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ffihttsrtulr
\1,1, omeçamos o êditorial dêsie no3, lentem erguer coríeúo o risco dê

com letrâ grande, espolho da cora.iosa tombaí facilmenle.
esp€rança quo todos nós, cada vez Nào obslante, é do no§§o orcl quê o

m;b, depositarnos nestes nossos pro- r€§§uEirduma estirpe gloÍiolat 9o!9?
lectos 6 àf,êxo delodâ â grandeza que nossa o foi em tempos, iá DESPERTA

lê quer paÍa a "LUZ". Estâ "LUZ", que c que a lodo o momonto, âs vozes-do

nos wn onriquecondo nobromente o futuío começârâo a ÍázeÍ-se ouvir' Ém

esoiÍito, é a voz dos que pêÍmilem cada vozquo se levantâr. em c€da pro'

almeiar o futuÍo com connança. Logo é jgclo e ideia quê sê solidiÍque om cada

dos€jo dê lodos nó5, que diri apôs dlâ lnicistivâ quê sê conclua, .. estar€mo§

no ómbste peta Íazão, por aquilo quê a foÍtalecêr um gdto, o gíito da LLjZ, s

o§tá e devÊ §er certo, pela libeÍdâdo, mosma que deniro dê nós nos lêvârá à

pela iusiiç€ e portodos os ogrégios val- vlÍÓRlAl

:ri,';""1,1i,'",1}:,T;.1i;Anuo*tnho.à,:::f '0","";"""J1L"1";

tornã unida e activa de fittUtn este píojecto,..é cadâ voz

mâneiÍa â Íumaí para â mâioi e dêooÚa. prontos

v it ó r ia tnntntUtün U a seguir em fÍento e a pro'

A receocáo do último ' porclonâÍ 8os nossos

número' 
'por parte dos fSEBf-8t leitores uma vadodade de

IeitoÍEs fui muito positiva. lemas lnteíessânt€s entre

contudo a colaboraçâo dos IIU$lf: os quâis muito raÍâmonte

leitoÍes e aDoi8nies têm ticãdo muito à nós iovens lemos acesso Fica pois a
quem do ojperado. É necessária a pâÊ promessa dsquolos quê edifcam a Luz

ticipâçáo dê todos nós em todas as fa- Ofen§iva' de continuar a manter a voz

cais, desde a simptos dislÍibuiçâo de da lazão e da vêrdade, com a máxima

mais uma Íanzing, até à pgíticipação qualidade e dedlcaçâo ênquanto nos

dlrectÊ no conleúdo deste trabatho. for possível, 8§§lm oomo todo o apoío

Espercmos pois quêtodos aqúelesque para novas lniciativas dêste género.

apieciam eito trabalho, aÍÍegâcem as Mesmo pelante lodâs as adveBidades

mangas e de uma vêz poltodâs come_ continuamos aqul, lncómodos e corg_

cem a ÍazeÍ algo pelo smanhã, caso josos como de costumo. Unidos e

contrário, todas â§ inioiSliva§ que §o activo§' nunca nos rondorcmoslll
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Luz Ofensiva não lem quaisquer
objêclivos ou Íundos políticos, logo,

todos os pontos de viía ou ideais
políticos expÍessos em aatigos ou

entrovistas, não refectem neces-

saíiamente os do editor. Este fanzine

e todo o seu conteúdo rejeite todâ e
quâlquer interpretaçâo que íêlacione
as suas mensaOêns com ódio,
perseguições ou menosprezos
Ouem o assim lizer náo intemÍetará
o obieüivô de L.O., que é o de inÍor-

mâílodos os nacionalistas e apoiar o
'culto skinhead' sem quaisquêr tipos
dê lucros e se assim não o êntender
seÉ porlanto, um mau leitoí

O intuito deste Projecto,
bâseado nos arligos 370, 41" e 460

dâ Constituição da Repúblicâ
Portuguesâ, visa então dêspertar
todos os jovens pâra os Problomas
quê os rodeiam e cdar o desejo de
positivâmentê solucioná-lo§. Ao
mesíno tempo inumerâmos valorcs
nos quais acrêditamo§ serem Írulos
de ahueza pêssoal e colêctivâ como
a histórja, cultura, Povo, trâdiçâo,
familia,... e que proourâm induzk em
conceiios de libeÍdade, justiça,
honrâ, \r'eÍüade, íazãó ê íuluro, sêm
nunca desejâa a supeíioridâde pÍeju_

dicial de alguém ou qualquêÍtipo dê
âtltudes violentas e negativâs. Como
jovens que somos, sonhâmos ê

desejamos um futuro Possívele aus_

picioso, bâseado em libeídâdel



acreditamos na víória fnat "í
e queÍemos fazer âlgo pori/
ela, teremos de banií todo '

e qualquer cÍilicismo,
sube§tíuindo-os Por
princípios de rêal valoÍ e
de união. Deixemos pors
para trás lodos estês atri-

Inlrlr tm nlm c rrllr
Exisle presêntemont6 um cíiticismo
âltamente pÍeiudicial, erúre nós, que
além de alÍasaÍ muitas iniciativas e

acçôes Íundamentais Para o nosso
desenvolümênto, caia um êíado de
espirilo instável, desencadeador de
desunião e um consoquente enírâqu6-
cimento adverso aos no§sos obiêc-
tivos.

Se roflectiÍmos um pou6ô Pelo nosso
passado. veremos que lodas as
grandes conqui§ta§, foram con-
sêguidas poÍ grupos ou
coledivos unidos, coesos,
fortes e sobretudo basea
dos num espiíito de sacriÍí-
cio, lealdade e êntreaiuda.
se vêrdâdeiramente

los e de uma vez por todas, vamos
affancar com dinamismo ê vontade, de
veÍdadeiros vencedores, âmbicionando
o dia de âmânhã e sobíêtudo coníru-
indo-o. Ora, paÉ se conseguir, o que
querque seja nesta úda, necessilamos
de muito empenho, dedicação e ums
grande dêterminaçâo para lrabalhar
pelos nossos propósitos, evoluindo
sempre, de uma forma píogressÚa e

conslrutiva. É êvidente que ninguém
consegue avánçaÍ, se tentar pôa a car-
roçâ à frente dos bois, nem ninguém
pode coníruir, poí exemplo um edifi-
cio, se come§ar pelo telhado. Logo,
colhamos os exemplos que têmos êm
nosso redor, da mêlhor maneirâ Pos-
sivel, de foÍma a que possamos
encetar o Píincipio dâs nossas
cíuzadas, positivamente e sem come-
tet effos anterioíes ou prejudioiâis ao
próprio indivÍduo ou a todo um colec{i-

vo. Estando pois prepara-
dos e atentos naquilo que
nos íodeia, devêromos
então dar inicio ao coíÍr-
bate ê construçâo de
kieias, aclúidades, pOêê
tos... Íazendo sempíe
acompanhâí-se da razão e
corâgêm justa, de quem
luta por nobres ideais. Com
estes propósitos, aos
poucos, iremos colhendo
os@nhecimentoseacul-
luía necessáíios para a

p.eparaçáo individual e consequente-
menle, a colectiva.

AcÍeditando sempre no possivel tíi-
unfo da veÍdade e da justiça, procuran-
do semprê o valorcom união e respeito
pelos nossos companheiros, vamos
crjar o pdnciplo da ütória. Deixando âs
criticas o pregulçâs nocivas, junios ê
activos aÍrancamos, por nós, pelos
nossos, por PoÍlu0sl ê pelo futuro.

Voltei pan Pofiugal, essencialmonte
pot cluas nzões: A pinÉi,r8, bi tola-
cionada @m o íado de em França,
entre Fevereto e Maio de 95, houwr'
am inúme,Ds conhontos entre
skins/hacíonalistas e imi$ades apoia-
dos pela extrama esqueda. como a
qâman municipal da aidade onde vÍvia
en @munida e ayovimavaÍtsse as
eleiçóes presidenciais, a opres§ão
sobre nós nacionalistas, íoi du icada.
Ao mes,no tompo que agiam paft nos
extingui| alevaram una camqanha
difamando-nos de fi{ginais e crimi-
nosos, tentando assifi enftaquecer
toda e qualquer voz nacíoaali§a, om
espacial a voz da F.N (Frente
Nacional), fado quo não viia a @n-
sumar-se dúa a exaelênte votaçáo
que consegúiram. Então, eomo as
perseguições não parovâm, decidi
afastar-mê de tantas confÍrsões, Con a
ínf,uênck e cnnselhos de neu Pai,
rcsovi pois, !6.§saí uma temporada na
minha seguncla casa, Potlugal a
awveitar para conhecoa ínolhot este
magaifico paÍs, aÍé guo as coisas mo-
tho|assem em França. Ao Çotfuátío do
que os médÍa e Fftnça tentamm
fazer crer, eu náo fuqi de lá. lncluso
cheguei a Poftugâl três sgmanas arÍes
cle t6Íem amiÍido o mandato de ca$ura

O poder de âE@(tnllustlÇn...
Êsta entrevista foi-nos concebida
pêlo nosso camaÍada Mickey, dêlido
há mais de um ano, por um cÍimê
sucedido em FÉnça e quê mais uma
vez nos leva a iÍrtêÍÍogar a foÍma de
acçáo da nossâiustiça. Emjunho de
97 Íoi sentenciado a í8 anos de
prisão, faclo que levou o acusado a
queÍer um Íêcurso ao qual nêm
sêquêr teve diÍeitol Passa 22 horas
isolado em rogime de segurança à 8
mêsês, na pioÍ cadeia nacionalll
Íodos deveÍiamos apoiar esta Pe§-
soa quê já à dêmasiado têmpo §ê vê
privada de visitas ê dos poucos
diÍeitos que no mínimo deveÍia têr.
EscÍEvam as vossas caÍtas de apoio
e dêfêsa para a nossa direcção.

Brcvê apresêntaçào; ê descÍição da
condenaçâo.
Chamo-fie Mickey, sau úm skinhead
/VS Luso Êrancés e fui corclenado a 18
anos de $ísáo e a uma indeínnizaçáo
de 25 292 000$00, poÍ enwlvhnento
numa ixa em Franea, que resullou com
a motte de uín ÁÍabe.
PoÍque Íoi que Íêalmênlê voltaste
paÍâ PoÉugal? Quâis os iêu6
pÍopósilos e objectivos?



conta mím. A segunda nzão foi dovída

ao íaçlo de em Frênça iá náo ter
amplgÉ|o â l,ns rre§es Ívgcessítava por
questões frnanceíras de tíabalhar e
§uígiu entáo à oqoduoidade de con-
segui. um efiyoga cá em Poítugal,
quo luntafiento aos fioÍivos anaenbrcs

fez com que viessê Parc cá.
És capaz de nos d$cÍêveÍ o quê ae
pãs3ou na noite êm quê te
acu§aaam?
Nessa roib, eu a o Dêvid (o meu c!-
aÍguido), estávünos a passear iuío ao
do, quando dois á|abes efi,briagados e
supostanenle drogado§, nos abot'
daram. l.Jm delas ao aqoximat'se gri'
Íou "sáo skhs', e clesatou a cofiot; o
oLúro dopois de nos tü kteírogado se

éraIl1/os skins a de lefiru§ Íesporddo
afrfinfumente. declarcu sé-lo hfi'
bém(!?) e uma cansequente toca de
palavÍas sefi nada de gÍave. o Dauid
tazia consigÉ uma üstola de gá§, Para
sua Nolgqéo pe§§oa, o como tresse

momento tazia o aasaco aberto, o
áRbe apercebeu-se de tal Éntáo

Ndiu-nos quo a Í|psú§§efloq cp,-.sa

que negamos. Docidimos pois dízeLhe
gue se fosse enbom, Pedído ao qual
ele refutoü com un ínsullo e caminhan'
do eíusivamante na nosaa diracçáo,

tantou ltar a pistola ao David, dando-
he um empuÍráo. Aí, de rctlexo reagi
dandolhe um soco, que lêz c{m qüe
tofibasse no d\ão o o Davíd lhe desso

logo um po|.Íapé. Aguêíddldo pela sua

reacaáo, tentanos aiudá'lo a levantar-
se poís parecia mais @,líÍolado, só que

no edado de embr'tagués efi quo se

encontrava, Pronto se debateu efi
in frú-nos oufoicamente o a[ escaÍ'
íggou calncto ao do. o Davd pô§_se a

tuü e eu quando doi Pot ola, no meio
de toda aquela confuseo, o árcba iá se

tinha aÍogado o que mo hvou a ir
efibora também a ç0Í6r.
Até agoÍa, o teu caso foi bastante
Íalado e sobtetudo êsPeculado
p€los média dêsde os tempos que
chêgas.te a PoÍtugal. Achas que a
tua pena foi justa?
Justa náo Íoi! Nuoca houve ptovas que

comryovassem quo alguém o ati asse

ao io e muito fienos que se áaaa§se

de um hombídio wluntário, corno me
condenaftfi. Náo seá diflcil de imagi'
naÍ o que teÍia a@ntecido se o ámbê,
bébâdo como estava tivesse con§eçrui_

do apodeÍât-sa da aÍma do David.

Apenas agi em legitíma dofêsa. O Nob'
lema é que tinha que set mais ufia
pena exomplaL para fiostíar que em
Pottugal as minoias §ão ptutegidas e
bem deÍendidas. Acrcdito que me
dcram 18 anos apenas pot seí um skin'
head assunido e pala vitima ter sído
um árabe. Sendo âssirn §ó Poderam
veÍ o que a@ntoÇêu cotno um acb
racista. sam çotúal c9m qualquet tipo
de deíasa ou vedade pos§ívêr. Os fac-
úos e provss em minha deÍesa Pam
nacla contaaam, apenas para parecer
reat o julgamento. Como no caso do
baiÍo alto. mais uma condenação
"exemplaf, baseada am iniustiga!
Por quê é que Psn§as enlão que
foste condenado? AcÍeditas quê tê
dêram a senlença dêvido a teÍes te
aliÍmado como gkinhead NS e PoÍ
darem o "exemplo" aos pedidos das
as§ocieçôo3 eatÍrngêiras?
Como rohi na questáo anteioL náo
tenho qudlEtor duvld8§ sobro i§§o.

Paâ quom tovo a oqoítunidade de

§eguir o julgarnonto, cúrsÍatou cería-
neúe que o coladivo de juizes e§eve
sêmqe mêis inteíessado om sabet das
minhas idêias do que no apurar da nal-
idade da acusaçáo- Hoúve uma torte
,/essáo htemacional pah qüe fosso
castigado, por paíte de diversas âs§o-
ciaçõos coíro o SOS Rao3rTro- Á idá
dos Juizes a Fnnça ouviÍ o Davíd loi
com a pre§§ão deíâ§ o/§,anízações. A
famllia do árabe, foi apoiada paía vir
até PotÍugal, Dáo só ass,sÍir âs secçÕes
de julgamento, mas sobíetudo para
coaqfu os juizes segündo as orden§ do
que as oryanizaçõês lhe diziam.
Qual a rclaçáo com o caso ao tontareÍn
inteíogar o secretáio goneal da FN
(Btuno MégÍet)? o que é que ele tinha
a ver com o prcce§so? E o quo é que
os inquétíto$ aprc§erÍêdos por esÍas
otgaii.açõos em rclação às adívi-
clades da extrema diíeita em Fíança,
tinham a ver com o s cedido? Fui redl-
m6nto agndanado pot aquilo quo penso
e sou, náo pt algo quo tanha teito.
O quê pensas da tua defêsa? Tivêstê
opoÍtunidadê do tê defendêrcs iu§ta-
mênte?
Na realidade àcho quo náo, uma vez
que tudo aquilo que eu dizia ou en dís-
totoido ou simple Énte úão enloma-
do em conte Nünca houve nenhuma
prova gue demôn§Ír€§se que ou atirei o
árcbe ao tb, antes pelo.contráíio, havia
,h6ruso fês caflas quo o David tinha
e§cito, a aclmilir quo thha sído ele a
discutt com o áràbe. Sobíetudo por
este falso amigo se ter q eÍido ilibar
com nentiras e traiçles à minha cu§a,
eu decidi awseÍtar enlão êssás car-
tas cofio prova de deÍesa. Essas car.-
tas, que taínbém loran mencíonaalas

pelo inspecTor da PJ Francesa, respon-
$ável pelas invesijdtsções, nunca loram
,idas ou êsÍÍrdádás- Foraín §nlples-
mente "abahdas"!?
E o têu advogado? TeÍá lãmbém êlê
facilitado a condenaQão?
Para piorar a sÍtuação, não tive opotÍu-
nidade de ter um advogado esc!lhido
Nr mim, pot questões fionetárids, logo
tiw do sujeítat-ÍÊ à deksa de um
incapaz ou talrez mefllo vendido.

Visto quê não contava§ com lal
pêna, como foÍam as tuas primêiÍô§
Í€acQõês?
No incipio frquei sen tala o sem qual-
quor Íeacçáo. Depois eneÍveí+ne e
acabei pot peÍdea o conlrolo e nurnd
atítude de .lesespero êcabei pot man-
dat a sala de t ibunal para obras.
A@sar do ter errado nesla atitude, náo
tui tafiúém aqui pedoado o terei do
pagar uma mülta de mais ale 30o c9n-
tos(!), que cono náo Wderci pagat,
uma vez que eiou pieso, o mais cetlo
é a minha pena aumentar mais uns
me§os. Êoi um choquo total. 18 ano$

Pouca se impotto, çiÍn a va agen
que a acusaçáo cqnseguiu para me



de Nísáo não é nenhuo@ btincadein,
sobretudo se sáo fundados sem
Novas. É a methor pade da nossa ücla
que frca em quastáo.
como é que íoi a Íeacção da lua
fsmilia e amigos? A situação está
dificulleda com e distanciâ dos têus
conhecidos. Tens lido apoios e visi-
tâs por aí?
NíngÚém estava à espera de tê|.
Obüamente toi um abalo brutal pan
todos, es,€cialmonte para o Íneu paí.
Com a minha transÍeôí,oia paía e*a
píísáo de Vale de Judeus, náo tenho a
fiÍnina possibílida(h de íeceber üsi.
tas. Já frz um pedido de tansterência e
estou à espera que me transfrram para
o nofte, para poder e§{ maÍs pefto da
minha Íam ia. Já os awos, a@nas
algws mostt am a sua vetdadain
amizade. Realmento é nos maus
momentos que podemos vet o valor cla
amizado e camaradagem. Aqú lem-se
roalçado o inigualável apoio dos camê-
rados nacionais quo mo têm dado
rnuita força- A eles o meu mais sincero
agradecífiento.
E agora? Toda a tua vida mudou ê
lens êm Íisco o lêu futuro poÍ algo
que ninguém sêqueÍ provou. Como
é que têm sido os teus dlas aí e
como os ocupas?
É bem certo qlE a mkha üda mudou,
tínhe agoÍa um bom emvego, uma
casa e tualo parccia e§ar a cot1iluir-
se. Quanto ao neu fututo, gu ofuiga-
do a nem sequer !e/1sdr nele, uma vez
qE ainda Íne faftam muibs aros pai'a
cumprir- As§m que sair, tencíono indi-
reítar a minha vida, apesat do sabet
que não ítá ser nada fácil. Ainda sou
now e mantenho a minha osperança

do um tutuÍo nelhoL O teÍW agora
cusía mais a passal pois quando esla-
va em Cuslóia§ ia trabalhando o qua
me ajudava a ganhar algum dinheiro o
sobreludo a passat o tem@. Agora que
tuí bansleíído pan a piot cadeia do
pa[s, onde nem sequ os serviço§ Íéc-
nícl4s funcionam (hvam-se semanas
aÍé se s€r atendido) e náo exi§em
condiçies nenhumas. O ambiente pot
cá é toírÍvel, diíia mesno quê islo mais
parecf una autentica selva. 80% dos
rêclusos são de raça negra o chegam a
íomar islo num autentico inlemo. Por
causa disto, passo 22 hoÂs por clia em
regima de sgrança, aÍé gue eres se
decidam d lransÍeir-me. Assím tenho
de límitar-.ne a lor, escrever, ouvit
músba e matat melgas ê mosquÍos,

chance que se aker de nos exáhguir. Os
rcsulÍados êsÍãô à vista no qua tom
acontecido ultimamente. Sejaín
audazes e dignos de envergat loda a
honra e otgulho do honem fuanco.
Depois de láftas iniustiçâs, ainda
achas quê ÊcÍias capaz dê acÍeditar
na'lustiça" Portuguêsa?
Acham que sa pode? Quando se
dopaía com ínjustiças, onde uhica-
monte condenam pês§oas pot aquilo
qrc ponsam e náo pelo que fizeÍam,
s6Ín sequer querer apunr a verclade a
que Íodos áemo§ dkeito, a palawa
ju§iça deixa nuito a dasejar. Por esÍo
andar, detfuo de pouco tempo estaro-
mos como na Alemanha ou Áustia
orde â pe§soa§ gue sáo condenadas
só por divt lgat ideias que não apoied
o sistama! lsto é a democracia!!!
O que pênsas Íazer pelo amanhã?
continuat a lutat é claÍo! VNemos num
sistema híNcrita, inju§o a menliroso
que deve mudat. como brcnco
d!)ulhoso qtE sou, custaqÊ vet que a
minha raça ruÍE para a extinçáo em
detímento de lhidores o miseráveis,
que apenar§ se ihÍere§sam nos seus
porlere§ e lucíos, não pensando nisso
na desgnça e soÍíimento que muitos
são obigados a entrentar. Teíno$ do
amostíí ao ítusso povo o caminho da
glóia, pssibílit que a nossa cívíliza-

çáo erya a cabeça de maneira a
enírentar os inimigos cotahsanen{e,
como vetdadairos gueneiros qúe
so],,os. Adolt H. disse:'Aquele que
combate pola vida do ufia naçáo e o
seu fufuto, voncetá. Então, náo sê
pode olhar para trás, mas sim paía a
líenb!f
O que é que achaa que seriâ acon-

selhável, para todos nó6 "cá foÍa"
que queiram aiudar o9 Pows pode-
rtam ÍazEíl
O pincípal é sem duvida náo se c9Íl-
format com tamenha$ injustiças.
MoiÍâs pe§§oa§ acabam por bêixat os
braços ou desistr de M pol.so ser-
tirêm ifipotentos ou pr não sor alirec-
tamente cam eles. Lenbrcm-se só que
se náo lutannos, amanhã podem ser
voaés. Logo, êrts,3m váiaa maneiras
de ajudaL Dosde o olucidat todas as
pessoás que nos rodê,bm pa@ a reali-
dade, !€ssando pela denúncia destas
injustiças om panf,etos, boletins ou
mêsíÍ,o nüna rêuniáo de ÍâmÍlia ou
amigos, ... Wa gre todo§ po§§am
estar minimamonto ao conento da ver
dade- Dal todos podoriam ontão
e§creve, cdrÍas do protasto§ pam o
Provedor de Jusliça, Presidente .la
República, Presiden{e da Assembleia,
deputados, enbaixadas, ... Assim pelo
meno§ sorão obrígados a manter os
processo§ vi!/,os a a possibilídada do
reavaliaf os proce§§os. Âpes€r dê
sabet quo muÍto se pres§iora corúE
nós, desde o Ndor, sei que não há
mdiot poder do que o do povo.
GoataÍias de acÍescentar algo mais
para lêminar a êntrevi§ta?
O .meu awdeeimento pela opottu-
nidade que mo doram para podor
explicat a minha situaçáo. E$prc q@
isÍo possa seryir de exe fido paâ muila
gente e sobretudo como incenliw cle
hltat Wlo amenhá. A lodos os POI1/S e
raciari§tas, o meu gÍílo de congem
para que coúinuem a lutat pela causâ
e paÍa quê núEa se tenham de veígaÍ
peíante a escumalhê .lo ZOG. O nossD
dia há4e úegaL 14P!

Continuem a @mbater o tnbalhar pela
causa da exlstêncla do homem brcn@
mas tenham multo cuidado, pensem
semr/E ante' de lazet as coisas, o si§-
tefi,€ náo Ntdoará qualquer tipo de

Aqora quê le êncontras numa cadêia
basta o diílcil e 3ó, quais os con-
selhos que poderias dar aos jovêns
lêitoras da Luz O.?



Entre difereltças,..
Nos úllimos tempos, todo e guahuer
patriola é câluniado da racista e demsis
dêlurpaçóes- Se.á que já nem sequel
poderemos ter oÍgulho e goío naquilo
que somos? SeÍá que estas
difamaçôês, não serão mais do que
simples complexos de culpâ som razâo
de existir? Ou, haverá âinda a po§sibi-

lidade de ceÍtas raçâs e 6tnias, se
escondeÍem atrás de tais acusações,

sorão sêmpíe as mêsmâ§?
Muítãs injustiçâs se têm
visto nos últimos tempos
relâcionâdos com o tema
raçá, mas seráo sempre os
brancos a cometê-las?
Estas ê muitâs outtâs peÊ
guntâs, são tolâlmente
esquecidas, pela grande
maioriâ da população.
Antes dê qualquer aprofun-
dar do tema, toda e qualqueÍ Pe§§oa
dêvêaá ler em contâ as seguintes difeÍ-
enças:
ío- "Racismo", é I doutÍina quê alirma
â supeÍioridade de certas raç€s e
assenla nessa alegada supeÍoridade,
o direito de dominar ou mesmo supri-
mlr outíâs. ( Todo e qualquer ser que
se sintâ supêrior ou tenda a dorninar
outros, deverá ser cÍ'dicâdo, üsto podêr
prejudicar-se e a outros tamb6m).
20. "Racialismo", defesâ da pÍimazia

da râzão, dofesa do píóprio território da
invasão mâciça de outíâs raças e
etnlas ( Ponto, que se for dêfendido
com justiça e vêrdâde, dá o dieito a

todo ê qualquer seí, que desêje
defendêÍ aquilo que também é seu e
que virá â ser dos seus Íilhos).
30- "Rêalismo", é a doutína que
deÍendê o orgulho do sêu púpÍio ser e
culiurâ, direito a ser e senlir-se difer-

as nossas crilicas, sem nuncâ deixar
dê ser parciâ|, vendo todos os lados da
situação e oão apenãs aquele que nos
queíem pintar ou lmpingiÍ disÍarçada-
mente. Nós, defeísoÍes de toda uma
cullura, consldêramo-nos "realistas",
com oÍgulho na nossa pópria Iaça,
povo e hislorisl, que ao contrádo do
quê multos tentsm pintar, é simples-
mêni6 â dBfosá duma honra e existên-
cls naclonal, â qus todos temos o dire-
Ito de êvocor,

I
I
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J&L- Depois do sucesso das suas qua-
tÍo exc€lenles p meiÍas rcvistâs e do
alc€nce que eía iniciativa já lem, pars
encuÍtar o têmpo de espera entre as
suâs êdiçôês, êditám âgoÍê alguns'Ler
e Pensar" com muita regularidade,
onde a suâ leilura e diwlgaçâo é obri-
gatória.
O.B,- Recentemente foi reerguida uma
excelente campanha, iniciada a alguns
ânos atrás intitulâda OB ( OÍgulho
Branco ). Esta iniciâtiva comp6e-se de
umâ megâ distribuição de auto-
colantês, com insígnias e dizer€s 'rêal-
istas'. Podem adquirir os autocolânles
através de L.O. pela quanlia de 500.00
cedâ í00 âulocolsnles. Podem ênêon-
taâí 10 tipos diíeíentes de âutocolantes.
V&F- Com o êxito do n.oo, o empenho
para edilar o n.oí foi conseguidq. Esle
êr.Êlênlê lrâhrlho l^.nlinú, ê dêslâ
fêita melhoído que núncâ. Enriquecido
dê âlguns teÍos veadadeiramente
excelênlês e âo âlcance da leitura pars
qualquer pessoa. Um dos melhores tra-
balhos escritos em Portugal desde â
era "pós '10 de junho".
News Lêtter L.M.- Depois de termos
enlrevislado este grupo de âclivas
camaradas no n.o2, é com prazeÍ que
anunciamos âgoía os seus êsfoÍços
em têntâr êrguea mais um núm6ro da
suâ publicâção, âssim como a tentativa
dê construção de umâ fotozinê. Para
conseguk mais informações, enüêm
uns selos de correio parâ a sua novâ
diíecção.
sobÍêssãlto- lníelizmenlê o n.o2 destá
zinê sofreu alguns atrâsos inespera-

iy1:*#ffi ig.,"r BAÇ,sIâ? !:l] i:h.il§;jll.lt
§p

ou melhores do oue outros,

ll o que seria p,ó;roi"i"l 
"í condênável. Visa sim, num

4il0 â llili,ii'-lliÍ?,1";i,Xi,1,1.
q pÂçnt [.x'ii "" 

é e orsurhâr'se pot

Depois de bem diferenciar
as pessoas, vendo o que
Íeâlmente são ê dêfêndem,
é quo podeíêmos encetar

Çqt
rlAl
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dos, acabando por não teí sido reâl
mente editado o seu no2 c{mo tín-
hamos ãnuncisdo no númêro entêÍiol.
Não obstante, a qualquer momento
conlamos ver a edição desie sêu
segundo no e todas as noüdades que
nos lrará.
L.O.- Mais uma campanha erguida
pelos membrcs de L.O., intitulada
'Aondê irá parâr PoÍiugall?", baseada
em arlioos de jomais interessantes
acompanhados de comentários.
Enviem os vossos Íecortes de reüstas
ou jomais intorôssantes, relacionados
com câsos ou temas ninlerêssãni6s" âo
poÍrto de seíem disseítados por nós.
A cena musical êspanhola parBc€
estar a ressurgir oom muita íorça,
Recentemênte ã única edilorâ do país
üzinho (Ratatatá) lançou mals dols trs-
balhos, pa.a além dos cinco anteÍlor.
mente conseguido§. Estes dois novog
trabalhos eslâo compostos com: uma
recompilâção dos dois p.imeiros trabal-
hds da famosa bandâ EsüÍpê lmp€rial;
ê uma colêclâneâ com lÍês novos grü-
pos Vâlenciânos (Secclón de Assalto,
Légion Negra e Rebelión). Ao mesmo
tempo êditaram uma rêüstâ totalmer{€
proÍissional e gratuita, intitulada
'Respuesta Sonora". Parôce que 'nre-
skos herÍnanos" estão a lrabalhar mais
do que nuncal Uma das melhoros ban-
das da actualidade, os "Estirpe
lmpeíial' dissol\,/eu-sê foÍmando uma
nova tlanda, na mesína linha musical e
mais completa com o nom6 de
"Céltica". Estamos ansiosos por ver o
resultado desta nova formação.
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0omo ngür?
Nos últimos dois números desta
fânzine, os apelos à ac{ividade e des-
perlaÍ de iniciativas de todos nós,
jovons Porlugueses, Íoi uma constante.

Nêsla pêquênâ dissertaÇão,
aboÍdaíemos alguns métodos de orien-
lar as acÉes, que se disponham com-
pletar e o que melhor se pode fazêr
comtâo limiládos ÍecuÍsos. No entanto,
convém nunca êsque@rque podemos
sempre cíiaÍ e melhoíarcada vêz mais,
ê tudo depêndêÍá daquilo que viermos
a íeâlizar. Como primeirc passo, está
§em duvrda a auto necessllade e con-
§cientização, de que algo mais t6mos
que fazor, par€ além de seÍmos siÍn-
ples ma.ionetes do deíino; s cÍiação
dos nossos pmgrâmas; e os nossos
objediws. Assim paÍa além de coman-
darmos o rumo do nosso futuro, estare-
mos também a coníruir e solidificálo.
Passaremos então a pÍocurar
respostas e soluçôês, paaa aquilo que
acrêditamos estar mal. Panindo do
ponlo de vista, que dêsde aqui todos
eslamos com uma grande vonlade de
triunÍo e mudança, passaíamos então
à aoção. Com certeza que, todos
encontraremos hoias e objêativos cda-
livos ao ponto de algo Íazor (que no
mínimo têntem construir 6 tíâzer âlgo
de novo, positivo e diforonte); e duâs
maneiras de agir: indiüdual ou colec{i-
vamente. No que diz respeito aos tra-
balhos indiüduais, muito eslá ao nosso

alc€ncê- Aqui apenas dependemos de
nós próprios, e dos rêcursos e limi-
taÇões que temos. Todos dsveíâo
oomeçar por Se áuto instruir, tanlo ílsi-
ca, como psicologicamênte, ao ponto
d6 estâÍ sufciêntemente propaÍâdos
para todas as adversidadês e suÍpre-
sas que possam suÍgií. Êventualmente
que depois de teÊse começado porcul-
iivaí activâmenlê eslas duas verleÍÍes
íundamentais, podêríamos paÍtir por
exemplo, pâra â discussão de ideiâs
com outías pessoas; tentar expor pon-
tos de üsfâ, de maneira consciente ê
modêrada, para aqueles que nos
rodeiam, e que muitas das vezes nem
sÊ apercebem da rcâlidadê; encelaÍ
bons contactos e procurar adquiÍií o
maior n.o de informâçôes possíveisidar
exemplos; ou simplesmonte pegar em
bolelins ou aulocolantes interessantes
e a caminho da êscola ou do lrabalho,
Íazer distíibuições nas caixas de coÍ-
rêio, colâgens, ... O que Íeâhente
impods, é tentar levar umâ palavra de
râzão mais além e algo fazêr, mesmo
que seia pouco, irá semprc teÍ a sus
impodância ê repeÍcussões.
Colectivâmente, poderêmos emprêên-
der pmjeclos de mâior âmbilo e com
repercussões clâíâs, desde quê o
grupo se baseie nâ união e conlianÇa
dos seus mombíos. Logo, juntando um
pêqueno grupo dê duas ou três pes-
soas de confiança e capazes (pois não

é o node pessoas, mas sim â qualidâde

dêlas que marcará a diferença),
podem-se desenrolâí cãmpanhas de
pintura, onde nem que sêlâ a

impressão de símbolos, nss nossas
paÍedes, ká ceÍtamente impressionarl
Íâzer reuniôes disculindo ideiâs; editâr
matedal como autocolantes, boletins,

fânzines, ..- Sobretudo tentar coopeíar
ênlre lodos. no sentido de êvoluir entre

lealdade e camâradagem, @nseguindo
com isto estar de uma mãneirâ regulâr
activos, inooÍÍuptiveis e com a bÍiosa
coragem juvenil. Conseguiremos um
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do que embebedaÊse e arranjar con_

fusões preiudiciâis, que a nâdâ con-

duzêm a não 5eÍ à sua PróPria
destruição e enírâquecimento Com
opçôês deste género, geÍadas poÍ ina-
cionâis atitudes. estâs pessoa§, ou se

auto âpodrecêráo, ou êntão os seus

inimigos tratarão de essegurerque isso

âconteça. Resla-nos pois, â estes que

assim o oplâÍam, íespeitar a sua

decisão ede§ej€r-ihes muita soíe' pois

irão c€rtamente precisar' No entanto,

haveíá sempro âqueles que sâborão
procuíar caminhos mais r6ai5 ê posi-

inicio de múdança dominâdora e pene-

trar{e. Apenas tererÍPs de coníruiÍ
preparados com vontâde, deiermi-
nâção, solideriêdadê e aiuda entrê
todos os iovens nacionalistas e

esperanÇosos paía um novo Portugâl-
Depois de tomadâs as atitudês,

que nos peÍmiliram umâ mudânça de

comportamento parâ melhor, podere-

mos definir os vários compoÍtarnentos,
oncle se espera com este texto ür a

incentivar âs pessoâs a procurârem âs

methoÍês acções, dotádâs dê razão ê

sabedoriâ, quê Possâm vir ajudaí e

apoiâÍ o íuluro. tníêlizmente uns kão
continuar a optar pelas súas posturas

inertes. onde consequiÍão pouco mais

tivos, dispostos â determinar o diâ de
amanhâ. Êsses sim conseguiram
venceí, poíque sâbeÍão âproveilâr os

e.ros e falhãs dâquilo que está mal,

criando soluçõe§ e mélodos constru_

tivos, renegando iraiçõês e aclos vio_

lentos que para nada sjudam a

sociedade e qualqueÍque seja a causa.

sabemos que muitos úo despeÍtar, de

maneirâ constíltiva ê influenciadora,
ao ponto de contâgiaÍ todos aquêles
que nos rodeiam. Não podemos entÍe-
gar o futuro nas mãos daqueles quê,

têm provâdo não conseguir guiar-nos,
temos sim que PÍocuíálo, moldá_lo e

eÍgue-lo pelo lado d4...
RAzÀo E coNoulsÍAl



Porquê o nome "Providence" ê qual
o seu significado?
"Proüdêncê signiÍica Providência e a
razão paíâ a escolha desse nome pâla
á banda, êstá Íelacionada com a admi-
ração à pÍovidência utilizada pelo
Füher na segund. gue.ra mundiale daí
o nome em memóÍiâ a ial alitude.

Por quantas pêssoas se constitui a
vo§sa banda e quais as suas
funções?
A bânda consisle em 4 mêmbros.
Bâdja- vocaliía (24); Nikola- guitaÍíista
(25); Jevra- Baixista (22); e eu Madâ,

batêrista (22).
Quantos ê quais os trabalhos edita-
dos por vocês até ao momênto?
Já gravamos o nosso 10 álbum, com I
faixas, em Selembro de 1996, com o
nome "Red, Râd, Discip,ine" (Ordem
trabalho, disciplina), e um 20 átbum
gravado em Outubío de 1997 com 12
faixâs íntitulado "Snagâ Rase" (Podeí
da Râça).

Pelo que nos deÍam a êntendeÍ na
primêiÍa perguíÍâ, vocês são NS?
Sim,lodos nós somos prlros nacionais-
sociêlis1â§.

Já agoÍâ, podêÍiam deixar-nos uma
ideia do quêé para vocês o nacional-
socialismo?
Considêaamos o NS como o único cá-
minho pârâ â salvâçáo do mundo brân-
co, da§ invâsôes e alenlados quê tem
soÍrido e o único meio capâz dê cíiaí
um sislema que possibilite a salvaguar-
da do nosso povo e da nossa existén-
cia branca.

O quê tênlam exprimir ê alcançar
com a6 volilias lêtÉs?
Falâmos acercâ dâs nossas ideiâs NS,
do oígulho nâ nossâ íâQa, da luta con-
tra o sionismo, dos nâo-bra0cos, comu-
nismo, ... Também lralamos temas
relacionados com a históÍia Sérvia e a
suá lulâ conlíã o mundo áíâbê No
global, têntâmos dêixâr umâ men-
sâgem que refliclâ âs nossas cÍençâs ê
quê possa virâ levar uma mensâgem â
todos aqueles que gostam das nossas
músicas.

Dêvemos poiÉ dêprêênder quê para
vocês a música é um bom meio para
promoveÍ o amoÍ (o.gulho) pêla ráça
e sua cultuÍa?
Sim, a música é um meio excelênte
pafa expressar as opiniões e sentimen-
tos. Atíavés dela, podemos le\rar as
pêssoâs a pensarem melhoÍ sobrc os
píoblêmas do mundo em que üvemos.

Quanlos concertos deÍam até
agoÍa? Qual têrá sido o mêlhoÍ?
Já demos cerca de 20 conce(os, entíe
os quais tÍês em Budapestê (Hungriâ)

com os BrutálAttack, Bound For Glory,
Aryân, Max Resist, Valhâllâ, Archivum,
Nim Rod e Verszêazodês- Os restantes
Íorâm por cá, na SéNiâ. Nâ minhâ
opiniáo, o mêlhoí tâlvez tenha sido o
último Vvhite X-mas em 20 de
Dezembro passâdo, em Budapesle,
com os Max Resist ê 4 bafldas
Húngaras Estiveram cerca de 600 pes-
soas presentes ündas de todos os
países da Europa.

Como virâm vocês a guêÍÍa na ex-
jugoslávia? Algum de vocês paÍ-
iicipou?
Bem a guerÍa na ex-Jugoslávia, Íoi um
conflito pela posse de lerritórios. A
Croácia e Bósnia queÍiam seí indepên-
dentesdâ Jugosláüa. DuÍou cêÍcâ de 5
ânos. Nênhum dê nós pârlicipou na
guenâ êmboÍa eu esti\êssê a seryr no
exército quando o acoÍdo de paz foi
assinado.

Ainda hà quêm pense quê a vida na
Sêrvia para os
nacionalistas/Skinheads ainda é
bastante boa, mas alguns dê nós
êslamos consciento§ quê a Íêali-
dadê não é bem essa. Ouêíem deixar
alguns exemplos aos nossos
lêitores?
Por enquânto ainda não é tão mau
como nâ Alêmânha ou França, mas
têmos inúmeros problemas com
ciganos, policia, anarquistas o
esquerdistâs. Por exemplo, em
Oulubro do âno pâssado, um cigano Íoi
morto por doi§ prêsumiveis §kinheads
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em B;loÍâdo. Logo â seguir, â policia Acima de tudo, vi§a a união do moú-

iniciou uma verdadeka opÍêssão menloskinheâd/nacionalista;oroaniza-
desmedida conlra nós, sem qualquer ção de conceÍtos; â edição dâ maga-

limite ou fundamento (Ed.- Curioso zine B&H; e naturálmente â lulâ pela

como tâmbém por cá já aconleceu, \Ei Íaça e nâçâo.

aconte@ndo e coíÍinuará â aconlecea
ênqüanto nÓs o peamitkmo§ e não Plano§ para o futuÍo?
eíivermos inteligentemente píepaía- Estamos à êspera da êdição dos nos-

dos e dispostos a combatêr contra sos dois cD's, em duas editoÍâs
êstas injusliças). Alêmãs e constÍüindo músicâs para um

3o álbum. Espeíamos voltar a tocar êm

E a pÍessão comunista ainda se algum lugar o mâis baevemente possí_

sênle? vel.
Claro, o nosso pÍe§idenle continua a
ser Slodoban Milosevic, camuflado de GostaÍiam de deixaÍ algum agÍade-
socialistâ mas não deixa dê ser o cimênto a alguém?
mesmo que o paÍtido comunista, ape- Goslaríamos de agradeceí aos êle_

nas @m o nome diÍercnte paíâ se mentos que publicam a Luz por esta

câmuflat. Em lodo o caso, a populaÉo oportunidade que nos deÍam, para

está a atnrosolhos âos pouco§ ê nes- todos os que nos tem dâdo Íoíça ê

tas eleições, os partidos de exlrêma apoiado e acima de tudo um Oíânde e

direita tem conseguido grande§ honesto Sieg Heii parâ todos vocês que

subidas. Íemos esperança de que num estâo a ler êstâ fanzine. Um dia \€ncê_

futuro próxiÍÍro possamos viver melhor. rêmosl

Existê alguma organizaçâo que Haverá algo quê nos tênhamos
apoiêm ou que vos apoiê? esquccido e que gostariam dê

Só a Blood & Honour (Sángue & rêferir?
HonÍa), diüsão SéMa. A nossa lista de mêrôâdoíia (CD's, câs"

setes, ...) poderá ser obtidâ nâ seguinte

Qu.is os objectivo§ dessa organiza- direcÉo: Vladá kojic Nikceviceva 4/1 ,

çâo7 35000 Jagodina' séívia Jugosláüa

PRCVID€,NC€,
{ltlr lin§únir

1 5krerwdriver.................Suddendlv
2.Paul 8urnlev,...............--.one Blooâ
l,Empíre.,..,,....,,,......,,..,Other Losses
4.8.F,G.......,The iroo easle flies apain
5.Skrewdriver,,.......,....,l,....Snow"Fell
ó,SS - Totenkopf,.,..National Socialist
7.EstÍrpe ImpeÍÍal......,,Herderos de,,,
S.Estirpe Impedal,..,Sangre Espaíola l

I.4rvan......................,.,,............RaDist
I 0.Eôrtress............,..,.............parasires

Pedro - Lisboa

t.[0und f0r C1.ry..................................5S1ts.
1.Ekrewdriyer....................................._..tIiai-
s.lrtirrc ID[nria|..............,..............,....r2irtr
i.,[gravÂtt0d Àrrsul]..............................rtiu.
ã.lll. Icn0rse.........."...............................r2its.
8.lsh.n,a..................,,.................,...........12it*.
?.lry4r.............................,.......................2sitr.
8.lll0riir Ih0rd0r....................,.................2si1r.
s.llu0 [ycd Ds?i|s.....................,...............rs1iA-
lü.hacü0n 11srs8in.................................. tzitr.
, 1.[eltic lvarrior-.....,......................--...--..., iir^-
12.3S Ittsrkod..........................................t2its.
13.Êanct [0ll[iDke..............................-..-...|!iri.
ró.[[0.MtGs................,,.....................--..--..,rin.
t5.lrigaü fl 1.............................-................r0irr.
ít.l,llsitami!................................................-..sittr.
, ?.C0llde[nd 8ú.....................................,..,...dk.
t8.Pad 8u ry.......................,........................siu.
,s.Brüal Àísck-.....-.....-.....--*...........-.....aita
zu.!trllls.._...-...-.._.,.,...,...........,.,.....,..,.-......,[ItB.
2l.ItÍ V!icx.................................................-...zits.

1.8.F.G..............................,....Fairwell
2,SkÍewDriver.......,,.Blood & Honour
3,Estirpe tmperial..,Sangre Espaf,ola
4.No Remorse.........tnüsible Empire
5.8.F.G..............Our Voice is Stronger
ó.4ryan.,.....................,You'Gotta' Go
7.Rahowa...............,.........Third Reich
8.SS, Totenkopf.,,,,National Socialist
9.Estírpe Imperia1......Nuestra Natíon
10.Mistreat...,,,.,,..,........,,....,,.Ttoubles

Luis - Lisboa

22.1r[0rtea 30.iery.......................................nits.
23.Iivhi0n 250.............................................0irr.
2a.White11i0ise................-.--..--..--.--..-- si'r.
25.8tn gswitler..................-.....................Sits.
28.|llirhoat................................................-..-sits.
27.[ÍÍturi0n.............................-..-.....--..---- .-ritr
28.8e80rkr....................................................riu.
2g.lllút0rheâa.................................-.-.-.--. -ri'm
3t.nan-...........-.....-.-.............-...............-.--.-.riu-
31.Moonstd|................................................ri1s.
32.hsif,orys..............,..-.........--....................2irts.
33.|[idiowtr [..it.ys.................,...................2itr.
3{.tuz.rs Iledge........-.....,...............................2itr.
35.h resr..,...,..............................................-.-int.
36J0hnry IeIsI..............,,.............................tir.
l?.fl 03e $havs..........-............--.....................tii.

Notr. Eslr ubchjJ cont3 Lonr a rcructi/JÇào
dos Top l0 prcsentemenre pubircidos.
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"Como serie o mundo sem â nossâ
faça?"
Oíqulho Branco

"Ninguém deve pênsar que o mundo
pode ser governado sem sánguê'
MaÍtinho Lutêro

'Nenhum inimigo é tão peÍigoso como
a ausência de inimigos"
lnácio dê Loyola

"Preferimos morer todos do primeim
ao último do que Ícarenlameados pela
desonra o pela veÍgonhâ."
Josá António PÍimo dê Rivêre

"A PátÍiâ nâo se nega; CONQUISTA-
SE'
Bênito Mussolini

"Não aspiíamos a nada a não ser os
pÍimeiÍos no peÍigo."
José António Primo dê Rivera

"Os nosso actos devêm seí suavês (ou
subtis) como a seda e cortânlê§ como
o âço.r'
ProvéÍbio SamuÍai (Japão)

" O saber nunca é demais nem ocupa
espaço'
Láuro T.

'A Democracia é o sistêma político
onde se pemite â livre expÍêssão das
opiniôes permilldas*
Revista "Resistência"

"Ouem é fÍme nos seus pÍopósitos
molda o mundo a sêu gosto"
Goethe

Festlval Gay
Com a ocorência do rccenle Íeslival
de cinema gay, que leve lugar em
Lisboa, foi levada a cabo uma cam-
panhá dê c€rtazes naquelas imedi-
açôes. Os cartazes continham Írases
como'80% dos pedófilos são homos-
sexuais". Excelente inicielive I

Gom Orgulho...
J.l rgon."r*-nn" de colâgens eslá a inundar ss ruas de todo Portugâl'

;;; ;;;;"i;;;iúàe ô'ei 
"speciat'ente 

em cliveÍsas cidâdes do node

I'ir'árã' à"- Ll"o"" temos asiistido a uma autênticâ praga positiva'

É"oãr"rãi o* ""t, 
campanha se multiplklue e estenda a todâs as ruas.e

iiãã"j i"'tlrr-"it. à"ro resultado desla espectacular âcçáo os pÍolestos jâ

:§;;"ão.uv; nlrel na"ion"t at'a'ét oe um "conceiluado" lider do PsR'

José fabão, inteçretado pelo Diado de Notícias'

Esoanha unldal
* Ãi; dia 28 de Fe,"reiro, realizalam-se "t"!tt"j3:^11,!-*d^"-i3
ü"",irr'Jãt J',Ãã,ã,";nadas para a unidade de acção' Estâs reuniram genie

#i;"-; ?;ü-h"'" dos s;us diversos gíupos nâcionalistas onde enlre

ir"riiã.i*r-"iii "-p*iúo 
de opiniôes e ideias' anátise quolidiana' ' ' se ten-

ioJ ã;;ü;; 
"a 

i"-;s de combâte em roÍma de união e solução pâÍa os

ilü;;" J; "*"; sóciedade sem duvids um êxcêlente exemplo pâra

lodos.
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Colectivo
@@ anüi sistema
Goslariamos quê nos dehâssêm
uma bÍevg aprêsêntação da

Juventud Radical (JR)...

JUVÉNTUD RADICAL é UM OOIêCIiVO

naciongl íevolucionário que funciona

de foíma autónoma em Burgos,

Palência ê Navars Bâs€ia-se em

acÇôos dlrectas e de agitâção anti-sis'
temâ o seu lrabalho diário apol€-se na

colaboração entre grupos NR espa-

nhóis.

PoÍouê o nome dê JR?
ô nomê Juv6nlud Radicat foi esc.lhido
náoueles anos que em Espanha destâ_

cava-se como OruPo mâis activo, a

AcCloN RADICAL de Valência Este

gÍr]po Íoisem lugar a duüdâs um reÍer_

ente e modêlo para mullos câmâÍaoâs

€spanhóis. AIém disso o nosso gÍupo

eslevs inleqrâdo sobÍeludo PoÍ m F

tantes muità iovens (dos14 aos 17

ânos). Hoie em dia somos Juveírlud

Radical porque os nossos militânles
(não impodâ a idade). são iovens dê

vidâ e etemâmente iovons nâ lutâ raóÉ

câl contra ã escoriâ deste mundo decâ_

dênte.

sabemos que se donominam
Nacional RevotucionáÍios. O que é
sêÍ N.R. PaÍa vocês e como o
encâÍam?
Somos NR, ou sejâ, Nacional

Revolucionáíios. Parâ nós, NR é um

concei(o global, que nos pormite agluti-

nar todos aqueles camaradas que

tutâm por objeclivos comuns anli-sis-

temâ. É umâ denominãÉo que dêsde

o oonto de üsta Prático Pode âPmxj-

mar-nos mâis da sociedade actuâ|. ao

não desencadêar tânta discíiminação

como oulras denominações (NS'

€xtíêma diÍeita ...). Tlâta-se de Íomper

os esouemas mentais dâ sociedade, de

sair dâ maminalidâde a que usuâl'

mente te submetem PoÍ seres

FASCISTA. Defendemos a nossa

nacão. tanto a espanholâ como a

Europeia, onde os nossos métodos de

lute sào rovolucionádos. Só uma íe_

volução europeis poderá destruir a

Nova Ordem Mundial.

Os vos§os ideais N.R. 3ão pÍâenchi_

dos em JR ou têm outGs vaÍiantês?
Juvenírd Radicâ|, caraclerizá-se por

seí um gÍupo aberlo e não hermélico
.rr §êclário. No nosso 0rupo aceitemos

a diveÍsklado idoológica sempíe qu€

âcompanhada de uma luta Política
comum. No nosso qíupo militam câma_

râdas NR, mas também nacional §indi-

câlistas ê nacional sociâlistâs'
Unicamgntê se êxige aos nossos mili-

tantos COMPROMISSO, LEALDADE É

DISCIPLINA na lutâ Pelos nossos
ideais.

aqueles que sejam "politicamente
inconêctos". Além disto, exisle um
dgoroso controle policial, embora até
ao momento não tenham haüdo muitos
problêmâs com âs autoridâdes.

Há alguns anos atÍás, a ideia que se
linha de EspaÍiha era um pouco con-
fusa com taÍÍas divêrgência6 eniÍe
os diveÍsos núcleo§, províncias,
fúebol... O que acham dêata
opinião? Como caminha a situaçeo
aciualmêíúe?
Em Espanha há muitâs divêrgênciâs
entíe os diferentes gÍupos NR ou NS
que existem. o futsbol fez com quê
muitos grüpos qúe se considerassem
politicos, quando na rêalldade não são
mais do quê claques Íutebolísticas. o
pior de tudo é que não há colâboraçáo
entíe os diferentes gÍupos, lncluso
alguns úegam a dar-se malentre eles!
ActuâlrÍtsnte a situação política é bas-
lânt6 confusa, uma vez que há um
grande número dê grupo§ Pequenos,
com pouca capacidade económica
para realizaÍ câmpanhas dê agitaçâo.
lsso une-se ao excessivo indiüdualis.
mo dos lideÍês desles gruPos, o que
cria fortes tensões enlíê eles.

No ío í7 da vossa publicação'
dêmonstÍam um rêal valorêm procu-
rar a união e trabalho êntÍe iÍmão§.
Acreditam ser possívêl ãcordaÍ
Espanha para a veÍdade, unido§?
Como consegui-lo?
Sim, acÍeditamos possÍvola UNIÃo de
todos os grupos NR em Espenha. Ê

Oug campanhas e âclividades costu-
mam Íealizar e quais são os vossos
principais obiêclivos?
Temos realizado inúmera§ aciividades
mas apenas destacâremos algumas.
Recentemente erguemos uma contra
as Empresas de Trabalho Temporal
GTD, por sê trâtarem de empresas
trâÍcantes de tÍabalhadores, são os
esclSvâgistas do nosso século
Também se realizou uma campanha
contra o nacionalismo burguês vasco,
por tentaÍ anexar TÍeüf,o (Pârcela
Burgalesa em Alava). É tamMm de
destacâr que organizamos umas joÍ-
nadas de União de Acção NR em
Madrid, no 28 de Fevereiro passâdo.

Os principâis objecti\os do nosso coíÍl-
bâte são a defesa da soberania
nacional (contra o imperialismo yanque
(norle americano) e o capitâlismo),
lutar pelâ justiÇa socisl e deÍesâ da
consciênciâ íacial (valoÍes da nossa
cultura e tradição). Além disto, o nosso
grupo centra a grande maioÍia dâs
campanhás de âgilação, êm temas re_

lativos âo social, por se lratarem de
lemas que mais PÍeocupam os
cidadâos (tais como o desemprêgo,
habitaÇ5o, dÍogas ...).

Têm muitas diÍiculdadês poÍ aí?
Sim. lemos bastântes difculdâdes por
âqui, sobretudo pela ameaçâ continua
dos constantes atâques de grupos
ântiÍascistâs e da esquêrda radical, que
câda vez sâo mâis numeaosos em
Burgos. Estes gÍupos rêcorem con_

slânlementê à violência contíâ todos
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crntra a nova ordem mundial "yanque"!
oossivel mas muilo diícil' Pâra con-

segui-ta será necessáÍio apíender a

trabalhar iuntos, em equipa esquecer

os ran@res passados e dislinguirque o

nosso inimigo é comum E necessano

conslÍuií plstaloÍmas de âcção coniun-

lâ ouê seiám o inicio dum paÍtido polltl-

co forto. caoaz d€ deíÍubar esta

ílâmocmcia conuptâ. A unidade sÓ se

mnseouo se começaÍmos do zero' se

tÍabaliaÍmos em conluÍrto todos os

câmáÍadâs Nt('

Um acontecimento êxêmPlar"' â

ouênâ de Cuba de 1898 qu6 enÍÍentou

ÉsDânha contrs os Éstsdos Unidos Foi

irma denota. mas também uma grand6

moslra devalÔÍdum paÍs pequeno con_

Uma curla opinião sobrê:
rece... é um valor gênéti@ uma oÍeÊ

enãiacão que enriquece a humanidade

É um coniunto de valores genélicos'

culturàis e de trâdições quo nos oller-
pn.iâm. A deÍêsa da nossa consciênciâ

râcial é básic€ Para lutaí coíúra o

oÍocesso de atdeiâ global adual'

ôontÍa o mundiâlismo homogéneo'

ditsrenciâção racial.

HislóÍia/cultuÍa... a história dos nos'

sos povos, Íqz-nos comprêender o

ooÍouê da nossâ existênciâ e connecer
'". no"a"" orloen" íêafiÍma também â

nosss vontade anti-sistema A defesa

da otó9na cultuÍa dos nossos povos' e

a pÍincipal ârma de luta contrâ âs

imposições norte âmeíicanas e 90-

niíâs.

uma data a ÍecoÍdaí." 4 a 11 de

sêJêmbro de 1945, a conÍêÍênciâ de

Yslla. sem sombrâ paÍâ duüdas a data

mais lriste paÍa lodos os europeus A

Alemânha era deíÍotâdâ, o sonho dê

ümâ EurcDa uniila, de uma cosmousÉlo

NS elâ destíüído Pelo malêrialismo'
.Áoilâlismo e sionismo. A EuÍopa lol

re;âÍiidâ €ntre os USA ê URSS clmo
câucão de guêna e criâ_sê enlao a

oruÚ como engendro de govemo

múndial teíroíista.

RudolÍ Hess... um HÉRÓ|, o maior

lutâdor do nosso século na deÍesa dâ

oâ2. Além disso é o máÍliÍ da libêrdade

de expíessào. Todo um modelo a

seguir Pelos nossos militantes'

FÍanco,.. Íoi um lulâdoÍ, lutou contm a

Reoública coríuptâ, têÍronsta e

deoravada. Lutou em dêfesa dos va_

hrês tradicionâis da lgÍeja Câtólics

mâs atraiÇoou os ideais íevolucionádos

Íalanoistás e nâcional sindicâlistas'

Traiulambém a Revoluçáo Nâcional e

â pgÍtiÍ dos anos 60 vendeu-se âo

impeÍialismo nofle amencano

EsDanha.', é a nossa Pátriâ, é um con-

iunio dê regióes com diveGidâdes
§ocio-cuttufâls que lentam dêstruir os

oârtlttos polílicos e a monaÍquiâ' A

ieresa oá EsPanha contÍa â EuíoPâ

dos mercadores.

ÉuÍopa... é um conjunto dê países com

fins ; obiecti\os comuns, uma EuÍopa
tÍa o impeÍialismo'lenque' O Povo

..............................,LU2

unida é o único inimioo câpâz de
vencer o capitalismo mundial.
Queremos uma Europa revolucionária,
autónomâ e independênte e não a
Europa dê MaâstÍicht, vêndida à ONU
e à OTAN,

Futuro.,. o futuro é o tÍiunfo dos nossos
ideais, é a VIÓRiA FTNAL!

Revolução... Íevolúção nâs ruâs, nos
ôolégios, nâs fábíicas... é o único câ-
minho pârâ dêstruiÍ o sistemâ.

ldeal.., por um ideâ1, se necessário, dá-
se a pÍópria vida- A nossa sociodade
carecê de ideais ao co0tÍário de nós,
visto que os ideais sâo a nossa Ínaior
riqueza.

O que é que sabem acêrca de
Portugal e o que acham do nosso
tÍabalhO?
PoÍtugal é pâra nós um país pÍóximo,
um país irmão lanto cultural como
râcialmente. A sua riqueza natural é
enoíme e acimâ de tudo é um pâís com
numerosos laços históíicos comuns
com Espanhs. Em Po.tugal, além de
vocês existem baslanles grupos anti-
sistêmâ como Justiça & Liberdade,
A0orâ, NS Atlantic... O tÍabalho que
íeâlizâm com a Luz OÍensivâ pârcce-
nos exemplar, âinda pârâ mais se aten-
dermos à íorte rêprêssão a que subme-
têm todos os grupos NR ê NS
Poduguêsês.

Quais são os vossos sentimentos
êm Íelação ao passado e históÍia

Espanhola e as suas íelacõês com
PoÍlugal?
EmboÍa o passado tenha a sua
importánci8, impoÍtâ-nos mâis o íuturo,
sendo necessáíio encuÍtar âs relaçôes
êntre os grupos NR Espanhóis e
Poítuguesês, estâbelê@r câmpânhás
de agilação comuns e incluso procuraÍ
a cÍiação de um parlido comum para os
camaradas de ambos os paÍses. A
nossa históris. cultura e incluso o
espaÇo oêogÉfico é comum e mesmo
no lempo do Filipe ll, Espanha e
PoÍtugal Íormavâm pâde do ín€smo
império. Os nossos sênümentos em
relação a PoÍtugal são por isso mais
foítes do que os que podem unlÍ em
qualidade os europeus âos camaradas
fanceses, alemães...

GostaÍiam dê deiraÍ um conselho
para os iovêns mititantes? Ê paÍa os
PoÍlugueses em geral?
Pâíâ todos os militantes um conselho,
LUTEM DIAAPÓS DlA, sioam lutando,
um diâ acabaíemos por triunfâr gíaçâs
âo esÍorço diário dê cada um dê nós.
Para os câmârâdâs portugueses,
íedamem o vosso diíeito dê liberdadê
de êxpressão com todas as vossas
forças; e o nosso apoio e solidariedsde
a lodos os c€maradas NR poÍtugueses
dêtidos.
Algo para teÍminaÍ?
Uma forte saudação a todos os cama-
radas poÍtugueses, em especialaos da
Luz. Obrigado por nos terem Íeito esla
ênlrevista. Contem sempre com o
nosso apoio. SaudaÇões NR!

OFENSIVA
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Todos nós estamos cientes (ou

dêveríâmos êstaÍ), sobre a nêcêssl_

dade e§sencial de êstaímos bem

oíeDaÍados llsicamente. Assim,

leaiizamos esle te)do no intuito de

expoÍ alguns conselhos ou ideiâs que

oossam fomeceí dâdos e mêlodos'

Lara oue os nossos leitoíes passem a

cuhlvar o seu corpo. Ficâm então aqui

âl0uns conselhos simples e píáticos de

cêÍtes modalidades dêsportivâs âo

âlcâncê de quâse todos, não obstante

es limitaÇões de câda um'

Este pequeno incentivo que tentamos

fomecer. não será mais do quê umá

simoles molivaÇâo encomiadoÍa Câso

hai; vodade de Íazermais e melhoíou
de obter máis infoímações sobíe tipos

de trcino ou conselhos desponÚos,

contaclem L.O. expondo a vos§a von_

lade e duvidâs. Mediante o interesse

de cada um, os consglhos mais ade-

quados serão Íoínecidos'
Vale a Pena tentar quando se

irârâ de melhorâr.um ponto rclevante

oâra o sucesso Ísico do qualqueÍ quê

;êiâ o individuo, está Íelacionado com

aouilo que comemos e da manelra

mmo o Íazomos. Os atletss de âlla

mmoelicão, dêüdo aos gastos que

despend'em duÍanle os tÍeinos lêm

sêmpÍe êm conta aquilo que comem'
visio oue é nos nukientes e descanso

oue vào buscsr ss ênergias perdidas'

É$es desportista§ costumam ÍazeÍ 5/6

Íefeicões aliáÍiás, onde â nêcessidade ê

o equilibrio se conjugam. (Escusado

será dizer, que todos âqueles que

exaoeraÍem em queslôes preiudiciâis,

como o tabaco, o álcoole drogas, mats

lede ou mais cedo verão o seu Íendi-

mento Prejudicado). Também aqui

oodeíemos íornêcel mais dádos Soble

tomo comer melhor, afinal o velho dita-

do diz que 'nós somos aquilo que

ôomemos'!
Uma vez que o leitorestejâ dis_

Dosto a começaÍ, entâo câbe a cáda

Lm descorrjr qual a modâlidade ou

modalidades que mais lhê convém e

interessa. Pode_se conseguk um alto

rcnclimento mesmo que seja com um

simDles lÍeino reoulal em casâ' mas o

idealseria seguir uma modalidade com

âfiíco e dedicaÇâo. Deixarêmos mals

âdianle um quadÍo onde PodeÍão co_

nhecêí melhoí alguns desportos e âlgu_

mâs dâs suas vantagens
Caso o leitoítenha algum Prob-

lema ou dificuldâde física que lhe difi-

culte ou impeçâ de elaboÉí coíectâ-
menle algum desporto, será aconsel_

hável uma ida previa a um e§pecialista,
no intuito de conhecêr melhor as suas
limitações. O impoÍtante é conscienti-
zar-nos de que podemos íoalmente
melhoíar e tomar-nos mais capâzos,
sâudáveis, pteparâdos e ioviais.
Enriquêce{e a todo o moÍnento!

Oe seguida aprêsentamo_vos
entâo o quâdm íeferente a algumas
âctivilades dêspoÍiiva§ ê ao seu nÍvel
de paÍiicipaçáo na§ modalklades , re-
fêíêrÍês. Não obstantê. deverão com-
preendeÍ que não se eslâo a comparat
as modalidades enlre §i, mas sim a

os dados aqui Íomecidos
íoÍam rêtiaados do msnual 'Sâúde €

Manutençâo (19E1)". Hoje em dia, em
quaíqueí manual de desporlo e saúde
podemos encontíar informâções bas-
lâÍÍe mais âctuais, é pois c€so parâ se
tenlarsaber mais e melhor No êíÍanlo,
quem não tenha lsmpo ou vonlade
parâ pesqui§âr um pouco mâis, hojê
em dia é tudo mais Íácil ê bastará
pÍocurar um bom ginásio de muscu-
lâçáo ou desportivo e os aespectivos
monitores dê tais recintos tratarão de

dat-vos as informaçô6s minimas. Com

êooan"
Sô,',édi"

CaractêÍisticas dos difêrentes despoÍto§

anunciar o§ efeitos pralicados dentro
de cada uma das modalklades. Esla
pârlicipaçâo dependerá também da
entrega e dedicáção que cada
desportistâ empÍegue na modalidade
escolhida.

tântâs íacilidades, o màis diíicil seÉ
deixar a inémia e PreouiÇâ que ta o

nos enfÍaquecem ê limitam-
Aproveitem e comecem hoje mesmo a
pÍeparar o âmanhã e â daí o bom
exemplo!
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LUZ OFENSIVA

NTAGTOS NTACÍOS

Justicd & Liber.tadê' APartado
tt.12i- 1064-ustua códêx, Po'tugdl
Esta é sem dúvida a melhot revista

alouma vez feila em PotÍugal Uma

ohgação paÍa toda ê quêlqueí pessoa

que náo gosle cle dorínir e obedecei na

sômbrâs da iniushça e que procuíe os

diíeitos de tiberdade ê do expíe§§áo

ínra todos. Apesal da süa óptima qual'
'idade 

o DíeÇo é de aqenas 500$' Nesfa

revisla tifiestal, podemos oncontrar

um aglomerado de boês ê livres infor-

ínacõe s. Dife re nte, politicamenle ncgí-

reAe e obngatóia, náo só adquiit
.nmo tambéfi aPoiat-

Revisáo Éditon LTDA.'Caixa Poslat

10466. go01l - 910 Potto Ateg,E, RS;

loül Rud Dí. Volraiíe Piíes 3'n' CJ'2'

boólo - no Poao lt"gÍê Rs, Erasil
Edilora de caftcter Revi§onista, onde

oodes cúnseguir riuos iÍ,teíossa'Íes
:sobre o ássurlo. Possuem ainda algu-

fias clezenas dê excelentes bolatins

onde todas ás quesÚes reüsio'nisÍâs

sáo abordadas cnm a naior das

clârezas. É\catente Parc q@m go§a

de saber sem1rc um Pouco mais'

Cofio eles nesÍlo o dizem: "Quem

não 1ê, sabe tanto cÔfito aqueh quê

não sabe leíl'-

lr,N.s.A- - Apartado 2o9,9901 - Hotb
Côdex. lÀçorcs) Pofiugal -Coleclívo

de iovens Ns, desta ê'Ia desdo as

íhâ; dos Acores. Já à alguÍn lewo
oue vêÍn editancto um botetim baslaÍte

ciativo, entÍe outÍo tipo de matena' NS

em ltngua PotÍuguesa Quefi líueí

irteresse em adquiííí os seus fiat'â'

lhos, em colabohr ou sabêí um Poucô

lnais, erviem as vossâs missfuas Para

a sua dirccaáo.

Lusitan Mothethood ' Aqaítado
15.(W. 1073 - Lisboa Cô&x -Aqui

6ca a nova diecçáo destas já nossês

conhecídas camaftdas Podem alravés

delas apoiar os P.O.W.S e consegutí

âs suas inovadoías Pub'icaçõe§
(News Letter"), adilado na lÍngua

Portüouesa e tnglesa Wtuitanente'
A@nás enoem uns se,os de coíreio

parâ as do§Pe§as.

Dogs ú Wat - Aqartddo 50'45, l70o
ushoÉ. Pottugal 'Trala-se de una

editon de mú§ca, única êm Poftugal

Poderáo enconlrar qualqüet tipo de

música- Es7evam enviando um selo

de coÍeio o Pedindo o seu catálogo

Sráú:s.

la Voz Del Pueblo' ANo' 2025,

cP.28924, Atcoíon ' l'adrtd -

Esoanha'Publicação Nacíonal'

-so;alrsra baíárte criativa 2S páginas

em forrnato A4 onde sáo aboídados

vaÍiadis§imos temas. lnbfina'te dos

seus pacates Üomocionais

Juventucte Radicat - APdíado de

coííeios 2.026, 09080 Butgos'
Espanhe -PublicaçÓes feiÍas Por
iovens da cidacJe de Burgos onde

k,mas ato boa Íeflexáo sáo abodados'

P€/licilam em diversâs camPânhâs e

Droduzem Ínãteial bastân'e'|hÍe/es-
sante. 28 Páginas A4 de qualidade

píofissional.

Dr-A, Rocords - PO. Box 23Oí D-
9l0l2 fulongen, Atêmanhíl -
Umo dos melhores e de mois confi-
onço ediloros de músico Oi/R.A.C.
do europo.

nesrstêncio - Apoartado de
.orrêot 10.937, 28O8O nqdrtd -
Revisto de excêrenre quolidode gni-
,tco ê de conrêúdo, sobíe ocfuoli-
dodes esponholos e de Íodo o
mundo. Possibilidode de lozer sub-
scriçóo o um preço boíonre Íêduzi-
do.

fhê Ítvrh At LctI - PO.Bo\ l2l r,
,t.,,rtêrrd,, Georgra 3lxt6l -ette é
o conrocto do iornol RevisionisÍo
mqis onrigo do mundol Âríigos de
elevodo iníeresse, acluolizodos, e
sempíe com bombósticos novi-
dodes. Oferece ,ombérn o possibil-
idode de subscriçúo, poi um pteço
tuzoÍ,vel-

Assalro §onoro - c. P, 20, 2OO77
Visolo Predoblsl MiIóo, lfrlta -
Publicoso de «riz m,isicol, de
moito boo quolidade.

Audroservrcê - ClO ltall Boxes
l8O, vr., Íoodoslo 55, 2ol3l
tâilão, trán(, - Mois umo dis-
tribuidoro de múslrco, com grcnde
voriedode de moteriol.

Nordland - ÊO.8ox t088, §-
Il47t Stôckhotm -Reüsío de cor-
ocÍer músicoL dê êspêcrocolor

quolidode. lnfelizmente o linguo
náo é Íocil, (sueco) mos dispóern de
bostonte moteriol poro vendo.

Ylslon Ve ag Uné Versand -
PostÍach I ltl3.,76ó89 lfurkdorÍ,
Afemonho -DsÍribuidoro de mote-
ri(,l !ão voíiodo cofio, fiúsico,
livros, oÍte, souvêniÍs, ,-shirrs, êfc,
etr. A linguo é complicodo, m*
vole Ínesmo o pêno. MoteÍiol
êspêcÍoculor, num coÍólogo di§-
,íibuido grdluiíomenie.

Oíên§rvc Autonoma - Aportédo
de Corrêos 4206, 31080
Pamplona, Espanhq -Um coledi-
vo esponhol que edilo voriodo
ínoreíiol, de muiÍo boa quolidode.
Dispóe ,ombem de um cotólogo de
t-shi.f§, piô's ê oufro mqreriol.

Quem ê§rfuêr ,ní!êrêssodo êm
êítr.,r êm conrlcro êom os Pt -
sloaelros poííficcs portuguee.
derá lazà-lo í,rrí,vái da Ln,
Ofensfu.r.

Quêm prerêídêr adqulrfu o
boletim Verdade & Ftdêtidod.,
devetót lozâ-lo í,rrotrrés dê Lv,
Oíenslvq.



'ComeÇo por sgradeceí I vossa úllimâ

crrla e nomeadamenle o ênüo do no2

da Luz. Em relação ao n'2 do zine,

apênas posso confirmar a excelenle

oroducão, quer no que respeita ao

asoeclo grállco, quer em Íêlação ao

conteúdo que signiÍica um grânde

passo om fÍEnte Penso mesmo que se

Íeta de um dos melhoÍ€s lánznes
iâmâis omduzidos em Portugal sobrc_

iudo pelas novas Preocupações quê

revela, tánto em relâÉo a novos temas

mmo à forma como os tráta. Só lenho

oue endeÍecaí os meus PaÍabéns a

ouem tomoú possivel a concrctização
desle projec{o e colocaÍ-rne desde iá,
êm total sintonla e dlsponibilidade paí8

colaboraí no que necessário e me seja

lisicamente possível levar a câbo'

por PoÍlugsl. "

P' (BÍaga)

'sou üm apoiânte da câusâ nacionaF

ista, lenho 22 ânos c estou â esoíever
poÍque tive âcesso aos dois exemP
ieres da fanzine L.O. já edilados'
Aoós ter examinado os dois exemP
laÍes. verifiquei que vocês estão

notsvelmente bem infoímados e que a

Luz tem um gíafismo melhor do que é

usual vea nêste tipo de publicações'

Portanto desde já, âqui ficâ umâ

oalâvra de apreço e o desejo que con-

iinuem a realizar um lrabalho tão bom

ou melhor como até aqui Embora não

seje NS, Pois sempre deÍendi o
Nacionalismo RevolucionáÍio de

Correio dos leitores

Íerceira Via, acho que é mais quê

âlturâ de lodos os apoiântes da 6ausâ

nacionalistâ se unirem, pois não só a
união fâz a foÍç4, mas a nossa 'tradi-

cional' divisâo sempre foi a nossa

ruina, sêmpre Schei quê Portugal está

acima das lúas ideológiê€s, por isso

dou todo o meu apoio à vossa iniciativa
que espeío vií a tÍansformaí_sê num

omão de inÍormaÇão pâÍa lodos âque-

lei oue amam Portugal. QueÍia lam_

bém sabeÍ se Posso divulgar â Luz

entre alguns camâíadas que conheço

A. P. (Éspinho)

VêÍdadê & Fidêlidado ó um úmini
bolêtim, quê vi3a svoêaÍ a
inlugtiça da condê[.çâo de
naclonalista3 ponugrcssr Ío
tlmoso ca3o lbairÍo Âltot. qr.êrn
êstivêÍ inteaês!âdo em ÍêcabeÍ a
Vêrdadê & Fidolidadê basta
ênviai um 3êlo da sot, pois êsla
public.ção é gÍatuit .

ut l,tans
ApaÍtrdo 2220, 4452 Urtoslnhos Godex

"Desde iá queríamos dár os PaÍaÉns
peb neiissimo lrabalho com grânde

quâtidâde que é â L O. #2, ná nossa

opinião a melhoí zine Poituouesa'
Dentro em Pouco Íarêmos uma

encomenda da Luz, Por âgora ainda

não sabêmos quantos exemplares ire_

mos precisâr. Continuem o bom lm-
bâlho."

L.M. Lisboa

Desdê iá muito obÍigado pela carta e

Dela excetênte publicâçào que é a Luz
t)fensiva. sincêramênle achêl a Luz
muito bem elaboÍadâ e mm um con-

têúdo acessível a qualquer iovem
Envio-vos estes recoÍtes que julgo

importantes e '1500$ Pâra a comp€ de

5 exemPlares"
M, (Póvoa dê santo Adrião)

se pooe oDseÍvâr, e§e númêro três de Luz Ofensivâ a
por sair com um sígnificativo alraso. Por êíe fado âqui Íica o nosso pêdido do

pas, que espeÍâmos ser bem aceíe por vós. Nos diâs que corÍêm, fa
umâ publicaÉo polilícámente incoííecta acârêtâ djficuldadês, que embora pre_
vislas ântecipadamente, não deixam de constituif um obstáculo à regulâride e

lidade de píojedos deste génêm. Os meios sào reduzidos e a mão de obÍâ
ia no movimento. É um facto que não passâ despercebiclo a ninguém,

s que apênâs podêrá seÍ disfarçado com a união e o empenho de todos os
aradâs. Esle pedido de dêsculpas seívê por isso lâmbém para apelar à cria-
ade e ênlrega de todos os leilores de L.O., paía que êsta possa ser do vosso

gradao ê conslituir uma mais valia no nosso moümenlo.


