ reagir:unica-
menle em úllimo
câso. Perânte lodâ
ê qualquer situação
a ítiêza. a
serenidáde e o pen-
samenlo audaz são
indispensávêis de
forma a nâo come-
termos erÍos dos
quais mâis tarde
nos venhâmos â
âÍrependêr.
Aconsêlhamos a
todos â, semprê que
possível, pensarem
anles de agir, paÍa
que nâo o faÇam
precipitadamente.
Todos os tipos de
atitudes de violênoia
e de traiçâo devem
ser repudiadas.
Devemos êxclui-las
das nossas acçôes
de forma â dar-mos
o exemplo. O futuro

o apoio dos

que ocoíÍeu rccenlemente enke'dois
grupos nacionâli§tas ( BNP e C18 ) em

lnOlateraâ. Embola dêfendessem ideâis

semêlhantês, nâo consêguiram ullra_
pâssar algumás diveroências ê preferi'

ram resolver a quostão pela via da vio-

lência. O rêsultado náo podeda deixar
de sêÍ negâtivoi inúmeros Íeíidos ê a
detençáo de uma grânde quantidâde

de jovens. Será de salientar que uma

dessas orgênizaÉês Íoi rêcentemente

extintâ - por sinal a mais violenlâ. Se

analisarmos a questão dê forma impar-

cial, será fácilconcluir quê a violência é
sempre pÍeiudicial. a comprová_lo
temos o caso dos Skins em Poílugal,
que logo após veÍBm os sêus ideâis

respeitados e reconhecido§, forâm
marginalizados devido a âlguns mem-

bros do grupo. Pol uns pagâram os out_

aos! São êxemplos que não devemos

esquecer do modo a que a injustiça

não recaia novamônto sobre as Pes_

soâs eÍÍadas. Ouiro ponlo íelevanle é a

traiçáo I quo usualmento nos vemos

I]ulrg ü úranto

dependê
tribuiÇâo

con-
câdâ

da
de

capacidâdês, acabando por esquecer umde nós.
vâlorcs como a leâldadê e a ídetidade, Não à violência e traiçáo que lanto nos
que nutrem âs grandes amizades. prejudicâmI
Contudo, não se quer com isto dizer
que devamos fechar,nos dentro de (R.N,l. e amigos)
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sta êntrevis s enviada por alguêm
quê apesar da injustiça a que Íoi condena-

do e pêlas dificuldades a que atravêssa
dêntÍo de grades, continua a lutar e algo

fazer pêlos seus ideais. Assim publicamos
êsta êntÍêvista quê apêsaÍ de transcreveÍ

umâ rêalidade um pouco diÍeÍênte da
nossa dada a violenta sociedade que sê
vive nos E,U.A, ê dentro de grades, mas

de ceÍto que grandes exemplos e ilações
se podêm extrair daqui. Dêixo isso ao
critério de cada lêitoÍ. Aqui Íicam as

palavras do guitarrista dos B.F.G. 'l

........'..................... LUZ
imênsas horas à frente da
banda, mas o que é mâis impor-
tante pâra ti, a música ou os
leu§ ídêais?
A música é um bom veÍculo paÉ
eu me exptessar, posso falat para
os outros ê dâÊlhes uma melhor
compreensão dâ nossa situâçáo,
mas isso é só música, eu sinto que
há coisas muilo mais impoflantes
quê uma colocÇão de l-shirts e

oFENSIVA .....

racialmentê consciente?
Eu vivo e conduzo-me como um
nâcional-socialista. Não tênho
quâlquer intenção de mudâí â
minhâ maneira de ser por nadâ
deste mundo. Acredito quê o
nacional-socialismo é a única
soluçâol

4)Quanto à Segundâ guerra
mundial, achas que a história é
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Cd's Não
podemos nem
conseguiremos
sobreviver apenas
com a música.
Penso que é

êxâclamêntê
como elês ( os
vencedorês ),

\ nos contam e

5\ quat a tua

í)Ed, todos tê conhêcêm como
um dos êlementos da banda
poder branco "Bound FoÍ
Glory", no ênlânto, poucos
§abem como te envolveste no
movimento racialista. Podes
contar-nos algo acerca disso?
Há duâs íazões possoais parâ
definir o meu modo de ser.
Primeiro porque fui criâdo na
Europa e nos E.U.A. Na realidade
nasci na Europa e através dâ
minha infância na Áustria, dêsen-
volvi o meu âmor pêlâ música
clássica, o apelite pelo conheci-
mento histórico e uma gtande
admilaçâo pelo lll Rêich, âssim
como pela culturâ e costumos da
minha hêÍânça râcial. A segunda
razão pârâ mê ler tornado tacial-
ista foi alrâvés dâ minha própria
expeÍiênoia, o meu pai era um
homem muito trâbâlhâdoa ê poÍ
fim conseguiu adquirir uma loja de

aniiguidades numa grande cidade
dos E.U.A.. contudo â minhâ
família foi vitimâ de divêrsos
âlaques poí pârte de pretos oÍimi-
nosos que por três vezes
roubalam-nos tudo, isto dumnte
os meus 4 primeiros anos deiüda.
Para minha s€guíanÇa e de minha
mãe, o meu pai levou-nos paaa a
EuÍopa. A minha primoiía oxpêÍ-
iência com pretos deu-se quando
tinhâ âpenas 8 mê§ê§, estava eu
deitâdo na sâla dê estâr, quando a
dado momento um grupo de píê-
tos selvagons passou pela vizin-
hanQâ â1âcándo toda a qente, um
tijolo foi â..ojâdo pârá â minha
janela e quasê me âcerlou. lsto
em 19681 Na altura dos "direitos
civis", imaginem agora â mâldâdê
desles solvagens so na altuÍa já
êra asslml

2)Sabemos que despêndes

colêcÇão dê
Íivros, pois eles

muito mais impor-'
tante ter umâ

opinião sobre o
Íevisionismo
históricol
A maior parte
dos livros de
história sâo
escÍitos pêlos
vencedotes da
guerral
A histódâ âctual
foi diladâ por
equeles que
enforcerâm os

fornecem conhec- "
imento e este cÍiâ
fé que porsuâ vez
lovâ â dedicação.
Sem conhecimen-
to e fé câímos
num burâco. Uma
das coisas qLre

me custa veriícar são âquelâs
pessoâs do nosso culto quê gâs-
tam dinheiro em modâs como
"Frêd Pêrry", "Londsdâle"-.. ou
outras coisâs eÍrâ ê dispen-
sáveis, quândo existem veteranos
pobrês quê não sâo âjudados e se
encontram esquecidos por se
terem sacriÍcado pelos nossos
ideais.

3)Vês-te a ti píóprio como um
activista nacional-socialista ou
apena§ como uma pe§soa

mártires de Nurembergâ.
Felizmente para nós existem âlqu-
mas ediloras de livros com os
quais se tenta demonstrâr a ver-
dade históricâ, isto é, o revisionis-
mo histórico. JLrlgo que é imperati-
vo aprender o passâdo para tra-
balhar e construir o futuro, por isso
pelo mênos todos deveríamos Ter
o direito de averiguar os fâclos
hístóaicos e de expressar as nos-
sas crenças livremente, o que não
âcontece nos dias de hojel
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s)Costumas viÍ muitas vezes à
Euíopa, como vês a presente
situação do culto Íacialisla
Europêu?
lsso difere um pouco de pais para
pais, por exemplo, os Alemães dê
leste e os Hungarcs quê conhêci
são bons conhecedoÍês da sua
históÍia e muito dêdicados à causa
racialista. Por oulro lado os
Alemães ocidêntais que conheci,

7) lvluitos camaradas estão
agora enÍÍêntando pêÍíodos de
âprisionamento, vários oúÍos
foram inclusivé mortos e nêste
momento o G.o.S. (Govêrno de
ocupação Sionista )vai-se Íindo
na nossa cara. Talvêz êxista
falta de coíagem no nosso culto,
aÍinal a tão apregoada ret-
ribuiçâo é só mais uma palavra
sêm senlido, não achas?

Julgo que o
G.O.S. não se .i
assim lanto, os
Palestinianos por
exemplo, depois
de tântos mas-
sacrês sofddos e
dê lutas ingÍórias
e desleais,
chegam às raias
do sâcrifÍcio,
muitâs das vezes
oom â própÍia vidâ
para levantar a
suâ voz. Sê tudo
continuâr â§sim,
não faltará muito
parâ nos tentarem
escrâvizar e
humilhâr como
aos humildes

paÍêcem mâis
interessados êm
modas do que nâ
causa, no entânto
conheço imensos
câmaÉdas dedi-
ôados na Baviera.
Os ltâlianos tam-
bém são bons mil
itantes. Enfim, é
diferente em todo
o lâdo e depende
semprê de quem
falarmos.

6)Pertences a
alguma oÍganiza-
ção racialista e o
que pensas da
íesistência
âulónoma?
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''l.lhr tê SePàr. '
palestinos e talvez

outtas pessoas des-aí muitos
pertêm.

I: ouê oanháímos aloum tetreno

I i poriri"ã, os governos"ditos riemoc-

LII: ratas iráo usar qualquer e lodos os
lI: mêiôs oossrveis oara nos calsÍ e

f , a"rtruii. .oro alias jâ vem âconle-
. ; cenrro! Al e Íês,slencta au10n0mâ2 : ããáãia.in*iãiã"i"i 

"t".iloã'E:.

Um dos problemas é que as pes-
soas eslão muito acomodadas
com as suas vidinhas. Quando
começarem á pâssâr Íome e â

veÍem os seus trâbâlhos ocupados
por imigrantes e invâsores, o
fuluro dos nossos filhos êm risco ê
loda a nossa cultura em causa,
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Alguns camaradas da Austria, Alemanha e Estados
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então aí â retribuição será mais
do que uma obrigâção.

8)Qual a tua opinião ace.ca dê:
Adolf Hitler - O maior lÍder que
caminhou na fâce desiê planêlal
Foi um herói dê guerra, um ver-
dadeiro lídero um grande human-
ista. Provou o impossívele criou â
gíândeza numa nação auto-suÍ-
ciente.
Mulhêres no culto racialista -
Se Íorêm como âs B.D.M. exce-
lente. Acrêdito que pela belezâ da
mulher branca vâle a Íiena viver,
combâlêr e morÍer.
Skinhêads rockstars - Nunca
mê encontrei com algum, pof
enquantol No meu dicionáio não
há lugaí para eles.
Religião - Penso que a rêljgião é
a destruição das nossâs cullurâs.
Ponham os olhos nâ lrlanda do
Norte, deüdo às rêliqiôes, a sua
história está meruulhada no
sangue do nosso povo_
Ordem dos BÍudêr schweiuen -
Homens de coragem! Pioneiros
no sêu tempo ê os seus sacdfÍ-
cios e dedicâçáo devem servir de
êxêmplo pârâ todos nós.

9)Paaa ti, quais os maiores
problemas que a raça branca
êífÍenta nos dias de hoje?
A indiferençâlll As pessoas não
sê importâm com nada dêsde que
vivam na sua pequenâ ê luxuosâ
casa. Nâo se impoÍtâm com o que
se está a passar nos sêus pâÍses
ou nes suas cultuÍâs, deixâm,se
manipulâr pelas mentiras da
imprensa, que conduz autenticas
campanhas dê genocÍdio contra â

OFENSIVA
nossâ raça. As pessoas peÊ
mânecem âpáticas e preferem
não ênfreÍtsr a verdádê

í o)costarias de deixar algum
consêlho para os militantês
mais novos?
Exercitem as suas mentes ê côr-
pos constantêmente, Nâo sê
deixem enoanare cair nâs menti-
ras do sistemâ_ Lembrem-se
somos brâncos e descêndênlês
dumâ cultura dê orgulho, como tâl
sejam inteligentes e âjâm digna-
mente, sejam um lobo na pele de
uma ovelha se necessário. O sís-
{êma amedronta-se com o gueÊ
rêiro que eles não conhecem.

í í)Estás preparãdo para
ênfrentaÍ o aprisionamenlo?
Rudolf Hêss pâssou 46 ânos na
prisâo portentar kazêra paz pâra
a Europa, acreditou no seu povo
ê manteve-se lêal aos §êus
ideais. lsso cus{ou-lhe a vida. O
seu exemplo influenciou-me em
procurâr sempre a verdade ê resi-
stir à menlira. Sê na dêfesa
daquilo que considero certo me
conduzir à pisâo, en1ão terei de
êslar prepárado.

í2)O.K" Ed, para ÍêrminaÍ, para
quando uma visita a Portugal?
Não fâço a mlnima ideiâ, no
êntanto dêsejo o melhor a lodos
os combalentes aacialistâs em
Porlugâ1. SupoÍtem os vossos
veteranos e apoiêm as vossas cti
a nças.
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Os Freíkorps com Dennis da fanzine Víking Force

Biily (Celtic Wardor) e Alex (Di-Al Records)
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Lutitanian
1. Sei que actualmenle apenas tu (

lsabêl ) e Rita estão a dirigir as L.M.
Como êncaram esta situação, o
poÍquê dê sêíem apenas duas e se
v6m perspêctivas dê a curto ou
longo prazo aumentaíem o vosso
projecto e de contaíem com mais
pessoas ao vosso lado?
Nós âgota somos apênas duas uma
vez que a Catârina passou a empen-
har-se na realização da zine
"Sobressalto" ê a Johnny, talvez por
não conseguitmos contactâr-nos âssid-
uâmenle, não compreendeu bem o
objeciivo do grupo. Assim cada uma de
nós ficou com a sua larefâ e as coisas
agola estáo a funcionar melhor do que
de principio. Actualmente temos tâm-
bém â colaboÍaçâo dos POWS
Portugueses e achamos qLre todo o tipo
de ajudâs são bem vindas, âpesar de
não termos inlençâo de alargaÍ o nosso
projecto, tanto mais quê as L.l]r. destâ-
cam-se por set um grupo estritamente
íeminino e como sabem, compânheiras
que se disponham estar ao nosso lado
nâo sáo muitas.
2,O quê é para vocês sêÍ uma
skingirl, uma nacionalista ê uma
mulheÍ?
Pensâmos que esses três conceitos
estáo interligados; para nós, uma
Skingirl deve partilhar os idêais da ide-
ologia skin, que se deflnem pelo amoÍ
â râçâ, âo nosso paÍs e pela lealdade
parâ com os quê lutam pelos
mêsmos ideais que nós. Somos
nacionalistas e tâmbém defendemos o
que há demais digno na condiçâo de

ser mulhe[ por isso, condênamos o
aborto, a prostituiçáo, a miscigenação
das raças e valorizamos acima de ludo
a capacidade da mulheÍ de gerar
descendência e de perpêtuaa a sua
raça. Dos homens dependê o fuluto da
naçã0... das mulhêres o fuluro da raçal
Por nâcionâlismo entendemos o amoí
pela nossa Pálria e o Íespeito poí tudo
o que é Português, incluindo â nossa
gloriosâ históriá qLre data de há mais de
oito séculos. O povo PoÍuguês, apesar
de ter encontrado muitos obstáculos
pelo seu caminho, manteve sempÍe
uma identidade homogénea, de norte a
suldo pâís ê é essa idêntidâdê quê tên-
tamos preservar a todo o custo. Poí
isso, combatemos I inÍltÍaçâo de out"
rás râÇâs no nosso país e na nôssa cul-
tura, pois desejamos que a nossa raça
predomine como âté aqui- Parâ isso é

indispensável a íamília pois alrayés da
união do homem e da mulher e d€ suâ
perpetuação é que Portugal não
peaderá nunca as suas caracteríslicas
próprias, a sua identidade.
3.O que vos levou a dênominarem-
se por L.M. Alguma razão espêcial
paía esse nomê?
Pensamos no nome Lusitanian
Ivlotherhood ( À,4aternidade Lusitana )
porqire ostas duâs palavras resumem
aquilo quo nós somos, ou seja, somos
íilhas do povo Lusitano e mulhêres,
cLrjo símbolo é â malernidade. Temos
muito orgulho em ser ambas as coisâs.
Escolhemos o terrno em inglês porque
âssim é internacionâlmente identiÍcáv-
el.

........LUz OFENSIVA ....
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Toda ê qualquer idêologia, desde que desÍguradâ, caluniada, confundida ê

nâo prêjudique nem insulte prejudicial mesmo encoberta como o Nacional-

mentê niíguém, tem o direito de ser Socialismo. Aquêles que falam do

exprêssada e revelada sem qualquer Nacionâlsocialismo, dos seus perigos

tipo de discriminaçâo. Oía mesmo nos e tefiflcos objectivos, vâo buscar as

dias de hoje, essa dis-
criminação existe!
Para todos aqueles
qLre se dizem defen-
sores de ideâis
nacionâlistas, â

opressáo e
peísegüição é tanto
mais âcentuada quan-

to â inclinação dos
seus idêâis.
Afíontando tal
injustiça, defendemos
o direito à livre
expressáo seja ela

suâs inÍoamâções â toda a
pârle, excepto a nós, à

origêm, isto é, aos
N acio n a is-So cia lista s.
Esses indivíduos, con-
hecem o Nâôional
Socialismo akavés de pro-

duções baratas
Holywoodêscas, atÉvés
de noticiâs manipulâdas e

Íantâsiâs de pseudo-jornal-
istâs, no entanto nuncâ
procuraram conhecet o
Nacional-Sociâlismo
:atíavés dos seus próprios
defensores, que não têm

alquer possibilidade de
qual for. o âriigo que
se segue podeaá não
reflectir totalmente as no§sâs con_ nêgâr as calúnias brutais e injustas,

cepÇôes, mas dê cêrto que tem o diÍe- que por iodo o planetâ se amontoaram
ito a sea revelado e sobretudo investi_ sobre ôs seus ombros. Quem diz que

gado imparoialmente, situaÇáo que somos monstros de certo que nunca

raramente se têm opoÍtunidâde de ver. quis ouvir a nossa resposta e mesmo

só nos questionamos êntão poquê? que a quiséssemos fazer ouviÍ,
SeÍá possível que tão "errâda" ideolo- ninguém nos permiti a, porque aos
gia como nos fazem cÍer, lerá hipótese perseguidos nada é permilido.

de vir a estendeí-se aínda paÍa mais Não vamos estar parâ âqui com falsas
com toda a publicidade e informação falas nem com mêiguices, não é nossa

oontÉ? Para quê peÍsegui-lâ e proibi-la pretênsão passar por algo que não

assim?l CEd.)Nunca na história uma somos, mas quando nos acusam de

ideologia ou concepção tem sido lão sermos inimigos da socíedade, de facto



somos, somos seus inimigos porquê
esla é inimiga da suâ própria raça.
ouândo nos caluniâm de sermos inlol-
erântes, têm toda a râzão, Porque não
toleramos traidotes que vendem â
pátria aos inleresses estrângeiros.
Como disse José Anlónio Primo de
Rivera, " sê âs nossas idêias fossem
más parâ o povo, nadâ nos iÍia debilitar
tanto como serem conhecidas ", mâs
os senhoÍes deste Estâdo dominádo
pelo poder do Sionismo l\rundial, êteÊ
no inimigo da no§sa Raç4, não querem
nem nunca irâo permitir que sejâm con_

hecidâs âs ideias que poderão oonduzir
de novo o nosso povo à libêrdâde. o
Nâcionâl-Sociâlismo é a única ideolo-

0iâ políiica basêâdâ totâlmentê nás leis
da nâtureza e em fâclos cíentíÍcos.
o Nacionâl-socialismo foi criâdo como
altêrnativa âo Comunismo e

Câpitalismo, ámbos íaces diferentes dâ
mêsma moeda mas monopolizados por

um único poder, o Sionismo. Ao sobre-
por-se tânlo ao comunismo como ao
Capitalismo, o Nacional-Socialismo
íetirou os melhores pontos de cadâ um
destes sistêmâs políticos. Assim, do
Comunismo aproveitou-se â ideia de
cooperação social e Planeamento
económico, ê do Capitalismo rêtirou_se
o conceito de empresa librê e iniciativa
individual-
Nós Nacionais-Socialistas, reconhece-
mos que o individuo é a Peça châve
quer social quêr economicamenlê, mas
cadâ indivíduo têm de tÍabalhâr antes e
principalmente pârâ o bem e proveito

de sua Íâmília e o sêu âmpliamento, â

comunidâde Íacial.
Ao contrário do Comunismo, que é

baseado no princípio de qLre a classe é
o Íâctor delérminante dâ vida social, o

Nacional-Socialismo reconhece o facto
ciêntiÍico de que a raça, ântês da
classe, é o faclor dêterminânto quer do
caracter individuâ1, queí das aspi-
râções nacionâis. O homem pode ser
num dia simples empregado ê no outrc
o pátrão, mâs jamais podêrá ser um
diâ âriâno e no outro diâ sêr um negro.
Portanlo, a Raçs é o factor social,
êconómioo e culturâl que a classê
nunca poderá a§pÍâr a serl
O Nacionâl-Sociâlismo é a ciênciâ
raciâl aplicadâ, que vê â sociedade
como um organismo vivo e como em
cada organismo â sociedade funciona
mais êficientemente quando câda indi-
víduo está insêrido naquilo pâ.â o quâl

está maiS vocâcionado. Um omanismo
vivo circula alravés da circulaçâo de
sânguê, mas se esse sângue é conta-
minado esse organismo more, o que
na realidade está a acontecer na nossa
sociedade, oom â infiliração de ele-
mentos alheios ao nosso meio, residin-
do aqui, a pÍimeira tarefa de cada
Nâcionalsocialista, ou sêja, despêrtâr
a consoiência racial do nosso Povo,
quê por suâ vez deve compreêndea o

verdâdeirc sentido da suâ existência,
dêvêndo sempre olhar parâ a suâ het-
ança oloriosa que os nosso ântêpassâ-
dos nos legalam. Como Brancos,
somos membros da íâçâ que inventou
a roda, que oriou â civilização e que
câminhou sobre a Luâ.
Um triunfo Nacional-Socialislâ é
inevitável, mas apenas homens dê coÊ
agem podêm fazeÊnos de novo livresl
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4.Em quê se baseiam os vossos
idêais e tÍabalhos?
Os nossos ideais e kabalhos têm em
vista sobretudo difundir o cullo
Skinhead Português, pôr em contâcto
os diversos movimênlos â nível
Europeu e Amêricâno, para deste
modo, unir o mais possíveltodos âquê-
les que pensam como nós. outrâ com-
ponente do nosso trabâlho é dâra con-
hecer ao mundo aquilo porquê pâssâm
os PoWs Portugueses, ajudálos em
tudo o que podermos e o mesmo parâ
com os PO\ /s estrangeiros, que lam-
bém sofíêm na pelê as injustiÇas de
uma sociêdade em quê cada vez mais
se dá valor ao dinhêiro e consêquente
poderonde cada vezmenosse prezam
os ideâis de bâse que formam as
nações e os povos.
5.Têm tido bâstantes apoios e eon-
lactos?
Sim, temos tido cada vez mais apoios e

contâctos. Pârâ nossa alegria e satis-
fáçãor a mâior parte dos nossos con-
tactos provêm dos POWS Portugueses,
oque vem demonstrarque umdos nos-
sos pdncipâis objeclivos está a ser
comprido. Íambém nos correspon-
demos com inúmeras pessoa por esse
mundo Branco forâ.
6.Quais os vossos objectivos e pÍo-
jectos de Íuturo?
Bom, a longo pÍazo ajnda nâo dêÍni-
mos bem esses pontos, mas a curto
prazo tencionamos colaborar e contac-
târ mâis grupos de Skingirls para tra-
bâlhârmos em conjunlo. Tencionamos
também páfticipâr êm tudo o que possâ
conlribuk para minimizar o lempo quê
os nossos companheiros âinda tenham
de cumprir nâ prisão, tâl como maniÍes-
taÇõês, elaborâção de bâixo-assina-
dos, dislribuiÇão de paníletos, elc.

7.Qual é â vossa visão e postura rel
ativamente ao famoso caso do
Bairro Alto?
Como toda a gente que acompânhou o
caso sabe, estejulgamento não pâssou
de uma farsa política. Nuncâ nâ vida se
viu condenâr jovens normais, sem
qualquer câdastro, â 18 anosde prisão,
por um indivíduo negro têr morto âci-
dentâlmenle. É revoltanle vêr quê em
siluâÇões con{érias, que já nâo sâo tão
poucâs ôomo isso, os casos sáo abaÍa-
dos ao mesmo tempo que a imprensa
encobre o faclo de serem crimes
cometidos por imigrântes - de suâ
grande maioria negros - ôomo os
recentes câsos do mâssacle no Seixâl
a um brânco ou a violação na Damaia
por um gang de I indivíduos. O mais
incrível é veÍ rapazes como o Hugo,
Tiago e "Securas" serem condenâdos â
penas brutais sêm quâlquêr tipo de
provas, conlissôês ou teslemunhas,
vendo assim. a hipótese de terem uma
vidâ normal e igual a de toda a gente
totalmenle destruída. Para além de
âcrediiarem em certos ideais polilica-
menle incorrectos, nada fizeram para
serêm condenâdos, onde estará então
â justiça ê a libêrdade?l Talvez não
sejâ concebidâ parâ todos.
8.Sêi que um dos pÍopósitos das
L.M. é o apoio a "prêsos dê guerra".
O que mais vos levou a Íaze-lo?
Resulta diÍicil apoiá-los? Quais os
maioÍes obstáculos para esse
apoio?
O que nos levou a apoiar os POWS foi
o Íaclo de nós termos lidado com eles
ântes de sêrem presos e de sabermos
que são pessoas dê vâlor, trâbalhado-
ras e com baslânte personâlidâdê que,
assim como nós, pretendem âpenas
urn Íuturo melhor pâra estê pais. o



íâcto de a lsabel têr estado presa

duíante seis meses só por se encontraÍ
com o namorado na altura da
detenção, também pêsou para com-
preendermos melhor a sua luta diária
para se mantercm fiéis â si próprios no
meio de marginais e de pessoas sem
escrúpulos nenhum, Portadoras dos
cdmes mais horíveis. Custa-nos ver
como cêrtas pessoas comparám estâ
parte mâis doentia da sociedade âos
nossos camarâdas iniustiçados.
Perante esta situâçã0, tentamos âpola-
los âtEvés de visilâs e do fornecimen-
to de algumas coisâs de que vão pre-

cisândo, o que por vezes se toma
taemendamentê difÍcil dadas as
condições inacêitáveis que enfrenlam e
dâs nossas limitâçôês. Triste é lambém
vea como certas pes§oâs poderiam dar
o mínimo de apoio aos dêtidos, como
uma simples cada ou o que quêr quê
seja ê nem sequer essâ pêrdâ de
alguns minutos sê atrevem a dispên-
sarl?
g.Como é que em vosso entender
podêÍÍamos nós cá fora auxiliar
todos êssês iniustiçados êm
Portugal e por êsse mundo fora?
Pensâmos que o melhor sentido é
seguido atíavés dê
demonstraçôes/manifestações, de car-
tas âo prcvedor de JustiÇa, Píesidente
dâ República e dâ Assembleia da
República ... Todas âs iniciaiivas que
possâm demonstrâr o valor e inocência
dos skins e nacionâlistâs develam ser
erguidas no intuito de fazer ver a
opinião públicê dê que âÍnal não são
aqueles "marginâis" que tanto caluni-
am, mâs apenas jovens rebeldes que
gostâÍ1am de viver num país melhor.
Tâlvêz se houvessê umâ organizaÉo
específica Pârâ âjudar os POWs,

apoiando âs suâs diÍiculdades envian-
do roupas, livros, musica, dinheiro ou
simplesmêntê âpoio moaal, seria uma
enorme âjudâ paÍâ o espirito combativo
e Írme dêsles jovens, que sofrem na
pele o facto de se denominarem skins
ou pensarem apênâs diferente do
"politicamente corrêcio". Aqui a união e
junçâo de esforços seria essênciâl pára
concretizar tal organizaçáo.
10.Já tiveram oportunidade dê fol-
heaí o n.o1 de L.o. e ceÍtamente
algum outÍo materiat mais. Como
vêm as nossas actividades e o que
acham de pÍojectos deste géneÍo?
Pensâmos que projoctos deste género
sáo âindâ muito raros em Portugal.
quantos mâis píojectos cledíveis, mel-
hor- É sempÍê bom e motivador ehcôn-
trar trabâlhos como os dê L.O. que
esclarecem Pontos oprimidos e que
tem importância para o nosso diâ â dia.
Espemmos que para brêvê a u.N. se
reâlize e que venha a fooar a§pectos
como a hislória e tradição Portuguesa,
lão impoÍlantes pâra todos nós. Apesar
de não sêrem muitas pessoas aí no
nofte, estão â desenvolverem um
notáve I trâ bâlho. Mals vale poucos mas
bons do quo muitos o maus.
'I í.PaÍa terminaÍ, gostariam de
acrêscentaÍ alqo mais à entrevista?
Gostâríâmos de âgradecer esta entre-
vista âo editorde L.O. e o seu intercsse
por L.[,L É em pessoas como vocês
quê sâbemos que o verdadeiro culto
skinhâcionalistâ Português não mor-
rerá, ântes pelo conkário crescerá pala
o futuro. Conlinuom o bom tEbalho e
mântenham-se leais ao verdadêiro
espirito porque juntos, â vitóíia seÉ
nossal lúantenham â chama âcêsa
14i88t (L.M.)
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As prostitrrtas Je Natris
e a familia Go.vrn

O sionismo domina actualmente
mundo e os seus âctivistâs estão

o

conseguir âtingk os seus obioctivos
com base nos seus famosos protocolos

dos sábios de siáo, considerados fal
sos pelosjudeus sionistas, mas que na
prática se concretizam linha poí linha,

letra poÍ letra, tristes e trágicos os tom-
pos actuais em que só muito Poucos
vislumbrâm a verdade.
Um dos muitos objêctivos dos protoco-
los é â destruiÇão da famíliâ Goym na

sua interioridade (valo a pena tomar em
atenÇão os outros objectivos dos proto-

colos que nâ pÍálica, pouco a pouco se

vão concretizândo).4 Pouco têmPo
ouvimos uma frase de João
Nabais(âcliüsta do P.S.R.) âfirmar que

"As prostitulás aiudam a mantêr e equi-

librar bastantes famílias do mundo".
Como lal segundo este imundo a pros_

tituição deve ser lêgâlizadâ.
O câminho que está a ser seguido é o

seguinte: ao invés de se tentar hâímo-
nizaÍ â gmndê viÍtude de umâ fâmília
onde sem dúvidâ o diálogo e a honesti-
dade deve ser o exêmplo a seguir,
Nâbais incentiva as mulhercs e os

homens a "mantereíi e a equilibrarem
as suas fâmílias" tendo encontros c0m
prostitutâs (os), enquadrândo o sêu

raciocínio numâ perspeciiva revolu-
cionária modemista. Nabais não perde

tempo a "mantea e equilibrar âs

famílias" incêntivando os oâsâis à ídel-
idâde afirmando (Poí exemplo) que

neslo mundo, actualmênte Podre, é

fácil cometer-§ê o adultério e que o difí-

cil é Ter-se â dignidade de não o come'
ter. Todo aquele ( que concordar com
Nâbais ) se sinta atrâído sexualmentê
pot uma pessoa estrânha com o seu
matdmónio terá perante a sua con_

scíênciâ uma porta aberta, pois com a

sua tÍaição makimonial o individuo
atinge e contribui para "manter e êquili-
brar â família".
Tudo o que Joâo Nâbais e o P.S.R.

dizem e fazem (junlamente com certos
progrâmâs de T.V., leatros, ... )não
passa de destruição no quo diz respeiio
à íamília ( e â muitos valorês sâgÍados

). O P.S.R. quer legâlizar casamentos
de homossexuais com direito à

adopÉo de cdanças. Como ficâria uma
crianÇa com pais homossêxuais? Não
será isto deslÍuição? Só se pode con-
cluir com isto tudo o quê o P.S.R. é

agente ou marionête dos obiectivos do
sionismo, denunciados aproximada-
mênte à cerca de 100 ânos nos
"Píotocolos dos sábios de Siâo".
o objectivo dos judeus sionistas é

escmvizar os povos, o que concorda
com as suas ctenças de serem o Povo
escolhido de Deus. É mais que evi-
dente que os protocolos estáo â seÍ
concrêtizados e 1êm dê ser desmas_

catados,
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À
cenle nos Próximos anos. L.O. âPoíaÉ
todos aquelês que para 98 queiram
colaborar com tel projecto, basta
êscrêvercm a pedir mais informaÇões.
Conlâmos conligo.
Excelentes campanhâs de distribuiçâo
e colâgem de Pânfletos, carlazes ê
âutocolantês, iêm posto estâ nossa
cidâde na bocâ do povo e iemâs como
o nacionalismo, imigração, revisionis-
mo... comêçâm a ser dêbatidos por
muitas pessoâs, assim como muilas

nâdo a 18 anos de
cadeia poí ser acusado
dê ênvolvimento num
"homicídio" de um
neoro. Ao que pârece,

tambêm âqui as provas
náo são concludentes,
a não sêr o facto de que

o negro morreu aÍoga-
do, não sabia nadar e
estavâ com exces§o de
álcool no dia da morte.
Talvez Michael tenha
sido mesmo condenado
por se ter âssumido
frontalmente como
Skinhêad! Por este
ândar teremos umâ

oulras despertam Pâíâ
o âchrâ! estado social
degradante em que nos
encontÍamos e ientam
juntar-se â nós,
nâcionâlistas em buscâ
dê uma soluçâo por
Portugalê pelos nossos
filhos. Um grande
exemplo Para que lodos
nós tentemos expandir
â palâvrâ ondequêrquê
vâmos, por todos os
sítios possíveis e imag-
inários, paía todo o tipô
de pessoâs, sempre
com os diferênles g€us
de confiançâ, é clarol

RCIU]ffi]BNNE
No rccente dia 4 de iulho, forâm Pro-
íeridas as sentençâs para os nacional_
istas detidos. mâis de 200 anos de
cadeia distribuídos pelos 15 condena-
dos nâ maior sentençâ de sempre em

Portugal. lnacrêditável para quem está
dentro do assunto. ( O desênvolvimen-
to num ârligo desta Publicâçâo ).
À,4âis umâ condena Pesada Pârâ um
camarada. Desta íeita Por um cÍlme
que nem sequer foi cometido em
Portugal! Michael Gonçalves íoi conde_

novâ pena máxima em Podugâl para o crescente aumento de culturâ ê

quem se assumir como skinhead ou procura dejustiça de âlgumas pessoâs

simplesmente nacionalistâl? Já faltou que dêcidiram não se deixarem

mais pâÍa tall adormêceí nas teias doentias do sis-

No recênte dia 28 de junho, elaborou_ tema ê que em Íorma de protesto, pala

se uma campanha contrâ a doença dâ mostrârem o seu desaorgdo peÍanle

hornossexualidâde que esperamos ver situaçôes com as quais não concordam

Íepetidâ, de formâ mais âmpla e cres- ou patênteiâm injusliÇâs, elâboraram
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artigos para jornâis defendendo os
seus ponlos de vistâ corajosos ê

enviaram cârtas de desâgredo para o
Presidenle da RêPública; dâ

Assembleia da República; Provedor de
Justiça; Deputsdos... O importânte é
sem dúvida não apodrecer nâ inércia
prejudicial e aos bocadinhos lentar
despertaÍ. Parâtréns âos poucos quêjá
âlgo melhorarâm o que Íizerâm pairar
esto aromâ dê DÉSPERTARI
E mais um dêsporlar reaccionádo Íoi o
de camaradas, familiarcs e ámigos dos
dêtidos no oaso "bairío alto", no passa-

do dia 12 de Agosto, om l\4atosinhos,
onde peflo de 400 pessoas sejuntaram
numa conoentÍâção peciÍca, peÍto dos
pâssos de oonselho, para prestâr toda
a sua solidariedâde e revolta perânte â
injustiça da justiça. Foi um aconteci-
mento único, inédito e corajoso, que
levou estas pessoâs a denunoiâí a bau_

talidade da oondena sobrc estêsjovêns
detidos.
Pena Íoi que os médiâ devidamente
âvisados com ántecedênciâ, se
livessem aêcusado a fâzer a cobortura
deste evento om procurâ dâ vedade,
jusiiça ê liberdade de inocentes, à
excepÇão dâ TVl, duas rádios e um jor-

nal locâllll O oumulo foi mesmô ouvir
da bocâ de um elêmonto de umâ redê
telêvisiva que sê Pagassem, talvez
fizessem tal deslocaçãol Pagaí o seu
própio trâbâlhol! Realmente, nunca
visto. Sê não tivesse Sido uma concen-
tlaÇão digna e sem dêsacatos, oerta-
mente que teria sido manchete êm
todos os noticiârios e jornais nacionâis.
Mâs, o que valerão umâs centenâs de
pessoas, numa oidadezinha como
l\4atosinhos, denunciândo a maior
injustiÇâ da justiça de sempre?

FRÀ.rE.Í

L CEIEBRE' r

"Não há inéacia sem desleixo, nem
colhêite sem sacrifício."
Heímógenes

PoÍ muito pequenas que seiam as
tuas acçôes, poderão ser sempÍe o
principio de algo e quem sâbê se
não o comêço da vitória ?1" " Ricârdo

"O homem é o íesultado dos seus
pênsamentos."' Kopmeyer

"A minha veÍdade assusta, porque
atê hoiê tem-se chamado verdade à
mêntire" - F. Niêtzsche

"Em qualquêÍ direcção quê pêÍcor-
ras a alma nunca tíopeçaÍá em seus
limites." - Sócrates

"HeÍóis são aquelês que sacrificam
a sua vida na defêsa da comunidade
e da pátria despojados de todo o
egoismo pessoal" - A. H.

(continua)



"Mais vâlê vivêr um dia como um
leão, do quê cem anos como um
coÍdeiro." - B. l\,4ussolini

"A violência nacional é justa e

necêssária, poÍ isso dêvemos
prepaÍaÍ os jovens fi§ica e intêlec_
tualmente para combater os inter_
esses PálÍios." - Niestzshe

"A nossas oÍigens são tão imPor-
tantês como o nosso destino." A.H

"A libêÍdadê não é um diÍeito, é um
dêver. Não é um Dom genêro§o! é
uma conquista. Não é uma igual-
dade, é um pÍivilegio." - B. Mussolini

"PodêÍás êíganâÍ um indivlduo a
vida inteira; poderás enganâí todos
uma vez; ma§ nunca podeÍás enga-
naÍ lodos a vida intêiía" - A. Lincoln

Covreio àos

Leitaves
"Um qrânde obrigado pela vossâ câda
ê pela excêlênte "Luz oÍensiva". sinto'
mê eíremâmeote orgulhoso dos
planos activos quê esta novâ êquipa
es1á a rêâlizar ai em cima.
É de minhâ opinião, dêixar esta 6ríticâ
( conslrutivâ e não destrutivâ ), em
relâção ao conteúdo de L.O. Gostâria
de ver mais mâterial polílico, contudo
sem fugir do "nosso" mundo Skinheâd
ê de toda a cena musical. A política é

essencial na nossa luta. O§ skins têm
de ter consciênciâ disso, posto que
umas bándâs "\Mrite Powei'a qritâr

"Sieg Hêil" ê umas cêrvejas, não
chegam para salvar a RâÇâ e Nação,
emboía as bandas tenham sempre um
papêl impodante na divulgação de
ideias ê aÍímaçâo dâ nossa gloriosa
ídentidadê. Envío-vos lâmbém um arli-
go dê minha opiniâo nâ intençâo dê ser
uma pequena contribuição para o

vosso projecto. No entanto, se
acharem que nâo está dontro dos vos-
sos plânos de trabâlho, compreêndo
peíeitamente que nâo o usem. o
importantê é que náo Parem o vosso
trâbalho ê que seja cada vez mais útil.
continuem irmãosl s kin h e ad s

parâ semprclll
Jorge ( POW ), Lisboa

" obrigado pelâ caÍla e pequeno Íelalo
da concentÍáÇâ0. É pena que os média
tenhâm Íeío um boícote , mâs iá se
sabe como é quê é ..- Ainda dizem que
âgora náo há censurâl
De qualquer maneira foi óptimo con-

28 .......'............

seguir lêvar avante iniciativas desle
tipo. Tênho a ceÍoza que agora vai
haver muita gente a abrir os olhos e a
veí quo as coisas não são bem como
os joínais e ÍV mostram. Já sabíamos
quo a comunicação social eslava con-
iíâ nós, mâs chegar ao ponto de quer-
er cotrrar dinheiro pârâ fazer o seu tra-
belhol? lncrívell É triste ver â maneiía
como êste sistema invedêu os valores
e como o dinheiro pârecê seí â coisa
mais impoÍtante. O que seaá um
pedaço de metal comparado aos val-
ores trâdicionâis como â Pátria, a
Honra, a Verdadê, a JustiÇâ e tânlos
outros? Desta manêiaâ a nossa Nação
não sairá do pântano onde está â1olâda
há muito tempo. Este capitalismo cor-
rupto transforma as pessoâs em
máquinas egoístas que funcionam â

dinhêiro. É.evoltantel (... ) í41881 Lx,

Já há muito tempo que uma iniciativâ
como â vossâ é nocessária, eslá exce-
lente e promissorâ. Dê minhâ parte
tudo farei para que continuê e junlo vai
um donativo, selos e alguns desenhos
pâía contíibuirl "Juntos e âclivos
venceremos " R.S., Mâtosinhos

"D€sde já quêro feliciiâ.-vos pelo tra-
balho de 1.O., que para o n.o1 eslá
muito bom. Agora com â ediÇâo de
mais n.os irá certamênte melhorar-
Sobreludo é bom sâberquê há alguém
a trabalhar e lutar cada vez mais, em
vez de esconder ou afastar-se dos
seus ideais. o intuito desta minhâ mis-
siva é saber sê ê necêssário âlguma
colaboraçâo. Como a rêsposta soÉ
certamente sim, êntáo tentârci fazer
algumâs êntrevistâs, teíos e é ôlâro
divulgar o mâis que puder ...Pelâ Éçâ e

NQVIDADES
Esta página está inteiramente ao
vosso dispor, basta escrever-nos
autoÍizando a edição total ou parcial
das vossas caÍtas ê dizer como ass-
iná-las- EscÍevam, participêm e deix-
êm ficar a vossa mensagêml
Linha da fronte - A mais recente
publicação nacional, bem concebida,
clirccta e frontalmente radical ao ponto
de podet íe t as susceptibilidades dos
mais sensivels. Podem adquii-la
atavés cle L-O. envÍando 300$00 e um
se/o parê os custos de çgffeio

J&L n.o3 - iá foi edilada no inicio c1o

mês de Agosto tal como alguns "ler e
pensat".

V&F - é um pÍojecto que sutgiu rccen-
tomente em üol de todos os píesos
,i?usfiçados efi Pottugal, que visa a
delerminaçáo da verdade fiantendo
sempre o leal espiito Pottuguês no
valar da ftdelidade e verlade. Para já o
seu n.o1 está excelente e satremos quê
tefi tido um alcance excelente dacla a
matéria effi que se debruçam. Uma
obigaçáo para Íodas as pessoas que
admirem a verdêcle e lutem pela sua
conslanÍe existéncia

Muito Wovavelmente tereínos a
piíneira banda nacionalista do noíte do
para brcve e a levantar uma voz jovem,
rebelde e nacional, com o nome de
Luz Ofensiva.

A zinê R.A.C. Sobressalto - ediÍa,-á
para breve o seu n.o2, onde podercmos

ver um nível qualitativo muito supeioÍ
9.......................
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ao da ptimeira edição, oncle terá inclu-
so uma capa a (nres.

A banda Poduguesa Lusitanoit
prcpatu para breve o seu primeiro
álbum. Este trabalho será realhado na
editoía nacional D.O.W. Pah ínaís
informações podem contadar a editora
ou atÍavés de nós para obte, mais infor-
mações.

Por cá, e um pouco por todo o pals
váo-se realizando actívídades de pÍo-
pagancla
RevisionÍsmo, na pteocupação Pela
rcça branca, imigraçáo, homossexuali-
dade,etc. O que mais se Pode dizer é
que nos ultifios meses, muitos rnil-
hares de pottugueses têm tido a opoÍ-
tunidade de ler folhetos unicos, de
qualidade e conteudo extíefiamente
raros. Quanto a Íesultados sobre táo
inteligente como espectacular aclivi-
dade, só o tempo ditá!

,Vo BÍasil, erqua,rto se vai discutindo
em assefibleia, a legaÍízação do casa-
fiento entre indivÍduos do mesfio
sexo, alguns grupos de iovens
nacionalsociafistas vão otganizando
campanhas contra as comunídades
gays e contra o govemo, no senticlo de
desmobiliz as infenções govema-
mentais, e acima cle tudo alefionsfiar a
sua fevolÍa solrre este assunto. os
objectos de campanha (nofieaala-
mente cartazes) utilizados por esÍes
camaradas brcsileííos são iquarlt aos
uÍilizados por jovens porÍugueses, ur§
meses aÚrás, um pouco por íoclo o
paÍs...

concentradas no

OFENSIVA

TOP 1O

cláudio (P.o.w') - Lisboa

1-Fíaclion Hexagone..... ............tulanifeste
2 BÍiaada N.5........... - . ...-.--Fé HitlerÍsta
3-Agwvated Assault.-...lt could hêppend. --

4 Estirry 1npena\........... .... Fuerade la ley
,Division 25o- - . .. .. --. --.- ---.. --..... --Revuella
ÉFradion H ..... .-..................... Unê Balle
7-Estiípe 1npena|............. . ..... -.. EstaÍs AhÍ
gNordic ThundeL. .-.......... Strarg suNivê
g-BhE Eyes Devils--- --...-... .-.Niqgpr Nigger
1 o-AggravaÍed Assaull-...Drinking & Driving

Rui PeÍêiÍa

1-Frank Renncke.--....--..... ..frotZ Alledam
2-Rahowa-....--........... .. .. . ...Viclary day
3 Ío Remorse. . . ...--..Farowell lan Stuatl
4-Ratnwa.. .-....---.... .. ... . MighÍ is righÍ
íAryan-......-......... . ... ---...-.. You golÍa go
6-Bnúet Afiêck Ocean af warriors
7 EmpiÍe--.-... -- --.. . .-............OÍhêr /osses
&KIêt1- -...-.--...-....Un recuerdo de gloria
9 Estirpe lnpeial- .........Estirpe lmpeial
lOJohnny Rebal.--....Stay away rran Dixie

JoÍgê (P.o,w) - Lisboa

í cRo-MÁGS...... - ......--.....Harc| Times
2-Condenned 84--............... -Gang Waíarê

3-B F G ............... .Be Hald Tha kon cÍoss
4 Bluê Eyed Devils.... .....Hate Ftlted Mind

ewh'tte Noise............. . .. --.....-.. .- --Psyco
7-Matorhead.... .............. .. Aco of Spades
a'M oonspee1.............. ...........AI,r-a Malter
gFractian Hexagone.......... .....-.Une Bdle
1 0-Tatenkopf............. .....Natíonal Socialist

Bruno - Matosinhos

1-Skrawdriver. .......-..........-...Whíle PowêÍ
2-Aggravatad Assault. ...11could happen ...

3-Eslirpe lnperÍaI.. ............NuestÍa Natiún
4-Nordic Thundar..........-.. ......goín to hde
5 gkrewdriver.................... -......Night Tíains
6-LusitanOi!............ ..... --....OIho Doí olf,o..
7-Aryan... .. ... . ... .... ... ...God, Race & Nation
a'Brutal Atlack....... . ...Ocean of Warriors
gMidtown BootBoys. -...... .......-.... ..Justbe
1O-Clase 5have........-.....-.. ....LorÊ Rklers

Fernando - Cascais

1-Aryan. . ............ .....-........ , You golla go

2-8. F. G...... .............Your woíst nightmate
lNoÍdic ÍhundeL.... -. ...-........-Bom to hate
A-The Voice......................... ...-....Skll/Éad
SAgravated Assauft.......... -.. -....... m a recl

ÇSkrewdivet-...............81ood and Honour
7-BêrseÍkt.... ........ -......- . ..... -...Deulchland
}-Râhowa........... .......-........ . -..Thnd Reich
9-Freikorps............ . .................-.-.NoÍdland
1 OBrigada N.5...,.......--....... ..-Pesle new

Pedío - Cascais
1 -B.F.G _............ - -..............Fairwe11
2-celtiê waííior. .... . - Let the battle begin
3.No Remorce...The ílame [hat never..-
4-Rahowa..............- -...Man against time
s-Agravafted Assauft.........- -..We salute
6-8.F.G..............our voice ís saongÊÍ
7 -ce ntuÍian-........ - - -..- -......-.- -. 1 4 Words
?-Lusítanoi!.......... - -...- -..olho poí olho...
g-Rahowa........ -.....\/vhite people awake
1 O-Aryan-........... - -............-You gofta go

Gomenlánios
J.N- Policia espancado por maís de
vínÍe negrcs ( Uns clias antes do
íamoso julgamento dos alêgaclos
Skins, em que as bases da acusa9áo
se baseavar, em Racismo (?!), um
grupo de vínte negtos atacou, espan'
d)u e baleou um cidadáo brcnco. PaÍ
pouco, e fiuíto felizmente, o agredido
náo Íai motlo e o caso Íoi tido no iornal
como um nomal e$pancamenta! Um
grupo de vinÍe üetos espancando um
branco náo será rccismo?).
NatLnalmente que náo! Já agorc se
tivemos eín conía que este género ani-
mal (náo lhe consigo chamal raça, é

atemasiado lisonieiro!) se rcge por cos'
fumes tíibaís, fudo pode Parccer nar-
mal.-. para mal da (indesejada!) raça
bÍanca!

Gang do J.N. e que passou na TVI: "Se

vires ufi skin se fivercs pbtola dispara,
se tiveÍes taca cofta .-."; " Dito pot ufi
fiegro nascido em Portugal (!), os
PorÍugueses Íoubaram a minha teÍa
duÍante 500 anos e r,ós só esaaí,os
aquí à 50 e já há quem se queixe".-
Nascido em PORTUGALI!! Nunca!
Jamais! tnqivel como é que estes "indi'
viduos" tém direito a vi para a televisáo
íazet apelos aos mritos milharcs de

"cobíídos" existentes no nosso pals/
No minimo dá paÍa pensar duas vezes
antes de sait á tua. suponhamos
então, que esíe caso se punha cle

fonna ínveiida, isto é, um bhnco pto'
bia estas odiosas palavras apêlanclo a
toclos os brancas a abalerem os pretos,

alurante cind) ou dez minutos em dircc'



Comentários...
to na TV para milhões de Pe§soas.
lmpossível, simplesment'e imposs[vel.
Aincla que tal pudesse vir a acontecer
por acidente, o que é que sucedirÍa A
caça ao branco que Proferira tais

O maiore mais sersaoianalista caso de

sempre efi PotÍugal, caberta e especu-
tado poÍ taÍios os'Inédia", faisem dúü'
da o dos Skinheads no bahro alto, onde
no meio de cgnÍrontos entre negÍos e
skins resuftou acidenÍalmente a mofte
de um dos negrcs. Perguntamos nós,

será que o fiesno tratamento seia
dado se tive-se antes moffida um bran'
co? NÃo! seriam os negrcs condena-
dos ê acusados de racista§ ( para náo
falar de gangs otganizados que todos
os Lisboetas canhecem bem, lNFELlz'
MENTE Pêra a maior Pafte deles, Por o

ter setltido na pele )? NÃO/ E os SÂit7s

que safreram esqancamentos, na sua

maioria iá quando detidos e Por
agentes da policia? O poÍquê de nunca
se lalat disto quanda se Írata de skins

ou nacionalÍstas? E aqueles negros
que em retaliaçáo a estes aconleci'
mentos espancaran tes taqas con'
fundindo-os com skins? Nunca mais se

falou do caso e talvez tenham sido
lodos até ilibados, r,ão fossem e/es os

'coitaclitlhos" perseguidos e marginal'
izados, é clarcl
Entre um sem Íim de situaQõea do

nosso dia a dia, especiahnente na área
da Capítal, oncle roubo§, agressões,

violações cometidas por estas "mino'
rias", são uma constante! imaginemos
nós agora o que seia se esfa sltuaçâo

se esÍerdesse a todo o territórÍo

,acro,a/ e se esfas 'fiinorias" Passas'
sem a set umâ maioria? Aonclo iia o

nosso PORTUGAL?!
É mais do que altura de clespeftar paê
a rcalidade e sem precorceiÉos de ser-
mos ô gue somos e de defendermos o
que defendemos
Pela preseNação e existenciê do
nosso Povo e Raça iá é alÍuQ de estar'
mos-unidos!

" (..-) Pot favor, cofipreendam de uma

vez pot todas, que náo é através de

agrêssões graÍuiÍas ou de acÍos de

vandalismo quo vaÍnas chamat a

atenção do povo para o gÍavíssímo
problefia ( da sobrcvivencia do homem
branco e sua causa ). Arás esse l,Po de

compoftaÍnonto nada tem a ver com o
fiodo de estar na vida de um ver'
dadeiro Nacionafista!
Como é que podemos Pedir ou exigít a
alguém que "abla os olhos", quando

em mul'los casos a única Proqaganda
que se faz é através da ... viotência? É
evidente que a violência está cada vez
Ínais presente no nosso quoüdiano e

Íemos de esfar BEM Pre?arados, em
Íodos os serÍidos, párâ Íeagirmos ine-
dialamente a todas as ptovocações e

alaques,
Éste excerto. ao contrário dos outros é
uma produçáo nacionalista e foi retira'
do da Realidade #3, a últina fanzine
rcalizada antes de L.O. e na qual é
aconselhável ufia boa Pesquisa. Se

depois de l atentamente esta men-
sagem, além de todo o exemqlo do
passado, todos nós deveÍíamos con'
scieníizar-nos paft a realiclade e paft o

caminho destruidor que a violéncia
induz. Acho que iá é hora de sermos
sênhoresl

mas (.. )"

00n1f, Gt0§l c0nt0ct0sl G0fitact0sl G0lltoct0§!
Muitos dos nossos correspondentes gueÍa), estas jovens eclitarcn já duas
agradeceram a existência ciesta página news lettets, onde se podefi encontràr
pois através do seu contêúdo decídi- as últimas novidades do cufto, íextos ...
ram quebratloda urna prcguíça habí{u- Bastante inovador e dê grande ciativí-
al e lança|se pah o clescobti de dade. Háque colaboftt e incentivar ).
oovas pessoas e contaclos, onde a
troca de ideias e o adquiit díverso Dogs of War " Aparlado 50,445,1f00
mateÍial é uma constante. Apenas Lisboa ( Trata-se de uma editora de
corÍro crítica, reaebemos a fafta de música, única en Portugal. Poderáo
direcções nacionais. EsÍâ êscassez é enconíí qualquer tipo de música.
devido à falta de confiança e meclo que Escrevam enviândo ufi selo de coneio
muitas pessoas tém em clefendet orgul- o pedindo o seu catálogo gtátis)-
hosamente aquilo a que tém dieíto.
Assim decidi procurar gentê con cot- Sobíessafto - Apaftddo 50.508, 1700-
agem suficiente paft querct participar Llsboa ( Voltaínos a mencíonar a
etn L.O. e que náo tenha prcblemas em dirocçào desta fanzine nacional, vi$to
socializar-se e estabelecet novos con- que o seu contacÍo no n.'7 veio incom-
factos. pleto. Entretanto já edítaftm o seu n.ó2
Êsfe espaço esÍará também alatgado, que está fiuiÍo completo. A melhor zine
uína vez que tnrá um pequeno comên- R.A.c. de Poiugal)
táio com cada direcçáo. Re§a agora
queret e escreve Juventude Radícal . Apaftado de

correíos 2,026, 09080 Butgos,
J&L'. Apaftado 14.121, 1064-Lísboa Espanha (Publicaçóes feiaas por
Códex (EsÍê é sem clúvida a fielhot iovens da cidade de Burgos onde
rcviita alguma vez feita em Poúugal. temas de boa reflexão sáo abordados.
Uma obrigação para toda e qualquer Pafticipam em díversas campanhas e
pessoa que náo goste de doÍÍnit e obe- prcduzem mateial bastante inteíes-
decer na sombra dâ iniustiça e que sanÍe)-
prccure os direitos de liberdade e de
exprêssão para todos. Apesar da sua R,A. .Apdo 248, 46080 Valência,
ôptima qualidade o preço é de apenas Espanha (Este é um grupo de pessoas
500$. Nesta revista trimesÍral, que otganiza um notável apoio
podefios encgntrar ufi aglomeíaclo de Eutopeu a ptesos polÍticos).
boas e livres infoÍmações. DiÍercnte,
politícamente incoÍocta o obrigatóia, Dl-Al íecords - P.O.Box 2305, D.
náo só aclquiit como tambéín apoiat). 91012 Éílangêt1, Alêfianha ( Uma das

molhores e cle mais conÍiança editoras
Lusitan Motherhood - Apartado europeias de musica ol!/R.A.c.)
1056, 2670. S. Antónío dos - Iodos aguolos que clesejem êscrever
CavaleÍros, ou .nntactar algum dos "presos polÍti"
(Recentemente ciada em prol e apoio cos" podem Íazelo atrcvés de L.O. ou
de lodos os P O W. (prisianeiros de ^^ 

pedírem-nos a sua dirccçáo..................1.1



uz uTenslv
náo tem quais República

Portuguêsa,quer objectivo
u fundos políti- visa entáo des

s, logo todos os pontos de pertar todos os jovêns para o
ista ou ideais polÍticos êxpres-

sos em artigos ou entrevistas,
náo rêflectem necêssariamente

do êditor. Êsta fanzine e todo
seu contêúdo rejeita toda e

lquer interpretaçáo que Íela-
ne as suas mensagens com

ódio, perseguiçôes e menospre-
zos. Quêm o assim fizer, náo
interpÍetará o objectivo dê L.O.,
que é informar todos os
nacionalistas e apoiar o culto

tradiçáo, família, ... e que proc
ram induzir em conceitos d

skinhead sem quaisquer tipos
de lucros ê se assim náo o
entêndeÍ será êntáo um mau
leitor.
O intuito deste projecto, basea-
do nos artigos 37o, 41" e 46'dâ

de atitudês violentas e negati

problemas que os rodeiam e
criar o desejo de positivamente
solucioná-los. Ao mesmo iempo
inumeramos valorês nos quais
acreditamos serêm fruto dê
riqueza pessoal e colectiva
como a história, cultura, povo,

libeÍdadê, justiÇa, honra, vêr-
dade, razáo e futuro, sem nunca
dêsêjar a supêrioridade prejudi-
cial de alguém ou qualquer tipo

vas. Como jovens que somos,
sonhamos e desejamos com
um futuro possívelê auspicioso,
baseado em LIBERDADEI


