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Nota de abertura 
 

 

“…Encontramos no mistério a força e o poder do além, a força que nos guia 

hoje e que nos faz acreditar mais na existência de Deus como o guia da nossa 

Revolução.  

Libertar a Pátria é um dever que  não está ao alcance de todos, a não ser para 

aqueles que foram escolhidos pelo além, porque todos podem reclamar, 

resmungar mas a coragem de erguer a espada e levantar o rosto para assumir a 

revolução e libertar um Povo é algo sagrado e só os escolhidos, os iluminados 

o podem fazer; hoje todos reúnidos por uma causa nobre, sejam negros, 

brancos e mestiços, todos eles empenhados numa única Missão, repensar os 

problemas de Angola e Devolver à Pátria  a sua Grandeza, por isso, todos os 

dirigentes e militantes do Partido, devem reconhecer diariamente que o sangue 

que corre nas nossas veias tem a mesma côr e que o ideal é a Missão que nos 

reúne hoje tendo uma só finalidade, a união entre raças, isso fará de nós o 

maior Partido jamais visto em áfrica e em particular em Angola, em que cada 

um antes de morrer, terá a certeza de que batalhou para que, algo que nunca 

tinha visto, em África seja estabelecido, principalmente, devolver o sorriso às 

nossas crinças e que elas não saibam o nosso amargo passado de luta contra o 

racismo, mas sim, a nossa luta em devolver a esperança e a felicidade a todas 

gerações actuais e vindouras. 

Agora somos um uno, temos o destino de uma Nação  em nossas mãos e temos a 

possibilidade de mudar o curso histórico da Providência  Angolana…” . 
 

 Karl Mponda 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
Por razões estratégicas, ideológica face à situação em que o Partido se encontra e 
devido à preocupação e a realidade da Nação Angolana, a nossa Organização 
política foi obrigada a reestruturar-se para melhor enfrentar o MPLA, razão pela 
qual, o Chanceler Líder do Partido, legitima e ordena o seguinte procedimento: 
A partir do dia 01 de Janeiro de 2014,  todo os membros nomeados deverão 
tomar posse dos seus respectivos cargos, onde actualmente se encontram 
geográficamente. Nessa óptica, o documento Estrutura a Organização do Partido 
que é extraído do ESTATUTO DO PARTIDO e servirá, durante esse período,  para 
cada um dos nomeados, entender o funcionamento e obrigações do seu cargo e 
responsabilidade nele inserido.  
 
O Movimento de União Nacional, funciona na base de uma Estrutura bem 
estabelecida igual a qualquer outra Organização Política, com uma única 
diferença; o MUN revê-se  como um Partido Político-Militar onde o vocabulário 
político é diferente dos demais Partidos existente em Angola. 
O MUN sendo um Partido Deocrático-Deusista, os termos Presidente, Vice-
presidente são excluídos como referência, ao número um do Partido e ao seu 
adjunto. Os termos como Comité Central, Bureau Político também são 
susbtituídos por novos termos que, na realidade não são novos. 
 
No vocabulário Político, o Movimento de União Nacional encentiva a palavra 
“compatriota” como termo de tratamento cordeal entre membros superiores ou  
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inferiores,  aos nossos dirigentes máximos, serão excluidos termos honoríficos 
como Excelência, Excelentissimo, para serem substituídos por simples palavra 
“Meu” por exemplo: Meu Secretário Geral, Meu Chanceler , Meu Líder, meu 
Director, isto é, apenas no seio do Partido. Mas fora do seio do Partido os 
membros não poderão tratar-se como atrás foi referido, mas sim, com diplomacia 
como os bons costumes assim o exigem, isto é, devem ser tratados pelos nomes 
hieráriquicamente formalizados, por ex: Vossa excelência. Ao mesmo tempo este 
ponto será analizado pelo Departamento ideólogico e por alguns Membros da 
direcção.  
O Comunismo nunca usou os termos honoríficos a não ser  “camarada” para 
todos. 
No ensinamento e lógica Deusista Deocrática, o uso do termo SINGULAR é de 
muita importância, nos ensinamentos Deocráticos e Deusistas o uso ou 
consideração das coisas no singular, significa a tomada de responsabilidade 
perante qualquer coisa ou situação, os ensinamentos Deusistas, transmite-nos 
que, quando consideramos algo como nosso pertence, certamente teremos mais 
cuidado com a preservação desse pertence. 
 
O homem sendo um ser humano ambincioso, apenas e só lhe interessa o que dele 
é protegido e amado, por isso devemos aproveitar esse carácter  já que será dificil 
de destruir, porque faz parte da natureza humana, razão pela qual, o Deusismo 
aproveita esta tese para dispor o uso da palvra “MEU”, visto que é difícil alguém 
roubar, maltratar, manipular, abandonar, esquecer o que é seu, por isso o 
Deocrático é aquele dirigente ou membro que tem a NAÇAO COMO ALGO DE SI 
PRÓPRIO onde sente a responsabilidade diária de cuidar, proteger, amar 
,defender, trabalhar, desenvolver, porque niguém tirará o que lhe pertence.  
 
É aqui onde começa a mudança de uma Nação, cuja construção começara na era 
colonial, herança que recebemos e que queremos mantê-la até aos nossos dias. 
Esta é a razão, pela qual, todo o membro do Movimento de União Nacional deve 
participar na formação ideológical para abraçar a nova filosofia, como Governar a 
Nação e,  a nova Concepção da Sociedade que nos traz o Deusismo e a aplicação  
do sistema politíco como sendo a Deocrácia. 
 
Este documento deve servir para todo membro do PARTIDO para não se 
confundir a instituição do Partido com as demais existentes. 
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CAPTULO I  
 

ESTRUTURA DO PARTIDO 
 
 

1. CONVÊNÇÃO NACIONAL DEUSISTA  
 

2. CHANCELER 
 

Chanceler Líder do Partido, Comandante em Chefe do Exército Legion Kondor é 
Responsável pela Diplomacia do Partido 
 

3. CHANCELERIA 
1. Chanceler Líder do Partido 
2. Chairman Deputy do Partido  
3. Director da Chanceleria Porta voz do Partido 
4. Secretário do Chanceler Líder do Partido 
5. Gabinete  Diplomático  
6. Gabinete de Planos e Projectos 
7. Conselheiro do  Chanceler Líder do Partido 
8. Gabinete de Segurança e guarda costa do Líder 
9. Attaché do Exército Legion Kondor na Chanceleria 
 

4. CONSELHO POLÍTICO (Bureau Político) 
 

21 membros  avaliados pelo Departamento Ideológico, considerados elementos 
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positivos pelo Departamento de Serviços Secreto e de Informação  e nomeados 
pelo Chanceler  
 

5. SECRETÁRIO GERAL DO PARTIDO 
 

Chefe do Executivo Interno 
 
 

6. DEPARTAMENTOS AUTÓNOMO 
 

1. Departamento Ideológico   
2. Departamento de Serviços Secretos e de Informação (SSI) 
3. Departamento de Guerra e  Assuntos Militares 
4. Departamento da A.V.L. (Afrikaanse Vrou Ligue – Liga da Mulher Africana) 
5. Departamento da JURGEN (Juventude Revolucionária Guarda Especial da Nação) 

 

7. SECRETARIADO GERAL DO PARTIDO 
 

1. Gabinete do Secretário Geral do Partido 
2. Gabinete do Secretário para Assuntos Internos  
3. Gabinete do Secretário para Finanças 
4. Gabinete do Secretário para Informação, Imprensa e Mídia 
5. Gabinete do Secretário para Arquivos 
6. Gabinete do Secretário  para Saúde  
7. Gabinete do Secretário para Educação 
8. Gabinete do Secretário para Mobilização e Propaganda 
9. Gabinete do Secretário para Formação de Quadros 
10.  Gabinete do Secretário para Tesouraria  
11.  Gabinete do Secretário para estudos da Língua Afrikaans 
12.  Gabinete do  Secretário para Estudos e Organização da história de Angola 

(recomenda-se um negro e um branco por razões históricas e 
Documentação fotos livros videos e outros ) 

13. Gabinete do Secretário para projecto de Agricultura, Pescas, Café e 
Minérios  

Gabinete para Assuntos FederaisCada Gabinete tem um adjunto que faz o total de 
24 (secretários e vice-Secretários) 
 

8. EMBAIXADORES-DELEGADO REPRESENTANTES DO PARTIDO  
           E  AS SUA COMISSÕES POLÍTICAS 

1. Comissão Política em Portugal  
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2. Comissão Política nos USA 
3. Comissão Política na Alemanha 
4. Comissão Política na Inglaterra  
5. Comissao Política na Hollanda  
6. Comissão Política em Canadá 
7. Comissão Política na Korea do Sul 
8. Comissão Política no Japão 
9. Comisao Política no Brasíl  
10. Comissão Política no Zaire 
11. Comissão Política na África do Sul 
12.  Comissão Política em Angola (Sul 9 Prov) 

 

Por razões Geográficas  e a sua extensão territorial Angolana será dividida em três 
Comissões Políticas. As 3 (três) Partes terão um código de identificação (DATZING, 
SUIDERLAND e GROOVER) o nome de ANGOLA  irá ser proíbido, nomedamente, 
ser mencionado nas conversas telefónicas ou nos relatórios  por escrito e assim, 
substituído por MOTHERLANDS  ou  MOEDERLAND, tudo por razões de 
segurança. Lembrem-se de que os nossos documentos podem ser interceptados 
nesta fase em que Organizamos o Partido pelos serviços secretos do MPLA, mas 
se não constar do nome “Angola” mencionado, ainda teremos  o tempo de 
organizar tudo a tempo, para em seguida entrarmos em acção. A  UPA-FNLA 
conseguiu introduzir em Angola documentos codificados que a PIDE até chegou a 
descubrir, mas como tudo era codificado, os revoltosos ainda conseguiram 
realizar as suas acções, hoje encontramo-nos na posição da UPA  com a única 
diferença: Fazer melhor que eles e ganhar  a Guerra. 
 

PRIMEIRA COMISSÃO 
DATZING 
(composto por 7 Províncias)  
1.Cabinda 
2.Zaire 
3.Uíge 
4.Bengo 
5.Luanda 
6.Kwanza Norte 
7.Kwanza Sul 
 DATZING   
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SEGUNDA COMISSÃO  
SUIDERLAND 
(composto por  7 Províncias )  
1.Benguela 
2.Bié 
3.Huíla 
4.Cunene 
5.Namibe 
6.Huambo 
7.Kuandu Kubango 
SUIDERLAND   
 

PARTE 3 
GROOVER 
 (composto por  4 Províncias)  
1.Malanje 
2.Lunda Norte 
3.Lunda Sul 
4.Moxico 
  GROOVER    
 

*Composição da Comissão Política 
     *Embaixador-Delegado Representante  do Partido  

a. Secção de Mobilizacão e Propaganda 
b. Secção para assuntos de finanças 
c. Secção para Educação Ideológica 
d. Líderes de Junta de Membros (Gautelíder e Apoiantes) 
e. Secção da  AVL (Assuntos femininos) 
f. Secção para Assuntos de Consulta a Empresas 
g. Secção de Propaganda Universitária 
h. Seccão de propaganda nas Igrejas 
i. Secretário pessoal do Delegado 
j. Seccão de estratégia de propaganda Urbana  
k. Conselheiros (4) 
l. Secção para Informação. 
m. Secção para Assuntos Militares 
n. Secção da JURGEN  ( assuntos para Juventude) 
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9. CÂMARA DE REPRESENTANTE (Comité Central) 

 

1. Presidente da Câmara 
2. Vice presidente da Câmra 
3. Conselheiro 
4. Conselheiro 
5. Conselheiro 
1. Conselheiro 
2. Conselheiro 

 

Um total de  120-  Representantes  
 

10. LEGION KONDOR 
      ESTADO MAIOR GENERAL 
 

A Legion Kondor é o Exército ou braço Armado do Movimento de União Nacional  
ela é totalmemte política, a LEGION KONDOR constitue-se como um 
Departamento autónomo (Departamento de Guerra e para Assuntos Militares) 
dentro do Partido Dirigido Administrativamente por um Director onde o 
Chanceler Líder do Partido é o seu comandante em  chefe. 
 

A Legion Kondor por ter uma estrutura Militar convencional ela é comandada  
pelo Chefe do Estado Maior general do Exército que, responderá a todas questões 
ligadas ao serviço interno do Exército. 
A Legion Kondor usará fardamento militar Americano estilo MARINE com botas de 
fabrico Israelita; o resto do equipamento será da escolha do Estado maior general 
junto do Director do Departamento Militar com aprovaçao do comandante em 
chefe do Exército, o Líder do Partido. 
 

11. ESTADO MAIOR GENERALDO EXÉRCITO 
Chefe do E.M.G. 
Vice do E.M.G. 
Gabinete do Chefe das Operações 
Gabinete do Chefe para  Ordem, Disciplina e Justiça  Militar 
Gabinete  do Chefe para Informação e Segurança  Militar 
Gabinete do Chefe para  Recrutamento e Formação Militar 
Gabinete  do Chefe da Logística 
Gabinete do Chefe para  Enginheria Militar 
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Gabinete Especial para  consulta e contacto Militar com elementos das FAA 
Gabinte do Chefe de estudos e compra  de armamento  
Gabinete do Chefe para  Educação Política e Ideológica 
Gabinete de assistência e processamento Militar 
Gabinete de assistência piscológica para Militares 
Secretário do EMG. 
Assistentes Administrativo 
 

1. Chefe das Operacões Regionais 
2. Chefe das Operacões Regionais 
3. Chefe das Operacões Regionais  
4. Chefe das Operacões Regionais  
5. Chefe das Operacões Regionais 
6. Chefe das Operacões Regionais 
7. Chefe das Operacões Regionais  
8. Chefe das Operacões Regionais  

 

O número total que compõe o Estado Maior General do Exército é de 33 
elementos composto por Generais, Brigadeiros, Coroneis, Majores e Capitães. 
 

O total número de Oficiais superiores e inferiores; de General a Sub-Tenente é de 
120 elementos. 
O total do Exército é de vinte e cinco a quarenta mil  elementos, sem contar com 
os mercenários e os efectivos  dos Países solicitados.  
 

O ESTATUTO do Partido traz mais detalhes e promenores sobre o funcionamento 
Geral do Partido e do Exército. 
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CAPTULO II  
 
 

COMPOSIÇÃO E FUNÇÕES 
EM DETALHE 

 

 

A composição é aqui representada de forma detalhada; todos os Orgãos 

Centrais que dirigem o Movimento de União Nacional segundo a 

estrutura Deusista e Deocrácia: 
 

 ESTRUTURA  DEOCRÁTICA (DEUSISTA)                                          EQUIVALÊNCIA  
  
- Convenção Nacional Deusista---------------------------------------------- Congresso 
- Lider /Chanceler -------------------------------------------------------------- Presidente 
- Chairman Deputy ------------------------------------------------------ Vice Presidente 
-         Chanceleria ----------------------------------------------------- Presidência do Partido 
- Conselho Político-------------------------------------------------------- Bureau Politico 
- Secretário Geral ------------------------------------------------------- Secretário Geral 
- Câmara de Representantes------------------------------------------- Comité Central 
- Secretariado do Partido------------------------------------Secretariado do Partido 
- Embaixador-Delegado -----------------------------------Representante do Partido   
- Junta de membros ---------------------------Célula do Partido Estrutura de base 
- Família Deusista--------------------------------Estrutura de base para resistência 
- Militante do Partido------------------------------------------------------------militante 
- Membro do Partido--------------------------------------------------------------membro 
-         O Exército Legion Kondor ------------------------------------------------------ Exército 
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1. A CONVENÇÃO NACIONAL DEUSISTA (Congresso) 

 
É o encontro que se realiza de quatro em quatro Anos, onde todos  confirmarão 
a nossa dedicação, firmeza aos princípios Deusistas Deocráticos e pela causa da 
Nação a CONVENÇÃO NACIONAL DEUSISTA. É a conferência onde, que para, todos 
os aspectos referênciar-se-á a melhoria do Partido, não serão tratadas a 
exoneração e nomeações, a convenção servirá também para condecorar cidadãos 
distinguidos pela sua coragem e dedicaçao a Pátria, onde lhes serão entregue 
uma medalha da ORDEM DE ESPADA. 
 
As actividades serão encerradas depois de uma Semana de actividades. No último 
dia do encerramento, serão realizados discursos políticos, patrióticos, 
promissores à Nação, onde os oradores serão escolhidos pelo Departamento 
Ideológico, pelos Serviços Secretos e de Informação. 
A última jornada terminará em euforia, festa, música, dança, hinos, coros, poesia 
e cânticos onde todas as culturas que compõem a nossa Sociedade (cultura negra 
e cultura branca) devem desfilar com trajes tradicionais onde cada Membro do 
Partido é livre de escolher as trajes culturais a representar. 
 

2. O LÍDER DO PARTIDO, CHANCELER 
 
Chanceler (do Latim cancellarius: guarda da cancela que separava público de um 
tribunal de justiça) é um título atribuído em diversas instituições cuja organização 
é inspirada no Império Romano. A função de chanceler pode ser diferente de 
instituição para instituição. 
 
No Movimento de União Nacional o Título de Chanceler é atribuído ao número 
um da Organização que é o Líder do Partido, por ser a entidade que garante a 
unidade a dignidade e a Imagem da Organização; o Partido sendo um micro-
Governo, logo o seu número um, torna-se  Chanceler. 
Chanceler é o título honroso  que deve ser usado para direccionar ao número um 
do Partido Deocrático M.U.N. 
Em termos oficias e protocolar o número um do Partido é tratado por “Chanceler”  
e no seio do Partido onde é o primeiro servidor como rege as leis Deusista 
Deocrática, o chanceler é tratado por “Meu Líder” a quém compete o seguinte: 
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a. Chanceler Líder do Partido preside todas as reuniões de escalão 

superior do Partido Político e Militar. 
 

b. Garante a União Nacional do Partido, posteriormente do País entre 
etnias, tribos, raças  e credos, ele garante a soberania a diginidade do 
Partido e do Estado 

c. Recebe as propostas do demais líderes do Partido para nomear 
alguns membros  na Direcção  do Partido, cumprindo os requesitos 
Ideológicos e a linha do pensamento Político do Partido 

d. Chanceler é o comandante em chefe do Exército Legion Kondor. 
 

e. Declara o Estado de Guerra, declara o cessar fogo, o fim das 
hostilidades e faz a Paz.  Nomea e exonera os Membros do Executivo 
do Partido e da Chanceleria  

 
f. É o responsável pela Diplomacia geral do Partido e por todo acto 

diplomático e militar do Partido. 
 

g. Assina todos os contratos e actos de Negociações ou indica por 
Decreto um representante da direcção entre os Diplomatas ou o 
Secretário  Geral do Partido para o mesmo efeito. 

 
h. Deve conhecer a ideologia e praticar à letra  o pensamento filosófico 

do Partido. 
 

i. Convoca a Convenção Nacional Deusita ouvindo o Departamento 
Ideológico e convoca a Convecção Nacional Deusista extraordinária 
por motivos de emergência a bem do Partido.   

  
j. Reune com os Comissários quinzenalmente ou por emergência, 

reune com o Secretário Geral a qualquer momento, desde que, 
necessitar receber algumas orientações vindo da Câmara do 
Conselho.  

 
k. Deve ser dinâmico, apto, exemplar e capaz de organizar o Partido 
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mesmo nos momentos mais dificeis. 
 

l. Qualquer membro de Raça negra, branca ou mestiça dentro do 
Partido  pode assumir o cargo de Chanceler Líder do Patido seguindo 
os tramites Ideológocos estabelecidos, o Chanceler deve equilibrar as 
instituições do Partido e do Estado a nível racial e étnica, o Chanceler 
deve falar uma das línguas nacional correctamente não importa a 
raça. 

 
m. Por ser o Comandante em chefe da LEGION KONDOR ,ele nomeia os 

chefes do Estado Maior General do Exército, oficias superiores da 
Legion Kondor  para os cargos, condecorá-los e pantentiar-lhos. 

 
n. É da iniciativa do líder do Partido Deusista promover ideas para 

serem tratadas refinadas e postas em prática. Recebe opiniões dos 
demais líderes do Partido e escuta o conselheiro que analisa outras 
propostas junta da Chanceleria para que o Líder assine. 

 
o. Chanceler é o símbolo da resistência da Organização e da União do 

Partido e do futuro Estado. 
 

p. Deve tomar as devidas providências de evitar que o Partido seja 
dominado por uma tribo ou raça e quando se crie clima de tenções 
étnicas ou raciais. 

 
q. Em caso de impedimento por doença  ou incapacidade física ou 

mental, ou a morte, o Chairman Deputy  do Partido, assume as 
funções do Chanceler: Líder do Partido provisoriamente e reune com 
os serviços secretos e os Comissários,  convoca a reunião da Câmara 
de representantes  no espaço de 21 dias, o Departamento para os 
Assuntos Ideológicos decidirá junto dos serviços secretos e de 
informação do Partido se o Chairman Deputy  do Partido pode ou 
não assumir o cargo de Chanceler e Líder do Partido. 

 
r. Em caso o Chairman Deputy  não seja aprovado o Departamento 

ideológico apresentará dois nomes  ao Partido que votará  para a 
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nomeação do  novo Chanceler,  onde um dos nomes deve ser do 
Secretário Geral do Partido e o novo  Líder escolhido deverá ser  
unjido e abençoado por Ançiões do Partido seguindo os rituais 
Ideológicos  da Ordem de Espada para asumir o cargo de Chanceler 
Líder do Partido direitamente com direito de nomear o Secretário 
geral do Partido, no caso do secretário em funções, seja escolhido ou 
manter-se como antigo Secretário Geral do Partido, no caso de um 
outro nome for escolhido. 

 
s. A escolha não é um voto Democrático, tudo deve ser resolvido na 

base Ideológica com o sistema Deocrático como está estipulado no 
livro da Filosofia do Partido e nos Estatutos do Partido. 

 
t. Nos Momentos de Guerra ou amergência  quando não houver a 

possibilidade de reunir a CÂMARA DE REPRESENTANTES, no caso do 
Chanceler Líder do Partido estiver incapacitado, por motivo de 
falecimento. Chairman Deputy  do Partido deve assumir a liderança  
do Partido em caso este seja impossibilitado, o Secretario Geral 
assumirá o Cargo de Líder do Partido, se o Secretário Geral, não 
reunir os requesitos necessários para o efeito, o Director do 
Departamento Ideológico deverá assumir a Liderança do Partido, em 
último Caso o Director de Serviços Secretos e de Informação (SSI) 
deverá a assumir a liderança do Partido como Chancer e Líder do 
Partido até criar as condições de convocar a Câmara de 
Repesentantes. 

 
u. Os militares não podem assumir o Cargo de Chanceler se não for por 

orientação do próprio chanceler antes da incapacitação. Todo o 
Militar que for escolhido pelo Chanceler Líder do Partido para ssumir 
o cargo deverá renunciar ao serviço militar. 

 
 

v. Chanceler precisa da colaboração, do dinamismo, da protecção de 
todos os membros do Partido para o sucesso da Organização e o bem 
de cada um e, do nosso Povo razão da nosssa existência. 
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w. Chanceler tem a visão do Partido e é assistido pelo seu adjunto o 
Charman Honorário  Secreatário Geral, os Comissários e Delegados 
para todos concretizarem a visão Sagrada da nossa Organização. 

 
x. Como ensina a ideologie Deusista sobre o funcionamento do Estado 

através do sistema do corpo humano, o Chanceler Líder do Partido 
mesmo sendo o cérebro, se não tiver a colaboração dos outros 
lideres que actuam como os demais  orgãos do ser humano, como 
coração, pulmões, olhos, figado, pernas, língua e sistema nervoso  a 
Missão do cérebro nunca funcionará e no caso será humanamente, 
declarado inapto.    

 
y. Qualquer que seja a impressão do Chanceler Lider ser o mandatário 

mais alto do Partido, se não tiver a colaboração dos Membros e dos 
dirigentes do Partido, nada fará, por isso ele torna-se 
automaticamente o servidor dos Servidores.  

 

 

3. O CHAIRMAN DEPUTY DO PARTIDO 
 
O Chairman Deputy  é o Título atribuído a segunda pessoa  hierárquica do Partido, 
o Chairman Deputy é o adjunto directo do Líder Nacional do Partido. 
Chairma Deputy, São duas palavras compostas  que significa presidente  que 
representa  uma entidade ou personalidade. No Movimento de União Nacional o 
Chairman Deputy é o adjunto do Chanceler Líder do Partido, ele representa o 
Chanceler em qualquer situação em que for necessária a sua intervenção.  
O termo deverá ser mantido em Inglês, como  matemos  as palavras : Parking 
Stop. 
 
Ao Chairman Deputy compete o seguinte: 
 

a. Assistir e colaborar com o Chanceler Líder do Partido  
b. Representar o Chanceler  em qualquer actividade  com todas as honras 

indispensáveis.  
c. Fazer cumprir as normas, leis e resoluções, estabelicidas nas Assembleias.  
d. Ter o conhecimento Ideológico e o pensamento Político do Partido 
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e. Presidir as reuniões do Conselho Político na Câmara de  Representantes na 
ausência do Chanceler. 

f. Ter o controle da situação geral do Partido. 
g. Chairman Deputy do Partido por ser a segunda personalidade e adjunto do 

Chanceler Líder do Partido, pode assumir uma  série de Trabalhos ligado ao 
chanceler, a pedido do mesmo.  

h. Papel extraordinário do Chairman  Deputy do Partido, é verificar com 
segurança, de que o Trabalho realizado pelo executivo do Partido dirigido 
pelo Secretário Geral, esteja em perfeitas condições  e saber a situação do 
Exército na pessoa do Director  do Departamento de Guerra e  para 
Assuntos Militares. 

i. Os Departamentos autónomos estarão sob controle  indireito do 
Chauirman Deputy do Partido. 

j. Chairaman Deputy pode ser negro, branco ou mestiço, e deve falar 
correctamente uma das línguas nacionais  e o afrikaans     

 

4. CHANCELARIA 
A Chanceleria  é o Departamento Diplomático, de Assistênçia directa ao Chanceler 
Líder do Partido. 
O Chanceleria  é composta por diferentes Gabinetes  de Trabalho, onde todos os 
funcionários, são considerados como Diplomatas ou Comissários Diplomáticos.  
Os Comissários funcionam no cumprimento do calendário estabelecido pelo 
Conselho Político e pela Chaceleria em si. 
A CHANCELERIA é constituida por seguintes Gabinetes: 

1. Gabinete do Chanceler Líder do Partido 
2. Gabinete do Chairman Deputy do Partido  
3. Gabinete do Director  da Chanceleria Porta voz do Partido 
4. Gabinete do Secretário do Chanceler Líder do Partido 
5. Gabinete do Comissário de Planos  Estratégia e Projecto do Partido  
6. Gabinete do Conselheiro do Chanceler Líder do Partido  
7. Gabinete de Segurança e guarda-costas do Líder 
8. Gabinete do Comissário para Negócios e investimento de Fundos  
9. Gabinete do Attaché da Legion Kondor na Chanceleria 
10. Gabinete do Comissário para Protocolo  
11. Gabinete  para Assuntos Diplomáticos  
12.  Gabinete de Attachè para Assuntos da Polícia 
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Os Comissários Políticos são os membros que trabalham directamente com o 
Chanceler ocupando diferentes pastas no Departamento Diplomático. 

Os Comissários Políticos trabalham com a agenda estabelecida pelo Chanceler e 
que deve ser rigorosamentre cumprida e concretizada.  

Os Comissários também têm a missão Diplomática de viajar para qualquer 
destino, para os quais forem indicados,  para tratarem de questões Diplomáticas 
ou procura de apoios de material bélico e financeiro. 

Em casos de Negociações ou Diplomacia, os Comissários são representantes 
directos do Chanceler por indicação dele. Eles têm o poder de negociar e decidir 
sobre os assuntos mandatados pelo Partido por ordem do chanceler. Os 
Comissários serão possuidores de credenciais Diplomáticas do Partido. 

Os Comissarios são no total 12 membros. Eles podem subtituir o papel dos 
Delegados, em caso de ausência destes, por impedimento diverso ou por motivo 
de saúde.  

Em caso da ausência do Chanceler, os Comissários reunem com o Chairman 
Deputy do Partido para avaliação das suas actividades.  
Os Comissários reunem quinzenalmente com o Chanceler, Chairman Deputy do 
Partido junto do Secretátio Geral do Partido. 
Os Comissários assumem diferentes cargos na Chancelaria compostos da seguinte 
forma:  
      (7)  Diplomatas 
(4)  Diplomatas Assistente  
(2)  Comissários para Protocolo 
(2) Comissário para Negócios e  Investimentos de Fundos 
(2)  Comissários para Planos de Estratégias e Projectos do Partido 
(1)  Director da Chanceleria, apoia  o Chanceler & porta Voz do Partido 
 (1) Conselheiro do Líder 
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5. DIPLOMATAS 

Os 5 Diplomatas têm a Missão de assistir o Chanceler directamente nos assuntos 
Políticos e são os primeiros elementos da linha de ponta da Diplomacia do 
Partido. 
 
Os Diplomatas viagiam junto com o Chanceler para os assuntos que dizem 
respeito à Diplomacia do Partido. 
 
Os Diplomatas podem ser Indicados pelo Chanceler para negociar qualquer 
assunto que diz respeito o posicionamento e linhas do Partido. 
Os Diplomatas são também supervisionados pelo Chairman Deputy do Partido, a 
quem eles consultam, para o sucesso da Diplomacia do Partido. Os Diplomatas 
podem ser indicados para acompanhar o Chairman Deputy a qualquer lugar, para 
qualquer efeito ligado a Assuntos Políticos e Diplomáticos. 
 

6. DIPLOMATAS 
            ASSISTENTES 

 

Os Diplomatas Assistentes têm a mesma função como os Diplomatas. 
podem acompanhar o Chanceler o Chairman Deputy do Partido  ou o Secretário 
Geral em qualquer actividade diplomática e enquanto o Chanceler estiver ausente 
em viagem com os Diplomatas. Os Assistentes Diplomatas podem cumprir com 
outras tarefas como de visitar os Embaixadores Delegado e saber das evoluções 
do Partido e dos Contactos Diplomáticos realizados e a sua evolução. 
Os Diplomatas Assistentes participam directamente na fortificação das 
actividades, nas áreas indicadas como necessárias para serem mobilizadas e, na 
Diplomacia do Partido. 
 

7. DIRECTOR DA CHANCELERIA 
APOIO AO CHANCELER& PORTA VOZ DO PARTIDO 

 
O Director da Chanceleria é o chefe do Staff de todos os assuntos que dizem 
respeito à chanceleria ou de todos os assuntos que são tratados na Chanceleria. 
Ele trabalha directamente com o Chanceler, organizando a sua agenda de 
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trabalho de consulta, de rendez vous, de visita, e outros assuntos irentes. 
O director da Chanceleria informa ao Secretário Geral do Partido a agenda diária 
do Chanceler, organiza as intrevistas, as saídas e as entradas do chanceler nas 
áreas de acção e as suas viagens fora do território nacional. 
O director da Chanceleria acompanha o Chanceler em todas as viajens como 
assistente directo ao serviço de apoio, só não  o acompanhará  a pedido do 
próprio Chanceler. 
O director da Chanceleria é o Porta-voz do Partido, é ele que pode conceder 
intrevistas em nome do Partido à imprensa Nacional e Internacional. Além dele, o 
Chanceler o Chairman Deputy do Partido e o Secretário Geral, os Diplomatas  são 
as pessoas mais indicadas a ter aquele procedimento em nome do Partido. 
 

8. PLANO, ESTRATÉGIA 
& PROJECTOS 

 

O Comissário encarregado de Plano, Estratégia, trabalha em ligação estreita com 
o chanceler e o chairman Deputy do Partido. 
O Comissário de PEP, fará as anotações e arquivo  de todas as ideas do chanceler 
e desenvolvê-las por escrito orgnizá-las.  
Trabalhará na elaboracção de planos do Partido e no melhoramento de planos 
apresentados por demais dirigentes e submetê-los ao Chanceler ou aos 
Comissários ou ao Conselho Político.  
O Comissário de PEP é o responsável pelos projectos gerais do Partido, a todos os 
níveis. 
 

9. CONSELHEIRO DO CHANCELER 
         LIDER DO PARTIDO 

 

O Conselheiro do Líder do Partido  terá conhecimento da agenda do Chanceler,   
receberá alguns documentos do Líder do Partido para serem analizados. O 
Conselheiro do Lider verificará toda a matéria ligada à imagem do Lider, como 
sendo, análise de  discursos e  documntações para tomada de decisões. 
O Conselheiro do Líder do Partido pode  interfir nos Assuntos que dizem respeito 
a agenda do Lider do Partido. Analisará  toda a Documentação de trabalho em 
pareceria com o Director da Chanceleria  e o secretário(a) particular do Chanceler. 
O Conselheiro do Chanceler fará parte das Reuniões da Chanceleria , Conselho 
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Político e Câmara de Representantes para se inteirar da evolução do Partido para 
estar a par de todos assuntos indispensáveis para poder ter a melhor opinião, 
com vista a aconselhar o Chanceler Líder do Partido.  

 

10. DIRECTOR  PARA NEGÓCIOS 
E INVESTIMENTO DE FUNDOS 

O Director para Negócios e Investimento de Fundos,  não é o Comissário, mas sim, 
o Director. Ele trabalha em projectos e actividades de Negócios ligados ao Partido 
para angariar Fundos e desenvolver os memos para o bem da economia do 
Partido. 
O Director para NIF estabelece contactos com homens de negócios fora do 
Partido e,  conecta-os com o Partido,  para eventual realização dos diferentes 
negócios. 
Em tempo de Guerra o Director para NIF será a única pessoa com poder de 
negociar  tudo que será explorado em terrenos recuperados pelas nosso Exército. 
Se a Guerra for curta o Director para NIF será a pessoa indicada  para  organizar os 
documentos de pagamento aos mercenários e outras entidades. 
O Director para NIF  depositará fundos para a caixa do Partido através 
documentos comprovativos  assinados entre ele  o Secretário para Finanças e o 
Secretário Geral, cujo documentos devem ser dados a conhecer ao Lider  do 
Partido. 
O Director para NIF é o responsável para todo tipo de negócio interno e externo 
do Partido. 
 

11. COMISSÁRIO PARA PROTOCOLO  
O Comissário para Protocolo é o responsável para a realização de todos eventos 
internos do Partido , organiza a recepção de convidados a nível do Partido. O  
Comissário  para Protocolo é o responsável junto dos serviços Secreto e de 
informação sobre alimentos e água   consumidos pelos dirigentes do Partido. 
O Comisário para Protocolo é o responsável pelos convites e recepção dos 
convidados que participem em qualquer festa ou Reunião do Partido. 
Ele deve ter conhecimento de quantas pessoas participam na festa e quem são, 
razão pela qual, ele deve fornecer a lista dos convidados de cada festa ou reunião, 
ao Departamento Serviços Secreto e de informação do Partido. 
O Comissário para Protocolo e seu adjunto são responsáveis pela compra de tudo 
o que deve ser utilizado em cada reunião , festa e recepção, sendo também, os 
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responsáveis pela escolha das decorações das salas  de reuniões e outros eventos 
contratando equipas para o efeito ou alugando equipamento indispensável à sua 
realização, desde que seja necessário . 
 

12. SECRETÁRIO DO CHANCELER 
LÍDER DO PARTIDO 

Secretário particular do Líder não é o Comissário nem é o director, é 
simplesmente o Secretário particular que atende as chamadas e Assuntos ligados 
ao escritório do Líder Nacional  ele(a) funciona em colaboração com o Director da 
Chanceleria  que é o chefe  de Stuff, além dos Assuntos do Gabinete o secretário 
do líder cuida de alguns Assuntos particulares do Lider do Partido como 
documentação de viagens ou outros, Ele acompanha  o líder  em todas as viagens. 
Qualquer membro qualificado que conheça  a responsabilidade do Trabalho pode 
ser secretário do Chanceler Líder do Partido homem , mulher, negro, branco ou 
mestiço.   

13. GABINETE DE ATTACHET DA LEGION 
            KONDOR NA CAHCELERIA 

É o Gabinete que representa o EMG da Legion Kondor na Chancelaria, onde 
passam os recados ou courriers da chanceleria para o Estado Maior do Exército  
vise-versa. 
O Gabinete é composto por um sub-oficial  do Exército.  
 

14. GABINETE DE PROTECÃO 
                      E GUARDA COSTA DO LÍDER 
O Gabinete constituído por elementos da guarda  da cahanceleria e pesoalmente 
do Líder do Partido, estes homens são comandados pelos serviços militares  e 
serviços secretos do Partido.  

15. GABINETE DO ATTACHET 
PARA ASSUNTOS DA POLÍCIA 

Este é um Departamento quase morto por não necessitarmos da Polícia no seio 
do Partido, o Gabinete vai funciconar no sentido de projecto para a futura Polícia 
do Estado onde o País necessita  estabelecer a Polícia Federal, a Polícia  Estatal 
(Cada Província, futuramente Estados) Força especial da C.L.I.D. Polícia do Estado 
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ligado aos serviços secretos  e  de espionagem, fora e dentro do País.  

16.   EMBAIXADOR-DELEGADO 
REPRESENTANTES DO PARTIDO 

 

Todos os Embaixadores Delegado do Partido são parte Integrante da Chanceleria 
através do Departamento Diplomático. 
 
O Embaixador-Delegado, é representante legal do Partido Movimento de União 
Nacional no País onde reside ou for indicado para residir. 
 

O Embaixador-Delegado, é responsável pela defesa e a introdução edeológica do 
Partido político no Exterior, trabalhará na angariação de apoios , na divulgação do 
nosso programa , na divulgação da nossa Ideologia, o pensamento filosófico do 
Partido e o  projecto ESTADO NOVO. 
  

O Embaixador-Delegado Coordena todas as actividades do Partido nas suas 
localidades e é orientado directamente pelo Chanceler líder do Partido. 
  

O Embaixador-Delegado é coordenado pelo Secretário Geral do Partido sob 
orientação do Chanceler. 
 
Os Embaixadores-Delegado que,  dirijam as Comissões Políticas em Angola, cabe a 
cada um escolher um representante  para dirigir as zonas que compõem a sua 
Comissão Política, informar o líder do Partido pelas  indicações que lhes deu, para 
que,  os militantes indicados devam ser reconhecidos pela Direcção Geral do 
Partido. 
  

Todos os relatórios de actividades do Embaixador-Delegado serão enviados para o 
Chanceler. 
 
O Embaixador-Delegado reúne, independentemente, de uma agenda 
prèviamente estabelecida pelo Partido, e será responsável pela Organização e 
Diplomacia do Partido no Exterior.  
Poderá ser estabelecida uma agenda de trabalho pelo Chanceler em caso de  
necessidade. 
  

O Embaixador-Delegado deve estar ao corrente, a par e passo, das ideas do 
Chanceler,  o Responsável pela Diplomacia do Partido, das actividades dos demais 
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Embaixadores-Delegados e da Direcção Central do Partido.  
 

O Embaixador-Delegado deve estar em comunicão permanente com os 
Comissários,  o Secretário Geral do Partido e o Chanceler, para  melhor 
informação sobre as movimentações e as concretizações das actividades do 
Partido. 
  

O Embaixador-Delegado tem a magna missão de Mobilizar, convencer, orientar, 
todos os  membros sobre as linhas mestre do Partido.   
O Embaixador-Delegado pode entrar em comunicação com outros Embaixadores-
Delegados para a troca de experiência sobre as suas actividades.  
 

O Embaixador-Delegado deve-se expressar fluentemente em Português e 
igualmente fluente no domínio de falar, no mínimo 3 línguas (português, 
Afrikaans, francês ou uma lingua Africana, Inglêsa, espanhola, Alemã, Hollandesa, 
Árabe, Japonês, Chinês, koreano ou outra)  
O Embaixador-Delegado deve expressar-se com boa dicção numa das línguas 
nacionais. 
 

O Embaixador-Delegado tem o dever de praticar a língua Afrikaans 
(paulatinamente, algo que pode levar 2 anos ) como um dos requisitos para todos 
os membros da direção do Partido e para  a nossa Diplomacia.  
  

Nesta fase, as nossas representações serão instaladas nos seguintes Países, por se 
encontrar aí a comunidade Angolana que deve ser mobilizada e realizada a 
selecção dos futuros elementos para servirem no Governo Federal, assim como 
também,  nos Estados como Governadores.  
Os respectivos Países onde o Partido vai estabelecer as suas representações são: 
 1-Portugal                                                                 8-USA 
 2-França                                                                    9-Canadá 
 3-England (Inglaterra)                                             10- (RDC) Zaire 
 4-Belgique (Belgica)                                                11-África do Sul 
 5-Deutschland (Alemanha)                                      12-Namíbia  
 6-Itália                                                                      13-Zimbabwe  
7-Nederland  (Hollanda)                                          14- Zâmbia 
 

E Naturalmente Angola 
O Embaixador-Delegado funicionará com uma estrutura de apoio organizada com 
elementos propostos  pelo o próprio Embaixador-Delegado, que os apresenta ao 
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secretario Geral do Partido que decide junto do Chanceler sobre as propostas 
para serem, posteriormente, nomeadas as Comissões que funcionarão sobre a 
orientação do Embaixador-Delegado, como requer os estatuto do Partido. Os 
Membros indicados para trabalharem nas comissões junto dos  Embaixador-
Delegado deve ter os seus ficheiros em ordem junto do Departamento de serviços 
secretos e de informação do Partido.   
 

O Embaixador-Delegado coordena e orienta todos os membros do Partido nas 
suas Zonas de Trabalho. 
 

Angola e os Estados Unidos são os únicos Países a terem mais de um Embaixador- 
Delegado por razões políticas  e estratégica de mobilização; esta situação será 
suspensa quando o Chancer líder do Partido achar, por bem, que não existam  
mais razões para tal. 
 

A Estrutura da Comissão Política dirigida  pelo Embaixador-Delegado é composto 
de seguinte forma: 
 

*Composição da Comissão Política 
     *Embaixador-Delegado Representante  do Partido  

a. Secção de Mobilizacão e Propaganda 
b. Secção para assuntos de finanças 
c. Secção para Educação Ideológica 
d. Líderes de Junta de Membros (Gautelíder e Apoiantes) 
e. Secção da  AVL (Assuntos femininos) 
f. Secção para Assuntos de Consulta a Empresas 
g. Secção de Propaganda Universitária 
h. Seccão de propaganda nas Igrejas 
i. Secretário pessoal do Delegado 
j. Seccão de estratégia de propaganda Urbana  
k. Conselheiros (4) 
l. Secção para Informação. 
m. Secção para Assuntos Militares 
n. Secção da JURGEN  ( assuntos para Juventude 

17. CONSELHO POLÍTICO (Bureau Político) 
O Conselho Político é o maior Órgão executivo da política Interna e externa do 
Partido Deocrático baseado no Deusismo. 
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O Conselho Político põe em prática todas as recomendações do Partido resolve as 
questões internas político-militar do Partido. 
O Conselho Político é dirigido pelo Chanceler Lider do Partido assistido pelo 
Chairman Deputy e o Secretário Geral do Partido. 
O Conselho Político é composto por membros nomeados pelo Chanceler Líder do 
Partido com o parecer do Departamento Ideológico, a estrutura do Conselho 
Político. é composto pelos seguintes elementos : 

1) Chanceler Líder do Partido 
2) Chairman Deputy do Partido 
3) Secretário Geral do Partido 
4) Director  do Departamento de Guerra e Assuntos Militares 
5) Director da Chanceleria Porta voz do Partido 
6) Director do Departamento Ideológico 
7) Comissários do Gabinete Diplomático  
8) Chefe do Estado Maior do Exército 
9) Vice chefe do Estado do Exercito 
10) Director para Serviços Secreto 
11) Vice Director para Serviços Secreto 
12) Directora da AVL 
13) Director da  JURGEN 
14) Conselheiro do Lider 
15) Comissário para Planos e Projectos do Partido 

 

O Chanceler pode convidar alguns membros importantes ou influentes para 
tomarem parte de algumas sessões de reuniões do Conselho Político.  
O conselho político reúne quinzenalmente ou por convocação extraordinária pelo 
Chanceler Líder do Partido. 
 

O Conselho Político trabalhará uma agenda especial  onde os seus membros serão 
obrigados a solucionar todo tipo de problemas agendados. 
 

18. SECRETÁRIO GERAL 
O Secretário Geral do Partido é a Terceira personalidade na Hierárquia do Partido 
ele é o chefe do Executivo geral do Partido, o Secreátio Geral é a única entidade  
que reúne com todos os Orgãos do Partido superior ou inferior e de Massas.  
 

O Secretário Geral do Partido coordena todas as actividades do Partido preside 
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todas as Reuniões  do Secretariado do Partido  e os Departamentos Autónomos, 
faz o relatório geral do Partido orienta a política Executiva interna do Partido 
recebe propostas  e orientações vinda do Conselho Político e do Chanceler Líder 
do Partido  para o amelhoramento do Trabalho interno Executivo do Partido. 
 

O Secretáio Geral do Partido é nomeiado pelo Chanceler Líder do Partido. 
O Secretário Geral do Prtido deve ter o conhecimento Ideológico e a linha do 
pensamento Político do Partido, o secretário Geral deve  ter experiência e 
dedicação as ideas, o Programa e projecto  da Organização e ideological do 
Partido. 
 
Em caso de incapacitação ou motivos alheios o Secretário Geral do Partido é 
exonerado por um decreto assinado pelo Chanceler informando o Departamento 
Ideológico e o Departamento de informação e de Serviços Secretos do Partido,  
um membro é nomeado no espaço de 3 dias para assumir o cargo de Secretário 
Geral do Partido. 
 

O Secretáio Geral do Partido é a terceira entidade que tem o direito de 
movimentar as contas Bancárias do Partido na ausência do Chanceler e Chairman 
Deputy do Partido  ou por indicação do Chanceler Lider do Partido além do 
Secretário para Finanças.  
 

O Secretário Geral do Partido reúne com o chanceler a qualquer momento desde 
que haja necessidade e vice-versa.  
 

O Secretário Geral do Partido não necessita audiência ou passar pelo Director da 
Chanceleria para uma consulta com o Chanceler, só se fôr por orientação do 
Chanceler.  
 

O Secretário Geral do Partido, preside e reune com os Embaixadores-Delegados e 
representantes do Partido fora do Território Nacional. 
 

O Secretário Geral do Partido orienta, organiza a estratégia e elabora métodos de 
funcionamento das actividades do Partido em qualquer parte onde esteja 
estebelcida a nossa Organização.  
 

O Secretário Geral do Partido efectua Comícios para passar a messagem da linha 
mestre da nossa Organização. 
 

O Secretário Geral do Partido pode liderar uma Delegação para um acordo ou 
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tratar assuntos Diplomáticos por indicação do Chanceler.   
 

Enquanto o Chanceler estiver ausente a resolver os assuntos Diplomáticos fora do 
País e com a impossibilidade do Chairman Deputy  estar presente, o Secretário 
Geral do Partido assume as funções do Chanceler nas zonas libertada pela nossa 
Organização  através do nosso Exército LEGION KONDOR.  
 
Na fase de reestruturação do Partido o Secretário Geral deve coordenar os 
trabalhos do Partido, independentemente do local geográfico onde se encontrar 
elaborar relatórios ao Chanceler Líder do Partido . 
 

Em caso de  indícios de alguma suspeita nas áreas libertadas,  ou nos momentos 
difíceis durante a Guerra  o chanceler deve ser protegido pelos serviços secretos 
& de informação, o Secretário Geral do Partido assim como qualquer dirigente 
deve seguir as ordens coordenadas pelo o Director para  SSI (Serviços Secretos de 
Informação). 
Em caso contrário o próprio Chanceler deve permitir que o  Secretário Geral do 
Partido o possa fazer sem impedimento. 
 

19. CÂMARA DE REPRESENTANTES 
A Câmara de Represetantes  é o Orgão da Legislação do Partido, é composto por 
120 membros onde as suas candidaturas são analizados pelo Departamento 
Ideológicos e os candidatos seleccionados, serão nomeados pelo Chanceler. 
Aqueles membros não reopresentarão só o Partido mas também as etnias, tribos 
e Raça da nossa Terra, a própria Câmara de Represetantes será dividida, 
internamente,  por grupos aos chamaremos de CAUCUS. 
 

Caucus é o agrupamento dentro da Câmara de Representantes, composto por  
grupos regionais e raciais como o Caucus dos Kimbundus, dos Bakongos, dos 
Brancos , dos mestiços e outros, por forma, a que todos os Povos de Angola sejam 
representados dentro do Partido. Aqueles grupos  propõem ideias de como 
unificar mais o País e criarão a imagem real  do Partido, que é de União Nacional. 
A Câmara de Representantes, mostrará ao País qual é o propjecto do Movimento 
de Uniao Nacional, no que diz respeito  as tribos, suas culturas e a importância 
das raças do nosso País, onde cada uma deverá ser representada.   
 

O conselho é dirigido pelo  presidente do Conselho, assistido por 7 membros que 
organizam as sessões Ordinárias e extraordinarias , assistidos pelo Chairman 
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Deputy  do Partido como convidado. 
Os membros do Conselho, funcionam sem uma agenda estabelecida pelo Partido 
eles acompanham as actividades do Partido e  reunem para analizar questões 
Internas do Partido e são informados através do seu presidente, ou pelo 
Secretário Geral do Partido.  
Os membros do Conselho trabalharão mobilização  e na propagação do Partido e 
da sua imagen. 
O conselho estuda as questões básicas da Organização e recolhe informações 
populares para submetê-las ao Chairman Deputy do Partido e trabalhá-las para 
encontrar soluções Financeiras para o Partido. 
 

O membro da Câmara de Representantes será exonerado por incapacidade de 
exercer as suas funções  e será substituído por um novo membro, sob proposta 
dos Comissários que deverão apresentá-la ao chanceler, 7 dias antes e o novo 
membro do Conselho será impossado no 12º  dia imediatamente à exoneração.  
Todos os membros do Conselho deverão esforçar-se em estudar, comprender e 
ensinar ou transmitir a Filosofia do Partido  e a sua Idelogia.   
Todo o membro do Conselho deverá esforçar-se a falar o Afrikaans. 
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     DEPARTAMENTOS  
         AUTÓNOMOS 

 
DEPARTAMENTO  
IDEOLÓGICO 
 
O Departamento Ideológico é o motor principal para a existência do nosso 
Partido, sem uma ideologia com que faça de nós sermos diferentes dos demais 
Partidos Políticos, o Movimento de União Nacional deixa de ter a hemogeneidade 
que carrega como o Baluarte do Povo angolano.  
O Departamento Ideológico é estabelecido e reestruturará o pensamento político 
do dirigente e membro do Partido.  
 
O Movimento de União Nacional descubriu que não é a capacidadae académica 
que falta em África, particularmente em Angola,  para que haja a melhoria e 
mudança na sociedade do Povo e da Nação, mas sim, uma educação coesa com 
valores e ética que ensine cada um, a ter uma missão na Sociedade.  
 
O Continente Africano e, o País em Particular,  tem Doutores, Juízes, Professores, 
Engenheiros, Médicos, Miliatres, Poetas, Administrativos, etc., mas a realidade do 
nosso País é lamentável, esta é uma das razões que levou  o MUN a fazer uma 
profunda análise à procura de uma solução duradoura para os problemas da 
nossa Sociedade e é aqui onde o Deusismo surge como a única via para salvarmos 
a nossa Sociedade, tornando o Departamento Ideológico o Responsável por pela 
sua aplicação educativa onde todos os membros, não importa a sua capacidade 
ou formação académina ou cargo no seio do Partido,  devem cumprir e fazer 
cumprir as directivas estabelecidas pelo o Departamento Ideológico.  
 
O Movimento de União Nacional petence ao um País, que foi invadido pela 
filosofia Comunista, cuja tese principal é a inexistência de Deus e o materialismo, 
onde um Paraiso terrestre sem classes Socias foi prometido ao Povo do Mundo 
inteiro. Nós em Angola fomos vítimas dessa política, desde o princípio da nossa 



     Movimento  de  União   Nacional 

 

38 

Independência, a força do Comunismo que continua em acção camuflada e 
porque não também clandestina, que deve ser derrotada por um pensamento 
forte e oposto aquilo que Karl Marx e os seus seguidores apregoavam.   
 
O DEUSISMO surge como a contra proposta do Comunismo onde a lei básica é o 
reconhecimento de Deus como ser superior, em tudo o que fizermos para 
acreditar no idealismo, no espiritual antes do material, no invisivel antes do visível 
e no dar antes de receber. 
 
Esta análise é a que faltou aos nossos predecessores FNLA e a UNITA que 
direccionaram as suas batalhas simplesmente no campo militar defendendo teses 
ocidentais ligadas à Democracia e que o resultado final as mesmas teses tornaram 
contra eles e foram conduzidos ao fracasso e à derrota. 
 
 O MUN e seus dirigentes devem saber que o MPLA é um Partido estabelecido na 
base de uma Ideologia e só pode ser derrotado por um Partido que defenda e 
opte por uma ideologia oposta a deles.  
 
O Deusismo não é uma Ideologia do Mundo Ocidental nem Oriental, mas sim, a 
forma administrativa em que Deus criou o Universo, baseado em caracter, leis e 
princípios que regem todo o Universo e o Cosmos; e o homem sendo o micro-
cosmos do cosmos , nele está incluído, o  sistema estabelecido por Deus que 
mantem o Universo em Harmonia.   
O homem sendo parte da Sociedade , deve ser dispertado a olhar por si, descubrir 
o sistema em que Deus o plantou, fazendo com que ele viva em harmionia, 
mesmo com a existência de vários elementos que o compõem na sua existência, 
sendo essa forma organizada e hamonizada que se encontra no ser humano, que 
se deve transpôr para a Sociedade humana para que haja a mesma harmonia e 
organização, que se encontra no ser humano estabelecido no sistema de 
funcionamento do corpo humano.  
 
Todos os orgãos e membros são importantes e que o cérebro atende todos da 
mesma forma com o mesmo cuidado, onde as dores do coração e o dedo 
mendigo, são transportados ao cérebro através do sistema nervoso da mesma 
maneira e com a mesma velocidade.  
O sistema nervoso não escolhe a gravidade a importância do orgão a mensagem é 
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levada ao cérebro com uregência.  
 
Segundo o Deusismo este é o sistema que Deus criou o Universo e colocou no ser 
humano o mesmo sistema que deve  gerir a Sociedade humana, onde cada 
cidadão deve ser considerado pelo o ESTADO, não importa o seu estatuto Social, 
as preocupações de cada cidadão devem ser a preocupação do Governo que é o 
cérebro da Nação.  
 
Esta é a missão do Departamento Ideológico em sincronizar todos os dirigentes 
do Partido para saberem que o estado é um conjunto de orgãoas como no ser 
humano e que cada deve cumprir com a sua responsablidade, como no corpo 
humano, para que o ESTADO desenvolva-se e seja a honra e a glória de todos os 
cidadãos e que não seja declarado um Estado de deficiência como no ser humano, 
quando uma parte do seu corpo não funciona declarando-se inapto ou doente, 
como estado avançado dos problemas e venha a ser declarado morto.  
 
É nesta lógica Deusista Deocrática que o Partido leva a todos os dirigentes e seus 
membros a analizarem o estado em que se encontra o nosso País e darão , 
certamente, conta de que o País esta em coma ou muribundo. Cabe a nós o dever 
de o ressucitar, para tal devemos compreender a nossa Missão e a concepção 
original da Sociedade segundo Deus e nao segundo a Democracia , o comunismo 
o fascismo ou Nazismo, mas sim, segundo o DEUSISMO.   
O Departamento Ideológico tem essa responsabilidade,por isso a todos os 
dirigentes e membros do Partido são obrigados a submeterem-ses as normas do 
Departamento Ideológico a quem compete o seguinte: 
1. Formação e a avaliação dos membros do Partido, qualquer seja a sua função.  
2. Reproduzir materias ideológicos e distribuir para todos os membros  
3. Analisar a evolução Ideológico de todos os membros do Partido. Avaliar a 
capacidade Ideológica dos que estão na fase de aprendisagem, os membros da 
área militar e os que já exerçam a actividade de dirigentes políticos do Partido  
4. Receber todas as teses escritas sobre o Deusismo por cada membro do Partido,  
enviar na Tongil Kyoi para a sua evaliação para receber ou não, o Diploma de 
título Ideológico (Doutor em Deusismo)  
5. Organizar Workshop, Seminários,(2,7,21,40 dias full) classes Ideológicas para a 
formação dos membros do Partido.  
6. Oraganizar o processo de ensinamento Ideológico por Nivel de estudo no seio 
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do Partido  
7. Trabalhar no projecto de introducção da Ideologia na Educação a nível Nacional 
(Ensino primário segundário e Universitário e na vida quotidiana da nossa 
Sociedade).  
8. É o único que tem o poder de se opôr a sugestões para a nomeação de 
membros na Direcção , por razões ideológicas, oposição essa, que deve ser 
denunciada antes do Chanceler Líder do Partido nomear o militante.  
9. Receber as ordens de exoneracão do membro e entregar a carta de 
exoneracão.  
10. Assisitr a resignação de todos os membros que devem resignar-se dos seus 
cargos  
11. O Director do Departamento Ideológico é o único que tem a influência no 
processo da susbstituição do Chanceler em caso deste ser incapacitado de exercer 
as suas funções.  
12. O Departamento Ideológico escreve o juramento do Partido para civis e 
militares  
13. Recebe as propostas e candidaturas de membros para serem nomeados para 
qualquer função no Partido  
14. O Departamento Ideológico coordena o Gabinete de Juridição do Partido onde 
cada memebro é chamado a atenção em caso de erro ou aconselhamento.  
15. O Director do Departamento Ideoógico deve ter mais de cinco anos como 
militante do Partido e conhecer a Ideologia Deusista e o seu sistema político a 
DEOCRACIA  
16. O Direcrtor Ideológico é o único com poder de investigar qualquer assunto 
que diz respeito ao Chanceler Líder do Partido e pedir por escrito a resignação do 
seu cargo.  
17. O Director Ideológico é nomeado pelo Chanceler Líder do Partido na base de 
confiança total e por merecer devido aos seus conhecimentos Ideológicos  
18. O director Ideológico é exonerado pelo Chanceler e um novo membro é 
nomeado depois do período de 40 dias. 
19. O Departamento Ideológico não tem vice Director é composto por três 
Gabinetes que são:  
Gabinete para Assuntos Jurídicos do Partido. 
Gabinete para assuntos Ideológicos. 
Gabinete para Assuntos de consagração de poderes, cerimónias e rituas da 
Ordem de Espada.  
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20. O Departamento Ideológico indica com o conhecimento do Lider do Partido os 
representantes Ideológicos em todas as Comissões Políticas  
21. O cargo do Director Ideológico pode ser assumido por qualquer membro sem 
distinção de género ou raça  
22. No futuro Estado, durante o período de transição, o Departamento Ideológico 
deve ser elevado a nível Federal e preparar e seleccionar os 12 membros que 
formam o Alto Conselho do Estado a corte dos Sábios e Senhores (consultar a 
constituição do sistema do ESATADO NOVO ). 
 

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SECRETOS, 
INFORMAÇÃO E SEGURANÇA DO ESTADO 
 
O Departamento de Serviços Secretos, Informação e Segurança do Estado, é um 
dos maiores Departamentos do Movimento de União Nacional. Este 
Departamento deve estar á altura de garantir a segurança de todos os quadros e 
membros do Partido. O departamento é dirigido por um Director e um vice-
director onde todos são membros efectivos da Legião Condor condecorados com 
patentes de General. O Departamento de Serviços Secretos, Informação e 
Segurança do Estado deve estar á altura de compreender a matéria sobre os 
serviços secretos ter o conhecimento Policial e a habilidade de reflecção e de 
detectar, desenvolver um sistema capaz da nossa matéria de segurança juntando 
assim o sistema de trabalho da CIA, KBG, GESTAPO, PIDE-DGS e o sistema secreto 
de Cuba. 
O Departamento de Serviços Secretos, Informação e Segurança do Estado deve 
formar uma equipe pessoal dentro do Partido com agentes experimentados 
apresentar estas pessoas ao Chanceler, para poderem receber a credencial da 
Organização onde actuarão como membros legítimos em toda parte onde estarão 
as nossas representações. Compete ao Departamento de Serviços Secretos, 
Informação e Segurança do Estado o seguinte:  
 

1. Trabalhar nos ficheiros de todos os membros do Partido ter o 
conhecimento de cada um das suas atitudes e devoção ao Partido  

2. Ter o conhecimento de tudo que se passa nível do Partido e informar 
sempre o Chanceler e Líder do Partido.  

3. Participar nas Decisões junto do Departamento Ideológico no que diz 
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respeito a nomeação dos membros.  
4. Organizar o sistema de guarda-costas dos dirigentes do Partido e do Líder 

Nacional.  
5. Ter o conhecimento da situação interna de Angola e dos demais Países.  
6. Ter o ecord de todos os membros nomeados ou exonerados.  
7. Todas as informações ligadas ao Partido, devem ser censurados pelo 

Departamento de Serviços Secretos, Informação e Segurança do Estado.  
8. Ter o conhecimento de todos os elementos estrangeiros e mercenários 

associados a Legião Condor organizar as recepções e saídas do Chanceler 
Líder Nacional.  

9. Na ausência do Líder o Departamento de Serviços Secretos, Informação e 
Segurança do Estado toma o controlo indirecto do Partido.  

10. Cabe ao Departamento de Serviços Secretos, Informação e Segurança do 
Estado organizar o sistema de segurança do futuro ESTADO e o sistema de 
polícia Federal e Estatal.  

11. Os Directores deste Departamento têm acesso a todas as reuniões  
12. Organiza e estabelece a autorização de visita em qualquer lugar onde 

estejam os dirigentes máximos do Partido  
 

13. Deve ter uma semana antes a lista dos convidados membros do PARTIDO 
como assim, para qualquer evento a ser organizado dentro e fora do 
Partido ou do Estado. 

14. O Depatamento tem o direito de decidir quem  deve fazer ou não parte de 
uma actividade segundo as informações de cada pessoa  

15. O Líder  do Partido consulta sempre  o Departamento para sua informação 
sobre a situação interna do Partido e do Estado 

16.  O departamento pode ser dirigido por qualquer militante desde que prove 
a sua dedicação ao serviço do Partido e reuna as condições adequadas e 
aprovadas pelo Líder do Partido. 

17. Todos os membros selecionados para este Departamento  devem ter um 
caracter especial  e uma devoção extraordinaria para o Ideal do MUN e  sua 
Ideologia   
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DEPARTAMENTO DE GUERRA 
E ASSUNTOS MILITAR 
O Movimento de União Nacional sendo uma Organização Político-militar, Tem o 
Departamento de Guerra e Assuntos Militar para coordenar todos os trabalhos 
ligado a administração do serviço Militar. O Departamento de Guerra e Assuntos 
Militares é um Departamento autónomo dentro do Partido dirigido por um 
Director e Vice-director Coordenados pelo Chanceler Líder do Partido e o 
Secretário-geral. O Departamento é vasto onde tem três Gabinetes divididos em: 
Assuntos de Recrutamento e formação Militar Assuntos Administrativos do 
Exercito Gabinete de Guerra. Ao Departamento de Guerra e Assuntos militar 
compete-lhe o seguinte:  
1. Organizar o processo de recrutamento em Angola e fora do território Nacional 
2. Ter o conhecimento dos Campos de Treinos antes de serem enviado os recrutas 
3. Estabelecer condições adequadas para os militares: Isto é alimento, 
Fardamento completo, cuidados médicos e muito mais  
4. Negociar por Ordem do Chanceler Líder assuntos ligado a Recrutamento de 
Mercenáriose outras Tropas de Países amigos empenhados nesta nossa Missão  
5. Ter o controlo absoluto do Exercito manter a Ordem Disciplinar das tropas  
6. Estabelecer métodos de manter a moral dos soldados  
7. Ter o conhecimento e o registro dos elementos estrangeiros que vem de fora 
para juntarem-se com a LEGION KONDOR.  
8. Assinar os contractos militares com Mercenários e mais Organizações ligadas 
ao nosso Exercito.  
9. Acompanhar sempre o Chanceler Líder do Partido nas negociações dos 
assuntos ligado com o Exercito.  
10. Estudar minusiosamente a capacidade da Força e defesa do inimigo de agora 
até a nossa chegada em Luanda.  
11. Persuadir clandestinamente com o conhecimento da Direcção do Partido os 
oficias superiores das Forças Armadas de Angola no sentido de controlar a 
situação militar e convencê-los a cooperar com o Movimento de União Nacional 
onde devem ser prometidos continuar no Exercito Nacional  
12. Ter o controlo total do número dos militares e o registo de cada um.  
13. Ter conhecimento e o registo de cada militar falecido,  nenhum militar 
tombado deve ser esquecido isto significa o registro de cada Militar é uma 
obrigação. O Partido deve oferecer a cada Militar uma medalha do peito com o 
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seu nome e o número de matrícula  
14. O Departamento deve ter uma capacidade de encontrar soluções para 
evacuação de militares feridos e outros  
15. O Departamento de Guerra e Assuntos militares não tem a ver com os 
assuntos de família dos militares, pois todos estes assuntos são resolvidos pelo 
Gabinete do Secretário para Assuntos Interno.  
16. O Departamento deve junto do Estado Maior do Exercito Organizar a política 
da Ocupação de cada área libertada pelas nossas tropas Legião Condor  
17. Apresentar a lista dos nomes dos oficias subalternos patenteados pelo EMG- 
LEGIÃO CONDOR.  
18. Expor todos os problemas do Exercito nas Reuniões do conselho Político para 
serem debatidos  
19. O Departamento deve trabalhar em Coordenação com o Estado Maior 
General da Legião Condor  
20. A patente mais alta para o Director e o vice-director do Departamento é de 
Tenente Coronel a Brigadeiro por razões das suas funções mais altas dentro dos 
escalões Militar.  
21. Ter a certeza absoluta de que todo o militar jurou bandeira  
22. O Departamento estabelece junto com os Militares as leis e normas da Legião 
Condor para depois ser aprovado pelo Chanceler Líder do Partido. 

 
DEPARTAMENTO PARA  
AFRIKAANSE VROU LIGUE (A.V.L.) 
“Liga da Mulher Africana” 

 
A AVL é uma Organização interna do MOVIMENTO DE UNIÃO NACIONAL Partido 
Deusista. Ela trabalha com uma autonomia interna no seio do Partido para 
dispertar a mulher Angolana, trabalhar com segurança absoluta, na passagem da 
mensagem geral do Partido chegue a todas as mulheres da nossa Pátria.  
A AVL por ser uma Organização política Deusista com uma magna missão, tem o 
dever de não só, mobilizar a mulher para as fileiras Partidária, como também, 
mostrar a capacidade que ela pode ter como chave incontestável na mudança 
histórica da Providência da restauração do ser humano e da nossa Sociedade, em 
geral.  
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A mulher sendo a base para a  educação da Sociedade e a continuidade de 
Gerações, o M.U.N. cria a AVL como o orgão de congregação das mulheres, 
considerada e tida como o sustento moral do Partido.  
 
 A Afrikaanse Vrou Ligue,  é o Conselho de Mulher Angolana é a Organização que 
reúne todas as mulheres Deusistas do Movimento de União Nacional sem 
distinção de raca, crença religiosa ou idade individual de cada uma. 
Este Departamento reúne mulheres  de 26 aos 100 anos de idade. 
Compete a AVL o seguinte: 

1. Instruir a Mulher angolana no seio do Partido e não só. 
2. Estabelecer um projecto de mobilização e despertar a Mulher Angolana. 
3. A AVL é um Orgão onde todas as mulheres angolanas, de toda as raças que 

congregam. 
4. A AVL trabalha no sentido de manter a tradição da família na sociedade, 

uma vez que a Mulher é a base e o equilíbrio de uma  Familia que deve ser 
introduzida  na nova concepção da Sociedade. 

5. AVL induz a Mulher à sua responsabilidade  como pilar da sociedade. 
6. A AVL deve introduzir na Mulher angolana o espírito de batalhadora e de 

abandono de conceitos de que a Mulher é inferior ao Homem. 
7. A AVL trabalha na mobilização de todas as mulheres no apoio total das 

ideas do Partido. 
8. A AVL tem um estatuto e regulamento de ordem interna  além dos 

documentos jurídicos em que os seus dirigentes são regidos. 
9. A AVL tem uma bandeira  própria assim como um uniforme. 
10.   O Movimento de União Nacional tem um projecto de tornar a AVL no 

Órgão do ESTADO 

 
DEPARTAMENTO  PARA  
JUVENTUDE DEUSISTA (JU.R.G.E.N ) 
(Juventude Revolucionaria Guarda Especial da Nação)  
 
O  JURGEN é um orgão autónomo dentro do Partido que tem uma missão 
importante que é a educaçao da nossa Juventude, principalmente transmitir a 
nossa juventude que o Movimento de União considera como a base legítima, a 
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continuação de uma revolução que manterá a nossa dignidade, carácter, 
liberdade e independência, cujos valores o MUN se debate hoje por eles. 
Por considerar o papel da Juventude no Futuro Estado, o MUN estabelece o 
Departamento da Jurgen, como Instituição que deverá ultrapassar as fronteiras 
políticas e ideológicas em busca de união da Juventude Nacional. 
Dentro do Partido a JURGEN trabalha na educação e transmissão do Ideal do 
Partido e prepara a juventude para assumir os cargos a nível do futuro ESTADO. A 
Juventude Revolucionária é a Guarda Especial da Nação, além do Estatuto e 
regulamento de Ordem Interna, em que os seus dirgentes se submetem, o 
Departamento tem um estatuto e um Regulamento de Ordem interna especial 
para a juventude. 
Ao Departamento da JURGEN compete o seguinte: 

1. Ensinar o Deusismo como Ideologia de base para restruturar a nossa 
Sociedade. 

2. Ensinar e incentivar entre a juventude o espirito Patriótico como um Dever 
De um bom cidadão. 

3. Transmitir a verdadeira história de Angola a Juventude. 
4. Criar líder que deverão dirigir a Nação no futuro onde o racismo, tribalismo 

e a corrupçao, devem ser  intendidas como crime contra a segurança do 
ESTADO. 

5. Compete a JURGEN ensentivar a juventude o espírito do desporto,  
acampamento/convívio, Trabalho, resistência, decisão, eficaz e obediência 
absoluta. 

6. Induzir a juventude dos valores da Sociedade, onde o respeito pelo mais 
velhos é um dever. Cada Jovem deve consciencializar-se de que  um dia 
também chegará à velhice e necessitará de ajuda  dos outros jovens. 

7. Introduzir na junventude o espírito de camaradagem entre rapazes e 
raparigas com direitos e deveres iguais.  

8. Incentivar a juventude de participar nos serviços obrigatórios do Exército e 
Polícia do ESTADO, depois do fim dos estudos secundário, antes de 
ingressar em qualquer formação Universitária ou Estudos Superiores. 

9. Introduzir na mente da nossa juventude o espírito de luta, de batalhar e 
nunca desistir. 

10.  Ensinar a nossa Junvetude o respeito absoluto pelas Intituições 
estabelecidas pelo ESTADO tais como: a Constituição, o Hino Nacional, a 
Bandeira, os edifícios do Governo Federal e Estatal, como lugares de 
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respeito onte se trata os Assuntos  que regem a governação da nossa 
Nação. 

11. A juventude deve exaltar com orgulho, determinação o Hino à bandeira do 
Partido e do Estado. 

12. A Juventude, por ser a Guarda Especial da Nação, deve estar sempre atenta 
na defesa do Partido  e do Estado, vigiar atenta e permanentemente, por 
forma, que não se infiltre na nossa Sociedade elementos estranhos e 
nefastos que possam destruir a nossa Sociedade unida e harmoniosa, onde 
Negros, Brancos e Mestiços são irmãos, com um só dever e missão, 
proteger o ESTADO e manter a ordem, a disciplina e ser o exemplo absoluto 
para herdar valores do ESTADO de amanhã. 

13. Incentivar a juventude na aprendisagem da língua Afrikaans e uma das  
línguas nacionais à sua escolha. 

14. Insinar a respeitar a Hierarquia do Partido e da Nacão. A JURGEN tem um 
uniforme próprio. 

15. Proteger e cuidar dos bens Públicos, Retundas, Edifícios, Ruas e Avenidas, 
Parques, Praias, Feiras, Cinemas  Sala de Espectáculos, etc.. 

16. Ecentivar o espírito de Trabalho beneficiário e/ou comunitário, 
voluntariosos em prol da Sociedade. 

17. Incentivar o espírito de Estudo e de formação académica. 
18. Incutir a juventude para o espírito de auto-estima. 
19.  Criar e incentivar a juvetude o espírito de sacrifício pelo Líder, pelo chefe, 

pelo dirigente, pelo colega, pela família, pela sociedade e pela Nação. 
20.  Aceitar qualquer missão que lhe for confiada como um desafio a vencer. 
21.  Procurar a juventude acredite plenamente na existência de Deus como o 

Ser Superior, e considerar-se como um soldado celestial.  
22.  Organizar marchas  pelas avenidas da Cidades e vilas com Bandeiras e 

pancartes com dizeres de apoio ao Governoe a Nação entoando canções 
Revolucionárias no sentido de afirmar a sua devoção  ao ESTADO 

 
A JURGEN tem um lema próprio pronunciado com força e energia: “A PÁTRTIA 
NÃO SE NEGOCEA, MAS DEFENDE-SE… QUE DEUS SALVE A PÁTRIA”. 
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SECRETARIADO GERAL  

DO PARTIDO 
 
O Secretariado Geral é o Orgão Executivo do Partido, é dirigido directamento pelo 
Secretário Geral do Partido.  
O Secretariado Geral é composto por Gabinetes  dirigidos pelos Secretários e vice- 
Secretários nomeados pelo Chanceler líder do Partido. 
Os membros do Secretariado Geral do Partido podem ser sugeridos por qualquer 
membro do Partido, para depois serem considerados e nomeados para os 
diferentes cargos dentro do Orgão Executivo.  
 

OS SECRETÁRIOS  
 

14. Gabinete do Secretário Geral do Partido 
15. Gabinete do Secretário para Assuntos Internos  
16. Gabinete do Secretário para Finanças 
17. Gabinete do Secretário para Informação, Imprensa e Mídia 
18. Gabinete do Secretário para Arquivos 
19. Gabinete do Secretário  para Saúde  
20. Gabinete do Secretário para Educação 
21. Gabinete do Secretário para Mobilização e Propaganda 
22. Gabinete do Secretário para Formação de Quadros 
23.  Gabinete do Secretário para Tesouraria  
24.  Gabinete do Secretário para estudos da Língua Afrikaans 
25.  Gabinete do  Secretário para Estudos e Organização da história de Angola 

(recomenda-se um negro e um branco por razões históricas e Documentação fotos livros videos e outros ) 
26. Gabinete do Secretário para projecto de Agricultura, Pescas, Café e 

Minérios  
27. Gabinete para Assuntos Federais 
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GABINETE PARA  
ASSUNTOS INTERNO DO PARTIDO 
 
O Gabinete do Secretário para Assuntos Internos tem a responsabilidade de 
resolver todo tipo de problemas que os membros do Partido apresentem, desde 
alojamento, viagens, formação, apoio, documentação, remunerações, assuntos 
sociais, conflitos, comemorações , etc.. 
O Gabinete do Secretário para Assuntos Internos deve ser capaz de solucionar os 
problemas dos membros no seio do Partido com imparcialidade e com uma 
personalidade de um verdadeiro líder baseando-se na linha do pensamento 
filosófico do Partido usando os ensinamentos Deusista. 
A movimentação dos membros do Partido em momento de guerra, para qualquer 
sitio, deve ser coordenada e assinada pelo o Gabinete do Secretário para 
Assuntos Internos. 
A deslocação dos dirigentes do Partido para dentro e fora do território ou de 
qualquer visita Internacional como os Midia nas áreas libertadas, deve ser 
autorizada pelo gabinete para Assuntos Internos , que poderá trabalhar junto e 
em conecção com os Serviços Secretos da Organização.  Compete ao Secretário 
para Assuntos Internos: 

1. Assinar todas as Fichas  de Inscrinção dos membros do Partido 
2. Assinar os cartões de membros do Partido 
3. Responsabilizar-se pelas viagens ou deslocação de qualquer dirigente do 

Partido ou membro que esteja em Missão de Serviço. 
4. Resolver questões de alojamento dos dirigentes do Partido no Estrangeiro 
5. Em tempo de Guerra ele trabalha em conexão com o SSI onde deve ter o 

conhecimemnto de todas actividades internas do Partido  
6. Nas Zonas libertadas pelo nosso Exército devem ser administradas pelo 

Secretário para Assuntos Internos que Organizará as áreas como  estrutura 
de ESTADO. 

7. Todas as questões ligadas as familias dos militares e políticos devem ser 
resolvidas pelo  Gabinete do Secretário para Assuntos Internos. 

8. O levantamento de orçamento para as grandes Comemorações, pagamento 
de Hoteis, viagens, compra de material didático do Partido, é da inteira 
responsabilidade do Gabinete do Secretário para Assuntos Internos. 
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GABINETE PARA  
SAÚDE 
 
O  Gabinete do Scretário  para Saúde é o Gabinete responsável para projectos  de 
saúde onde é constituído um Gabinete de Médicos que têm a missão de estudar e 
eloborará projectos do Futuro Estado e o Gabinete de apoio Social no seio do 
Partido. 
O  Partido deve primar os serviços de saúde para garantir  o bem estar fisico e 
moral dos membros do Partido, civis e dos militares. 
Este Gabinete será extremamente importante nos momentos de Guerra por 
razões de assistência aos militares e outros dirigentes que estarão na frente das 
operações militares.  
Deverão efectuar os primeiros socorros e preparar evacuações, a civis ou 
militares, desde que necessário. 
 

GABINETE PARA  
EDUCAÇÃO 
 
A Educação sendo uma das prioridades da nossa Organização, o Gabinete do 
Secretário para Educação deverá elaborar e organizar os futuros projectos sobre a 
Edução Nacional. O Gabinete deverá Consultar o sistema de Educacao Europeia 
Americana e Chinesa com distaque na matemática, química, biologia e  
engenharia. 
No período de guerra a Educação não poderá parar, mas sim continuar até o  
Partido derrotar o governo do MPLA. 
Neste sentindo o Gabinete do Secretário para Educação deverá estabelecer  o 
sistema de ensino  nas Zonas libertadas  não importa em que condições  mesmo 
em situação de Guerra. 

GABINETE PARA  
FINANÇAS 
 
O Gabinete do Secretário para Finanças deve ter um papel muito importante na 
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coordenação e na movimentação das actividades económicas da Organização e o 
controlo/balanço sobre os contratos assinados com os nossos aliados. Os 
Documentos considerados secretos serão encaminhados para a Chanceleria. 
 
Todo tipo de pagamento de valores deverá ser efectuado pelo o Secretário para 
Finanças. 
Nenhum líder ou membro deverá receber dinheiro em mão de qualquer pessoa 
ou entidade com carácter duvidoso, de outro membro do Partido, mesmo 
tratando-se para fins da actividade do Partido. 
 
O Gabinete do Secretário para Finanças deve ter o conhecimento de todas as 
entradas e saídas de dinheiro  ou de material vindo de qualquer parte do Mundo.  
As doações Internacionais, como cheques, estarão sob a coordenação do 
Gabinete do Secretário para Finanças e os bens materias serão encaminhados 
para o gabinete para os Assuntos Internos que, pela sua competência efectuará a 
distribuição com base num relatório transparente ao Secretário Geral do Partido, 
que por sua vez, informará por escrito o Chanceler Líder do Partido. 
 
O Gabinete do Secretário para Finanças devera ter o conhecimento do orçamento 
de qualquer actividade 3 meses ou 21 dias antes, para submetê-lo à apreacição e 
aval do Secretário  Geral ou ao Chanceler  Lider do Partido e ao Conselho Político 
 
Além do Chanceler e o Coordenador Geral do Partido o Secretário para Finanças 
tem os códigos das contas do PARTIDO nos Bancos. 
  
O Secretário para Finanças não pode ordenar o levantamento de dinhero do 
Partido aos Bancos Internacionais sem a assinatura do Chanceler líder do Partido 
ou com o att. do conhecimento do Secretário Geral do Partido no caso do 
chanceler  e do Chairman Deputy do Partido estejam atarefados com as outras 
assuntos importantes da Organização.  
 
Todas as movimentações Bancárias que se realizem, devem sere sustentadas  por 
documentação comprovativa e anexados os recibos, facturas e outros.  
 
Tudo deve ser tratado com transparência e assinado pelo o Secretário para 
Finanças.  
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O Orçamento Geral do Partido deve ser gerido pelo Gabinete do Secretário para 
Finanças, depois de ser debatido pela Câmara de Representantes e rebatido e 
aprovado pelo Conselho Político , assinado pelo Chanceler o Líder do Partido e 
publicado pelo Secretário Geral, devendo o Secretário para Informação ter a 
responsabilidade de divulgar a informação por todo o território Nacional e pelas 
Commissões Políticas do Partido. 
 

GABINETE PARA  
MOBILIZAÇÃO E PROPAGANDA 
 
O Gabinete do Secretário para Mobilização e Propaganda é um Gabinete  
estratégico e muito importante no seio do Partido. 
O Secretário para Mobilização e Propaganda deve ter os dados estatísticos do 
Partido. 
O Gabinete do Secretário para Mobilização e Propaganda deve organizar 
encontros para troca de experiências por forma a criar bom ambiente e espírito 
de fraternidade no seio da Organização.  
Deve organizar Comícios nas Zonas recuperadas para introduzir e propagandear o 
nosso ideal,  as razões  e finalidade da guerra e o projecto do Estado novo que é o 
desafio de todo o membro do Partido, sob orientação do chanceler e da Direcção 
Geral. 
 
É da inteira responsabilidade do Gabinete do Secretário para Mobilização e 
Propaganda transmitir, não só, a esperança ao povo em todo o território nacional 
onde estiverem as nossas representações ou nas áreas libertadas, mas também 
mostrar que na realidade temos a verdadeira solução para o povo Angolano, por 
forma a  levar as pessoas a mudarem de opinião sobre o Estado, e a concepção 
africana para a Sociedade e a Política Angolana. 
 
Todos os membros devem ser mobilizados , transmitir-lhes as normas básicas de 
uma Sociedade organizada e civilizada adequada aos nossos dias. 
O Gabinete do Secretário para Mobilização e Propaganda deve estar preparado a 
educar as populações e mostrar que devemos mudar a concepção africana sobre 
a Sociedade humana e tornarmos iguais às Sociedades desenvolvidas  Com a  
finalidade de sermos o primeiro País em África a ser reconhecido e considerado 
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desenvolvido. 
 
O Gabinete do Secretário para Mobilização e Propaganda deve ser a primeira a 
mostrar a imagem daquilo que a nossa direcção quer para a Angola. 
O Gabinete do Secretário para Mobilização e Propaganda deverá controlar todas 
as actividades de lazer e recreativas de modo a manter o espírito de um povo 
unido à volta de um só ideal e uma só ideologia a Cosmosvisão. 
O Gabinete do Secretário para Mobilização e Propaganda deverá viajar para toda 
a parte onde se encontrar os nossos representantes para poder entrar em 
contacto com as comunidades angolana, espalhadas pelo mundo.  
O Gabinete do Secretário para Mobilização e Propaganda deve trabalhar para 
insentivar à aprendizagem da lingua afrikaans e de propagar a nossa filosofia 
como a única para mudar o curso histórico de um País Africano, ruído pela 
corrupção, tirania, racismo, tribalismo, ignorância e falta de creatividade para o 
desenvolvimento do país.  
 
O Gabinete do Secretário para Mobilização e Propaganda deve ser eloquente, 
forte, dedicado na causa das ideas básicas do Partido, inteligente falar mais de 
duas linguas Internacionais e uma ou duas línguas Nacionais incluindo o afrikaans. 
O Gabinete do Secretário para Mobilização e Propaganda deve estudar a forma 
de propaganda Judia e Alemã para a mobilização das Massas porque o 
Movimento de União Nacional vai necessitar de Muita propaganda  onde o lema 
de Mobilização é : total Propaganda. 
 

GABINETE PARA  
ARQUIVO  
 
O Gabinete do Secretário para Arquivos, tem uma importância capital dentro do 
Partido, o Gabinete serve para reagrupar todos os pertences do Partido desde 
documentação ao material que deve ser arquivado. Devem ter a responsabilidade 
do Secretário deste Gabinete, o Movimento de União Nacional sendo um Partido 
com uma enorme ambição para o bem do Estado, nessa base, deve saber 
preservar tudo que é arquivo  para poder ajudar a estabelecer um futuro Estado 
digno, não regeitando os valores culturais do povo Angolano. 
Tudo  o que estiver mais de cinco Anos deve ser considerado Arquivo importante, 
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assim todos os Departamentos e Secretariados deverão, entregar os seus 
documentos ou qualuquer objecto para serem arquivados por ordem de data 
eventos e lugares. 
Os únicos documentos que não serão arquivados pelo Gabinete de Arquivos são 
os considerados como classificados ou censurados, por colocarem a seguraça 
interna do Partido e do Estado, esses sim,  permanecerão no Departamento de 
Informação e Serviços Secretos do Partido. 
 

GABINETE PARA  
INFORMAÇÃO IMPRENSA E MÍDIA 
 
O Gabinete para Informação Imprensa e Mídia é responsável por toda a 
divulgação e informação, no sentido de atingir as Populações por meios de 
brochura, internet, vídeo, rádio e por comunicados. 
 
Todos os membros do Partido têm o direito de serem informados dos avanços e 
da evolução das actividades da sua direcção local e do Partido em geral através do 
Gabinete para Informação Imprensa e Mídia.  
Sobre o conhecimento da Direcção geral do Partido o  Gabinete para Informação 
Imprensa e Mídia deve estabelecer uma equipa privada que funcionará em 
parceria com o refrido gabinete, para o apreiçoamento do trabalho, por forma de 
estar pronto para informar todos os militantes e membros Partido. 
 
O encarregado para Informação deve ter uma larga rede de correspondência em 
toda parte onde estiverem as nossas representações (Comissão Política) para 
poder reportar as actividades, os factos e acontecimentos fora e no seio do 
Partido para manter todos os membros informados até mesmo o Chanceler Líder 
do Partido e os demais  membros da Direção. 
 
As informações devem ser reais, concretas e transparentes.  
As informações que dizem respeito à segurança Interna do Partido, não podem 
ser divulgadas, por questões de seguraça do Partido e da sua Política.  
O Gabinete para Informação Imprensa e Mídia deve ser composta de elementos 
com o conhecimento da informação e Propaganda; Por termos um inimigo 
malífico  que sabe usar a propaganda ao estilo Comunista, o Movimento de União 
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Nacional deve através do Gabinete para Informação Imprensa e Mídia usar os 
mesmo meios, mas melhor do que as tácticas Comunista, assim é  recomendado 
ao  Gabinete para Informação Imprensa e Mídia de estudar as estratégias de 
Propaganda usado pelos Judeus, Americanos e Nazista. 
A propaganda tem um efeito extraordinário, por isso o  Gabinete para Informação 
Imprensa e Mídia, deve apefeiçoar-se nessa área, planear bem e estudar a 
Propaganda a aplicar, para melhor edificar a força da sua Informação. 
 
No período de guerra o Secretário do Gabinete para Informação Imprensa e Mídia 
poderá viajar ou orientar a sua equipa dentro e fora das áreas recuperadas, à 
procura de informações.  
É da inteira responsabilidade do Gabinete para Informação Imprensa e Mídia de 
estabelecer o contacto com a midia Internacional e nacional para cobrir as nossas 
acções como parte de propaganda, para enfraquecer o MPLA e manter a 
Comunidade Internacional do nosso lado e convencê-los na legitimidade da nossa 
Revolução. 
O Gabinete para Informação Imprensa e Mídia deve trabalhar junto com o 
Gabinete para Mobilização e Propaganda.  
O Gabinete para Informação Imprensa e Mídia dirige o Jornal do Partido. 

GABINETE PARA  
FORMAÇÃO DE QUADROS 
 
O Gabinete do Secrtertário para Formação de Quadros é um dos Gabinetes mais 
importantes do Partido que serve para selecionar os membros e quadros do 
Partido,  que deve ser formado a nível do Partido em Angola ou fora do País. 
O Gabinete do Secretário para Formação de Quadros realiza Sessões de estudos 
académicos e capacitação dos membros do Partido. 
O Gabinete do Secretário para Formação de Quadros seleciona os membros  que 
devem ser emquadrados no Exército e os que devem permanecer civis. 
Ao Gabinete compete o seguinte: 

1. Organizar o processo de Emquadramento de membros para a formação 
académica. 

2. Acompanhar o processo dos membros a serem formados dentro e for a dos 
País.  

3. Tratar das bolsas de Estudo do Partido. 
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4. Organizar Workshop ou Seminários de esclarecimento onde são 
transmitidas as ideas do Partido, da Nação e conhecimentos académicos. O  
Gabinete do Secretário para Formação de Quadros convida oradores para o 
efeito.  

5. Trabalha na procura de contactos com Universidades a nível Internacional e 
Nacional para negociar bolsas de Estudo. 

6. O Gabinete do Secretário para Formação de Quadros, recebe os realatórios 
de todas as Comissões Políticas do Partido dirigido pelos Embaixadores-
Delegados do Partido, no sentido de saber a evolução dos membros e das 
suas formações. 

7. As oportunidades de formação é  para todos os membros do Partido onde a 
raça e o credo religioso não tem nada a haver com normas e requisitos  de 
qualificação para a formação Interna ou para uma Bolsa de estudo. 

8. O Gabinete do Secretário para Formação de Quadros, organiza o programa 
de capacitaçao dos membros com baixo nível de aproveitamento escolar 
para elevá-los a para um nível razoável, para permitir a sua capacidade de 
compreensão. 

 

GABINETE PARA  
TESOURARIA 
 
O Gabinete do Secretário para Tesouraria é o sector responsável por todo o 
sistema de controle financeiro, ou seja, todas as previsões de pagamento e de 
recebimento são administradas pela Tesouraria.  
Além disso, as liquidações dessas operações também são de sua 
responsabilidade, mesmo quando o pagamento ou recebimento é feito via 
sistema bancário. São também, função da Tesouraria acompanhar o fluxo de 
caixa, as contas bancárias, liberando recursos para pagamentos e para aplicações. 
Compete à Tesouraria desempenhar as seguintes funções:  
Assegurar a concretização das orientações financeiras definidas superiormente;  
Participar em reuniões periódicas de coordenação da Área de Administração 
Geral e Finanças;  
Elaborar propostas devidamente fundamentadas que visem à melhoria do 
funcionamento da Tesouraria e submetê-las a apreciação superior;  
Efectuar os recebimentos, de acordo com as Guias de Recebimento (Guias de 
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Receita) e dar o respectivo documento de quitação;  
Efectuar o pagamento das despesas devidamente autorizadas;  
Elaborar sempre a Folha de Caixa (Diário de Caixa);  
Elaborar o Resumo Mensal de Tesouraria;  
Proceder à guarda, conferência e controlo sistemático do numerário e valores de 
Caixa e Bancos;  
Controlar o movimento das contas bancárias, através do sistema informático 
instalado na Tesouraria, com o objectivo de poder elaborar o Resumo Mensal de 
Caixa;  
Assinar os cheques e ordens de transferência bancárias e recolher as restantes 
assinaturas;  
Efectuar os depósitos, transferências e levantamentos, tendo em atenção à 
rentabilização dos valores;  
Assistir à verificação do estado de responsabilidade do tesoureiro, efectuado por 
quém for nomeado para verificar os fundos, montantes e documentos entregues 
à sua guarda, através de contagem física do numerário e documentos sob a sua 
responsabilidade;  
Assegurar o depósito das receitas em instituição bancária e proceder ao seu 
registo no Diário de Caixa e no Resumo de Tesouraria;  
Enviar, mensalmente, para as o Gabinete das Finanças os originais e duplicados da 
Folha de Caixa (Mensal de Tesouraria), acompanhados dos duplicados das Guias 
de  Recebimento (Guias de Receita) e de todos os restantes documentos;  
Recepcionar os duplicados dos Diários de Caixa e dos Resumos de Tesouraria e 
arquivá-los;  
Executar outras funções que lhe sejam superiormente incumbidas pelo Chanceler 
Líder do Partido. 
 
Rotinas Mensais: 
 

Emissão mensal dos cheques em poder da tesouraria para conferência, na qual 
deve ser passado para a contabilidade a fim de efetuar os lançamentos de 
transferência do caixa para conta de cheques pré-datados, esse lançamento deve 
ser efetuado no último dia do mês, e o retorno no primeiro dia do mês 
subsequente. 
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GABINETE PARA  
ESTUDOS DE LÍNGUA AFRIKAANS 
 
O Gabinete do Secretário para estudos da Língua Afrikaans tem a 
responsabilidade de Organizar a política de aprendizagem rápida do idioma no 
seio do Partido.  
Tem a responsabilidade de adquirir o material adequado para a aprendizagem da 
língua e se for possível contratar professores capacitados para o leciamento da 
língua que é muito importante para a nossa Organização a nível da Região em que 
nos encontramos.  
O Português permanecerá como língua de comunicação oficial, seguida do 
Afrikaans. 
Esse Gabinete tem  a missão de entrar em contracto com os cidadãos angolanos 
que trabalharam na SADF, negros como brancos e que dominaram a língua 
Afrikaans, onde os que estiverem no activo poderam ser enquadrados na LEGION 
KONDOR e os outros serem emquandrados como membros do Partido e ajudar na 
aprendizagen da língua Afrikaans. 
Como o MUN no poder a lingua Afrikaans será promovido ao nível de ESTADO e 
tornar-se primeira língua, mantendo o Português e permanecer na CPLP. 
O Gabinete do Secretário para estudos da Lingua Afrikaans é o responsável de 
tradução das entrevistas com midia international. 
O Gabinete do Secretário para estudos da Língua Afrikaans tem como função 
estudar as possibilidades  de  estudos das línguas Nacionas para que sejam 
incluídas em activas a nível Nacional. 
Um estudo reforçado será feito para aumentar mais palavras vinda dos nossos 
dialetos com maior expressão em Angola, como sendo, o Umbundu, o Kimbundu,  
o Kikongo, o Tchokwe, por exemplo, a palavra gird que signifca dinheiro poderia 
se adicionar o termo Tchokwe Falanka que significa dinheiro dando-lhe 
simplesmente a autografia afrikaans: (falaanka). 
Este deve ser o Trabalho linguístico onde uma análise profunda da língua 
Afrikaans e as línguas nacionais incluíndo o Português, devem ser estudados já 
que o Português faz parte da origem do Afrikaans. 
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GABINETE PARA  
ORGANIZAÇÃO DA HISTÓRIA DE ANGOLA 
 
Se existe algo que angola sofreu demasiado foi à falsificação da sua história  o 
Gabinete do  Secretário para Organização da história de Angola tem uma enorme 
responsabilidade de iniciar o Processo de organizar as ideas centrais sobre a 
história de Angola, onde as ideias serão colocadas a público para os  historiadores 
serem convidados a participar  no processo do estabelecimento da História de 
Angola, bem como, também serem convidados os veteramos da FNL, MPLA, 
UNITA para participarem sem deturparem a verdadeira história por interesses 
políticos. 
O Gabinete do Secretário para Organização da história de Angola deve 
estabelecer já  a política defenida e organizada que vai utilizar na campanha de 
recolha de dados para a hostória de Angola, onde as Livrarias do Congresso norte 
Americano deve ser consultadas, assim como, os museus e o Governo da 
República Portuguesa devem ser consultados para ajudarem na recolha de 
elementos hitóricos e os próprios escritores africanos. 
A história de Angola será importante para o ensino primário, médio e 
Universtário, porque devem saber tudo sobre a veracidade da história Angolana e 
o Gabinete do  Secretário para Organização da história de Angola fará tudo para 
que nos eventos, sejam abordados temas com  factos mais ristes, como a da 
colonizaçao e a escravatura, sirvam não para ressucitar ódios, mas sim sirva de 
lição que jamais será vivida, onde hoje todos devamos estar juntos unidos para 
que o futuro do Estado seja brilhante para o seu Povo. (Por razões históricas recomenda-se 

um negro e um branco dirigirem este Gabinete em busca de factos, datas, dados, documentação, fotos, livros, vídeos, 

etc.). 
 

GABINETE PARA  
PROJECTOS DE AGRICULTURA  
PESCA, CAFÉ E MINERAIS. 
 
No sentido de podermos ter um Trabalho perfeito a nível do futuro Estado, o 
MUN estebelece este Gabinete no sentido de se fazer análises e pesquisas certas 
para o bem do ESTADO onde os desafios sao enormes  e que o nosso Governo 
não pode falhar nos seus primeiros 36 meses e, como a prioridade é a criação de 
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emprego para todos, erradicar a fome reduzindo assim a procura de alimentos, o 
nosso Partido, razão pela qual, é formado o  Gabinete do  Secretário para projecto 
de Agricultura, Pesca, Café  e Minerais que lhe compete o seguinte: 

1. Crier projectos Agrícolas  
2. Saber o que cada ESTADO é capaz e a sua capacidade de produzir em 

quantidade industrial. 
3.  Estabelecer mapas de levantamentos de dados  por cada ESTADO. 
4. Procurar e estudar o processo utilizado na era colonial para o cultivo do 

café e compararar o sistema, hoje utilizado pela Ethiopia que se tornou o 
maior produtor de café em África e sétimo no Mundo. 

5. A nossa ambinção é recuperar o lugar perdido, se o café continua 
consumido  no Mundo, então Angola deve tornar-se no primeiro produtor 
de café em África e avançar à conquista do mercado Mundial, razão pela 
qual este Gabinete de estudo deve fazer tudo ao seu alcance para ter as 
informações  concretas e reais para o País voltar a ser um grande produtor 
de café e saber quais são os maiores compradores de café a nível 
Internacional, e  manufacturar o nosso próprio café para o uso interno. 

6. Este Gabinete deverá de igual modo estudar mecanismos e estabelecer 
projectos de como o futuro Estado poderá avançar numa conquista  
industrial de Pesca para alimentar primeiro os cidadãos Nacionais e depois 
comercializar o produto com o resto de África e o Mundo. O GABINETE 
deve sentir-se livre e consultar qualquer membro do Partido  para  recolha 
de ideas e projectos. 

7. Estabelecer macanismos de como voltar a dar valor aos diamantes de 
Angola que perderam o valor por causa do tráfico de venda que involveu a 
UNITA e o próprio MPLA, razão pela qual, estudos minuciados deverão ser 
feitos para ver como será vendido o diamante de Angola.  

8. Este Gabinete deve estabelecer o processo de estudo de como poderá ser 
explorado o ouro o urânio, carvão mangnesio, algodão etc..   

 

GABINETE PARA  
ASSUNTOS FEDERAIS 
 

Por termos um projecto de um Estado Federal o Movimento de União Nacional 
não pode esperar ter o poder para iniciar os projectos do ESTADO FEDERAL, razão 
pela qual, as estruturas do futuro Estado devem já ser estabelecidas agora, para 
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que amanhã tudo seja mais fácil apresentar ao Povo e introduzir no Senado, para 
que as leis sejam redigidas  e a nova Estrutura do País seja divulgada no Diário da 
República. O Gabinete do Secretário para Assuntos Federais, tem a 
responsabilidade  junto do Gabinete de Plano e Projecto do Partido, realizar um 
estudo minucioso de cada Região de Angola sobre as suas riquezas, populações  
carácter e capacidade de produção, para poder conhecer-se melhor os recursos 
do País, para que, quando forem transformadas as Províncias em ESTADOS haver 
a mesma equitabilidade de apoio do Governo Federal aos Governos Estatais. 
O Gabinete do Secretário para Assuntos Federais tem a responsabilidade de ter 
toda a informação da estrutura usada no tempo colonial, incluindo nomes de 
cidades, ruas, rios, vilas, aldeias, largos, edifícios etc., também deve ter em sua 
posse os portais ou emblemas de cada cidade ou povoação usada no tempo 
colonial, ter o conhecimento das localizações das Estátuas erguidas no tempo 
colonial e pelo Regime do MPLA no sentido de se organizar as coisas como deve 
ser, no estabelecimento do ESTADO NOVO. 
Compete ao  Gabinete do Secretário para Assuntos Federais o seguinte: 
 

1. Conhecer melhor o clima e a fertilidadade agrícola de cada Província. 
2. Conhecer a demografia da população de cada Província. 
3. Através dos nativos de cada Província que militam no seio do nosso Partido, 

propôr as sugestões das respectivas Bandeiras de cada Estado, projecto que 
será levado ao nível Nacional para a sua aprovação. 

4. Estruturar devidamente cada ESTADO Segundo o projecto e programa do 
Partido. 

5. Propôr ideas  de como as Províncias que não tenham minerais para 
explorar, poderem ser aproveitadas para produzirem o que for mais viável  
para que nenhum ESTADO(província) sinta-se prejudicado por não ter 
matéria prima.   

6. Ter o conhecimento histórico de cada ESTADO para que  no futuro o 
Governo Federal reconheça em cada Estado a sua grandeza cultural e 
histórica. 

7. Ter o conhecimento de todos os lugares, cidades, vilas ou outros locais para 
que potencialize o Turística  do  País, como a cidade histórica de São 
Salvador do Mbanza Kongo,  as quedas de Kalandula, a Baixa de Kassanje, 
Sá da Bandeira, Nova Lisboa, as Pedras do Inga, Pungo a Ngongo, Serra da 
Leba, Tunda-Val, Cascatas da Huíla, cidade desértica de Moçamedes, 
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Fortaleza São Miguel de Luanda etc., esses lugares ou cidades devem ser 
reestruturados e reabilitados para servirem de ESTADOS turíscos  do nosso 
País.     
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ESTRUTURAS DE BASE 

 
 
JUNTA DE MEMBRO 
No sentido de organizarmos melhor o Partido a nível de população e levar a nossa 
mensagem até ao Povo inteiro, o Partido necessita de uma estrutura de base,  
onde congregam  todos os membros e militantes do Partido, recebam orientações 
submetam as suas preocupações no sentido de melhorar o  desenvolvimento do 
Partido.  
 
Neste contexto a palavra Célula não fará parte do nosso vocabulário por ser usada 
pelo MPLA como também nas estruturas comunistas, razão pela qual,o 
Movimento de União Nacional  susbstituirá a apalavra Célula por “JUNTA DE 
MEMBROS”.  
Para melhor coordenarmos uma Junta de Membro, é conveniente abordar a 
temática comunicação que é um método base de transmissão de mensagens que 
varia de local para local, de acordo com o estado moral e físico encontrado e o 
objectivo a atingir. 
A JUNTA DE MEMBRO é um orgão onde todas as ideias do Partido são 
transmitidas para os recém enquadrados ou qualquer membro que não tenha 
prmissão de particicpar em grandes reuniões.  
 
COMPOSIÇÃO DA 
JUNTA DE MEMBROS 
 
A Junta de Membros (JM) é composta por um número determinado de membros 
do Partido, e para melhor intendimento e coordenaçao, cada Junta é composta 
por 36 membros dirigidos por um lider que chamamos de: Gautelíder.  
0 Gautelíder é assistido por três elementos conhecidos como apoiantes e formam 
assim o fundamento de 4 posições para se sustentar as actividadaes políticas do 
Partido a nível de base. 
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Todo o Gautelíder faz parte da Direcção da COMISSÃO POLÍTICA dirigida pelo 
Embaixador–Delegado Representante Legal do Partido, independemente, de 
onde se encontrar.  
 
Cada Junta de Membro tem um nome particular, os nomes podem ser de animal, 
pessoas, ou até de qualquer membro do Partido ou fundador da mesma Junta, os 
nomes são atribuídos  em homenagem daqueles  corajosos que se destacaram no 
seio do Partido, esses nomes são dados pelos Embaixadores-Delegados do 
Partido, que são os líderes máximo na Representação do Partido. 
 
A organização de cada Junta de Membro é da inteira responsabilidade do 
Embaixador–Delegado que se faz representar em cada Junta de Membro por um 
Gautelíder. 
 
Todos os dirigentes no seio do Partido são líderes em diferentes escalões 
hierárquicos, em que cada um deve demonstrar a sua capacidade, devoção ao 
serviço do Partido para que haja um sucessor escalonado. 
 
No Movimento de União Nacional, não existem chefes, excepto no Exército 
“Legion Kondor”, o resto do Partido é dirigido sim por Líderes, porque o líder é 
aquele que tem a responsabilidade e é o elemento da linha de frente, dá o 
exemplo, faz primeiro antes de pedir que os Membros façam qualquer exigência 
do Partido. 
O Líder é o servidor dos servidores, o líder deve ser exemplar, dinâmico, 
resistente e conhecedor da causa sobre a existência do Movimento de União 
Nacional e capaz de transmitir o ideal total do MUN e defender a hierarquia e 
constituição do Partido. 
 

A FAMILIA DEUSISTA  
A Familia Deusista, é a estrutura de base a mais importante do Partido e da 
Nação.  
O Deusismo ensina-nos a importância da familia que é o núcleo da sociedade e da 
Nação o lugar certo para iniciar-se uma Revolução que possa mudar a Nação; por 
isso a Família deve ser o elemento básico do Partido onde Pai, Mãe e Filhos 
devem integrar o Partido, para que haja uma doutrina de herença ideológica, no 
sentido de manter acesa a chama da nossa Causa, que é devolver à Pátria a sua 
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grandeza e continuação da tradição de uma Nação digna, independente com 
indentidade, união, Patritiotismo e desenvolvimento. 
 
Ao longo da história humana e das Nações houve um conflito de ideas entre Pais 
e filhos, o que originou a degradação e queda de muitas Sociedades ou Impérios 
do passado. Muito das vezes o que os Pais defendiam durante toda a vida e 
acreditavam em ser o bem para o futuro para os seus filhos quando se tornassem 
homens e continuarem na mesma linha de orientação ideológica. A realidade era 
sempre diferente, os filhos depois de se tornarem-se homens, revoltavam-se 
contra aos princípios que os fez crescer, à custa de sacrifícios dos Pais. 
 
Razão pela qual o Deusismo ensiste na educação e na coesão familiar para que o 
Estado que preconizamos construir, permaneça até as futuras gerações. Os 
homens mudam de ideas, não é por causa da evolução, mas sim por causa de 
falta de segurança e a ambição do próprio homem, razão pela qual, ambiciona 
incançavelmente, por mudanças e isso é o conceito do homem decaído e 
imperfeito. 
 
Hoje através do Deusismo a Ideologia estabelecida como base, de como Deus 
funciona onde as suas característica podem ser encontradas através da sua 
crianção, mostra-nos que ele nunca mudou e nem vai mudar. 
 
Este deve ser o carácter de um Deusista; ser firme saber o que defende continuar 
a defender até ao fim e só há dois lugares para manter-se esta tradição : A família 
e o ensino escolar.  
O Estado e a evolução da tecnologia não podem destruir uma lógica que 
acreditamos ser a melhor e eterna para a nossa Sociedade, nenhum Membro do 
Partido deve apoiar-se na ideia de que a Evolução tecnológica  ou do tempo sirva 
como razão de uma revolução, como foi escrito no passado; hoje continuamos a 
ouvir e admirar as obras de Mozart, Haendel Bethovem, Bach, Luiz de Camões 
Shak Speers, Salazar, Jesus, Moisés, Noé, Abraham, Nginga Nkuvu, António 
Manuel Nsaku Ne-Vunda  e estes todos pertencem ao passado  mas as suas obras 
e actos  nunca serão igualados, isto é a visão do Deusismo. 
 
Se a Lei básica, é o ser humano  usar roupas para cubrir-se, desde os primórdios,  
não quer dizer que quando crescer e evoluir  a roupa deixa de ser importante,  a 
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verdade é que o homem deve continuar a usar as roupas  adaptando-se à sua 
idade, porque não poderá usar a mesma maneira de vestir , quando tinha dez 
anos  de idade e a de trinta anos. Mas a lei que é eterna, obriga o homem a 
continuar a usar roupas, adaptando-se ao seu crescimento. 
 
Isto significa que o ser huamano deve manter o ideal  estabelecido para o bem da 
Pátria  não importa o tempo da sua existência, somos obrigados adaptar a nossa 
época com o ideal estabelecido pelos nossos ante-passados. 
 
Em África existe um crime social que é a falta de transmição do Ideal histórico 
entre os mais velhos e os mais novos, e isso origina a fraqueza da continuidade 
dos valores da Sociedade, daí o surgimento de várias constituições, de vários 
sistemas e no fim nada muda, o continente continua a sofrer, uns tornam-se 
muito ricos e outros continuam paupérrimos. Enquanto isso, a constituição dos 
Estados Unidos da América que foi estabelecida em 1776 até hoje, é respeitada a 
monarquia da Inglaterra que foi estabelecida desde o ano de 519 Cerdicque por 
provavelmenete foi o primeiro Rei Anglo Saxon Wessex e a tradição continua até 
hoje e não há tecnologia ou evolução do Mundo que é capaz de estabelecer o  
sistema Inglês da Monarquia tal e qual a conhecemos, isto é, o que os outros 
fazem, foi porque descubriram as características de Deus  e estabeleceram nas 
suas Nações a base do idealismo eterno. 
 
Este é a nossa batalha, a nossa Missão, hoje com o surgimento do Movimento de 
União Nacional com um ideal baseado na União, onde o negro, o branco e 
mestiço devem conviver juntos como irmãos e de mãos dadas no erguer da 
Nação, ensinamos que só a união pode nos proteger de ambições dos Países 
potentes,  ensinamos que devemos devolver à nossa Pátria a sua Grandeza onde 
a corrupção o racismo, o tribalismo serão  considerados como crimes contra o 
ESTADO, este é o ideal da Sociedade que procuramos, mas se não formos capazes 
de transmitir o ideal aos nosso filhos  saibam que mais cedo ou mais tarde,  
haverá destruição, os negros matarão os brancos e vic-versa e a nossa acção de 
hoje, que acreditamos ser a mais Sagrada das nossas vidas, será inútil. 
 
Por isso devemos trazer as nossas famílias, nossos filhos e  esposas  junto de nós 
para que a nossa obra prima permaneça para sempre, porque isto é o que Deus 
preconizou para a raça humana viver em harmonia e sem distúrbios. 
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Não somos imortais e a qualquer momento morreremos, mas a nossa obra deve 
permanecer  eterna passando-a de geração a geração, para que os nossos filhos e 
netos não se revoletem contra o que estamos hoje a estabelecer como missão e 
Obra Sagrada. 
Esta é a razão que faz do Movimento de União Nacional mais do que um Partido 
Este é o Deusismo e quando o ESTADO puser em prática esta filosofia  tornar-se- 
á Deocrático. 
Por isso a Família  Deusista é o núcleo da base da existência do Partido e dos seus 
ideais. 
 
ESTRUTURA DA FAMÍLIA 
O partido divide a Familia em duas estruturas  baseando-se na língua Afrikaans 
onde a descrição da Família é vista em dois sentidos. 
 

DIE GISIN 
Este é a que chamamos a Família restrita composta pelos seguintes  elementos: 
Pai 
Mãe 
Filhos 
 

FAMÍLIA  
Este é o conjunto que chamamos a família alargada onde é composta pelos 
seguintes elementos: 
Patriarca Bisavô 
Avós 
Pai 
Mãe 
Filhos  
Primos e Primas  
Tios e Tias  
Sobrinhos e sobrinhas 
Netos e netas 
Ascendência Materna e Paterna 
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Cada Membro do Partido deve trazer dentro da Organização a sua GISIN e a sua 
Família, transmitir nela o ideal que estabelecemos, mostrar a importância do 
Partido para a nossa Sociedade, manter a nossa Bandeira do Partido dentro da 
Família ensinar a triologia  DEUS PÁTRIA e FAMÍLIA, ensinar o respeito, o valor e a 
consideração pelo ser humano, pelo nosso  próximo, vizinho, o Patriotismo, o 
respeito pela Hierarquia do Partido, do Estado e o sacrifício pela Pátria. 
Estes valores devem ser intoduzidos na família antes de serem ensinadas nas 
escolas e através do programa do  Estado.  
 

O MILITANTE  

O militante do Partido Deusista é aquele que está sempre na linha de frente a 
defender o ideal do Partido e que está sempre ao dispôr da causa e que cumpre 
relegosamente todas as missões que lhe forem incumbidas. 
Militante é a categoria  hierárquica acima de Membro. 
 
Os Militante são aqueles Membros que, mesmo sem cargo no seio do Partido, 
eles cumprem com as obrigações, pelas quais, jurarem bandeira do Partido, 
obedecendo  a todas as normas e leis do Partido, sem questioná-las. 
 
Para ser um bom dirigente deve ser primeiro militante do Partido.  
No seio do Partido os Militantes cumprem missões especiais em que os Líderes 
não possam fazer por motivos políticos ou de segurança. 
 
 

O MEMBRO 
O Membro do Partido é aquele que faz parte da nossa Organização e cumpre com 
o s requisitos exigidos pela Organização. Membro é  a primeira categoria de base 
do Partido Deusista . 
Todo Membro do Partido tem direito de ser considerado como tal e ter um cartão 
do Partido e ser considerado como efectivo do Partido.  
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NOMEAÇÕES 
 

a) - O chanceler é o líder do Partido e a ele compete a autoridade máxima de 
nomear e exonerar os membros da Direcção Central do Partido. 
b) - O chanceler propõe a candidatura do Chairman Deputy  do Partido   no 
Departamento Ideológico  para análise dos processos refridos na alínea a).  
c) - O Chanceler nomeia o Chairman Deputy do Partido  com o consetimento do     
Departamento Ideógico.  
d)-  O chanceler  nomeia o Secretário Geral do Partido 
e) O Chanceler nomeia os Comissários, Directores e os Embaixadores-Delegados 
do Partido. 
f) - O Chanceler nomeia o Secretariado geral do Partido através de sugestões de 
qualquer dirigente do Partido, depois do Departamento Ideológico declarar o 
membro apto ideológicamente  e os serviços secretos do Partido considerar o 
membro transparente, fiel e defensor da causa do Partido.  
g) - Para todas as nomeações, o Chanceler consulta o Departamento Ideológico 
para saber da avaliação ideológica do Membro a ser nomeado.  
h)  - O Chanceler nomeia os líderes máximos do Departamento Ideológico. 
j) - O Chanceler nomeia o membro através do  Decreto da Ordem de Espada que é 
a credêncial de reconhecimento e autorização para qualquer  membro funcionar 
com as responsabilidades e faculdades lhe são conferidas no seu cargo  e, uma 
carta do Lider do Partido será enviada ao Departamento Ideológico, ao 
Departamento de Informação e aos serviços secretos para seu conhecimento e 
providênciar protecção dos novos Membros.      
k) - Depois de ser nomeado o membro deverá participar na cerimónia de 
impossamento realizada pelo Departamento Ideológico onde faz o juramento de 
bandeira e o agraciado receberá uma cópia do Decreto da Ordem de Espada 
como recordação assinada pelo Chanceler. 
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EXONERAÇÕES 

Em caso de escândalo pelo não cumprimento de ordem e lei do Partido ou por 

escâdalo político, esse membro deve resignar ao seu cargo. 

O Partido não tem a tradição de exonerar, o membro que não cumprir com as 

normas do Partido ou apresentar incapacidade para o  fazer. Mas o Líder do 

Partido reúne com o Director Ideológico e o Director para Informação e Serviços  

Secretos para dar o seu parecer e tomar uma decisão, bem como, deve informar 

da evolução de cada membro e seu percurso como membro no Partido, cujo 

percurso  é seguido pelo Partido. O Líder do Partido Chanceler, entregará a carta 

de exoneração ao Departamento Ideológico onde o Membro será chamado e ser-

lhe-á pedido para renunciar no cargo públicamente.   Assim o membro não criará 

danos ao Partido nem à sua imagen como dirigente no seio do Partido. 

O Líder do Partido Chanceler, exonerá publicamente um membro do Partido em 

caso deste  ser nomeado para outro cargo dentro da Direcção. 

Todos os dirigentes do Partido devem criar a cultura de renúncia dentro do 

Partido  para salvaguardar a própria imagem  e não aparecer a público como um 

membro exonerado ignorando e menosprezando os seus erros. O assunto ligado 

a exoneração é tratado confidencialente entre o Líder do Partido, o 

Departamento Ideológico e o Departamento para Serviços Secretos e o Conselho 

Político, será o único orgão a ser informado da exoneração do membro. 

Para os membros da estrutura de base, não precisam vir a publico resignar os 

seus cargos, eles são chamados pelo Gabinete de Ordem e Disciplina  para serem 

informados da sua exoneração  e o relatório deve chegar ao Chanceler líder do 

Partido. 

Nenhum membro deve ser exonerado sem primeiro fectuar-se um processo 

Disciplinar escrito no Livro da Ordem e Disciplina do Movimento de União 

Nacional, cada acto disciplinar o membro deve assinar um documento onde 

tomará conhecimento da decisão disciplinar, ser-lhe mostrado toda 
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documentação disciplinar e de seguida será exonerado. 

São exonerados directamente sem acção diciplinar todos aqueles que forem 

acusados de : 

1. Racismo  

2. Tribalismo  

3. Corrupção  

4. Desobediência as Ordens superior 

5. Roubo e desvio de bens e dinheiro do Partido 

Por sermos uma Organização Político-militar exigindo uma ordem e coesão do 

Partido por termos uma Missão Sagrada de Libertar Angola,  sendo-nos exigido 

o conhecimento da causa, todos que forem acusados de fomentarem: divisão, 

agitação Política, Revolta, golpe do sistema estabelecido dentro do Partido, 

serão abrangidos pela condenação extrema, nomeadamente, terem de 

enfrentar um plutão de fuzilamente, depois de serem formalmente acusados  e 

condenados.    

O Partido tem todas as estruturas para serem resolvidas  todos os tipos de 

problemas que possam surgir para se evitar actos bárbaros que possam mais 

tarde manchar a imagen do próprio Partido e a perca negligenciada da vida de um 

membro. Acreditando sermos uma Organização Deusista com uma visão 

diferente, os membros têm, desde o primeiro dia que entrarem para o Partido, a 

responsabilidade e a influência no seio do Partido, onde todos somos importantes 

e iguais, com apenas um missão diferente, por isso o uso da Violência e de 

ameaça dentro do Partido entre Membros são altamente condenáveis e 

proibidas. 

O membro pode ser exonerado pelos seguintes motivos:  

1. Incompetência  

2. Motivos de saúde,  

3. Traição aos ideais do Partido  

4. Corrupção  
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5. Racismo  

6. Tribalismo  

7. Ameaça de segurança ao Partido e ao seu Líder 

8. Pedido de exoneração com motivos antes apresentados, reconhecidos e 

aprovados pelo Departamento Ideológico e o Chanceler, com os quais 

concordou. 

9. O resto do procedimento encontra-se no Regulamento de ordem Interna 

do Partido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Movimento  de  União   Nacional 

 

73 

 

 

A ORDEM DE ESPADA 

 

 

 

O Movimento de União Nacional sendo  uma 
Organização Política que acredita absolutamente na 
existência de Deus, fundada e educada na base da 
Ideologia Deusista, estabeleceu a ordem de Espada 
como aliança espiritual dentro do Partido onde os 
membros assumem as suas reponsabilidades de 
jurar e servir  Deus e a Nação no seio do Partido, 
respeitando e mantendo a hierarquia absoluta do 
Partido, aceitar a missão de ser soldado e agente 
celestial, onde acreditamos no poder espiritual além 
da visão humana.  
 
O Decreto de Ordem de Espada é um compromisso 
de sangue entre o individuo e o ideal do Partido 
para o bem da Nação, onde o juramento é a chave 
para o sucesso. 
O MUN usa a espada como o símblo de aliança do 
Partido com o poder e a sabedoria do além  mundo 

onde só Deus controla (o firmamento e o cosmo ).  
 
A espada sendo o símbolo de ordem, de justiça e poder, usado por anjos 
servidores de Deus, guardiões de grandes sociedades secretas, punidores, a 
espada é o símbolo da Ordem a ser usada para todas as cerimónias oficiais de 
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investimento de poder no seio do Partido. 
 
Todo o membro da Direcção deve ser condecorado com a Ordem de Espada. O 
livro da Ordem de espada será distribuído a todos para conhecerem as normas, o 
processo de nomeação, a doutrina da Ordem de Espada onde todos os dirigentes 
são membros dela. 
A Ordem de Espada não é uma sociedade Secreta, mágica ou Religiosa, mas sim 
uma Ordem de aliança entre os membros e Nação, através do Partido  onde  os 
elementos essenciais são: DEUS, PROMESSA,  PÁTRIA, FIDELIDADE e SEGREDO. 
Todos os membros da Ordem de Espada, devem perfeiçoarem-se, no que diz 
respeito ao SEGREDO e o AMOR AO PROXIMO só assim seremos diferentes em 
África, e podermos mostrar que somos verdadeiros revolucionistas  para o bem 
da nossa Terra. 
Para ser membro da Ordem de Espada deve acreditar na existência de Deus.  
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O JURAMENTO 

Eu________________________________________________________________ 

aceito respeitar os Documentos Juridicos  que regem esta Organização 

política a que faço parte hoje. A ceito respeitar a Hierarquia estabelecida 

no seio do Partido na base Ideológica, aceito e concordo não ser 

nomeiado em qualquer cargo ou responsabilidade no seio do Partido se 

não tiver os conhecimentos Ideológicos, aceito defender proteger o meu 

lider e servir a minha Nação atraves desta magna Orgnização Política, 

onde tenho a Missão e  a responsabiidade de ser um dirigente modelo 

responsavel ao serviço do ESTADO  através do Movimento de União 

Nacional. Juro nunca trair o meu Partido, Juro nunca trair o meu  Lider, 

juro nunca trair o ideal que me é apresentado hoje no seio do Partido para 

o bem da PATRIA, Juro -o por Deus, pela minha  Pátria  Angola e pela 

minha Familia. 
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LEGION KONDOR 
(Exército Revolucionário Patriótico de Angola ) 

 

 
Por razões política e estrutura que vive o País, o Movimento de União Nacional foi 
obrigado a estruturar-se em Partido Político-Militar com a única finalidade que é 
de derrotar o MPLA, estabelecer uma Sociedade diferente da que temos visto em 
África.  
Neste sentido foi criada a LEGION KONDOR como braço armado do Movimento 
de União Nacional. 



     Movimento  de  União   Nacional 

 

78 

A LEGION KONDOR não é uma organização Terrorista mas sim para-militar, 
comandos ligado ao Movimento de União Nacional MUN me busca da derrota do 
Regime dictatorial do MPLA no poder desde 1975. 
 
A Legion Kondor é estruturada como Exército convencional com equipamento 
aproriedado para uma Guerra convencional e ao mesmo tempo guerrilha. 
A Legion Kondor não é um Exército  terrorrista, mas sim o Exército de libertação 
do Povo e da Nação Angolana. 
 
A Legion Kondor é supervisionada pelo departamento de Guerra e Assuntos 
Militares, orgão dirigido por um Director nomeado pelo Chanceler Líder do 
Partido que é o seu Comandante em Chefe. 
 
A Legion Kondor não deve ser desmobilizada antes da derrota do MPLA, nenhum 
dirigente do Partido deve aceitar ou assinar a desmilitarização da Legion Kondor 
caso aocontrario o acto será considerado como traição ao Partido. 
 
Todos os Oficias superiores e inferiores da Legion Kondor devem saber que a 
UNITA não perdeu so a guerra por causa das Sansões aplicadass pela ONU ou pela 
força militar do MPLA mas sim pela continua traição e deserção dos Chefes 
militares  das FALA e Políticos de renome que se entregavam ao MPLA dito 
Governo em busca de solução e são estes desertores ja no lado do MPLA que 
tornaram a maquina de caça da própria UNITA.  
 
infelizmente hoje, todos os que  desertaram as fileiras  da UNITA podem medir o 
grave erro por eles cometido porque Angola encontra-se neste momento numa 
situação sem adjectivo de qualificação. 

 
ESTRUTURA 
 

A estrutura do exécito LEGION KONDOR conta com 19 cargos diferentes 
Começando na carreira , o soldado ocupa o posto mais baixo na hierarquia militar. 
Ao subir na carreira, ele obtém sua primeira graduação, tornando-se cabo 
O taifeiro é o soldado que ajuda na cozinha, no refeitório e no almoxarifado.  
Há três graduações: taifeiro segunda-classe (mais baixa), taifeiro primeira-classe e 
taifeiro-mor (mais alta). O posto seguinte na carreira também é cabo 
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SECÇÃO 
Grupo de 6 a 12 soldados 
 

PELOTÃO  
Grupo de 16 a 36 soldados 
 

AS ARMAS 
São as subdivisões básicas da tropa do Exército. As que atuam diretamente em 
combates são, a infantaria e a artilharia 
 

IFANTARIA  
É a arma composta pelos soldados que combatem a pé, usando de simples fuzis a 
mísseis de última geração 
 

ARTILHARIA  
É a área responsável pela operação de canhões, obuses (uma espécie de morteiro 
de guerra), foguetes e mísseis 
 

PELOTÃO  
Grupo de (16 soldados) 
 

ESQUADRÃO  
Grupo de 3 pelotões (48 soldados) 
 

COMPANIA  
Grupo de 3 pelotões +12 soldados  ( 120 soldados) 
 

REGIMENTO 
Grupo de 3 esquadrões (324 soldados). Ocupa um quartel 
GRUPO DE ARTILHARIA  
Grupo de (324 soldados). Ocupa um quartel 
 

BATALHÃO 
Grupo de 3 ou mais companhias (520 soldados). Ocupa um quartel 
 

BRIGADA 
Grupo que reúne regimentos, batalhões e grupos de artilharia (cerca de 3 a 5 mil 
soldados) 
 

DIVISÃO  
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Grupo de 2 a 5 brigadas (cerca de 10 mil soldados) 
 

REGIÃO MILITAR  
Grupo de uma ou mais divisões 
 

É o centro de controle que coordena a proteção das fronteiras do território, a 
mobilização das tropas, o transporte de suprimentos e toda a administração dos 
quartéis. A LEGION KONDOR estabelece 10 Regiões Militares que são: 

1. Cabinda -Chowa 
2.  Zaire - São Salvador do Mbanza Kongo 
3. Uige - Carmona 
4. Malanje –Duque de Bragança 
5. Lunda Norte - Frankettgart 
6. Moxico -Lusitánia 
7. Luanda * destruição total do MPLA e ocupar o Poder 
8. Bie - Savimbisberg 
9. Huambo –Nova Lisboa 
10.  Kwanza Norte – Salazar (Salazarville) 

 
COMANDO MILITAR  
Grupo de uma ou mais regiões militares 
É o centro de onde se supervisionam as missões da tropa. Nas suas atribuições 
estão o planejamento das ações do Exército e o preparo dos soldados de sua área.  
 

EXÉRCITO                                                                                                    
É o conjunto dos  comandos operacionais — ou seja, todas as tropas que compõe 
a LEGIO KONDOR 
 

 
 
COMPOSIÇÃO 
 

A Legion Kondor é composto de cidadãos angolanos de todas etnias, raça e credo 
relegioso. 
O Exército será apoiado por mercenários e por contigentes de Países amigos em 
África. 
A Legion Kondor é dividida em três forças Principais  
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11. Exército, Infantaria força terrestre e táctica de Guerrilha  
12. Força Especial  táctica de Marinha de Guerra 
13. Força especial, táctica de Guerra e ocupação de Cidades  

 
A Legion Kondor tem um fardamento especial diferente usada pelas FAA, todo o 
Exército tem os seus oficias superiors e inferiores patentiados  de sub-tenente a 
General e de soldado a Sargento. 
Todos os oficiais superiores e inferiores devem usar as suas patentes  
Todos os oficias superiores e membros do Estado Maior General da Legion 
Kondor são nomeados pelo Líder do Partido o Chanceler. O Estado Maior General 
tem o direito de nomear e pantentear os sub-oficias e militares. 
 
O Estado Maior General vai trabalhar em colaboração com os oficias militares dos 
Países aliados que formarão a coligação.   
Os mercenários não devem fazer parte do Estado Maior do Exército.  
 
O lema da Legion Kondor é : POR DEUS E PELA PÁTRIA ; Vir God en ons Nasie 
A Legion Kondor é composto de elementos militares angolanos novos recrutados, 
ex-militares do ELNA-FNLA, ex-militares da FALA UNITA, e ex-militares da FAPLA –
MPLA e desertores, retirados e ex-militares das FAA-ANGOLA, COMBATENTES DO 
ULTRAMAR  todos esses elementos  irão realizar as onfensivas até a capitulação 
do Governo do MPLA e o seu exército as FAA. 
Nesta fase os elementos do FAC serão convidados a juntarem-se a Legion Kondor 
só depois do Partido explicar a nossa causa da Luta  e a visão política que o 
Movimento de União Nacional tem para Cabinda como parte integrante e 
inseparável de Angola. 
 
Depois da Vitória, a Legion Kondor será dessolvida assim como o exército de 
libertação  e formar-se o Exército Nacional a “WEERMAG”  (Weermag= defesa em 
afrikaans= lê-se VERMAG) onde serão  incorporados todos os militares derrotados 
das FAA e recuperar alguns oficias das FAA, das FALA, da velha ELNA e FLEC-FAC,  
e a Legion kondor  tornar-se-á em “Afrikaanse-Legion” a Liga dos Antigos 
Combantes e os retirados no activo para a reserva. O lema continuará a ser POR 
DEUS E PELA PÁTRIA ; Vir God en ons Nasie. 
 
O líder do Partido, Chanceler deve nomear uma Direcção de 12 oficias superiores 
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que formarão a Estrutura da Legião Kondor e apresentá-la ao Líder do Partido seu 
comandanete em Chefe para aprovação junto do Conselho Político e o 
Depatamento de Guerra e Assuntos Militares.  
Os 12 membros a serem escolhidos  devem  ser elevados e patenteados pelo Líder 
do Partido Chanceler comandante em Chefe , no ranking de general onde alguns 
devem concluir a formação Militar e outros pela experiência que possam 
recapitular a táctica de Guerra actual e o respectivo armamento, para o qual, é 
exigivel o mellhor conhecimento de armas actuais. 
 
Os 12 membros terão a responsabilidade de orientar e acompanhar o  
recrutamento e a formação dos soldados, estabeleecr a strutura do Exercito . 
 
Os 12 elementos reúnem com o Líder do Partido Chanceler, o Departamento de 
Guerra e o Secretário Geral para análises de assuntos que dizem respeito a Legion 
Kondor. 
A Legion Kondor tem um Estatuto e um regulamento de ordem interna próprio 
onde estão descritas as normas e orientações da conduta do militar Deusista para 
a defesa e a libertação da Pátria, sendo a base do Exército Nacional. 
 
Todos os elementos angolanos que estarão encorporados na Legion Kondor, são 
primeiro membros do Partido e depois militares, razão pela qual, deverão estudar 
a filosofia do Partido como qualquer outro membro, educação que será 
administrada pele o Departamento de Guerra e Assuntos Militares através do 
Gabinete de Educação militar e a prática da língua Afrikaans. 
 
Depois da Victória do Movimento de União Nacional, todos os elementos 
militares angolanos da Legion Kondor serão patenteados de Sargentos a Generais. 
 
Os líderes oficias superiores da Legion Kondor  devem demostrar segurança e 
confiança em todos os aspectos e garantir aos angolanos através do Movimento 
de União Nacional que desta vez a Guerra será feita no menor curto de tempo, e 
ao assinalar-se a vitória celebrar-se-á a libertação total do Povo Angolano .  
 

 
 



     Movimento  de  União   Nacional 

 

83 

 
 
 
 
 

EMBLEMAS DO EXÉRCITO 
 

 

 
A LEI DE BASE NO EXÉRCITO 
 
A lei de base dentro da Legion Kondor é estabelecida com base em 7 Pontos: 

1. Disciplina absoluta 
2. Respeito pela Hierarquia absoluta  
3. Ordem absoluta 
4. Apresentação física absoluta 
5. Solidariedade pelo companheiro  
6. Cumprimento do Juramento - é algo sagrado 
7. Pela Pátria batalhar até o último homem 
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O fardamento completo é exigido para os responsaveis do Estado Maior General 
do Exército. 
Uma estrutura Jurídica e Disciplinar será estabelecida na Legion Kondor. 
Todo o militar deverá ter uma medalha com o seu número de matrícula militar 
“se tombar um camarada em combate”  e se não houver como recuperar o seu 
corpo, retirar-se-á a medalha do pescoço e entregar-se-á ao comandante directo 
que o reportará ao Estado Marior General ” Todos que tombarem pela Pátria 
nesta última batalha merecerão ser recordados e os nomes serão inscritos num 
monumento tipo  muralha,  a ser construída na Capital, por isso o uso da medalha 
é importante. 
 
O Chanceler Líder do Partido promove e despromove todos os Oficias superiores 
da LEGION KONDOR (de General do Exercito a Major), os demais patentes são 
entregue  pelos Chefes do Estado maior do Exercito (capitão a taifero) 
 

Hierarquia 
Do Exercito legion Kondor 
 

• Soldado 
• Taifeiro 
• Cabo  
• Terceiro-sargento 
• Segundo-sargento 
• Primeiro-sargento (cuida de tarefas administrativas) 
•Alfere 
• Aspirante 
• Subtenente 
• tenente 
• Capitão 
• Major (comanda companhias, esquadrões e baterias de elite, subordinadas 
diretamente ao comando militar) 
• Comandante  ( patente  entregue para aqueles bravos oficias ) 
• Tenente-coronel 
• Coronel 
• General-de-brigada 
• General-de-divisão 
• General-de-exército 
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• General-de-exército Chefe do Estado Maior General escolhido pelo Chanceler 
Líder do Partido e será conduzido para Chefe do Estado maior do Exercito 
Nacional de Angola “WEERMAG = DEFESA” 
 

 Marechal so em Angola  depois da Victoria e estabelecimento da Ordem 
militar necessitariamos 12 Marechais para o País  

Que serão escolhidos e patenteados pele o Chefe do Estado o Líder Nacional e 
devem ser membros da Ordem de Espada ungidos pelos líderes Eclesiasticos 
superior da Igreja Católica e TongilKyoi estes 12 Marechais deverão ser a raiz 
incontestavel do Exercito Nacional que deve ter a tradição de defesa absoluta 
com um exercito bem equipado  materialmente e militarmente com um 
efectivo de 1 milhão de tropas para proteger  mais de 20 milhoes de cidadão e 
o território Nacional 
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 HIERARQUIA DO PARTIDO 

1. CHANCELER  LÍDER DO PARTIDO  

2. CHAIRMAN DEPUTY  

3. SECRETÁRIO GERAL  

4. DIRECTOR DO DEPARTAMENTO IDEOLGICO 

5. PRIMEIRO CONSELHEIRO 

6. DIRECTOR DO S.S.I. 

7. CHEFE DO EMG LEGION KONDOR 

8. DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE GUERRA & ASS. MILITAR 

9. COMISSÁRIO CHEFE DO DEP. DIPLOMTICO 

10. PRESIDENTE DA CAMARA DE REPRESENTANTE 

11. COMISSÁRIO  PARA PLANOS E PROJECTOS 

12. EMBAIXADOR-DELEGADO 

13. DIRECTOR DA CHANCELERIA 

14. SECRETÁRIOS MEMBROS DO SECRETARIADO 

15. DIRECTORA DA AVL 

16. DIRECTOR DA JURGEN 

17. MEMBRO DAS COMISSÕES POLÍTICA 

18. GAUTELÍDER 

19. APOIANTE 

20. CHEFE DE FAMILIA 

21. MILITANTE 
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OS SIMBOLOS DO PARTIDO 

A Bandeira 

A cor vermelha: representa a força, a tenacidade e o sangue dos 
inocentes derramado na libertação de Angola e o patriotismo.  
A cor branca: representa a Paz, Justiça e sinceridade. 
A cor azul: representa o orgulho Nacional, o desafio para o 
desenvolvimento  
A aguia de dupla cabeça dentro do escudo: representa o poder e a 
resistência  
As 7 Estrelas douradas: representam as 7 tribos e 7 linguas nacional. 
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O Emblema 

A aguia: representa o poder, a Resistência, autoridade e a força do 
Partido. 
As 7 Estrelas amarelas em forma da letra M: representam as 7 tribos e 
7 línguas nacionais de Angola, Umbundu, Kimbundu, kikongo, 
Ngangela, Kwanyama, fioti e Tchokwe,  
A Esfera armilar: representa o povo unido em laços firmes na 
divergência de raça e de língua, e a visão da descoberta da liberdade e 
do desenvolvimento.  
A Cruz vermelha (kreuzen): representa a filosofia do Partido escrita na 
base do Deusismo  
As Escrita em preta em Portugues: Movimento de União Nacional e 
Deus Pátria Familia 
A escrita em preto em Ingles: Unidos permaneceremos em Ingles 
Os ramos em ouro: representam a riqueza do País e a capacidade 
daprodução Agrícola que o País tem.. 
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O Hino 

 

 
 
A HEROINA  
 
(Híno do Partido)  
 
Pátria amada Angola  
Nós te saudamos com fervor  
És a fonte dos Herois para  
O novo século. o Ideal.  
Que reina a Paz e a União  
Do Norte ao Sul um só Povo  
Pátria amada, nossa Glória  
No Deusismo nós te construiremos  
Longe de ti  
O racismo e a opressão.  
Viva Angola  

Em Deus Venceremos 

 

* o hino ainda pode ser su 

bstituido ou re-escrito 
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A Marcha 

 

ANGOLA É NOSSA  
 
(Marcha Revolucionaria do Partido)  
 
Angola é nossa (7x)  
 
Ô Povo Heroico sem igual  
Num esforço estoico outra vez  
Tens de lutar, vencer, esmagar  
A vil traição pr’a triunfar  
Valor te dá o teres razão  
Angola é Nossa gritarei  
É carne, é sangue da nossa grei  
Sem esitar pr’a defender  
é pelejar até vencer (2x)  
Aos invasores  
Castigar com destemor  
Ancestral deter, destroçar,vencer,  
Descorraçar e gritar  
Angola é Nossa(2x)  
É nossa (2x)  

Angola Pátria Mãe 

*  a marcha é um velho hino de marcha que adaptamos a letra no 

contesto actual escutar a música no (www.youtube.com) versão 

postada por João Costa com o título- Angola é Nossa.  
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D E U S  –  P Á T R I A   - F A M I L I A  

 

U N I D O S   V E N C E R E M O S  

 

 

 

 

 

 

 

 

A BAIXO O RACISMO 

A BAIXO A CORRUPÇÃO  

A BAIXO O TRIBALISMO 

A BAIXO O REGIONALISMO  

PARA UMA ANGOLA LIVRE COM DIGNIDADE E 

GRANDEZA A SUA ALTURA 


