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As "Gerações" de 

Os nossos periódicos 

PRIMEIRA GERAÇÃO  
  

Nascido na década de 1970. 

  

O KAMPFRUF em língua alemã começou em 1973 em formato de boletim.  Foi 

expandido para o formato tablóide no Outono do mesmo ano. 
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O RELATÓRIO NS em língua inglesa começou em 1975 em formato de boletim.  

Em 1977, expandiu-se para o formato tablóide.  E foi rebaptizado de THE NEW 

ORDER (A NOVA ORDEM). 

  

Ambas as publicações apareceram regularmente - por vezes bimensal, por vezes 

trimestral - durante mais de três décadas.  

  

No entanto, foram reduzidos ao formato de boletim por volta da viragem do sécu-

lo. 

  

Além disso, A Grande Recessão forçou-os à "hibernação" de 2010 a 2015.  Na 

Primavera de 2015, saíram da hibernação.  E têm aparecido mensalmente desde 

então.  

  

  

SEGUNDA GERAÇÃO 
  

Nascido na década de 1990. 

  

Mais oito jornais tablóides.  Aparecendo cerca de três vezes por ano. 

  

O sueco tornou-se a terceira edição linguística em 1990. O húngaro foi a quarta 

edição em 1991. O francês, espanhol, português, italiano e holandês nasceram 

simultaneamente em Janeiro de 1992.  O dinamarquês tornou-se o décimo em 

Dezembro de 1992.  Em 1993, o NSDAP/AO financiou parcialmente um tablóide 

russo publicado dentro da Rússia.  

  

  

TERCEIRA GERAÇÃO 
  

Nascido na primeira década deste século.  

  

Na sua maioria, simplesmente versões em tamanho reduzido dos dez tablóides ex-

istentes.  Além disso, mais algumas línguas. Formato do boletim.  Apenas os bole-

tins em alemão e inglês eram ainda publicados regularmente.  Os outros eram in-

termitentes. 
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Os primeiros FIVE "Lifeboat" foram colocados em linha durante um 

período de NINETEEN DAYS entre 24 de Maio e 11 de Junho de 2022.  Estes 

sítios têm domínios funcionais com pelo menos quatro agentes de registo em 

pelo menos quatro países diferentes: EUA, Islândia, Japão, e EAU.  [Nota: 

Na prática, há normalmente um ou mais domínios adicionais registados, mas 

ainda não activos, em um ou mais países adicionais]. 
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QUARTA GERAÇÃO 
  

Nascido na segunda década deste século. 

  

As edições em alemão, inglês, e espanhol saíram da hibernação em 2015.  E têm 

aparecido numa base mensal regular desde então.  Uma dúzia de outras edições 

linguísticas apareceram de forma intermitente. 

 

 

QUINTA GERAÇÃO  
  

Nascido em Maio de 2022. 

  

O mais recente membro da nossa "família de periódicos" é o boletim multilingue 

WEEKLY, publicado online em 23 línguas.   

  

Os periódicos mensais dos "irmãos mais velhos" continuam a aparecer mensal-

mente.  E o número de edições linguísticas também está a aumentar. 

  

A nossa expansão de publicações e a nossa expansão da Internet começou sim-

ultaneamente em Maio de 2022, como parte da Ofensiva de Verão.  

  

A nossa equipa de Investigação e Desenvolvimento trabalhou literalmente 16 

horas todos os dias durante mais de um mês para criar os sistemas capazes desta 

enorme expansão. 

  

  

VOCÊ PODE AJUDAR! 

  

Apenas 15 minutos por dia 

soma até 90 horas por ano. 

  

Contacte-nos para mais informações. 

  

nsdapao.org@pm.me 
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Força através do riso: 

Introdução 
  

Barão 
  

Toda a gente ouviu os rumores selvagens sobre "bases secretas". 

  

Na América do Sul.  

  

No Pólo Sul. 

  

No lado escuro da lua. 

  

E, é claro, no Nebraska! 

  

Qual é o facto? O que é a ficção? 
  

Eu posso ajudar! Mas conhece o velho ditado: 

  

Eu poderia dizer-vos. 

Mas então eu teria de o matar. 
  

Isto representa um dilema para mim. Afinal de contas, a nossa firma tem uma pol-

ítica rigorosa de STAY LEGAL. E o homicídio não é legal no estado do Nebras-

ka. (Além disso, vocês não são ladrões de gado!) 

  

Por isso, não posso revelar muito. Mas posso revelar um pouco. 

  

Primeiro, deixem-me provar a minha honestidade, admitindo que alguns dos ru-

mores são de facto verdadeiros (para além disso, seria completamente idiota e 

contraproducente negar o óbvio). 

  

Temos excesso de pessoal e somos pagos em excesso. 

(E alegadamente supervisionado). 
  

Os jactos privados, os escritórios de arranha-céus e as belas secretárias são de 
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facto simpáticos. 

  

No entanto, alguns de nós também trabalhamos ocasionalmente durante longas 

horas.  

  

E há outra coisa. 

  

Alguns dos nossos colegas de trabalho são estranhos. 
  

Especialmente os Executivos Seniores! (E os tipos do Departamento de Investi-

gação e Desenvolvimento). 

  

Naturalmente, isto por vezes causa fricção.  

  

No entanto 

O NOSSO MORAL É MUITO BOM! 

  

Rimo-nos de nós próprios. E dos nossos colegas.  

  

"In-jokes" são uma 

parte importante de 

a nossa "cultura empresarial". 
  

O nosso Departamento de Recursos Humanos organizou duas equipas. Estas equi-

pas competem. O objectivo é ver qual a equipa que mais pode provocar a outra 

equipa. 

  

FORÇA ATRAVÉS DO RISO 

é a nossa versão de 

FORÇA ATRAVÉS DA ALEGRIA! 
  

Os concorrentes têm agora um SEGUNDO objectivo:  

  

ENTREGUE VOCÊ! 
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