


tolro opoio, sobrom difrculdodes
Apesar de todos os nossos

e6foÍçros para que este número 4
êstivesse nas ruas o mais cedo pcssívê|,
assim não sê consumou, facto devido àÊ
dificuldadês por nós encontradas na
êlaboraÉo de câda número e esseícial-
mentê por fãta de apoio e dê gênte dis-
posta a trab€lhar com o mínjmo de
seriedade, sacrifício e futuro.

Quando nos propusemos a
lançâr a Luz. fcli ..om o íntuito de real-
mente conseguir iluoinar e dar lt z ao
caminho do futuro, apoiando os jo\,/ens

de ideais e com vontade de triunfo.
banindo toda a €scuridão quê a ignorân-
cia ffis ao permitir mnstantementê a
mentira. Despertar os potenciais que
juntos podeínos ter. aiudar a que dia
ap6 dia, nótjo,/ens branco6, pGssâmos
voltar a acreditaÍ num verdadeiro ê au§-
picio6o futuro, sáo os máximo6 da Luz,
Este ójectivo não é impossívê|, no
entânto é deveras custoso dê alcânçar,
ainda pam mais quando nos permitjrmos
o luxo de deixar muitos apodrecerem e
envenenarem"se em cobardias ou sim-
desmente na autodestruição da lei do
'dei€r andaf. Neste número fica âqui

tlem reâlçado um rotundo NÃO. â todG
os egoistas ou cobardes que náo apoiam
o coÍnbate e a construção do futuro.
Aqudes quê estão conno6m, sabem quê
juntoG e âctivo§, perante todas as difi-
culdades procuramc vêncêr pelo amâ-
nhã-

É um facto consumado que
enftentamos uma opresgão forte e bêm
organizada, que os rec{rrsos são escas,
sos e que a cada dia sobressalta-sê um
novo obstáculo. mas também é certo
que muitos de nós/ nacionalista6, náo
estamos dispo6to6 a Íicar aquém d6
noGsas possibilÍdades e devêree e que,
acimá de tudo, estamos 6qui para
VENCER! Vêncer por no6, por Portugal,
futuro, família, razão, verdadê ê Justiça.
JUMOS vamG caminhar. construiÍ e
em cada nol/o trabalho, §ejá €le um
pequeno bolêtim, fanzine ou r€vista,
uma caata oü mesmo uma banda, ôêja o
qúe for guê impulsione a cau!â justa,
estará a chama dâ ütória e da uniào,
apcúado por todo o calor dâ Luz g doque"
les que como nós dêsejam VENCER!
Com corageín e decbáo estamoo pron,
tos para construir o amanhá!

I

l

.ir

i

lxoi<:
'1...............".-...............-...-...---Capt
2.................-................-.........Editorial
3....--........................................."índíce
4 e 5.........".,,..........................Opinião
6 a 9.,.......-.............,.....,.....Entrê\rista
1O e I 1......................,"..-,Actuâlidade
!2 a 26"..................................OpÍniáo
27.........,......................Humor + wr/vw
28 e 29.......-...........,.--..........Fotozinê
30 e 3t................"....,...............Top lO
32 e 33.-..................Desporto e sâúde
34.,...".....................,..,..,.,,......Opiniáo
35...-......,.................",.........Contactos
36 a 41....................".,...-.Comunicado
42.........-..................".....,.....48 Lêtras
41 á 45.-.---.-----.-..,...............Novidade
46-..........-.......,".,...,,CoÍreio + brê\rês
4;1.."--...................................Cartoons
44.......,..................-........Contra Capa

I' prbltagio ilo ano Z(XDI

f-0í";^a



Mídio/ltlentiro & llicio
't

I

r1

Hú que ogir!

lnfelizmente. para muatas pê§-
soas. a amplitude da sua cultura
resume-se àquilo que vê na TV ê porrco
mais. O maior de todos os meios de
comunicaQáo não vai mais além do que
um bom contêntor de lixo. No intuito de
ver vencidas as sum dÍficuldades nas
conconéncias e pívilégios de certcs
inteíess€s individuais ou tendênciGG,
abarcam âs suas emissõês com modelos
de c-ompoÍtamentos aberrantês, dleios
de violência, pornograÍia. concuascs
absurdos,... que d€ixa de parte toda e
qualquer direcção dê valores ê cultura.

A luta pêlas audiências, bem
evidenciada nos últimos anos dêvido à
concorrência. leva as TVs à tendêÍlcia
para procurar entrêtêr e cativar as
audiêocias, a todo o custo, mesmo que
nesse úcio, 06 espectadore6 estejâm a
ser maciçamentê preiudÍcados. Muitos
de nó6. espectadores, enóem o sêu
v€zio. emergindo em mentiras e irreali-
dades telêvisúas ou jornalístic€s. Em
c€rtas ocâsiõe§. este êrro é lêvado a
fundo de tal manêim, quê €s pessoas
óegam a comparar as c.enas teíevisi,
vô, de filmes e nôrelas caótico§. ao sêú
quotidiano!

Com estas futilidâdes, estare-
mG coírdenados a não ir muito longê
ou a sermoG simples maÍionetês, pois
intelêctualmênte indefesG e ücÍado6,
soínos fácil pre6a, na manipulaçáo de

qualquer mensagem. Hoje em dia múto
facilmente os seguidores dos m&ia
pênsam e acredatâm naquilo que lhê
imFingem sêm sequer questionarem ã
veracidade destas informaçõ€s ou a suÍt
pro/eniênciâ. Quase deixamG de ter
pensâmento próprio aniscsndo,hos â
perder a qualidade de ractocínio e
sabedoria, Ora 06 hom€ns medem,se
por áqúilo que pensam. qusl será então
o valor das futuras geíâçó€s, üclodas ê
facilmente manipulada§? Qoo futuro
teráo os nossos jovens nume cultura de
pâssivos sêm guâlquor nece6§ld6de de
esforço ou espÍrito dô luto? Cortamente
que esta catástrofe ú vonoorá 6e tam-
bém nós nos dêixarmoê lnÍluonciar e
nefâstamentê passivoa, noa âmmodar,
mos a tal d€6astrê. Sê €sslm acontecer.
tudo aumará como os detontores do
poder qüiserern e eaa6 náo aoremos
nô, o POVO-

Aclama'se pois à vontade de
sacrifício e à Iuta de todo€ nós, para
podemos melhorar o futuro o conotrui-lo
mediante aquilo que dêsêJamo€, pen-
samos ê queremos, não como nos
manipula ou engsna a tv ê domsis
médiâ.

(F.Sllvâ)

PeÍIsâ por ti, liwêmente ê píoqrrardo
§ernprê a veÍdâde e sêntido de jusflçá!

Ê bastante comum ver partidos
políticos, à porta dâs eleições. perc{rrer
incessantemente as cidades e popu-

laçóes do nosso país. com âs típicâs e
falsas promessas, prometendo bem-
aventuran€ás e ilu§õ€s, quê somente
ao6 mais desfavorecidos e incultos con-
seguem engânar. Uma vez terminadâs
as eleiçôes, aqueles que melhor c!n-
seguiram ludibriar o nos.so povo. instala-
dos pois. no "pode/', rapidamênte
esquec.em as promessas Íeitas e dêixam
andar o tempo com "diálogos" e guerri-
nhas partidárias, que em nada conaibui
para a evolução da nossa sociedade.
Tais acontecimento6 levam a que a
grande maioria da populaçáo 6inta um
desânimo comum e um crescente desin-
teressê pêlo país. 'Votar, para quê? Em
quem?" Sáo perguntas repetidas no
nosso quotidiano e que não são alheias
ao descontentamento quê se sente em
geral.

De fucto, o país não anda para a
frentê, as pessoas continuam com difi-
crildades ê infelizes, sentem-se insê-
gura6, vêem o desemprego cres6êr, a
SIDA e outras doenças a aumentaÍ, o
tráfico e consumo de drogas a putrificaÍ
o€ nossos io\rens e a proporcionar uma
crêscente delinquência, dúvidas em
relação ao futuro êconómico e à no/a
moeda,..,

Como 6e não bastasse, a
invasáo de imigrantes, em sua maioia
ündos das ex-colónias, aumentam a
insegurança e ameaçam o futuro das

gerações vindourasi é um facto o
descrédito de tÍadicionais valorês como
a família, a fé. á cultura, a história, a
natureza.., em prol de ÍÍentiras e bene-
fícios, que não 6ã0 mais do qüê
expoêntes duma crêscênte ganância e
de interesses daqueles quê mais influen-
ciam o ditoso 'poder" actual,
Postulando tais realidades. é fulcral uma
reacção imediata à tão prejudicial per-
missividade de todo o nosso povo. Não
majs podeÍnos acatar mêntiras e falsi-
dades caladoê e quietos. Não mais
podemos ver corrupçó€s bem diante dos
nossos narizes sem nada f€zer. Não
mais podemos ver o futuro dos jovens.
ondê tanta "paixão' sê pÍomêteu, estar
cad€ vêz mais injusto, desâcreditado e
difícil. Não mais podêmos tolêrar faltas
de justiça e atêntados à liberdade. Não,
já bastal

Íernos sim, que agir, acordar
aqueles que dormêm, encomjar âquelê§
que rec'eiam, abír os olh6 daqueles quê
não vêêm, falâr, ouvir, dialogar, procurar
e essêncialmente, tentar dar soluções e
res@tas, a tanta hipocrisia. Se tiver-
mos de dizer sim, di-lo-êmos com c!-
ragem e se for um não, di-lo-emos sem
cobardia, mas sobretudo agiremca sem-
prê pelo bem e aquilo que achamos
certo. Querer ê âgir é poder!!!

(4.M.)

"As palavras prsam, mas c exemplo§
arrastam!" Há que agar!
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nRoNl yCIuT
Ã êntrêybta quê sê sêgue, Ioi lêata aos lfon huth,

uDa banda Gfega er grandc ascersáo cr fê,
iluentudê biarrca. Ao c-oDt7ário dG rnu-taj banda!,
êlês- só toeam rnúrica êspêciahÍGntê poÍ toürro3político3 ê náo apGnas por diuGr.áo; DÚüc ládcixarnos rrm aliadecirento ao noaro oriaáda

Go3tas, rIêrbÍo desta bandr.
Qüat o nome e objectivos ds vossa
bânda?
O nome da banda é tron youth
(Juventude de Íerro). Os rrcssos princi.
pais ob./ecÍiros sáoi Ser uma banda de
propaganda ao sdviço do Nacional
Sociarismo; tocar a m()sjca que nós
gostamos e qte atraia as jtNentudes
dos nossos países aré à cé,usa; e ser a
faísca da iniciagáo para a verdadeira
cena fiúsical 'White PotaGr/N.S-" aqui
na Grécia!

Vocês têm uma faixa intitulada ,To Him'.
E dedicâda a qúem e porquê?
Essa faixa é dedicada a Adotf Hitler
(Adolf der grosse). Acr€dítamos que ele
nos ofêreceu muito e gue sacrificriu
n,esmo a sua a<isÍência êm Íavor da
nossa sobrevivência- O nosso ideÃl

que estamos a atravossot., IJm dia o
mundo sabetá quo /u*1ll llitler tinha
razáo.

Acreditam do vordodo quo o vosso tm-
balho ó"DuÍsh dâevnlk-mtt deín votk-Íur
da6 vollt' (Do povo . colrt o povo - para o
povo)?
Claro que sln:l, Solaolr .r:i yerdadeiras
pessoas dá nosso rmç/,o, náo somos a
porcaria de putoB tlu)$ qt@ tocam
têmas "ararguisias" ôom o <linheiro dos
exploradores dos serrs pârontes. Todos
nós trabalhêmos atduomonte para
,ucrar o nosso dia a dla ê claro qtE
sofremos basfsrte com os orros do sis-
tema, como a finioia da nosso poyo.

O que pretendem expre6s6r ê alcançâr
com as vossas letras?

aplílicos ou aparentemente de§inte-
ressados do nosso país, bm como o de
outros países que estehm íamiliaiza-
dos com este tipo de musica, E nos
jovens que êÍn a chama revolucianáia
deÍ,tro de/es gue o despêrtaÍ se deve
realizar e se com a ajuda das ní§sas
le{Ías, podere,n cr?egar mais pêrto dê

TomamG conhecimento quê ofereceram
25 CD'§ a uma orgânizaÉo polític6.
ConfiÍmam esse gesto? E coíno cql-
seguem explicar o porquê da§ tâo
tamcaB bandas do nGo Íro/imento,
não tereín acsóes de6te género?
No nosso pimeiro lançamento dib-
tnos IOO cópías, 25 das quais Íomm
para o .Golden Dawn,. Náo con-
seguimos, poréi1, explicar o ÉoÍquê
dessas táo bem suceddas bandas do
nosso mov,mento tÉo doaíem alwns
do.s seus proveitos a movinentos políÍi-
cos. Talvú para certas bandâs a divet-
sâo e núsica seÍá o únirÍ) que imparta
ao passo quê á rlossa posluÍa é üac-tô-
mente o oposto. Somos da opiniáo que
os ,ucros destes tÍabalh.E dereÍáo iÍ
em sua ilaioria, se náa na totalidade,
para oÍganizações porítbas e prêsos
políticos {POW',). Esperâmos guê
vtlÉês W aí en Potugal Íenhan algu-
ma organizaçáo a àpoiaí. (Ed-
lnfelizmente essa não é a n6a rêaü-
dade. üsto que âs poucas organizâções
ditâs nacionalistas do momento dêixam
muito a dêsêjar, não merecêndo a nossa
militância e trabalho. Contudo, existem
pessoas e projectos sérios e dedicados
que devem ser apoiados).

Qual a vcsa opiniào ac€.câ do tlacfuoal
Socialisíno?
Nacional fucialismo é o ,,eio nawÍal
de vívq para a rap branca. É uma teo-
aia política, bio-tetr,ia e cosmo-tdiia
con o des,lino de Íêinaí e salvaÍ todo o
mundo. O Nacional Sc()ialis.,to é uma
forna hercica de üda, úaduzida pêlo
oÍgulho, podeÍ, sacrtfício, lágimas,
dedi@ção. sangL]a- & honra daquê16
que o ddendefi. E a nossa vida e tudo
Íaremos para que este ideal volte a dí-
untar e reinaÍ no mundo.

Todo6 vocês são meÍnbros do GoldêÍr
Davrn?
Náo, nem todos. Mas m€§,rto âqud*
que náo são membros, sáo verdadeiros
apoiantes acaiyos do mdimento. otj
não os úotássemGs por canaradas!

Quais sáo 06 púncipais ójectivos do
Gddên Dâv.rn?

"Golden Dâvm", luta oF-lo poder, é um
moümento político e sério. Por qlquan-
to ailda estaÍl'/.s legalizâdos, una vq
gue tudo Íernos fe,to parâ qte nâo nos
narginalizem- Possuímos, í sedes d;s-
ttihuídas por todo o pais, publicamos
um jonal semanal com circu/,ação a
nívd nacional e uma ínagaàne quê sâi
tÍimeslralme,lte. Iodo o nosso trabárho
baseia-se numa luta árdua ê nohre aÕn-
ta o sÍstema ê as súâs maronêtB
camufladas- Tenos tído váÍías afrontas
de escumalha (vermelhos, anaicas,
maÍ,osos. homossêYuais..-J. mas
mesmo assim conti,nu€mos a trabalhar,
,ncruso temos ieito demonstmçóes ao
aÍ livre onde tentamos dpandir ai nos-

I
Í

I

nunca irá moner e irá tomar-se ver- Nós @<pifiimos a IOO% os ideais do
dadeiro num futuro próximo. A luta Nacionat Socialismo e a nosr"a lúldade
pelos idêa;s sáo a hE nos tempos dê p€ra a causa. Nós queremos alcançar a
escuridáo ê decadêrcía tal como os consciência racial, mesno nos jov€jns
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âs ideias e u6var a jwentude GÍÉga,
que dia após dia e cada vez ,€,is eslá
do nosso ,ado e é squi gue está o iosso
pincipal obiectivo, despe.tar para

Como é que é a ÍepÍ€6§áo feita pelo
G.O.S. (Go/eÍno de ocupoçáo siúístâ)

Poden(x afímtar qúe setá semerfunte â
dos oufos paíss europeus, como o
t/osso. Aa contÉrio de nos desculpar-
,r,os con isso, tentamos esaar s€,npie
um passo â f,.eite do sisteíná e dâ
oprcssáo, gÍaças aos exêmpros do pâs-
sado, r,m ,ortê disciplina e à capaci-
dade de Í€§,oluçfu. Sabêrnos guê yáo
tentar dífrculbÍ-nos a vida ao máriilo,
,n6s êstámos a prÇérar."nos o ndhor
po§§lvel para o pior. lláo nos podemos
êsguec€r dê gue o si§teÍra sabê quem
somos e tudo fará pÍa nos @ítiÍguir.
Seíá pais uma lutê muito dura até a
lfitposiçÁo da vüdade e da vitôtia!

Sebernc que a Gré<la e a Tu.quiâ estáo
eln gueÍI€ à muitG aÍrc, mas a tnai(ria
das p€s.§o€s Írão sáe o porquêl Será
sre podeÍn e§dorecer um pot co mab os
no6sG ldtores §órê o a§§unto?
Os lurcos foram uma tibo "non-
gol6de" q/.re ivadiú tê,itórios Gregos,
na Asia mdlor à milhares de anos atras.
O imÉio Bizantino-Gr€go d)mbateu
contra os ir, §orês dutante muitos
€noq aé â qBda da Constantinoplâ
en 1453 e TÉWous em 1461. Apó§
isso os lurcos iÍvádiram o su, ê crentro
da Eum,e, set]do travados cozl dfiNL
dade em Vd1a. Em 1821, a naçáo

Grêga teve um d*pe,tar gloioso con-
tía o imp&to Ottormra (Turco) onde
conseguiu ganh a sua liberdade.
Desdê entáo. problêmâs e baüalhas
contra os *mongolóidd são una c.ons-
ànte. A Gtaa é a lrênfê de resistênci6
europeia Írentê à ameaça asiática,
lÚlualmente, os Turcos dêtêm cerca de
«) % do Chipre assim @mo bastante do
teritfro Gre{o na Asia menoL btutal-
merúe ocuF,âdo- A luta da Gr&ia bran-
ca é a A'adu{@ da luta dâ rêsJstência
bÍanca êuropeia, contra a pmeaça
asiíica. Infelizmente. essa rêsistêflcia
foi tÍaída pda'uniáo' europêia, que
âbriu as suas ironteiras aos 'mon-
golóid€s", qE de pronlg lnvodiÍam a
Ne,,r€nha e ouhos pêís€s europeut
Esúa é â rêáridadê dos nossos dias g.re
sige muito mais do que paléwas e nos
obrigâ á passar a a64áo e promoçáo
duma hrta fotte e !(llldoâ pêlos nossls
povos.'Alle Turl<en ous Europa!" (Todos
6 Turcos Íore da Euopo).

Chipre ê6tiá dMdida mals ou menc
eíltre GÍego6 oTurcoa. A qrcín perteÍlce
re€kneíite Crtipre?
Chipre é w1a palavra Grcga e êssê ó o
nor,e dêssa ilha desde o pnncipio da
hi§óia, logo semprê fol e seÉ de ter-
titotio Grego. A dificultar o questáo
estáo os ,aços entre á lurquia e ,srôer,
âriados aos USA que benellciam com a
ocupaçfu. Un dia os Turcos teráo de
ceder sobre a ilha e tcdos os telÍiúros
Gregos bnnal 7j,enle @up6dos.

Grtas ÍespGtss às sêguintes Írases:
Ruddf Hess - Hêrói êIfopeu gue s:rcr-

lioou a pÍópíia vida na tentaliva de
tortÊr t6l o sonho êuropeu.

Nadoalisííos esúeitoG - SoÍ,?os totâl-
nente d)ntÍa todos os nacronarismo
que F<»novam a guura e,ltre,iníác6 e
qLre só bdldiciam o inimigo. E r,tais um
insttufi|Énto stonisla para de6t uir-nos
tal @mo a dem.*Íacia e os i/ermelllos.

NS rock stas - Oue se fod... Se náo
sáo lrsliticos entáo náo sáo nàda!

Re\rdução brancâ - Á única soluçáo,

âltos e baixos de pâís para país. Apesar
de pe,Éar qE nelhorou nos (l6mos
anos, podeia €É.íar mdhor. Temo§ de
Íalat 'r,enos e agtr r]ais ê melhor!

Qúereín agtadecer â dguém etn e6pe-
cial pdo apdo que tàÍ íecebido ao
Ioílgo de6tê6 teínpc?
Da fre1te políliÉ ao Golden Dawn e da
cena mudcal ao ilf,*o (Danke) e Ed
(pÍimeiÍo e único dos BFG).

Ficam agora coín a pola\na para 06
comeítáÍiG finais:
Nâc,onâl SocialisÍno náo se resume a
conceÍloq cds, T-shirts e cerveia. É
muito rnais do que isso, é uma aLtà1ti-
ca e dfic;il longa luta polítlcâ. Êtwolv€.-te
já! e a@ia todos os bÍâvos citÍBradas
guê rê§istem à farsá do G.O.S-
Obngada Nuno (L.O.) e espeíamoç ver-
te efi br*e no canpo de Mtalha ouua

í
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Justiça & Liberdade- Um exêmplo para
todos nó6l Apos a publicaçáo do bri-
lhante nô4. a revista náo mais voltou a
§êr public€da, no €ntanto e§te grupo de
jcÂ/em empreendedores promete não
frarar, o proiecto -J&L, e lançou recen-
temênte uma campanha pela Lberdade
de Marcüs Elis€húff, campanha e6sa que
conta corn Íolhetos e tamtÉm presenQa
na intêmet- Para Énais inÍoímaçóes con-
tactem a .J&L- ou mesmo .Luz
Ofemiva'.

p€la sua boa disposição, por uma banc€
de matêrial da Justiça & Uberdade e
umâ outa da editora portuguêsâ Dogs
of War. As bandas intervmiêntes foram
.Íorquemadâ ,488,, .Batallón de
Câsiigo', .7 Muelles,, .cesta Bêllica,,
.Jungsturm,, e Zetme88,,

LGitand! No início de 99 êditaram o
seu lo Cd. intitulado 'A nossa luta',.
Todos oe interess€dos em adquiríJo
podem faze-lo através d6 Luz ou na
direcsáo de DOW (Ap. 60..145, jTOO

Lisbos). Este trâbalho está composto
por 14 têmas de gr6nde nívol, êlevando
o nível da cêna mugical nacional, que
apessr da sua e)(celontê qu6lidade têm
andado um pouco à quem do de6ejado.
Desejamos que estg ôeia o impulso e
exeínplo p€r€ futuro6 trabalho§ das ban,
das nacionais.
Depois do lançamênto do CD 'A no6sa
luh', a banda Lusitand! êstá a passar
um peíodo b€stante difÍcll e a sua pa-
ragem é coírsumoda até no/as infor-
maçóes. S€bemo6 que alguns dos sêus
msnbro€ tontâm já complêtar as lacu-
nas actuai§ ou me€mo formâr uma nova
bândâ. D€sde ô Luz, aqui vai um fortê
grito de apoio.

No pass€ô dia l0 dê Júnho realizou-s€
um almoço de confratêmizaçáo algures
em Lisboa com a presença de cerca de
35 câmaradas de todo o país ê com o
objectivo de cêlebrar o dia de Portuga, e
da Baça.

a

apenas paltl âqiJelês que pârticiparam.
No passado dia I de Dezembro realizou-
se mais uma actividade inéditâ em
Portugal- Os .vêrdadeiros activistas,
portugueses voltâram a demonstrar
toda a sua coragem ê espírito de inicia-
tiva rêâlizândo uma Homenaqêm iunto
às estátuas de D. Afonso Henriques e
de D. Nuno Alvares Pereirâ em dife,
rentês pontos do país, Algures no nosso
país realizourse, após âs ditâs homena-
gens um almoço de confratemização
com cafiamdas de todo o pâí§. Durante
toda a tarde decorreu uma se6são de
debate e esclarecimêntos, com inter-
vençôes dê vário€ convidados, em local
apropnado. Uma verdadêira actMdade
política que se reâlizou dêsde que o sol
nasceu até que €§te se pô§, como à
muito não acontecia em Porfugal e uma
salutar homenaqem aos heróis
Portuguesês do passado, a demonstrâr
que estes continuâm bem vivos na
memória do§ activi§tas portuquesês-
Luz Ofensiva saúda todos os interve-
nientes desta actividadê e em especjal
os organizadore§ dê táo brilhante eveÍ|,
to.

.Ler & Pensar,, tem continuamentê edi-
tado e distÍibuido milháres de folhêtos
por todo o país. Qirem estiver inteíessa,
do em receber e6t€s boletins, pode tam-
bóm contâctâí L ô.

Nos arrêdores da .idade do Porto surgê
recenteÍnente uma novâ publicação inti-
tulada "Acçáo directa NR". Írata-se de
um boletim de carácter político quê
aborda uma variêdâde de temas inrêiB-
santes. Parâ adquirir êste boletim
podem pediÍ inforrnaçóes na Luz.

Na vizinha Esp6nh€. a cêna musical coÍt-
tinua a fazer-se ouvir. Depois de alguns
concertos ê tÍabalhos rcalizado§. onde a
participação de bandas espanhola§
como os ToÍquêmada, Patria.
Rêconquista, Batallón de câstigo,
Céltica..- parece ser que desta vez o
movimênto está a solidificar-se.
Contamos poder continu€r a apreciar
esta êvoluçáo.

Realizou-se no dia 1 de Maio um concer-
to no paí6 vizinho .ío Monsters of
R-A"C:. Uma notável presença de mais
de 20 Portugueses que sê Íizeram notar

L JLA/*,"

No diâ 12 de Junho realizoú-se o 1o
acompamento rDia de Portugd. com a
presença de mais de 20 camaradas de
todo o país. Todos os pormenores ficam

Como será certamente do conhecimen-
to de vários camarâdas, alguns dos
P.O.W.'S portuguesês do "csso í0 de
Junho' mudaram dê estabelecimento
prisional. Todo6 aquds que esteiam
interêssados
câmaradas devem escÍever primêiro
para L, O, para ter acesso às nova§
.moradas,. Não será dê mais rêfeír que
este tipo de acçóes são de elevada
importância, e nunca sêÍão demais.

Nots: Qúem quisêr ver aqui publicadas
outrâs notícias deverá contactar a Luz-
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Pcque é que em Porlugol nôo

pler(a, mas talvez se possa resumir na seguinte ideia:
ern PoÍtugd é tudo a feijões!

Não vale a pena ênterrar mais a

cabeça na areia. Apêsar de alguns e)(ce-
lentes proiectos ê actividadês que se
têm realizado no6 últimos anos em
Portugal. a verdade é que o.movimento
Nacionalista,a continua fraco. A âltura
para agir é agora. É mais do quê tempo
de colocar o dedo na ferada e mudar o
rumo das coisas, Caso contrario, pas

sarêmG o Íesto das nossas vidas a
lamentar isto e aquilo, sem .colhões'
pam d€r um murro na mesa, e fazer
opções, assumjr compromissos,

Sem dúvida de que seria mais
agradávêl escrever um artago ondê
dissesse apenas coisas muito L'onitas,
onde todas as pêssoas foGsem elo'
giêdâs, ser um ,tipo porreiro" e, simul-
taneamente. dar um ênormíssimo con-
tributo para que as coisas náo evoluam,
pam além de não estár a ser verdadeiro
para comigo próprio e para com os que
me rodeiam. Caros amjgos. todos, sem
excepção, somos rêsponsáveis pela
actual situação do .movimento nacjonal-
ista'*. Sem dúvida de qúe alguns muito
pouca culpâ têÍão e certamente que out-

ros a têm kstantê, mas ésltúr6 de pên-
sarmos o quê é que poderíamos fâzer
mais, seja na nossa conduta pessoal,
seja em actividades, psra aiudar a
deserNolver úm nmovimento'* forte e
saudável. Vários outros aspectos ficaáo
concerteza por tratar. m6s o obiectivo
deste artago é apênas o de - supe,{icial-
mente - ajudara idêntificar, dara devida
importância e procurar oferecer altêma-
tivas, quando nece6sárias. a questõe§
bem práticas e ütais do "nosso movi-
mente*, de forma a quê se dê urn
grande salto em frente nos pÍóximos
meses e anos. E a boa notícia é que tal
não é muito difícil, basta qúe cada um
tenhs um pouco mais de êuto-motivação
e dê um pouco mais de si, quer em
actiüdades propriamente ditas. quêr na
sua postura diária.

Sacrificio?
Náo obrigado!

A dedicâaâo, f ideiidade
ê â capacidade de sa-
crifício é praticamente
inêxistênte êntrê ús

tários), passando tambem eles, de certa
Íorína, à Íazea parte dessa miséria
humana. Por vezes alguns ainda váo
agoirando, lançando suspeitas e boatos,
desmotivando-se e desmotavândo os
outros sempre que ps:cologicamente se
sentem um pouco fÍagilizados- Enfim, se
é veÍdâde quê a apatia e o comodismo
afectam todâs âs pe$oas (e todos os
movimentos políücos e não polítacos) na
nossa sociedade, também é verdade
que se somos díferentes, temos de
demonstrá-lo a todos os que nos
rodeiam ê sêr um êxemplo bem concÍe-
to de dedicação e fidelidade a um ideal,
a êssê ideal que é diferênte de tudo o
resto quê hojê existe. Precisamos indu,
bitavelmente dê pessoas com uma von,
tade dê ferro que sejam um exêmplo

onialistas Portugueses. E daqui
decorrem a maior parte dos problemas
acluais com que temos dê lidar. Como
um .bom' típico Português, fala-se
muito, critica-se muito. masfaz-se muito
pouco. Ouvem-se iovens a falar em
palavms muato bonitas. a âssumirêm
compromissos que durâm muito pouco
tempo, a instigar a fazer isto ou aquilo.
quando eles própaos Éouco ou nada
fazem e pouco ou nada estào dispostos

Existem muitos Nacionalistas
quê consêguem ver a injustiçâ e miséÍia
humana que nos rodeiâ, contudo nada
fazem pâra além de falar (seja com lon-
gas conversas ou com breves comen-
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24 holas por
dia.

Quando faç! rêfêrên-
cia à (nossa luta,*, ao
«noeso movimento,* ê

às onossas idei€s'*, não me rcfiío exclu-
sÚamentê ao período de têmpo que
demora â realizar uma actividâde de rua
ou a ler uma revista ou livro. Não sáo
uns minutoc ou uma§ horas (sejam pou-
cas ou muitas!) que fazem um militantê_
Pârâ ser um Nacional Socialista é
necessário mais do que asso, Uma pes-
soa tem de têÍ um comportamento ê
uma atitude diária que se reflecie na slla
vid€, ém tcüâ a sua vida, dia €pós dia.

Corwém apro/eitar esta oportu-
nidadê para acabar com um outro
.mito', que muito boa gente otiliza no
{no6so mo/imento,*, que é ÍalaÍ em
.vida pêsso6l" e .moümento' como §e
as duas coisas êstúes.sêm completa,
mente desligadas uma da outra. Tal ó
mentiral Estão intimamente rêla-
cionadâs. De que adianta s€rum grande
ractiüsla' e na sua .vida pri\,.ada, ser
um ladrão, trâficânte de droga. violador,
bêbado, mêntiroso, cobarde. etc... ?

Vírus das qua- \ 1r/
trc paredes
É mais do que opor,
tuno salient€r exâctã-
mênte uma de-§sa§
.questóes pessoaio"

Nacionalismo em Portugal e que

t

prende com a homossêxualidadê. Por
mais inacreditávêl e absurdo quê possa
paíecêÍ (ê é!), a verdade é que êxistiam
váíiãs pessoas em Portugal que se
diziâm NacionalÍstas e que não pas-
§avam de homossextaiG, Tanto ou mai6
gravê do que âqueles quê têm esta
doençâ, são aqúeles que a tolêÍaram no
«no.qeo mo,/imento, e aí o número de

"Nacionalistas, subi€ bastânte. E assim
passou a ser divulgada, por certos índÍ-
víduos, a .brilhante" ideia dêque.dentro
das quatro pârêdes cada um faz o que
quer. Entretânto, há uns anos atras,
englobado no âmblto de .reconquista"
do.no5s6 66gran1-", pêssou a ser
utilizada a expressáo .vírus das quatro
paredês" pam definir abêrtamente todas
as p€ssoas que sê encontravam ê que
aÍnda se encontrem oinfectâdas" com
esta ideiâ e expô,las âo rídiculo.
As vítimas deste .ürus, Íoram pessoas
quê não queriâm perder âmizadês (e/ou
interess€s) c'om "Nacionálista§, gays ou
que quêriem a «uniáo, de todos os
.Nacionalistas, (ê aqui temos nova-
mênte o perjgo e ridículo de muitas

"uniões,) ou êram aindâ simple6mente
homossexuâis disfarqados e enver-
gonhado§, que procurâvam assim ir jus-
tificando indirectamente o seu mmpor-
tamento e mentalidade aberrante,

O .vírus das quBtro parêdes-
significa exactamente isso: uma ideia
pêrigosa e decâdentê de que na no6§a
.vida pessoal' podemos fazêr o que
quisermos. pois o que intêressa é ape-
nas se alguém tmbalhâ bêm ou não em
prol do movimento. Errado! Mais do que
errado, é quâsê rrm crime alguém divúl-

gar esta ideia no .nosso mcÂ/imento.* e
é como tal que qualquer pê$oa que
assim pense deve ser encarãdo, pelo
menos até múar - conMctamente - de
idêiás.

É prefeível ter um movimento
fraco ou pequeno, mas íntegro, honesto
ê fiel às nossas ideias. onde cada mili-
tântê representa o que de melhor sdste
na no€sa sociedade, do quê ter uma
grande organizaÉo, repleta de do€ntes.
d€cadente, hipócrita, decrépita. Enfim, a
boa notícia é de que este6 indivíduos já
perte-nc€m ao passado, o alertâ. no
entanto, aqüi frca: compete a todos nós
quê esses homossexuais. €poiantes das
.quatÍo pâredeÉ', .putanhearos' e outros
demêntes ê tarâdos, física e psÍcologica-
mente, indêpendêntemente das suas
idades, e por mais posses financ€iras ou
por mais liwos que tenhâm em casâ,
mmcâ mâis sê .unâm, âo .noeso movi,
mento'r e nunca mâis se identifiquêm
sequer com o <no6so mo/imento'*, sob
pêna de serem fortêmente pênaliza-
do6... ê disso podem ter a cêrtezall!
À .nosa casa'* têm sido arrumadâ ao
longo dG últimos ano§, há que acabaro
trabalho de limpeza ê mantêJa limpa
daqui em diante.

ViÍus do
dinheiro,
Pot vezes surgêrn indi-
víduo6 que até podem
ser actMstss e teÍ (o{r

náo) algun8 conheci
mento6, mâs ter igualmente um outro
ürus, q0e é o da ganância, da avidez.

Que fique bem claro qüe não podêm
igualmente sêr tolemdos certoG indiví-
duo6 no .nosso movimento,*, por mais
que eventualmente pmsam fazer e por
maas nosso§ .amigos" quê poesam aer-
Como é poGsÍvel êstaÍ a pretender com-
hâtêr toda uma üsão do mundo. toda
uma mentalidade mesquinha, capita-
lista, materialistâ, egoêta, quando dên-
tro do nosso moMmento ê)istem autên-
ticos "judeus'? Náo, tal não é possível

nem pode sêr permitidol E óbvio que
primeiro se chamam as pessoas à
ateneão e inclusive sê avisa vérias vezes
a nêcesêidade premênte de mudarêm dê
comportamento. Quando tal não âcon-
tecê, a no6sa atitude só pode ger uma: â
de verdadeiros Nacionâl Sociali6tas que
colocâm â integÍidade das suas ideiâs ê
a fidelidadê parâ com verdadêiros
Camarâdâs acima de tudo o resto.

Quem é .jude'r' não é certamente
Camarada e não merêcê qualquer fideli-
dãde- Estâr conGtantemente a deveÍ
dinhêiro a Câmaradas e/ou outrâs pes-

soars. flunc:r estar disposto a dar di-
nheiro por revistas ou outro môterial.
náo ter o máximo de tmnspaéncla no
que diz resp€ito a dinheiÍo (ê não só!)
não se coaduna com o compoftamento
dê um Nacional Socialista.

Este aspêcto PodeÉ Parêcer a
alguns leitores de pouca imporBncia,
mas não o é, pelo contÍário. Numa
sociêdade onde somos confrontado§
dÍariamênte com mensaqens direct$ e
subjacêntes de apelo ao egoísmo, ao
consumismo, ao prãzeÍ e ao bem.estâr
individuâ!, a «nos§,a resposta'* tem dê
sêr dryastâdora. E se tâl não é fácil.
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com Uma mâçá completamênte podÍe no
meio toma-se muito mais complicado.
Como é possível corstruir umas bases
sólidas e saudávêis, dê total confiança,
se semprê quê se fala em dinheiro, as
pessoâs olham de lado para alguém? O
êfêito que o comportamento dê uma só
pQ§§oa vai ter naÊ outJas, a curto pÍnzo.
é terrivei. .Se ele não paga. porque é
que eu hei-de pagaÉ, ou .Corno é que
eu po6§o confiar nele para coisa§ mais
séías, se nem sequer confio que mê vá
pagar o que deve?, são perguntas que
rapidamênte pa§sam a ser cllocadas e
daí à derrocada completa é um pas6o

Ouando esse sacdfcio
não é bern direcaonado

Existem jc /ens que, no pico da sua móti-
vaçáo, lá fazem alguma cois6. Uns mais,
outroG menos, Acontece que não basta
querer fazer âlguma cojsa, não bastâ
estar totalmente determinado em lütar
pela nossa Nação e pela nossa Faç€.
Tão importante quanto isso é o saber
canalizar toda essa vontsde da melhor
foÍma e, muitas veze§, isso é um proble"
ma. Ê um problems por vários motivos!
Como explicar a um iovem qüê está
úeio de vontade para fazêr algo que,

Por exemPlo, a "luta armada,, q0e
amea§ár alguém de morte, quejuntar-sê
a uma actual organização legal ou pâr-

tido rNacio'nalistar, que usar certos sím-
bolos .chocantes, (aos olhos da
sociedade), etc. não é a melhor via?
Como fâzer isso sêm melindmr os senti-
mento6 de§sa pessoâ, sem entrar eft
rota de colisÉo cú e6sa(s) pessoa(s)?
Não é fácill Bequer muita paciência.
serênidade ê depende de outros fac-
tores exteriores, §endo sempre um
rjsco, Contudo, essa é uma verdade que
tem de 6êr dita, pois nada dizer, não
chamar â atênçáo aos jo/enÊ (e meno§
jovens!), quando necêssário, apenas
com o intuito de não ser inómodo e um
.desmancha-prazere§', tal é uma
demonstrâçáo de um êspírito fraco e já
sê sabê que .ós fÍacos não reza a
históriâ!.

xodiados e
orgulhOsos'

Este lema pode ser
êncarado por duas for-
mas e âmbas pouco
têm a ver umâ cm
outra. Sê pênsarmos quê
pelos nossos inimigos. 6ejam eles
poucos o! muito§, se pênsarmos que
qu€nto mais actividades constíltivas e
projectos sério6 formo€ realÍzando e for-
tâlecendo, mais odiados ainda somos;
então é sem dilvida mso para dizer que
§im, têmo6 um infinito orgulho por sen-
tir ê,§se ódio de táo desprezíves sujeitos,
que representsm tudo aquilo que com-
batemo§. Temos inclusive orgulho dê ser
considerado§ como o diabo ou o
demónio por esses que deturpam,
mentêm ê emporcam tudoaquiloêm que

tocam. Sem dúvida de que então somos
o "diabo', o "diabo' que quer destruir â
actual sociedade decadente e a actual
mêntalidade reinante.'

No outrô êxtremo, têmos umâ
üsão sêctária, môrginal, anti-social, que
vê inimigG êm tudo o quê não conhec€
ou que não pertence ao seu gnipo
reduzido de amigos ou Camaradas.
Obviâmente que tal nada de nada tem a
ver com o «no6so mo\/imento'*, p€lo
contrário, é uma mentalidade ínclusÍve
bastantê preÍudicial.

seria normal para úm Nacionat
Sociâlistâ. Contudo, há que estar atento
para mantera «nossa casa,* limpâ e náo
ouvir dê ânamo levê um comentário
destê tipo de alquém que se digâ
.Camarada".

Actiúdades
de rue,

PassâÍ uma nortê em /'-\ l-/
d*" ,r" a. às duâs ou R llll
t.c. áu 

'nunna 
ou acor- [oLJ.!,.[

daràs 4h d6 manhã para, por exemplo. ir

azaristas sentiâm e cujo sen-
timênto (ainda) tem pasaado infeliz'
mente para muitos jovens.
Há úns dias âtrás ouvia um jo/em coln
uns 27 ãnos ã dizêr todo contentê que

'Eu 6ou racista! Tanto âpeúo a máo a
um branco como a§ têta§ a uma preta' e
todo€ nós já owimoG concerteza algum
comentário do tipo. São io\/ens quê con-
tam anedotas dc .pretG e^stúpido6' e
não hesitarlam em iratms de umas pre-
tãs jeit6a$. Tâmbém aqui d€À/o dizer
que felizmente hoje em dia o {nosso
moümênto"* êstá saudável, estrá limpo.
Viu"se liwe de idêias e dê pessoas
nojentas, que poluíam a rnossa caus€F,

sendo um terível exemplo para outros,
desmotavando-os ou, pior ainda, levan-
do-os a pensar que tal csmportâmento

fazer uma colagem de cartazes são sa-
crifícios que, infelizmente, muito poucas
pe§soas já Íizêram e é algo que um
número ainda mais reduzido de mili-
tantes faz de forma continuada. As jus-

tificações são muitâs p6Ía nada se fazeí,
mas a verdade é que a idêiâ na cabêça
de muitos é de qúe .06 sacrifícios sáo
bons é para os outros. ou de que .não
êstou para is6o,. Enfim, é a velha
históriâ daqueles que gostam de fa,ar
muito efi revoluÇóes. . . mas só de âs vêr
ao longe, náo dê estarem envofuido§
activamente e de participarem nêlâ. E
querem depois que hajâ um movimento
Nâcionâlistâ fôrtê? Bom. cêrtamentê
que o «no3§o mcvimento'* continuará a
fortalecer-se, mas êssês fracos de
espírito náo faráo parte d6 históía
dêsse movimento, não êstáo a Íazer
parte da nossa hjstória ê, talvêz sem se
aperceberem, esse é o pior e mãis triste
pre@ quê êlês pagaml Nada fazerêm
quando muito podiam têr fuito!!

Por mais poucas quê fossêm as

ou
tÍaidoÍes?

Outra herança que nos
foi deixada prênde-se
com o (rac;smo que
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pessoas a reali?ár actMdade§ de rua, ou
até quê náo houvesse ninguém, êu con-
tinuaria a divulgar as nossas ideias.
porque sei que e6tou a Íazer o mrrêcto
e não preciso que mevênham dizêr isso
constantemente para ficar motivado. Sêi
que cada vez que distúbuo um folheto,
colo um autocolantê ou um poster, eêtou
a Íazer história, estou a perpetuar as
.nossas ideias' e a comêter um acto re-

cionário, ppr mais pequeno que seja.

PonE paÍa
a outra margern
Caros amigo6, é
scindível aproximar

pre_

belecei, ou melhor, continuar a fortale-

Desde o final da Segunda
Guerra Mundial que o Nacional
Socialismo é extremamentê marginaliza-
do na nossa sociedadê, devido à cam-
panha pemanente dê propaganda. Os
nossos inimigc têm conseguido sepa-
rar-no§ do (nosso povo'*. E, parâ piorar
a situaçáo, o facio é que o coinporta-
mento de alguns de nós às vezes con-
tribui (apesar da eventual boa vontadê)

para que essa marginalização fique
ainda mais acentuada.

Têmos de côntinuâr â lutar con-
trâ êsse círculo vicioso. contra essa

"barreira invisível' que foi construída à
nossa volta e vir. cada vez c\cm mais
ÍorÇa, para a rua informar o cncsso
povo'* das .nossas reais ideias'*, seiam
de que projêcto forem, desde que sério

O facto dê dedicar apenas algu-
mas linhas a este tema já é, só por si,
um bom sinal. Ouvir música Nacionalista
(por mais inspiradora que seja) e vestir
uma t-§hirt ,radical" não Íaz um
Nacionalista ê müit.r mên.!s um
acüvista. É âlgo múito simplês. mas que
continua, por vezês, a fazer certá con-
fusâo junto de algumâs pessoas, por
isso é semprê convenientê rêlembmr,

Quánto ao álcool, é um facto
quefelizmente hoje êm dia este já não é
um problema tão grave como foi no pas-
sado, em que estaÍ bêbado era sinónimo
de "macho latinc', guerrearo vikjng ou
lusitano. Contudo, crnvém deixar bem
claro aos mais jc /ens, e a quem ainda
não entendeu. que o rnosso movimên-
t0"* não é um movimento dê bêbados.

Skinheads
fundarnentalistas
Dêntro do .movimênto
skinhead,, lal mmo eín
tantos outros, êxistêm
pessoas com as maia
distlntas ldeias ê os mais dfuêrsGs com'
portamênto§. Aquêles §kins â quê êu
exclusivamente faço reÍêrênciâ aqui são
os que, independentêmênte de sereÍn ou

náo óptimas pessoas, c'oloc€m, antÉ de
mais, os interesses e a imâgêm do movi-
mênto skinhead. antes das ideias. antes
da lutã pelâ nGsa Nação. Enfim, não há
muito mais a dizeÍ quânto a este aspec-

to, simplesmente é um Iacto.
Certamente qúê há alguna pon_

toa em comum eom esse§ skins que pen-

sam dess6 Íorma, mas a verdade é que

esses pont6 êm comum sáo muito
pouco€. Entre váao6 outrÀs aspectos
completamente irreconciliávêis, po€so
por e)(emplo Íecordar aqui que â menta-
lidade de gâng que vários 6kin6
assumem nada tem a ver com o
Nacional Socialismo e nada tem 6 ver
@m uÍÍ! moümento âberto que procuía

ter o apoio popular.
Seja como for. tâl como acon-

tece com qualquer outro aspecto aqui
rêferido neste artlgo, é bom lembrar quê

cada um sabê o caminho que quer
seguir. Não se obrigá ninguém € nsda,
simpiesmente se esdarece o que implicâ
fazer p€rte do.nosso movimento"* e as
rda@es po€síveis ou incompatívêis que

s€ podem estabelec€r com outras pes-

Unidos sorÍlos
foÍt€s?

Sem dúvida de quê
sim. Mas de que união
estamo6aÍalar?Eque
continuam a êxla^ir
muitaô pessoas que Íazem uma grandê
6nfusãô com essa ideia de .união' ê
repetem-na até à exaustáo como 3e se

tratasse de âlgum remédio §anto para

os problemas que temo§ de ênfrêntar'
Pelo contráriol Na esmagadora maioÍiâ
das situações, uma união apena§ vâi
fragllizar mals as pessoas e 06 projêctos

ênvolventes. lnÍcialmentê cÍã-§ê uma

Íalsa ideia dê engrandecimento e de

forQâ, que rapidamentê se de§vEnece,

ündo ao de cima todas as diferenças,'
Por outro lado, quando, hoje em diâ.
algum Camarada mê conta que. sozinho

doi6 Camaradas. voltou a
distribulr algumâs centenâs de folhetos
êm câixaÊ de coreioc ôu êm carro6,
penso no/amente para que é quê vale a

tel ,união" de que tanto se fal6? Pam

haverem mais pes§oas a (tentar)
desmotivar aquêles que quêrem e vão
fazendo algo? Enfim. é a .velha' histórja
do homem saudável que se junta a meia
dúzla de inválldos para percoÍrêr mais

rapidaínente um dêtêrmanado percurso e
quê rapidamente descobre quê. ao ter
de carregá-los nos ombro6, demoraÉ
um tempo infinitemente superior, se é
quê chegará a atingir o fim a que se
propôs.

Não valê a pena díamatizal nem

entrâÍ em histgrismos. Com calma as
p@soas vão-§e conhecendo, vão trÔcan-

nossas ideias do povo a
que pêrtence,ros, esta-

c€r esses alicercê§, êssa «ponte, que
vem sendo construída entrê nós, mlli-
tantes Nacional Sociâlistas, ê NóS,
povo Português. Tudo o rêsto são coisas
que só no§ vão fazer pêrder tempo ou
são coisas que alguns fazem apenas
para seu próprio prazer e gozo indMdual
ou para aumentar o 6eu ego, e para
c*rocar ê revoltar as pessoas quê são o

Música, roupa
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do idei€s divêrsas, e naturalmente cada
um decide o quêr (ou não) {azêr. Sê por
vezês não edstem condiQ:oes suficientes
para fazer a tal «união'. seja êntre quem

Íor, então s,mplêsmente cada um segue
o seu pêrcurso, sem se prêocupar com
o(s) outro(s). Quem s6be se um dia os
seus caminho§ não 5e voltâm a cruzaí

Ém Portuqal, e não só, tem erds'
tido uma mentâlidâde completamente
auto-destruidom ao longo dos âncs, ou
seja. quase todas as pessoas continLram
a quêrer <uniÍ-se' intimamente, mê6mo
quando se toma óbvia a incompatibili-
dâde, ou então passarfl a odiar-se pro-
fundâmênte, normalmente como consê-
quência de uma <união' forçada e fulha-
da. A verdade é que. mesmo quândo
existêm condições suficientes para gruj
pos/projectos difêrente§ unirem
esforços, praticamente toda§ as pês-

soas esquecem-se de que qualquer
.união' tem de ter os seus limite§ bêm
definidos (na têoria e depois n€ prática),
caso contrário, mais cedo ou mais tarde,
o sêu fim é o mêsmo: auto-destruição,
Este é apênas mais um sinal de imaturi-
dade do movimento, algo que tem desêr
alterado se quêremos criar mais e me-
lhores estruturas e um ambiente mais
saudável e transparênte.

exemplos
que temos.
Tirando algumas hon-
rmas excepções, a
esmagadora maioria
dos Nacionalistas

que iá ultrapas§amm a

sciencializar-se das dificuldades e ao agradáÍá aos nosso§ inamigos.

owir os lamentos de outrosidade do§ 25 ou 30 anos sáo uma refe"
rêocia muito pouco saudável para os
mais jovens. Ém muitos casos, são
mesmo um exêmdo lastimável do que
não se dêvê ser e do que não se deve
tazêr, E aqui temos outro problema, pois
todas as pes6oag gctstam de imaginar
que existem <velho6 que e€tâo do nosso
lado e que estão, algures, à êspera para
no6 apoaârr. Cârcs âmiqos, não valê a
pena ficarem à espem de algo que não
existe. Nos é que temos de lutarl Em
nós é que reside a êsperançal
ConsciênôialiTarês-te dê-stê Iâctô é
imprêscindível! .Mas onde é que estáo
as outras gêraçõês antêriores à minha?
Onde esião esses Nacionalistas?, per-
gunta,ão muitos de você6. Pois bem, a
resposta é muito simples: Estão onde se
encontram a mâiorparte das outras pes-
soas que nos rodeiam; estão num mundo
de apatia, comodismo e materialismo.
Com maÍs ou mênos vontade, adap-
taram-se a esta sociedade decadente
que nos rodeia. desiludidos com os
enormês obstáculo§ que o Nâcionâlismo
tem de ênfrentar e desmotivados por ver
outros ao seu lâdo aabandonara rnossâ
luta,.

É óbvio quê âdstem váraas pes'
soas menos jovêns que não são uma má
referêflcia, mas apenas pelo motivo de
que não são Íeferênciâ alguma, pois
nunca estiveram envolüdos activamente
no (no§so movimento,*,

A escolha agora é tua: quêres
sermais um, entre tanto§ outros, quê ao
fim de ,. 2 ou 3 anos ou quando chega
aos 20 ou 25, desiste ê desinterêssa-se
pêla luta das .nossas ldeias"* ao con-

Nacionalistas ou quercs, ao invés,
demonstrar a ti e a todos quanto te
rodeiam que ür próprio vais sendo refe-
rência para tantos outros jovens
Nâ.iônalistâs? Um€ refêrência não
porque o dize§, mas Porque o dêmon-
stras pela tua conduta diárja e pelo teu
actiüsmo constante de mesês e anos?
A êscolha é tua!

EsoteÍismo.

É muito interessante e
importante que te-
nhamos uma forte
componente espiritual,
que saibamos que a

nossa lutâ é muito mais do que simples
política. Assim, sáo bem ündos todos
âqueles que se dedicam a temas espiri-
tuai6, à descoberta e refleÉo do que
nos rodeia. Contudo, o nosso dia-a-diê,
e o de todos os Portuguêses, não pode

ser esquecido. Ao longo dos tempos, e
não só (nêm principalmente) êm
Portugal, tân havido âlguns Camaradas
que §ê dedicam a questões e§otéricas,
espirituais, não dando a devida atenÉo
ou até meno§prezando por completo os
problêmas bem concretos que a todos
afecta. Obviamênte que o resultado é o
de criar um grupo sectario, quâsê con-
siderâdo como omais uma seita' ou de
.grupo de lunáticos. aos olho6 do .nosso
povo'*- Enfim, é mai6 uma Íorma de
auto-marglnalização a quê atrás Íoi Íêitâ
referência ê quê contraria 06 propó§itos
da "nossa luta"* e que cêrtamente

além
Câmaradagem, êxistir iguálmente uma
forte amizade entrê nnós,*. Contudo. de
quê vale a amizade sem â cama-
radâgem? Não é obüamentê um grupo
de amigos que queremos construir. Es§e
não é, com toda a certeza, o propósito
da onossa luta,*. Se assim fosse, o
movimento em Portugal seÍa enorme.
pois cêrtamente que todos nós temos ou
tivemos dezeoasde amigos do bairro, da
êscola ou do trabalho.

PoÍ oulro lado, e falando a nível
pessoal, não con§igo conceber ter
gÍandes amigos que não §êjam grande§

Camaradas, pois uma coisa e§tá intima-
mêntê ligada à outra. E sê algum
Camarada me desilude pÍofundamêntê,

obviamênte que não é sÚ no a§pecto da
nnossa luta,* que tal irá ter consêquên-
cias - sêjam temporáriâs ou definitivas _

pois, como foa dito anteriormente, a

nossa ívida privâda. êstá intimamente
ligada à .vida do nosso movimento?*.

Compreendo quê pam alguns
seja um pouco difícil êncarar as coÍs€ls

desta forma. Apenas posso dizêr o
seguinte: esta é uma brilhante forma de
mêdir o grau dê dedicaÉo e fidelidade

Quêm é que não
gosta e náo quer
têr um bom
grupo de ami-
gos? nso qüe
ninguém! A

Grupo de
amigos.

{
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aos rnossos ideais"". veiam que
reacçáo vocô§ e cadâ uma das outras
pessoas que vos rdeiam tem ou teve na

situação atÉs refeída (ou em outra
seme,hantê) e saberáo o grau de
eÍwolvimento e seÍiedade dessâ pes.soâ

no "nosso mo/imentoó*,

Vot}me
ifiiltraÍ,..
Já ouvi vários
Camaradas afirmarêm
que se vão infi,trar num
partido (normalmente

o PP), pois, dizem eles. .sô assim é qlre
podemoe lá chegar'. lnfelizmênte, seía
muito mais coríêcto e honesto se êles
dissessem o verdadeiro motivo por que
vão para um qualquer partido ê esse é o
de simplesmente querererm .Íazêr-se à
vida". Já ouvi algumas pessoas jurarem

a pés juntos que tomam taldecisão ape-
nas "pela nossa causa' ê, poucas sê_

manas depois oseu comportamento evi-
dência o óbvio: a tentatúa desesperâda
de. talcomo tantos outros, "tirarâlgo da
política,. Poucos meses dêpois, surgem
outros sintomas ê esses revelam já uma

aversão a tudo o que sêjam as <nossas

ideias,*, pois .não posso comprometer o
meu Íuturo no partido, afirmam,
Caros amigos, simplesmente não per.

cam o vcsso tempo nem paciência. Mâis
cedo ou mais tarde, todos esses .infil-
trados, hão-de percebêr que os meses
ou anos de tmbalho ou de simples
envolvimento político (quê é o qúe nor'
malmênte acontece) tiveram uma únicâ

utilidadê: servir os interê§ses dê quem

eetá à frente do partido. 6eja o Pp ou
algum pârtido minúsculo.

Também acontece que muitos
dos Nacionálistas, ao ninfiltrarem-se",
apenas procuram uma s€ída airosa da
luta petas .nos6as ideiasn*, uma forms
dê poderem dizer que continuam a fazer
muito pela câusa. mas sêm arrisôarem
nada, sefi se chate€rem e sem traba-
lhôrem muito (ou poucol).

Quanto ã este tema, e para con-
cluir, basta pensar que 06 responsáveis
de um partido político (por mais mlnús-
culo que seia) têm, obviâmente, a faca e
o queijo na mão paÍa colocar processm,
desprezar algum milatantê ou simples-
mente e)(pulsá-lo se se tornar inconve-
niente, tal como já sucedeu, e depois o
seu "árduo trabalho de infiltrado' rêvêla-
sê o que sempfe foi: complêtamento
inf rutífero e despropositàdol

«Trabalho?
Oue €hatice!"

tamtém com toda a alegria. Sêm dúvida
de que.o trabalho libeÍta, e este trabal-
ho ajuda a libertâr todo um povo, o

Lista de
prioridades.
Como é que imaginam
quê será a vossa vida
dêntro de cinco sn{§?
Ou se preferirem, o

que é que gostaíam de estâr a f€zer
nessa altura? A mâior parte de vós
responderá que go€taria de ter uma boa
casa, ter uma boa aamorada ou êven-
tualmente estar casado, de talvez iá têr
filho§, de terum bom carro. um emprêgo
com um bom ordenado, fazer férias em
locáis êxótico, êtc, etc,., .e pronto"-
Áh, é verdade", dirão âlguns, iê vou
continuar a fazer algo pelo "nosso movi-

Assim, de forma táo simples ê
ciara, vem ao de cima o facto de quê,
infelizmênte, ainda vão havendo muitos
Nacíonalistas quê colocam as "nossasideia§* no úlhmo lugar da lista de pno-
ridades da sua vida. É óbvio que tal têm
de continuar a evoluir, pois, caso c-on-
trário, sê o envolvimento é pouco, tam-
bém os rêsultados o sêrão.
Quando pensamos no nosso nfuturo..
temos dê nos habituar a pênsar não só
nosso futuroindiMdual. mas nofuturo no
.nosso movimento,* e do onosso
povo'". Sem obiectivos e pensameatos
a m&io e longo prazo náo é possívêl
quê uma ideia continue a desênvolvêr-se
e se fortaleça, E é claro que alguérn que

não encâíe o "nqsso futuro,* da masma
forma sériâ, preocup€da ê determinada
que êncaÍa o 6êu "Íuturo pessoab, seÉ
sempre alguém com um envoMmento
muito 6uperficial e temporáÍo no "no6so

Caros amigos. lembrem-sê sempre

NAO BASTA QUERER ALCio, HÁ
QUE qJEREF APAIXOI{ADAMEME!
E quândo se quer dessa formâ__. tudo é
possível!

«Tou nisto à
bué»

"Tou nisto à buâ
Durante ano6 owia. ê
por vezes ainda ouçD,
pessoas um pouco
mais velhâs do que eu, e aiguns
novos, afirmar com grandê alarido que
{já êstou "nisto" à X anos' ou que.tou na
cêna à bué". Mas o que é que 6ignificêm
estas êxpressôes? Provavelmente quê
já à X anos que murto pouco ou nada
fazem e que muito pouco ou nada
arriscam. Para elês, o.estar nisto à 3 ou
à 30 anos" pode sêr muitâs coisas, mas
certamente que não siqnifica um com-
bate constante e uma condutâ correcta
ao longo dos anos. Significa, s,m. que
procuram ganhar desesperadamente
consideÍação pelas outras pessoas
através da forma mais simples que
êxiste: falando (e não fazendo,) e dizen-
do que.já fiz m0itc».

A honestidade é um valor pre-
cioso no rnosso movimento»* ê se
alguém não fêz nada 0u muito pouco

f

Trabalhar regular-
mente durante uns
me§es ou por um, dois
ou três anos é melhor
do quê nada. mâs é imprescindívêl quê
todos sê mentalizem de que à .nossa
Írente* e€tão muitos anos de tmbalho.
Na verdade, deve êstar toda uma vida
de trabalho, mas um trâbalho que não
devê sêr encarado como um fâÍdo. como
uma "grande chatice', mas um trabalho
que se torna num prazer e num infinito
orgulho. Um trabalho quê nos faz sentir
bem, um trabalho que deve ser encaÍa-
do com toda a seriedade, claro, mas

I
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durantê X tempo, essa pessoa apenas
têm de rêconhecer, perante si próprio e
pêrante os seus Camaradas, êssê facto
com toda a naturalidade.

Quânto às expressões atrás
rêferidas êm nada dignificám a «nossâ
lula'*, que é algo demasiado grandioso
e honrâdo para ser apelidado de .cena,
ou .disto". Mêsmo sem se apêrcebrem.
mujtos jovens utilizam este género dê
exprêssõe§, que âcabam anclu§jve por ir

Legalização:
A solução!?
Não há nenhum par-
tido nefi nenhuma
organizaçáo legâl
Portugâl hoje em
qrre mereçâ a confiança do6
Nacionalistas que têm orgulho na nossa
Nação e na nossa naça. De têmpos a
tempos ouço jovêns a quêstionarem-se
sê este ou aquele partido não .é dos
nossos' ê a querêrem acreditâr que
€gora é que é, até porque não há mais
nadal. Bom, se queremos que em portu,
gâl o «nosso moümênto'+ vá para a
Írente, mas numa diÍec!áo correcta.
saudávê|, construtiva, a um ritmo coÍls-
tante eduradouro, então têmos de ultra,
pí§sar essê mito quê ainda continua a
grassar êntíe muitos dê nós. O mito de
que €s misas só vão para a frentê §ê
howêr Lrm partido; temos de fâzêr um
partido e depois é tudo fácjl,.
Caros amigos, compreendo pêúeitâ-
mente o que vos leva a querer acrditar

nesta lsolução', tal 6]omo compreendo
tantos outros jo/ens C€maradas que
regularmente questionam se não haverá
outra <sduçáe mais rápida de fâzer
Õrescer o movimento.

Acontece quê a criação de um
partido ou €ssociação legal não resolve
ahsolutamente nadal Pê,o cgntráriol
Esta éuma falsa questãol Um partido ou
associação náo faz militantes, os mili-
tantês é que poderão fazêr o partido! E
a verdade é quê os mÍlitantes não sáo
muitos. Para quê construir um partidose
náo existe uma estrutura razoallelmênte
sólida e eficâz? Para ser mâis um entre
tanto€ outros que têm existido ao lonqo
dos anos? Pam ser mâis um antro de
intrigas, de conflitos, de inactMdadê?
A respo€ta é óbvia ê só pode ser uma:
NAOI Não é a criação de um partido ou
organização que poderá levar "pam a
frente' o .nosso movimento,* em
Portugal! Só straves de Homens com H,
só através de activistas verdadeirâ-
mente empenhados êm lutar pelo no6so
Povo ê pela nossa Nação, só âtravê de
umâ total dedicação em divulgar cons,
tantemente as nossâs ideias e em
procurar ifi tênsivamente uma uniformi,
dade dê ideias (o que implica uma
grande paciência e iremenda determi-
nação), só com estas pegsoas e com
esta mêntalidade é quê o movimento
pode crêscer. Não é o p€rtido ou organi-
zação, sáo as pessoas ê as idêias que
contam!

Depois de criadas estas
condiçóe6. guê_é o mais difícil, podeÍáo
eventualmente surgir associaçõês ou
partidos legais que merecerão o nosso

apoio inequívoco. Mas se,/quando alqo
do género surgir, será uma consequên-
cia nâtural e náo algo forçado, como tem
§ido até hoje, criando falsos movimen,
tos. lúas se nâo há partidos ou associ,
açóês legais com âs quais vâlê a pena
Íutar, o que podes fazêr êntão?
Fêlizmente quê o que não faltam são
actividades, pÍojectos e material.
Quanto mais tê envolvêres n6 .nossâ
luta"*, maís te aperceberás deste facto.
E não deixa dê sercaricato quando, sêm
quslquer organizaçáo ou associaçáo
Iegal, iá se fizêrâm e têm-§e Íeito mais
coisas do que durante o período mais
activo da maaor pãrte das oÍganizaçó€s
legais Nacionalistas Portuguesas.
Náo te esqueças de quê o .shclí-ôff,
pode ser algo muito bonito e atractivo,
mas não pa§§a disso me§mo; de uma
exibição. de um balão de a. quentê que
se esvâzia quando se espreita 1á para
dentro e se vê o vazio ou o caos ê(is-
tente. E é assim que, por mâis boa von-
tade que algumas pessoâs tinham/têm,
as associaçôes, mo/mêntos e partidos
legais Nacionalistas êxistiram,/existeÍn
em Portugal: LJm balão de ar quente que
engana muitas pêssoas durânte algum
tempo, mas náo consegue enganar
todos por muito tempo.

Em Portug6l não sdste um foúê
mo/imento Nacionalista porque é tudo

?*.*# r@-,9-
Nacional Sôciôlistas em Portugal aínda
não se convenceu de que estâs «ncssas

ideias,* ê esta .nossa concêpção do
múndo'* não é nenhum hobby, náo é
moda e não é algo que desaparece ou
que ocupa lugarde segundo plano quan-
dose passa a ter20,25 ou 30anos. Não
se coaduna com comportamêntos
rebeldes e inconsequentês, não tem a
ver com exibições gratuitas de símbolo§

Caro amigo, não fâças aquilo
que tê dá prazer, não demonstres a tua
revolta perantê o quê nos rodeia da
formâ mais primárja ou de forma violen-
ta... não façás aquilo que oeles, querem
q!ê tu faças. Náo sejas uma marionetâ
nas máos dos nossos oponentes!
SE queres realmentefazer algo... respi-
râ fündo ê procura antês cánalizar toda
essa revolta ê energia para «atacár, o
sistema com o materiel e actiMdadês
verdadeiramente revolucionárÍas e efi"
cazes e apoiando os projectos séÍios e
constÍutivos, que visam não só lutar
contra êsta sociedade decadâtte, como
lutar pela edificáÇão de uma nova men-
tâlidsde e de um «novo homem,l!,

Uma última pêrgunta poderá ocorrêr-
vos: oSê o moümento Nacionalista não
está tão forte como gostaria e se exis,
tem tantas "condiÇôes" para ser um
activista e parâ que as coisas \ão parc
€ Írênte", e se ainda por cjma fico por
vezes dêcepcionado corn algumas pes-
soas ou com algumas coisas que não
conem bem, porquê é que eu hêi-de
faZer partê desta luta táo exÍgente?,
A resposta é muito clara: Náo faças
pâÍte! E que a mâior pafte da6 pessoas
que se interessam pelas ncsas idêias

I
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estáo
dizêm

ênsanadoG.
muito§ locai

de Nâci

têm o
vida.

muito

mais im
alguma6,

mentê da idade

NâÇão, que

Exl,.essóes coúo

e)Gtir

Basta de equí

Quanto mais cedo
ê nós enlendêrmos i

melhor para todos.
Ao longo dos

vêrdade é que hojê êm dia o
movimênto'*. apesar de ainda

úllimos anos, o movi-
mento Nacionali§ta feliz-
mente iem evoluído
imenso na sua qualidadê
humana. Tem-se dêpura-
do e exposto muitâs pes-
soas, algumas dêlas
eram me§mo consideradas como
.êÍêrência Nacionalista em
que é gravíGsimo. E que não haja
quer dúvida: Ap€sar de queÍêrmos
pre evoluir mais e melhor, até
êstá perÍêitamnte ao nosso al

ialeias» e outràs seme-
lha €§ deve !€Í
€fierdidâ3 como o
movlrúenlo eo que Érr
e Ía[xa§ outrâ§ pe3-
50a§ ací€ditamos e â§
id€ia§ € üm modo de
€êr.r r. vülâ pcla qtal

Este e*laecimento Íaz
pois poareáo existiÍ pcssoas

í€i.s e coftepçóes do
d€v€ seÍ o «rloylú€nto

- A €les, sc exist€m"
iá âqui ficâ o cotrvitê pâÍ. oo§

um aÍ{rgp a expôr â§ suas
d€sde qu€. como É óbvio,

e$tá pro!.avelmentê mais maduro ê fortê
do que nunca!

ialeias mirirMrentê co-
ailn,liYeir coú o NacioúâIiimo!
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"eny'l1embe.sA/justi.alibqdadê/retcc.1úmA ju+iF & Liberdade lançou reentererüê res!ê ênd@ço, um c€mpanha de apoio a Márcus
bishoff. Estâ Égiía ê+á drspontuel êm tés lins@6, PonLsuês Éspanhôl e lnslês ê lá podem
ê@ntEr tôdas as iif{,lmçôês ne*ánas. S5 pa@ erdadêiE actjvlstas!

c.oD_o_H.
http:,/sw.codoh.@ry'@i§ôí.htr
Espe.tacular pagim dê @nteúdo sisionista. Artigôsdê inJftrcs Bisionistas do múndo inÉiro.
O desíg. e a Íuncio@lidade de+a Égina sáô ãêlê.tês. ldeal para todos, tus prircipalrente
pàE aquêles.retus d€di€doe a €stê tipo de asuntos iÉm aprender algum @iÉ!

http://ww.thulep{HicátiôÉ@m
Sitê dê apoio a todos os prees políti@s de todo o mundo- Múita q@lidadê e tntêês. A fláo
pêÍder po. todc aquêles qe pÉtêndêm Íazer algo pelos sus €mEdas êM'@âdos.

trttF//ww-úidddns.@m
Sitê dedi€do ê @na skin' @m fotos, rú€ié e ímiling lisl,. Muito bôa qualidâde-

httF//w.reíúeE,om@ry'hlsiori.enrlstEdô.htm
Prágina dê @ntêúdo $rente políti€/@ltu6l qug sí pêlos mis dê 5OO dinks FÉÊ outEs Ég!
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t-B F.C-...-.--..-..-.....-.....--..20 kilometren
2-Skevvdrivêr...........-........-......gnor.Íell
+B.F-G..................Ourvoice is stronger
+Nordic thunder......-.--....,..Fencê sitter
$Odiíre 1aw......................Remenb,ranc.e
Glron youth......................-..-.Wlite hate
7-Esürpe lmperial.........Sangre espâiola
&SS totenkopk,..........National sociâlist
$Monspdl........-.....................trêbaÍuna
lo-B.F.G......Whemn the hammer falls...

Nuno Mofltdro - POW

1-lron Youth.......................-..-.....Ío him
2-Lusitanoil........-...........Olho por olho...
SGuarda de Ferro................-...-..Susete
,L8.F.G.................your worst nightmâre
tvaginal Jesus-..-......Happy hanukawst
ô.No Femoase....,"..-..--,....-..Rac€ traitor
7-English Bose......-..-,.-...-......S.H.ÀRP.
&Mistrêát..................,...-..We are ready
9A.D.L. 122..............-....---.......11 mãle
1(!s^,stika...........................Kick to kill

J. G. - Brândoâ

trl,l*01-a,

l -Dvision 250..-......-...-.-...-.....-Revuelta
2-A.D.L-1 22...........-..fight Íoí your sing6
3Eüe ey€d deü|s.........-..murder squad
,r-Skullheâd..-..--...............-.-...-.-.victory

+Stôrkraft .....-...-...............mordbrenner
ô14an...............-....un recuerdo dê gloriá
7-Brutal coÍnbat..-.-...-......"..du bom cote
&Stars and stripes.......shaved for batle
I'Condemned 84...................-.no way in
1 0-Kratky proces.............,..,.ku klux klan

dâniio - MâlGinho§

l-Brigâda NS.......,-.................MigraÉo
2-Skreu/driver...................-.......46 yêaÍs
3-Razors edge....,....,............Love & hate
,l'Bígada NS..........,.., Julgamento fi nâl
&Mistreat............-,.-,....H4n9 the scum!!

êPig k11er...............,...........Ni99er3 out!
7-Thevoice.........................:...........R49e
&Attack.....................,-.-.-...Degenerste
g Bound for 91ory.........-..-Paanted black
I 0-SS Totenkopf...-.....Stop the invasion

ChÍis - Dl8,/ Brsil

I'Brigada NS.....................-....Migraçáo
2-Brigad€ NS.................,..JUDEUcÍacia
SBatallón de castigo.......-..-....Mentira§
4-The voice........-...........-..Nasêer Ghani

$Razors Edge...-..,....\/úat ever it take§
ôSkrêwdriver...........................,16 yêars

T"Konkwista 88...............................KKK
&Aryan....-.-..............H4i1 white wamors
9-S/vastika:....-,.................,.H4n9 to him

lO-Pig ldllêÍ-...............,.......Niggers outl
Dog-Dt8-Brs6il

I Nota: A tâbela apÍ€sentada iá
| .ont *, u uctualizaeáo do§
I .Too's oreeentementê Dublicade-
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Dodo o extelenrê oaeitoçáo e gronde interesse
dêmoÍslÍsdo no últlmo n" em reloçõo oos temos despoÍü-
volqlimenlaÍês, decldimos conlinuoÍ com n púgino de
dcpoÍro ê soúdê. A pedido de olguns leitores, deixaremos
hoie olgumos noções bósiros olimentores, essenciois poro
todos oqueles que queirom evoluir no compo dq soúde e do
de3porlo. Deixqremos oindo umo sugestúo dletáiro poro
trqueles que ió pÍalicqm o suo modrrlidodê e dêsêiom me-
lhorur o suo olimê losóo.

O âlimeflto divide'se em nutí-
entes responsáveis p€lo fu ncionamento
humano. Este6 nutriêntes estão dMdi-

HidratG de carbono - grandes respon"
sáveis pela produção de energia
chegando a fazer parte de 60 a 70% da
alimentaçáo dos atletas, As melhores
fontes de Hidratos de Caôono são:
massas, affoz, pão, batatas, feijõe§,
ervilhas, lentilhas, bananâs ê ffocos de
cereais integds- Tâmbém os podêmo6
encontrar no6 bolos e chocolate embora
aqui com elq/ados níveis de gorduras,
No entanto o mel e as geleias são alta-
mentê aconselhados, visto que sáo
fontes de energia rapidamênte

Prot€ínas - Besponsáveis pelo cres§-
mento. reparação e regulação das actM"
dades musculares e por isso a principêl
componeitê musc1iâr. Deverá constifuir
aproxrmadamentê l0Á da 6limêntâçáo e
en@ntra-se na came, peixe, ovos e pÍo-
dütos lâcticínios. Como alternaliva
recomenda-se alimentos ricos em pro-

teínas vegetais coíno os feijo€s, lenti-
lhas. ervilhas. noze6, semente6, massas
soja e sêus derivadoG.

As gorduras té,m um papel
importantê na reglrlaçáo da temperatura
corporál ê Íuncionam como reser-
vatóíos de energia. Deve-se sêr pru-
dente ao ingerir gordurâs pois podem
prejudicar o rendimênto. Êvitâr êspecial-
mente fritos. molhos, margariílas, leite
gordo...

As vitaminas e sais minerais
assumêm uma impoÍtância essencial-
mmtê ãô nívêl dô crêscimênto e tun-
cionamento do organismo e encohtram-
se principalmente no leitê e seus deíva-
doe, nas fnÍas e vegetêis.

Para obter um alto rendimento
é necessária uma alimêntação completa,
êquilibrâda e educada, capaz de nos
fornêcer todo o nec€ssário e que junta-
mente com o treino e o descanso se
traduzirão em evolução. Deve-sê pois
ingêrir quantidades equilibradas e sufi'
cientês dos nutrientes es,senciais.
procurando os alimentos mais ricos e

ar t*0F,,*

Regras simples para uÍna
nutriçáo rnais correcta:

Comer âlimentc o mais natumis po6sí,
vel: Biminaí os alimentos e)(cessÍvâ-
meote gprdos da alimentaçáoi Evitar 06
ÍritG utilizando a cozedurâ, â grelha ou
os assados; substituir as bebidas doces
e gasose6 por sumos natumi8, água e
úás de ervasi não fumat beber Midas
alcoólicas ou tomar sirbstâncias
dopantês: não cozinhar dêmai6 06 ali-
mentoG para têntarque náo percam tan-
aas enzimas ê outros nutrientes: comêr
alimentos sêm produtos tóxicos, os pro-
dutos químico6, tanto nos alimefltos
como nas bebidas e no ar danificam a
saúde: beber muita água fora das
rêfeiçóes: comer pausadamente, masti-
gando bem os alimentos e sê possível
Íelaxândo-sê durante e depois das coíni-
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Porodoxos do demotrodo
Como deÍensoí da râzão ê do6

valores jüstos @mo 6 liberdade, vênho
através deste texto constatar qrrê êd6-
têm pontc na nossa Constjtuição da
Bêpública que nâo são exactamente
cômo parecem ê no6 tentam fazer clêÍ.
Assim tentarei aqui analis€r o artig@ 46",
referente à liberdade dê associâÉo.

ARTICO dTF

t. c cidadãos têín o direito de Itvrê-
meítê e sêíÍ dêpndência de qralquer
autoÍizaçáo, constifuir associaçó€s,
deêde qre e§tG não se dêstlnern a pro-
Ínover a üdârcia e c resp€clivG fins
não sejam clntrários à lêi penal.
2. A9 assoêiaçóes prossêguerí...
3. Ninguém pode s€r...
4. l\lão sáo consentidas as assodaçoes
aÍmâdas neín de üpo militar, milita-
íizadas ou para militares, neín organiza-

9óê6 rácistâs ou que pêrfilhern a ideolo-
gia Íascists.

Se refrectirmG um poueo âcer-
ca destê artigo 46o, \,eremos quê 06
pontos sublinhados, o t ê 4. sáô contrâ-
dÍtório6. Coínpreendemos e apoiÊmos
que se proibam associaç6e6 armadas e
militarizadas que ponham em ísco a
sêgurânç€ pública ou incitem à Molôcia;
que proíbam organizâçóes íêclstâs,
ondê irdlüduos de uma determinada
raçá, seja ela qral for, se supêÍioíize ou
tente meno6pre?ar outra. Mas píoihr
organizaçôes quê perfilhem a idedogia
iasdsta!? Pomuê? Acaso esta ideolooia
política (que durna formâ gêral é dada
quotidianamente àquêles que dêfendem
idêais Nacionelista§, embora a Lêi tenha

ll !-s--

uma definiçáo própria dê Íascismo),
obriga à realizaçáo de algum crime? Ou
será cíime dguém defender ideais que
enalteçam valorês como a família,
páÍra. cúltura, trâdição, justiça, liber-
dade, -.. Estês idêais são máximas de
qualquer nacionâlista, onde por muito
quê me esforcê não vejo qualquer delito.
Íncitamento à violêrrcia ou insulto páÍâ
alguém. Então em quese baseia o ponto
4 para penalizar organizaçôes fa6cistas?
Realmente o parado@ entre o ponto 1 e
4 deixa muito que penaar. Será que o
estado tem medo de quê a deÍn@râcía ê
a vontade popular que tanto diz defên-
der, âcabê por dar mzão ac "fascistas"?

Se assim for, teremos de por
êm câusâ toda a "democÍacia" e quâl-
quer vontâde dê liberdade. lmaginemoG
agom que um dia os erros e crimês
cornêtidos por este sisterna se tomam
üsíveis para a opinião úblicâ e que o
povo apoia maioritariamente têoriag
'tascistas'. Irão nessa altura oc 'dêmo-
cratas' respeitar- a VONÍADE DO
POVO POHTUGUES?

Cada vez maia, duvidas e
quê6tõês deste génêro, que na sua
maioriâ atentam contra a libêrdade do6
nacionalistas, colocam-sê ao sistema;
que somando às mentiras e enganoG que
todos 06 dias somos forçâdos a engolir
da parte dos '§enhore6" do poder.
caus€m uma enorme revolta e vontade
de mudar. Atento a estes parado@s e
enganc da "democracia, continuo mda
vez mars a queÍer mudar o que está
elmdo e a procurar â vêrdâde.

A.P.

LD.F. : Apartado 2517, 1t13-00í
Usboa - Depois de um período de
grandês dificuldâdês e ob€táculos, este
trabalho volta à cena- A obr;gação de se
fazêr owir fez com que este trabalho
não se deixe ficar pelo caminho e esteja
agora, mais do que nunca, pronto a con-
tinuar a apoiar a causa nacionalista.
Todo o apoio que podêrem ênviar é cer-
tamente bem vindo-

Apârtâdo 4063, 4461-901 Sg da l-lora -
Contacto de um grupo de

tribuidores dâ Luz em terras êspanholas.

B4o t-a Tirania : AP- í4oío, 0ao8o "
Barcelorn (Espanha) - Esta nova publi-
caçáo veio almo que substituir aquela
que era a mais antiga zine Espanhols em
circulâçáo, Mundo NS. politicámente
muito intêrassantê-

lnqui€icion : Ap- 84Í l, 28O8O - Madrid
(Espanha) - Fanzine polític$/musical,
fêita na capital espanhôla. Uma das me-

europeu paro a revisáo históri-
í5076, 29OaO - Mdaga

Dada a dificuldâdê de

que est?io a el€borar um novo
Idêias ê apdios serão bem
especialmêite material
acenaeaêctualidade

material, contâctos
a c,âquês clubÍstas.

Íodâ a êperiéncra,
raçâo §ao necessanos.

Códex - Camârada
tactar com demais i
o€ ideais nâcionalistas,

]os revisionistas esta
um trabalho bastante

encontraÍ,

400, 50080 ,

kipo NS, nâ cidade dê
qua,idade e material

& Liberdadq AÍ}drraú 14.121 ,

Lisbo€ Cód€rç Porhaal - Aquela
que é sêm sombra de dúvÍda a melhor
publicaçáo alguma vêz realizada em
portugal, pode âgora ser contactâdâ
tamÉm através de e-mail:

i usticalibêrda de@hotmail. com

Luz Ofensiva: Aos'íIad§ 2229, 4452
Matcinho6 fuex, Portugal ' Como
náo podia dêixar de ser, deixâmos tam-
bém aqui o nosso contacto e aproveita-
mo6 parâ divulgâr também o nosso
endereço de e-mail:
lüzofensiva@hotmâil.com

Divisão t8: Chrbtian, C)(. Po6tal 1

04@9-970, S. Pado/SP, (Bra6il) -

csntacto do outro lâdo do âtlântico onde
podêmc encontrar êxcelente malerial ê
iniciativas, reelizadas pelos incansávêis
irmãos Brasilêiros. Um dos mêlhore§
contactos disponíveis actualmente na
nossa língua.

Jrwêntud Râdical : Ap 2.026, 09080 "
Burgc (Espânhá) ' Edirâram já o no19
da suâ zine e têm elaboÍado ênumeras
campânhas e iniciativas bem sucedidas.
Uma obígação apoi€r o tmbalho destes
nossos camaradas. São também os dis'
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COmUilrcÃDO D0 «<0.8.»
Recebemos no nosso Apartado há umas semanas atrás uma carta de
alguém que se identificou como sendo o responsável pela "linha tele-
fónica Orgulho Branco'. Após confirmar telefonicarnentê tal facto com
o núÍnero de telenóvel que nos foi ênviado, chegánros à conclusáo de
que seria interessante e oportuno publicar um .comunicado' da pes-

soa re-sponsável por esta linha que tanta polémica deu.

.Tive conhecimento dâ revista
"Luz OfeÍlsiva" ê após uma troca dê cor-
Íesponência e posteíor conversa telê-
fónicâ com o seu editor, conciuímo§ que

seria muito interessantê que todos os
leitore.s tivessem ac€sso a uma série
de factos que em mais lado nê- lntelizmente, sempÍe deturpan-

nomeadamênte os canais de televisáo,
vão religiosamente atÍás do que este
jomal public€. Assim, ainda no própno
dia, todos os noticiários do6 três c€nais
de televisáo falaram desta iniciativa,

assim como diversâs rádios.

nhum, pelo menos até agora,
podeÍáo ter. Como devem

do e procurando chocar e
alarmar a população
esaê teÍrível .perigo" quêimaginar não aão muitos os

órgãos de comun;cação
social, pequenos olr
grandês, que têm a impar-

em a linha telefónica.
O que o jornal ,O

Público, pretendÍa era que
cialidade necessáÍia paÍa
divulgar certas situações rela-
donadâs com este caso sem cen-

A linhá telefónica surgiu no diá
17 dê Outubro, mas foi principalmente
dêsde o dia em que o jornal .O Rlbüco,
lênQou a campanha dê &io e de detur-
pâçáo conira esta iniciativa. ou seja,
desde o dia 12 dê Novembro, quê esta
in&ita iniciativa passou a ser conhecida
de todo€ os Portugueses. em toús as
Mlas e cidades dê Portugal- Não porque
esse jomal seja lido em todo o nosso
belo Pâís, mas porque a maior parte dos
órgãGs de comunicação social,

a linha se auto-extinguisse.
Assim, acabava essa voz táo

inómoda e. ao mesmo tempo,
podia-se sempre dizer que não tinha
haüdo qoalquer cênsura nem nada do
génêro-

Uma outra situação quê certa-
mentê também se eíquádrava nos
planos deste jomal era quê, como con-
sequência dos seus artigos metodicâ-
mente planeados, as mensagens da
linha "Orgulho Branco, passassem a sêr
violêntas, ofen$vas e ameâçadorâs,
como emm os conteúdos dos artigos
deste jornal- Talvez até, poderão ter
pênsado. .tenhamoG a sorte de os L'on-

al L01;.;"

sêguirmoG revollar de tal formâ que nos
telefonam a ameaç€r ou 6190 do génêro.
Fazíamos logo um tal alarjdo que obrigá-
vamos a PJ a dedicar mais efectivos,
mais esfoÍços e a fazer do fim do
Orgulho BÍanco uma (maior) priori-
dade'. Pois é, tiveram azad Nem todos
sâo porcos como eles e nem tod6 usam

do, julgâdo ê condenado (tal como, por
êxemplo, afirmam na capa do "Público'
dodia I dê JaneiÍo dê 1999*). Pois bem,
tamÉm aí náo foÍam muito felizes...
pelo menos até agora! Lamêntol
Possivelmente o quê se passa é que as
próprias autoridades sê apercêberam de
que as únicâs pessoas quê aqui come-

e6tratagemas
nojentos e üolen-
to§. Não respondi
às suas provo-
cações, pêlo menos
da forma como ele6
pretendiam!

Ao invê,
com müta, muita
paciência Íoise
respondendo a
todas e6sas provo-

teÍam algum crime
foram: certos joma-
lastas e muitos
negros, quê procu-
ram instalar um
clima de têrror na
noss€ própria terra!
Esses são 06 crimi-
no6osl A questão,
no fundo, é âpenas
de saber até qúan-
do ás

cações com mensagens construtivas e autondades resistiráo a essa prêssão
seÍenas, que levaram esses indiüduos mi-serável e constante de associaçõês e
do.Público' (e todcs os outros traidores político§, do .Público, e de vários outros
êm Porluôâl) â um iômalislas oarâ Õuê

hisrerismJe a uma Pois bem, tambem aÍ aesenvorvam roáas
mpotência absoluta. não loram muito as med,das

narisras', nos iiu" fellzes... Pelo menos âté iurqare"ona"nu,....
imediatamente a
seguir à primeira

provar, de uma vez
por todas, que existê

agora! Lamento!
notícia, escrêviam desesperados e muito POLICIA POLITICA em Portugal e que
prêocupados quê "a linha ainda está querem criar um estado totaliláío, eli,
activa' ê oútras expiessões seme- minando todas as vozes inómodas,,,
Ihantes, proprias de um qualquer jor- por quaisquêr meios necessánoG!
naleco dê extÍema-esquerdal Pois bêm.
não só estavâ, como ficou (bêm) activa
ainda duÍante majs dois m€§esl Como consequência do desenroÍar

Por outro lado. eÍa (e é!l!) igual- desta campanha de ódio do jomal "O
mentê uma preocupação constante Público", tive conheeimênto e dleguei
dessas pessoas que êu fosse idêntiíica, mesmo a presencaâr muitas situaçôes

JL 0k,*"4,



extremamente interessantes.
PoÍ um lado. algumâs pessoas

quê. apesar dê nadâ terem a ver com
esta injciativa. ficaram em pânico,
porque afirmavam que.urna vez tele-
Íonei para lá. ou porque <cont êço pês-
soas que talvez (}]nheÇam algtíem que
a/enfi,Blnente pode estar. de alguma
forna, relactonado com *sa iniciativa,.
Erfim, palawas para quê? Alguán dizer
que .tive de me aÍastafi (afastar de
quê?) quando nenhuma relaçáo tinha
com este proiecto é por demais ridículo
e revelâdor da (falta de) estirpe dâs pes-

Contudo, é tâmbém amportante
dizer qúe as reâcçôes dessas pêssoâs
sáo apenas um reflêxo, ainda qoê náo se

muita coisa está mal, mas polrcos, muito
poucos, são os que têm força de von-
tade para fazer algo- Preferem "deixar
andarD e preocupaÍ-se antes em arranjar
uma nova namoradâ, ccurtir" o diá de
amanhã, decidir a que discoteca ou pub
é que vão, fazer alguns desportos .radi-
cais, e rà maneira». vestirem-se ê
falarem de forma diferente, e passarem
alguns anos da sua juventude a iludirem-
se, todos contentes, julgando que estáo
a serrmuita maluco§ por têrêm pentea-
dos ou roupa cool,. Pobres coitados!
Julqando êstâí a ser.radicais' e livres,
não podiam êstar a fâzer um favor maior
a quem detem o poder e é responsável
pêlo dêstino do nGsso povo e da nossa
NaÉo. Não passam de outros escravGs

do sistema!
Se tens â míni-

rna dúüda naquilo que
e6tás aqui a ler, pensa
apenas - por exemplo

- quâas são as pes.
§oas que têm todo o

tipo de apoios e facilidadês para criar
assocjações, para (tentar) sê orgânizar
e quem é quê é c€nsurado, proibido ê
persêguido por defender certa§ ideias e

O que mais justo pode haver do
que lutar pêla nossa próprja sobreüvên-
cia? Andâ para mais quando todas as
outrss raças e êtniâs sáo apoiada§ para
prêservar e ter orgulho nas suas raízes.-.
no nos§o próprio Pais?

Jwemr se qoeres ser rebeide,

"radical'. .inconformistâ', diwe, e
vivêres a vida ao máximo. ênláo não
bastâ fazêres rafting, escatada, pára-

tivêssem apercebido
na altura, da miséria,
da censura e
hipocrisia quê se vive
actualmente na nossa

Hoje existe
táo ou menos liberdade que existia no
tempo de SalazâÍ! E fazer tal âfirmação
náo é c-êrtamente nenhum exagerol A
única diferença é que, hojê em diâ. a
lavâgem cerebral a que estamos sujeitos
é bem maior do quê no tempo de
Salâzar. A apatia, o acomodamento, o
matêriaiismo e egoísmo toma as pe§-

§oas mlrito mais individualistas e
cobardês. Não querem saber de nada ê
não estão dispostas a Íazêr nâda. Logo,
tamÉm a quantidadê de vítimês desta
novâ cênsura é menor, mas a ÍêPressão
é igual oL, maior!

Muitos Portugueses vêeÍn quê
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quedismo, quêda liwe, BTT, can\ronning,
jogar€s paint-ball ou praticares qualquer
outro desporto de aventura. Podês
ingressar nos Rangers ou em quâlquer
outra força de elitê Portuguêsâ. maa se
queres ser verdâdeiramente rradicslr e
simultaneâmente lutar pela causa mais
nobre e vital que pode eistir à face da
teÍra, então falta,te âlgo... Falta-te ter
uma profunda consciência de quem tu
és, das tuas raízês, e de compreendere§
que fazes parte de uma poderoGa mmu-
nidade racial. Faltô"te gÍtar, beÍn alto...
.ORGULHO BFANCo,I

Todoc aqueles que assim enteo-
derêm, podem e devem sentir,se
erdreínamentê felizes, pclis deGcobriram
algo quê poucos descórem ao longo de
toda a sua existência.

A üda é muito mais do que di-
nheiro, $êi(o e músíca! Pobres daqueles

vida inteira de

existe tremenda pressão e uma fortíssi,
ma possibilidade de os acontecimentos
seguintês serem 6uito ind€§eiáveis para
qu6lquer pessoa, é precisâmentê neÀse
momento que §e vêem quem sáo o§
Homens e quem são os rato§, E feliz"
mente posso afirmâr que pude observaÍ
ou têr conhecimento por tercejros, que
muitás pessoas §e revêlaram Homens
de coragem e de coêrência para com os

Aos vários jomalistas e outroG
responsáveis do .Púb,ico. que conscien-
temente desencsdearam esta GUERFA
SUJA contra o .Orgulho Brânco, ape-
nas posso fu€jar que venham a ser jul-
gado6 num tíibunal, acusadc do crime
de alta traição. Contudo, se tâl náo üêr
a aÇ§nteceÍ, então certamênte que.
quando um dia falecerem, os no6sGs
descendentes, mais ccdo ou mais tarde.

se encaÍÍegarão de
colocar nas suas lápi-
des a seguinte
inscriçãor

Aqui Íreste
local estilo enteÍrâdG
uns poícG teÍroíist$

traidoÍes! Procumram, por todos G
m€ic, destruir litemlmerte a vidâ dê
€lguém cuio único cÍime foi o de ter
orgulho na mssa Naeáo e m fi§
Rs!â. DeturpârâÍn e meitiram! Trairam

Aprovêito e3ta oportunidâde para infor-
mar Gs leitorê§ desta revista sobre
alguns factos de que @rtamênte não
estão a par e que se rêÍerem ac rcsul-

que pa§sam uma
<grand as
maluquices' e que,
chegando ao Íim, a
sua única con§olação
é dizer que .60 menos
curti buá. E daro que
e&sas pescoc§ nunca
poderão entender o significado da vida.

Quândo um dia chegar a minha
vez poderei dizer. com toda a sattsfôção,
que dei o meu modêsto contributo paía
algo bem mâis superior do que a minhâ
simples êxistêncial

Mas se houve pessoas que
tivemm atitudes dê grande receio e, em
alguns casoe. âtó dê grande cobardia,
também é igualmênte verdade que é nos
píores momêntos, nas alturas em que
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tados obtidc por e6ta iniciativâ. Assim,
d€ rdo a um c$ntrolo ôpertâdo que foi
realizado desde o primeiro instante, foi
po$ível conduir quê, no curto espaçD
de dds meses ê mêio, os Portuguese§
fizeram cerca de 7.0oo chamadas para a
linha telefónica e foram deixadas um
pouc-o mâis de 5o0 mensagen§.

A m€ior parte dêssas mên-
sagens, durante um periodo de 24-48
horâs logo após a notícia do.público' de
12 de Novembro forâm mensagEns de
ódio puro, de insultos ê ameaças de
mortê. Seín úrvida de que foi (mais)
uma claÍa provâ da tolerância do6 nos-
6os .ãnti-racistas' e libemis.

Contudo, muito rapidarn€nte, e
60 contrário das me-
lhores expectâtivas,
âs mensagens pas-
§aram a ser de total
apoio pâra com e§ta
iniciativâ. Assim. no
dia eÍn quê a linha foi
censurâda Posso dizer, crm toda a
certeza, que mais de 90% d6 men-
sâgens deixadas no voice-mail da .linha
telefónica orgulho Brancoo eram de
total apdo.

Tal facto surprcendêu-me imen-
so, pois nuncá tinha havido uma iniciatj-
va semelhante no no§so País. Ê será
bom lembrar quê êste projecto não sê
Iimitava, nem se limitê, s denunciar os
bÍutais ataques racistas dê negrc e a
alertaÍ para a irvasão de imigrantes que

a nc§a Naçáo e o no6so Continente
tem sido ütima. Para além dlsso, coíYlo o
próprio nomê lndica. motiva os tranco6
a terem orgulho na sua raç€l

Cercâ de 7.000 chamâdas tele'
fónicas em pouco mais de 2 meses pode

Parecêr múito, mâs se tivermos em
contâ alguns pormenores, facilmêntê
qualquer pessoa pode veíificôr que esta
qusntidade de chamadas ultrapassâ as
melhores expêctâtivas quê se pdêssein
ter, sendo uÍÍt estaondoso sucesso e um
csso quê, só por este aspecto, merecia
ser comêntado ê ânalisado dêtalhada'

Por êxêmplo, não sêrá e)(agero
dizer quê quâlquer partido, hoje êm dia,
chega a dar di.hêiro às pessoas Pam
que elas ouç|am o que ele§ têm Pâra
dizer. já que oferecem úagens §rátis
no§ autocarG qtre as trensportam para

as confêrências. ofe-
rêcêm lanches e
almoç{6, todo o tipo
de brindes, quando
não oferecem mêsmo
tdevisõê6 ê panelas.

Podernos tam-
bém referir as dezenas de linhas verdes
(gratuitas) que êxistem para tudo ê mais
algüma coisa. Quândo ao fiú de deter-
minado peÍíodo dê tempo, os coorde-
nadores deêsas iniciativas indicam que

está â ser um suce§so Porque, Por
exemplo, êm 2 me§es, tiveram 2,0OO ou

5.OoO chamadas... dá que pensâr! E

que, na maioriá dos caso5, são linhas
que têm a finalidadê, por exêmpio, de
ajudar gráüdas, cíanças, acjdentados,
etc, ou seja, que dizem mlito drecta-
mente respeito à s6úde das Pes6oas. o
que já não acontecia com a linha
.Orgulho Branco" (...se bem qre as
meísâgens reflectiam uma grande pre-

.Lr-ak*

ocupação pela saúde física do6
Portugue6e6, que sáo vítimê ou poteÍL
ciais útimas de agressões racist* de
negrG, ê pela s€úde mental do ncso
povo, que é constantemêntê sujeito a
tanta propaganda de incêntivo à misfura
mcial e à decadência do nosso povo!).

Quânto ao custo das chamadas,
se para tântâs outr6 linhas é gratuito,
para a linha .OB, o clsto era bem ele,
vado, até porque muitas pessoas tele-
fonaram de telemóvêis da rede Telêcel e
Optimus e muitas teleÍonamm inclusivê
de sua pr@ê casa. Se pensarmos que
cada mensagem dumva c€rcá de 4m3O,
5m, ê fácil de coôcluir o dinheiro que
muitas peesoas se dispuseram a gastar
para owir as mensagens.

Sem interessantê aindâ ãcIe§-
@nlar que muitas p€ssoas deixamm,
por 6ua vez. mênsagens que duravam 3.
4 ou 5 minuto6, havendo alguns que
deixavam duas mensagêns sêguidas, ou
seja, cerca dê 10 minuto§. Nessê
espaço dê ternpo, Íoi possívd owir todo
o tipo dê comentáriG: sÍmplêe
d*abafos; manifestâçóes de total
apoio, vontade de fazerem slgo mais
pela noss€ Raç€ e Nação!

quânto ao Íuturo, quando
peÍr.so na enorÍne quantidade de p€s-
soa§, oc,vas e velhas. mpazes e râpaÍi-
gas, dê Norte â Sul dó Pais, do interjor
ao litoral, que deixaram mênsagênsr ou
com quêm inclusive tenho mântido con-

tacto, ê que manifestârâm uma forte
vontade e dêterminaçáo êrn juntar-§e a
estâ luta pela nossa Raça, é claro qúe só
po§so ficâr bástantê contente. Quando
mê rêcordo das diÍêrente€ pessoas que
me dei/óram menÊagens, informando-
me daa vérias iniciativas e projectos que
têm vindo a levar a csbo e outras acções
prs^stas para o futuro; quando penss
que êu pmticamente (ainda) nâo conheci
nenhuma dessas pessoas pessoalmente
e que nem sequer cheguei € falar com a
maior parte dêlas, é impossívêl não Íicar
plenamente satisÍêito.

Aproveito esta oportunidade
que o editor dâ .Ltz Ofênsivã me coo-
c€d€tl para fâzêÍ um âpeto a lodc 06
bÍancG qUê sê êncontrêÍn eín PoÍtugaí
ou em qualquer parte do mundo:
DeÍendam o nosso povo! Defeodam a
liberdadê p6ra deÍeÍdeí o Í@o povo!
Elqonham a cen6ura e a repc6são que
hoje adste! Becrydern c reslantes ele-
mentc da nGs€ comrmidade Íacial de
que a descÍimimçtu e â Perseguiçáa
rscial eldste cáda v€z mai6 êln Poítugal
e por toda essâ Etropa fora! Ascim, a
nGsa rcspGtã ú pode ser uma. fazer
ecoaÍ um grito no meio da escrrídáo:
CoÍtra a hipocÍisia - ORGULHO BRAN-
COI Colem pGiers. autocolantes e
divulgueín panfleto6-exigindo LIBER-
DADÉ DE EXPRESSAO PAgA ORGU-
LHO BRANCO! Não à c'ensura

r-qtu-L



LUZ OFENSNA
Forçâ dê Veflcêr

Nós Enos o fuúno
O dêstiíro ,És nossas Ítá6

^rêsúa 
cr.zada sero @uas

Pdo saí,gue dos ,rossos ÍÍDáos

C.rnrÍa todos os obs&ídrros
A hE do r§sD üit)
O derrufur & opí§áo
CoÍ|tra o gsterna. o ergueí do nosso aÚ'_to

\frobítos ê c\oÍrL{otos

CcdraÍfu e ttaillotes
Cuidado corn os sb{rsos
A Flanra é dc ver,e'€dor€§

Atund€ira sé €fie€,da
Pdo o6ttt.r da IÉçÁo
Nurca *n dswlnda
Pda voz da tÍaiéo

Solmosavozt iqÉl
Túoot lt§ dePdleal
O n.E§{) gtiK, a e,.'s/t&rrcia branca
Jütta-têaná§e@nta

Força, Íorça de veÍ'c€r
É a nossa mça que ternos de rnaner
ForF. toÍçÃ deve'r@r
Por da, é fuar at morÍq

LUZ OFENSIVA
Sempre Por ti!!!

IerDos de 9er nós a eNinar
Íodos aguêIes glre náo úãn fuaí
r.r,os'ar o (âmúnÍa e tdos o§ vak í6
Para a iusítP Pod€' c<r/Í€çá.

'll l-01*;-

Avitéría dá na§cida
coÍtnc6,c{, uma saída
um luturo pe x ivans
o eígueí do +re lü tens

O id€€l é um a,nigo
oiue n nB s€'t]4fre cortigo
lfiúcá-te o <flnilr,]i)
Paâ qE rÉo ,rÉtc/t,-5 sondho
O idd é uía amiw
Oue rufiÉ s@t,pre cgndgo
Côrqui§ando as Ír€talh?6
DeÍrubando as Í\Íalhas

O Í§peito fai c,}.úUído
O obidivo ktdido

Prccx)Íamc§ â vP'rdadê

Esteéonossoser
Esaa éa nsa ctlama
MaioÍ qre qPdquêr grit )
A (fií@ q1a nos üraá da lalê

F ássim terros coÍno íerrÉ

E ver toda e§ta genúê

CÍescer, cíêsceÍ

Áqui segrrirnos nó6
PresenÍês de esperança
CorrstÍuÍndo Ç'orno os €tó§
Mais do q.rc uína siííVle5. h6ança

O inpsio é qrqido
O á4uro dêcíÚdo
AdÉnl6 üguida
A vít&a ddinida

SerÍDrc W ü, Poft.qal
S€,I4]tê W ti, Ê,icidade
Renegatdo wdo o r'rÉ,l

E .f,nqisrando a UBERDADE!

«I&1» DESEI|UOIUE

I]IICIÀIIUA IIIEDITÃ!
Suponho que a r€vista .Jusliça

& Uberdads é conhecidâ por parte dê
todos os leitores da .Lú2 Ofensiva'. O
que talvêz já náo sêjâ do pleno conheci-
mento de todos os leitores é que a "J &b é muito mais do que uma simples
revjsta. Este projêcto têm váías ver-
tentês sêndo que, otNiamênte, sê
enquadram todas no mesmo âmbito. ou
seja: defesa da liberdade de exprêssão.
divulgação de certas ideias e actM-
dades constantemente deturpadas pela
mmunicâçáo social, informar sobre a
rêpressão que inúmeras pessoas .politi-
camênte inc-orrectas, soÍÍem por todo o
mundo e apoiá-las de todas as ÍoÍmas
que forem possíveis. E êxactamênte
sobre este apojo que a qJ & L" tem dado
a várias pessoas, §ob vári6 foímas. que
eu chamo agora a tua âtençáo,

Em declaragõês à .Luz
Ofensiva", um responsável dêstê prôjec-
to quis deixar bem claro quê: .a partir
deste momento. vamos gradualmente
passar a solicítar uma colaboraçáo
ef$Iiva de todas ás pê-ssoas irteres-
sadas em apoiar Nacrbnal,stas ê outros
Hamens e Mulheres persêguidos e
reprirÍ,ídos per€s suas ide,as an todo o
mundo e gue são ignorados peros co-
nhecidos grupos de direitos àumanos.

Fai ne6te conta<to que laneá-
mos una campanha inteÍnacional
denomh@da: "Libddade paía MaÍds

BischoÍf'. Julgo que a maioÍ parte dos
leitoíes da "Luz Ofensiva" iá tse nas
s)as nÁos algum folheto íeÍerente a
êsrê caso e sabe, portanto, ao que é
que eu me rdíÍo. Cantudo, caso não
esteiam a par desta situação ou
qudÍam mais infornações ou infor-
mações mais actualizadas, poderáo

oo2 Lisboa Coda\"
ApÍoveito pra ÍeÂlçat aqú a

impotÉncia dÊsta iniciatíva, que nunca
antês linha sido levada a $lbo ..,tl

Portugal. Nunca tinha sido lar§ada uma
campanha nacional de apoio a um
preso Nacrona, Soclálisia. Contudo, o
sucêsso quê esta irisativa já está a seÍ
deve-se, acima de tudo, às dezenás ou
centên€s de pêssoas, dê todo o
Portugal e de todo o nundo, gue tàn
enüado inúmeros postais e cártas dê
apcio paÍa Marcus BíschoÍí."

Na vêÍdade, para alóm do seu
aspecto histórico. esta iniciativâ é
extremamente importante por outros

Antes de mais, parâ lutaí conira
a xenofobial E verdadel E que ainda
existem algumas pessoas, alêgâdâ-
mente Nacionalistas, que afirmaÍn que

nada temo6 a veÍ com a Alêmanha ê que
onão guero saber desse Bischo{f para
náda', O que se pâssa é que queíÍl

assim pensa ou quem faz âfiímaÉes do

JL o/-,,*taa



géneÍo revela sêr um enorme ionorante,
egoísta. xenófobo do mais primário pos-

6ível ê anti-Nacional Socialistâ. Quem
assim pênsa, mesmo dePois dê ler e§te
arbgo, náo tem cêrtamêntê nada a ver
com o Nacional Socialismo, com o
Nacionalismo ou sequer com o mínimo
sentido de justiça.

lnfeliznentê, em Portugal sem'
pre êxistiu uma certa tradiçáo .xenofóbi-

ca', ou seja, uma desconfiança e algum
desprezo e por vezes até ódio de tudo o
que é .estrangeiro'. Esta mentalidade
têm muito a vêr com a ideia Salazarisla
de que o que ímporta ó Portugal e os
Portuguesês, de Macau a Afnca, Pas-
sândo pelo Minho. Esta mentalidadê
retrógada e decadeate de que o que

conta é sabêr falar Portuquês, na6cêr
em terntório Português ê ter B.l.
Português, indepeodentemênte da sua
drltura e raça. ainda êxiste em alguns

menos felizmentelll)

Tal como nos foi dito pêlo
resrlonsável da "J & Lr: .esta in;,qativa é,
sem dúvídã, o pontapé decisivo para
alterar definitivamênte o rumo das
coisas ern port{./gá/ e passar do 8 pará o
W. Ten"se evoluído nuito nos últimü
aÍ:os ê agora há que acabar, de ufia vq
por tdas. com a transiçfu de unã men-
talidade ídrógada, Íechada sobre si
mes;/na, mesquinha, cobarde, egoísta,
paft una n@tdidade honesta. iusta e
verdadeiramente solidáia paÍa com
todos os Nacional Socr€/isras,
Nacionalistas. Relasíonistas ê outras
pê-ssoas "po,iticamente incoÍrectad ern
todo o mundo e que sfu vítinas de una
repres-sáo brutal e de una censura
hip&fi?a.

Mas ainda ,r}ais do que ultÍa-
passaÍ esta situaç6o, preÍende-se que a
"J & L" passe a ser um e,<anplo a seguir
a nÍvêl internacional, Que sejamos
exú]plo de um povo altruista que, paía
além de apoiar e ddender qudn no
nosso país sofre qualqueí repressáo,
Íambém apoia exactamente com a
mesÍra dediéçáo qua,guer outra pês-
soa "pliticamente inconecta" em qual-
quq local do mundo. E, gladualmente,
ta, estí a seÍ consegudol,, Graças à
colaboraçáo de t(fros aquêres gue par-
ticJpam nas nossas ,niciatívas, Po,tugal
vai-se âssumindo cada tez rnais anmo
wB Ídeíéncia de solídaridade inteÍ-

Para todos os leitoa€§ da 'Luz
Ofênsiva" que se consideram Nacional
Soci6/istás oú que se idsltifrcâm d)rn

(cada vez
Portugueses.

O Íamoso "orgulhosamente só§'
de Sâlazar, que orgurhosaÍnente incluia
brancos, negros e amareloG, ainda per-

§iste êm algumas mentes deformada§.
Esta xenofobia ê ignolância (dê alguns)
pam com tudo o que não é .Português'
poderá vir (um pouco mais) ao de cimâ
ao longo.destâ iniciativa inédita e espec-

taculaÍ que a "J & L, está a dêsenvdver
em deÍesa do neso Camarada Marcus

BiÊchoff. Desta forma, para quem €issim

pensa, apenas po€s pêrguntar... o quê

estás a fazer com esta Íanzine na§ tuas
mãos? Nada tem a ver contigol!!

a1 r" 0p"*

e51a i&olqia, goshna de de:üâr aqui
urr€ eqpecial rnensagem: nais do ot ê
para +rahuêr o{rtra oessoa- iu&m oue é
ún dqer [e uma haúall a@iardn í§
i,Írssos Csrmradas Nâorona,
sociaJlstas em tpdo o ÍnuDdol

Finahnentê, nu@ é poí defiais
Iembrar que Marcus BisdloíÍ nâo é ne-
nhum assassirú, üolador, ledráo,
bâbado, hdrigan e náo é poÍ
ndlhum destes moüvos que
M. BischoÍÍ esfti p.eso e
qtEcorrtlÍaàaWuÍ1ê
vida cadà ve, ,7rá'ls dífi-
cultada, a ponto de o
quereÍeín'dqnocmtica-

cada úna das oessoas oue coráboÍâ
coÍ'noscoí.

Dâ minha p€rte. e em nomê dâ

"Luz Ofensiva', gostaria apenas de
reforçar a seguinle ideia (já exprêssa
pelo responsavêl da .J & L,): Não é pdo
Íacto de tantc e@êIa(bsJls não

falaÍeín huguê, não têrêm
B"l. PoÍtuguês e não têrem

nascido em Portugal que
de ter mênos

coisas @mum
connrrscô. Cfiamente

ínente' motaL nas sim
Wquê é um acüvistâ
Naciona, Soc,arisüa ê
poíqt/a- náo renuncia
âos seus ideais ê â sua

Esta campanha coín oa ncsc vizinhG.
"Liberdade para MaÍcus cdêgs ou âmigG. Disso
Bisdtotr é atrP-nas a üimeira não tênham a mínima dú/ída!
do género de muítas oLttras qtÊ
aí se g€gtl€.m. Para estars informê- Quânto à .J & Lr. quero rêcordaÍ

que, independente-
mente do País que
habitamo§, nós -
l.lacional Socialístas -
lêínoa ideias. va,ores e
um modo de vida infini-

do sobre todos as noüdades. cafi:4.,a-
nlÉs e oufas Íorfias dê colaborar, con-
vido:te a consultaÍ regularnente a
nossa pasina na net em:
h ttp : / /www. Í reeyell ow - com / me m-
beÍsI /justi ca Ii berdade / marcu§ - ht n
e/ou a escre\/eí-í,os para: J & L,
Apartado 14.121, 1064-002 Lisboa
Codq.

Ajl,da a íaer üstúia. oÉ,rticío€
íra hiistória! Pasâ a íazq @fte dêsre
,,os oroiêcto! O slrcêsso deerde de

tãménte máis êm
comum do qúe temo6

que este poêcto apoia úrias pe§soas,
nomeadamente N€cional Sociãlistas, e
que mab ninguéin em Portúgãl e poucas
pêsaoas no resto dâ Europa têm oo-
ragem ê Írontalidade para desenvolver
tai iniciativa.

Vamos ajudar a

"J&L,aajudar-nos!

JL0/*.-L



Saudeõ€s
As mais nobÍes saudaçóes raciaisl
Espero que esteja tudo o melhor possí-
vel por aí. Go6taria sincerammte de
felicitá-los pelo muito bom trabalho
desêmpenhado na "Lu1'; são visíveis as
meihorias a cada nova êdição e devo
dizeÍ gue fiquei muato favomvelmente
impressionado com a qualidadê gíáficâ
e obviamente, com o conteúdo da
edição no3. Aliás, desde já gostôria de
agradecer o apoio em torno da ncssa
óamada "l Acçáo de protesto contra o
homossexualismo', no no2 e a muito
objectiva nota sobre o trabalho da
Bevasão EditoÍa, incansáveis tutadore§
pelo resguardo da verdade históíca e
Iivre eyprêssão, Estou também incluindo
para esta ocasião material extm p€ra
uma poesível troca. Por hora é tudo.
FicaÍei no aquardo de breves e boas
(assim espero) noticias da vossa paÍte.
As melhores consideraçóes NS.

Chris - Dt8

Uma carta diferênte
Há já algum tempo atrás tive oportu-
nidade de travar conhecimento com a
Luz, e muito sinceramente do kabalho
por vó5 desênvolvido só tenho a dizêr
que gostei do que li. Embora sendo eu
um fã "tamanho" de heavy mêtal, tenho
tamtÉm as minhas simpatias politicas-
... Saudações raciais, 14,/88

C. R. - Êspinho
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Noúa Íinal
l\,lais uma voz (Luz Ofensivar sai para as

ruas apos alguns contÍatempos. Muit)
tempo já passou desde o úllimo no, mas

não vaÍnos desislir, porque sentimos den-
tro de nos â nocossidade de lulaÍ pelos

nossos nobÍes ideais. Náo vanos lamen-

tar a Ídta do colaboraçfu do (psêudo-

canaÍadasr, a esses rêspondomos com
mais este no, o maior dê todos e a

pÍimeira puiblicação do ano 2000! Fica o
nosso sinc€ro obrigado a todos aquelôs
que mais umâ vez lutaram por mais êsta

vilóÍiall!


