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Na década de 1920, Adolf Hitler cri-

ou o movimento dos Povos Brancos 

do Nacional-socialismo, e cresceu até 

se tornar o mais poderoso fenómeno 

ideológico da história.  Nos anos 30, 

levou-o ao poder político e es-

tabeleceu o primeiro estado racial 

branco do mundo moderno.  Na dé-

cada de 1940, os nacional-socialistas 

desceram à última tentativa contra as 

forças do capitalismo ocidental e do 

comunismo oriental patrocinadas pe-

los judeus.  Na década de 1950, 

George Lincoln Rockwell replantou a 

suástica na América e levou-a ao seu 

primeiro sucesso pós-guerra na década 

de 1960.  Na década de 1970, o Mo-

vimento recuperou do seu assassinato, 

#1023                                                                                                                                      23.10.2022 (133) 



conduziu acções em massa numa escala até então sem precedentes e ganhou 

reconhecimento mundial.  Na década de 1980, devido a falhas humanas, subversão 

e caos interno, o Movimento praticamente entrou em colapso, mas foi salvo pela 

persistência do jornal de língua inglesa The New Order, do NSDAP/AO, que resis-

tiu à tempestade e se tornou um baluarte fixo em torno do qual antigos camaradas 

e novos camaradas se podiam reunir.  No início da década de 1990, o Nacional-

socialismo está a reafirmar-se a nível internacional, com vastas e inexploradas áre-

as de apoio a abrir-se na Europa de Leste. 

Esta é, em poucas palavras, a história do Movimento Nacional Socialista.  

Nenhum indivíduo que vivesse em qualquer momento em particular do seu desen-

volvimento poderia ter adivinhado os acontecimentos de terra batida que se se-

guiriam, tanto o bem como o mal.  Um bávaro da província da Baviera que se jun-

tou a Adolf Hitler em 1921 nunca sonhou que a Alemanha, pisoteada após a 

Primeira Guerra Mundial, estaria a liderar o continente europeu numa cruzada 

contra a Rússia soviética apenas vinte anos mais tarde.  Com a morte do coman-

dante Rockwell, qualquer esperança de recuperar as massas brancas a que chegou 

parecia perdida para sempre; no entanto, alguns anos mais tarde, elas voltaram pa-

ra nos aplaudir, e em número ainda maior.  Para quem se encontrava entre as mul-

tidões de camisolas do Poder Branco, a vitória final parecia ser apenas uma 

questão de tempo.  Mas não o será.  E o Movimento passou por uma longa década 

de sobrevivência, iluminada principalmente pelas batalhas subterrâneas da Ordem 

em meados da década de 1980.  Agora há luz no horizonte, e a nossa Causa está 

novamente a ganhar força. 

  

O que Realmente Significa a Nossa Luta 
  

O nosso próprio passado ensina-nos, 1) ninguém pode antecipar o que está para 

vir, e 2) cada geração tem a sua própria tarefa a cumprir. 

   As camisolas castanhas alemãs dos anos 20, os destacamentos internacionais dos 

S.S. na Segunda Guerra Mundial, os Stormtroopers do Comandante Rockwell e as 

multidões do Marquette Park em camisolas White Power lutaram todos pelo mes-

mo objectivo - White Victory.  E cada uma delas alcançou parte do triunfo final 

que ajudaram a tornar possível no futuro.  Apenas as tarefas específicas que lhes 

foram atribuídas para alcançar essa vitória foram diferentes.  As t-shirts castanhas 

permitiram que os seus líderes fossem eleitos.  Os homens S.S. europeus defende-

ram a civilização com resistência armada.  Os Rockwell's Stormtroopers tornaram 

possíveis os seus discursos públicos.  Os activistas de t-shirts do Poder Branco lu-

taram pelas suas famílias e comunidade contra a invasão dos negros.  Qual é, 

então, a nossa tarefa?  Como vamos trabalhar para a Vitória Branca? 



  

Nós somos a Geração Torchbearer 
  

Isto significa que é nossa tarefa manter viva a Ideia Nacional Socialista para a 

próxima fase que se avizinha, quando as massas do nosso povo estarão de novo 

receptivas ao conceito de Vitória Branca.  Esse tempo está mesmo ao virar da 

esquina, quando os americanos chegam ao fim da sua paciência com a selvageria 

dos negros e o caos económico.  Milhões de húngaros, croatas, eslovenos, rome-

nos, polacos e mesmo russos estão a acordar para o bacilo judeu e a começar a 

procurar-nos liderança. 

As gerações futuras recordar-se-ão de nós com compaixão, admiração e inveja.  

Compaixão pela nossa difícil passagem por uma Idade das Trevas de ignorância e 

terror.  Admiração pela nossa coragem e determinação em manter os nossos ideais 

face a uma oposição esmagadora.  Inveja pela oportunidade que temos neste mo-

mento difícil de provar inquestionavelmente a nossa força de vontade e a nossa 

lealdade à nossa raça, ganhando assim uma posição única e venerada na história 

do Nacional-Socialismo. 

Não nos é permitido ver o que nos espera.  Mas quando nos lançámos nesta bus-

ca revolucionária, cada um de nós recebeu um instinto de vitória, para o qual 

devemos marchar.  Para nós, são as nossas palavras de vigilância: "Vitória ou 

Morte!"  A vitória do Movimento significa vida para a nossa Raça Branca; o nosso 

fracasso (e só podemos falhar se desistirmos) significa a morte do nosso povo.  

Mas fique descansado: Uma ideia que possa sobreviver à devastação da Segunda 

Guerra Mundial irá certamente sobreviver à presente Idade das Trevas! 

  

O Futuro: Apenas para os Brancos! 
  

Não estamos, de forma alguma, sozinhos.  Basta olhar por cima do ombro, e verá 

as massas nas suas t-shirts White Power.  Atrás delas estão os Rockwell's 

Stormtroopers.  Mais atrás estão os milhões de europeus que lutaram sob o Padrão 

da Raça Suástica, desde o Norte de África até Estalinegrado.  Atrás deles estão os 

legionários de camisolas castanhas que ganharam as ruas pelo seu Fuehrer.  Esta-

mos à frente dessa longa marcha de meio século.  Não nos atrevemos a tropeçar ou 

a desistir! 

Então e se milhões de nós tiverem sido mortos?  O Movimento ainda avança e 

nada na terra foi capaz de o impedir!  Então e se os pretos e os picos apodreceram 

as nossas cidades?  Tanto melhor para construir novas e mais belas num futuro 

apenas para os Brancos!  Então e se cometemos erros graves, e piores?  Somos 



apenas seres humanos mortais a lutar pelo sobre-humano! 

Tivemos maravilhosas Idades de Ouro na nossa breve história - o Terceiro Reich, 

os anos Rockwell, e os triunfos em Chicago.  Haverá mais por vir, e não menos 

esplêndido.  Um planeta totalmente branco acena no próximo século.  Grandes 

coisas estão para vir - não muito longe.  Estamos mesmo agora a começar a fazê-

las no vislumbre da nossa tocha.  Um dia, o tempo estará à mão quando aqueles 

que vierem depois de nós olharem para trás para a nossa determinação inflexível a 

partir do ponto de vista de uma Terra totalmente branca e se lembrarem de nós 

com o mais profundo respeito - "Eles foram os portadores da tocha"! 



Excertos dos meios de co-

municação 
  

Os elogios dos nossos amigos encorajam-nos.  No entanto, o reconhecimento 

dos nossos inimigos proporciona uma verificação ainda mais persuasiva da 

nossa eficácia.  É certamente igualmente sincero, mas menos tendencioso a 

nosso favor.  E, por conseguinte, ainda mais convincente! 

  

   "Aberta e totalmente intocado pelas autoridades, imprime mais de 20.000 ex-

emplares do jornal proibido NS-Kampfruf de dois em dois meses e contrabandeia-

o para a Alemanha. Produz autocolantes suásticos aos milhões. 

   "Na opinião do Gabinete Alemão para a Protecção da Constituição, o NSDAP 

da Lauck é o mais importante fornecedor de publicações fascistas para a cena nazi 

alemã.  O próprio Gary Rex Lauck estima que 95% de toda a literatura de extrema

-direita do subsolo provém dele.  Pela tonelada, ele recebe material impresso em 

território do Reich.  O material de 

propaganda de Lincoln foi ligado a 

72 crimes violentos só em 1992". - 

Süddeutsche Zeitung Magazin, 4 de 

Março de 1994 

  

   "Na Alemanha, (Director do FBI) 

Freeh discutirá como parar o fluxo de 

propaganda, dinheiro - e, talvez, até 

assistência paramilitar - dos grupos 

supremacistas brancos americanos 

aos neo-nazis e skinheads alemães... 

   "De acordo com fontes alemãs de 

aplicação da lei, Freeh também 

discutirá se as leis de conspiração po-

dem ser usadas contra os americanos 

que tentam violar a lei alemã através 

do contrabando de contrabando nazi. 

   "'Freeh fará disto um tema princi-

pal da sua viagem,` acrescentou um 

alto funcionário dos EUA... 



   "O FBI já tem agentes destacados na Alemanha para ligação em questões tais 

como assalto a bancos, crime organizado, escutas telefónicas e o crescimento de 

caixas de correio informático ligando grupos de extrema-direita em todo o mun-

do". - Chicago Tribune, 27 de Junho de 1994 

  

   "A polícia federal alemã insinua acções contra Nebraskan Gary Lauck..."  

   "O FBI disse que está a investigar um caso de grande visibilidade 'baseado em 

pistas dos alemães'. 

   "Mas Hans-Ludwig Zachert, chefe da Polícia Criminal Federal Alemã, disse à 

conferência de imprensa que 'Gary Lauck (do Nebraska) desde os anos 80 tem es-

palhado propaganda pela Alemanha, um folheto militante e extremista com textos 

polémicos'... 

   "Numa entrevista a caminho de Berlim, Freeh disse que o FBI poderia dar le-

galmente à polícia alemã os endereços para os quais o material de ódio é enviado 

dos Estados Unidos.  Isto facilitaria as apreensões pela polícia alemã". - The Lin-

coln Star, 29 de Junho de 1994  

   

   "Mas há poucas autoridades alemãs que possam fazer em relação a Gary 

Lauck, residente nos EUA - identificado por (Vice-Presidente do Gabinete Federal 

para a Protecção da Constituição) Frisch como o maior fornecedor de propaganda 

aos neo-nazis alemães... 

   "Numa exposição sobre extremismo, Frisch disse ter tido 'conversas intensivas' 

com o FBI sobre Lauck. 

   "'Eles (o FBI) salientam que a liberdade de expressão é um direito absoluto nos 

Estados Unidos e que não há qualquer hipótese de tomar medidas legais contra 

ele,` disse Frisch. 

   "A nossa única hipótese é interceptá-la".  Mas ele (Lauck) não coloca um 

endereço de retorno nos envelopes, por isso é difícil de identificar.  Somos capazes 

de confiscar alguns, mas enormes quantidades conseguem passar,`disse Frisch'. - 

The Lincoln Star, 21 de Fevereiro de 1995  



 


