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“É Fundamental, uma nova força política, um novo 
pensamento, um novo Conceito sobre a Sociedade, que 
transforme o desiquilbrio actual, num novo equilibrio, 
beneficiando em geral o todo e trazendo justiça a um 
povo que foi injustiçado ao longo de séculos e em 
particular pelo Regime criminoso do MPLA !!” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Direcção do MUN 
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1. QUEM SOMOS 
 

Somos o MOVIMENTO DE UNIÃO NACIONAL uma organização política de Angola não 
legalizada pelo regime do MPLA, no poder desde 1975, com seu presidente como 
president da República desde 1979. 
O MUN é um partido político revolucionário que não nega ser considerado acerto Ponto 
armado a Organização  reagrupa todo o cidadão angolano (negros, brancos e mestiços) 
para a última solução.  
Somos um partido político organizado com objetivos claros. Sabemos de onde viemos, 
aonde estamos e para onde o País deve ser dirigido. O MUN é estabelecido na base de 
princípios de uma Ideologia: o Deusismo  e do sistema político  fundamentada na 
Deocracía. (Deocracía é diferente da democracia) e nos consideramos  Nacionalistas 
conservadores e apoiando uma administração Federalistas para o ESTADO 
 

2. O QUE NÃO SOMOS 
 
O MUN  não é uma Organização Terrorista, Tribalista, racista, regionalistas, todos 
aqueles que ainda respiram o sentiment racial  e que acreditam que ser angolano  tem 
haver com a cor da pele, raça, pertencer a uma etnia privilegiada em Angola saiba que  
aqui não hà espaço para tal pensamento. 
Aqui reunimos todos com a idea de  estabelecer um País multi-racial, ecumenico, um 
Estado com direito e respeito onde os valores do ser humano são respeitados segundo a 
lógica e não a libertinagem. Somos uma Organização que se considera Patriotica, 
Conservador e Baluarte do Povo em busca de uma Nova Nação introduzindo uma nova 
concepção da Sociedade onde Umbundu, Kimbundu, Bakongo, Kwanhama, Ngangela, 
Tchokwe, Mubinda, Negros, Brancos e Mestiços são e devem ser considerados cidadãos 
de ANGOLA onde niguem deve ser julgado pela sua aparência física, genero, raça credo, 
mas sim pela dimenção patriótica e dedicação pessoal pela Nação. 
Pegar uma arma  ou um pedaço de ferro, catana como fizeram os nossos Pais em 1961 
contra o colonialismo para defender-se, não significa Terrorismo mas sim indignação e 
defesa contra aquilo que lhes foi imposto a viver, como no nosso caso actual onde 
somos obrigados a respirar  o irespiravel forçados a viver como animais pela Ditadura  
desde 1975, onde perdemos o sentido da Familia, o Patriotismo, tornamos egoistas 
vivendo ao mercé de Deus cada um por si, por isso, no meio deste tanto sofrimento, 
injustiça corrupção, anti-valores a revolução torna-se DEUS, unica saida,uma obrigação 
e QUANDO A REVOLUÇÃO TORNA-SE UMA OBRIGAÇÃO “LUTAR É LEGÍTIMO”, 
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3. AONDE NOS ENCONTRAR  
 

Por não ser legalizada  pelo Regime de Luanda, a nossa Organização está em toda parte, 
estamos trabalhando duro em Angola na mobilização e estamos em Africa, Europa, nos 
Estados Unidos, mesmo na Ásia. Em toda parte onde se encontra a nossa comunidade 
angolana   se olhares bem com os olhos de revolucionário onde reunem os angolanos, 
encontrarás um de nós e logo que descubras pede o seu enquadramento, nem sempre 
os nossos Membros estão de casaco e gravata lembramos lhe que estamos numa 
Revolução as vezes muito simples até de sapatilha num bar, numa festa, num 
restaurante, encontro de familia e muito mais  simplesmente fica atento e ouviras mais 
a palavra “Compatriota” aí daras conta que estas perante um de nós. 
 
Nossos líderes  trabalham na Europa e América alguns em África. Não se surpreenda, se 
fores  contactado por um dos nossos membros da direção, porque o Partido pode 
mover os nossos quadros em qualquer lugar com qualquer tipo de missão para 
contactar Organismos, Governos, Políticos, Oficiais militares de qualquer país, qualquer 
individu que acreditamos ser peça fundamental para o futuro Governo ou em qualquer 
cargo do Estado, no seio do Partido, órgãos de informação, todas estas Missões são 
ordenadas pelo nosso líder, o chanceler do Partido. Falando em Chanceler, o 
Movimento de União Nacional não usa o termo presidente Palavras como 
excelenstissimo, sua excelencia  não fazem parte do nosso diccionário político, para se 
referir ao numero um do Partido, usamos simplesmente a palavra “Meu Líder” tudo no 
singular, ou “Meu Chanceler” em caso de protocolo oficias.  
Se núnca foste contactado por um de nós e que não consegues localizar um dos nossos 
membros no seio da Comunidade angolana, não te desaníme, visita nos na nossa pagina 
do facebook: Movimento de Uniao Nacional-Angola  e faça o teu pedido de adesão, ou 
podes nos contactar por via email: Email : info@mun-patria.com  
apresenta-se  faça qualquer pergunta, peça uma ficha de Membro , saiba que aqui todos 
valem  não importa o seu sotaque a cor da sua pele a sua personalidade, a sua origem, 
como se veste, lembre-se sempre que  esta é uma Revolução onde o nome de familia 
não vale, o que é mais importante é a sua própria decisão de ver Angola mudar, não 
tenha duvida  agora você pode mostrar ao teu País quanto  vales. 
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4. QUANTOS SOMOS NÓS 
 
O Movimento de União Nacional é uma grande organização política com uma estatística 
grande de adesão estamos reagrupando um grande número de cidadãos angolanos  
negros, brancos e mestiços prontos para a solução final. 
Nos encontramos na Europa em oito Países, nos USA, CANADA, Brasíl e em África. 
  
Temos muitos jovens, homens e mulheres prontos para reivindicar as suas terras, aqui 
não vale se es Umbundu, kimbundu, kikongo, Ibinda, Tchokwe, Ngangela, Kwanhama, 
negros e brancos ou mestiço, jovens e velhos, pobres e ricos todos, bonitos e feios 
somos filhos da Pátria amada Angola já não hà tempo para separação, usar uma etnia 
para fazer a Revolução e dominar as outras,  o tempo chegou aonde a sua inteligencia 
faz diferença.  
 
Esta vez somos proibidos de falhar, os erros não são permitidos se achares que estas 
vulneravel em cometer erros graves, como muitos da UNITA e da FNLA cometeram na 
luta contra o MPLA, então é melhor aguardar no fim do cenário para gritares Victoria e 
deixa para os  herois a tacha e a Missão mais Sagrada da nossa hostória ser realizada, 
mas saiba que esta vez todos somos importante  porque esta é a última chamada. 
  

5. O NOSSO OBJETIVO 
 
O MUN estabeleceu uma Missão bem específica, não vamos agir como a UNITA que 
chegou aponto de ocupar 85% do País, mas como sempre aceitava negociar com o 
MPLA  e fazer acordos, enquanto isso o MPLA por ter o controle do petróleo dava tudo 
ao ponto de vender até o País para permanecer no poder e tomar vantagem no campo 
de batalha usaram esta tactica até chegar  ao ponto de aniquilar toda a UNITA que hoje 
só ficou carcaça, como dizia o velho Sapalo: cobra morta que foi forçado a render-se sob 
cobertura política da palavra entendimento do Luena enquanto nada houve de 
entendimento porque todos soubemos que estavam a ser mortos pela  fome onde para 
muitos só faltava mais 30 dias para padecerem nas matas  tudo porcausa dos próprio  
erros cometidos. 
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De imediato temos apenas um objetivo que é: marchar 
em Luanda, libertar o País contra o sistema corrupto do 
Regime do MPLA. 
 
Infelizmente soubemos que sempre foi impossivel alguem abandonar o poder 
principalmente quando ja dirige hà varios anos  porque eles pensam não só em 
permanecer no poder mais sim o que sera deles depois de tudo o que ja fizeram: 
pensam nos seus crimes  que podem ser o mestre do destino das suas vidas daí a 
solução é continuar a lutar até não aguentar mais… este é a realidade e lógica das 
ditaduras e tirános.  
Mobutu não quiz sair, Saddam Hussein, Manuel Noriega, Muhamar Kaddafi, Hosni 
Mubarak, Benito Mussolini, Salvador Allende, Rafael Trujillo, Fulgencio Batista, Nicolae 
Ceaușescu, Samuel Doe, todos estes líderes  ninguem pensou em abandonar mesmo 
sabendo que o Povo ja estava cançado deles  todos tiveram o mesmo destino porque é 
a sina dos ditadores. 
 
Por isso a escolha de forma em que eles querem ser derrotado depende só mesmo 
deles  nos só temos a dizer : jamais seremos enganados nas políticas da filosofia falsa de 
se aproveitar da Democracia.  
 
O MPLA deve escolher uma forma de sair no poder menos por via democratica que são 
as eleições que eles usam para se declarer democratas emquanto chegaram no poder 
com o nojo de pronunciar a apalavra democracia e asumiram o Comunismo e hoje 
sabem muito bem que a Democracia serve para cubrir todo tipo de crime bastar saber 
como usar –la . 

  
Nós não vamos aceitar nehum acordo com MPLA estamos tomando todo o tipo de 
responsabilidade de todas as nossas acções, somos verdadeiros cidadãos Angolanos e 
que temos todo o direito como cidadão de trazer novas idéias para o nosso País razão 
pela qual nos sentimos livres para encontrar qualquer tipo de forma de derrubar o 
regime do MPLA.  
Se Deus não der, iremos ter com o Diabo para que Angola seja livre da maldição e da 
peste chamado MPLA. 
 
O MUN não está interessado em matar José Eduardo dos Santos, como ele fez, com 
Mfulumpinga Nlandu Victor, Jonas Malheiro Savimbi e aqueles que receberam 
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humiliação ao vivo até morrerem como Holden Roberto o Pai da Revolução angolana, 
mas ele mesmo tem o direito de escolher o seu destino como avançamos os nomes dos 
que fizeram o que ele faz hoje..  
Matar José Eduardo dos Santos não vai resolver o problema de Angola, porque até ele 
não é o primeiro presidente de Angola. Agostinho Neto que trouce o comunismo, 
morreu em 1979 e foi substituído por Dos Santos e as coisas pioraram, ele é quem fez 
com que Angola tornasse um Estado mais Marxista mandou jovens lutar, morrer na 
defesa do Comunismo.  
 
Hoje se substituir Dos Santos por um outro elemento do mesmo Partido a situação será 
ainda mais pior do que já está aquilo vai faltar adjectivo de qualificação.   
É  por isso que não nos  importamos com Dos Santos porque até ele tem familia , uma 
Mulher, filhos e filhas e netos angolanos e netos Zairenses para cuidar,  lembrando aos 
angolanos que durante todo o Reino do MPLA que está na recta final, eles  introduziram 
a política de considerar os nossos compatriotas do norte de Zairenses, langas  mas como 
Deus paga bem as coisas , na Casa do chefe deles o camarada Zè  nasceram verdadeiros 
Zairense ou langa atraves da filha dele Isabel e o genro dele Dokolo do Zaire (quem não 
conhece Dokolo? Filho de um businessman que trabalhou com Mobutu como homem 
de confiaça de negocio. Todos Zairenses 100%) por isso aproveitamos mandar um 
kandando aos compatriotas do Uige, Cabinda e Província do Zaire a não se preocuparem 
porque Deus sempre sabe como calar os maus e fazer a suas íra e pagar o KARMA 
porque até dizem que há uma filha dele zairense  isso jà é probelma dele, o MPLA e a 
oposição para nós isto não importa porque até eles ja estão no fim do seu Reino. 
 
Só abrimos este ponto para mostrar ao Povo o tipo de dirigentes que temos e que tipo 
de politica suja eles estão habituado a fazer, anos atraz criticaram o Partido MPRe o seu 
president Mobutu  chamaram lhe de ditador por estar no poder à muitos anos, hoje o 
MPLA e o dos Santos estão mais tempo que o Mobutu e o MPR, eles que habituaram a 
odear o Povo zairense por ter apoiado a FNLA e a UNITA hoje eles estão Là no Congo 
tornaram padrinhos dos congoleses com uma única razão o interesse da fronteira para 
não serem atacados, tudo por interesse macabre. 
Mas o Povo congoleses vai despertar e sabera  que  um dia o MPLA mandou matar os 
seus irmãos  onde até muitos dos angolanos morreram em nome dos Zairense “ só por 
usar pano e ter um sotque diferente de Luanda a nossa Capital…mata zairense…” o Povo 
não esquecerá 
 
Por isso o nosso único objetivo é derrubar o MPLA (incluindo o seu líder José Eduardo 
dos Santos), por isso estamos forçados a marchar em Luanda, em qualquer forma,  custa 



            Descubra-nos em 5 minutos         

 

11 

ovimento de nião acional        
 

o que custar este é o nosso objetivo que chamamos de  “Missão Sagrada” aonde 
convidamos a todos para juntarem-se a nós, e realizarmos aquilo que chamamos : “ a 
mudança do curso histórico da providência da nossa amada Pátria Angola”.   
vamos marchar juntos até Luanda o ultimo bastião deles e delá veremos se serão capaz 
de resistir na defesa de Luanda como os Nazistas defenderam Berlim em 1945, porque 
ser apoiodo pelo Povo como foi em 1992 contra a UNITA ja não se repetirá, bastar ver o 
que acontece hoje  em Luanda onde até adolecentes de 17 anosmexem com o MPLA 
dizendo:  “quando a Guerra é Necessária e urgente para mudarmos  o Governo ditador 
…”palavras escritas por um adolescente de 17 anos hoje preso pelo Regime… 
 

6. NÃO HAVERÁ MUDANÇA  
COM O MPLA EM ANGOLA 
 

Não haverá mudança com o MPLA, tudo o que eles fazem é para permanecer no poder 
e salvar os seus interesses vangloriarem-se .  
Eles sabem que têm feito muitas atrocidades em Angola e em Afrika eles estão 
envolvidos em guerras para destruir outros Países, apenas para seu benefício e da sua 
segurança, atacaram Zaire em 1997 audando Luarent Kabila,  Eles estavam na base para 
derrubar um presidente eleito democraticamente no Congo Brazzaville Senhor Pascal 
Lissouba, para colocar o amigo deles ex comunista General Sassou Ngwesso, enviaram  
tropas na Cote d’ Ivoir para combater ao lado do Laurent Gbabo e hoje duvidamos que a 
morte de Robert Guey em Abindjan seja orchetrado por MPLA, eles têm tropas na 
Guiné-Bissau Acçoes em São Tome pagaram milhões para a construção do Aeroporto de 
São Tome emquanto em Angola morre-se de fome e seca. 
Agora você deve se perguntar por quê tudo isso? 
 Não há nenhuma maneira de pensar que eles estão protegendo outros países, mas que 
eles estão controlando-os e garantir que eles (MPLA) estejam seguro no poder em 
Angola. 
 

Tudo o que não fizeram durante estes 38 anos a caminhode 40 não o farão em um 
mandato nem em dois mandatos;  agora pergunta-se asi mesmo  quanto tempo mais  
queres que o MPLA dirigea a nossa Nação? Se em 38 anos não hà distribuiram de âgua 
potável, electricidade  aos cidadãos você acredita que vão fazer isto em um mandato de 
5 anos? 
Isto é grave !!! estariamos a caminho de 60 anos com o MPLA no poder, e os que 
dirigem hoje sairão e os s eus filhos os substtuirão e você? 
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O Movimentos de União Nacional esta em contacto permanente e a trabalhar com 
muitas autoridades Congoleses dentro do Congo e nas suas Embaixadas a volta do 
Mundo  para lhes mostrar a verdadeira cor do MPLA e como eles usam o Congo 
Democratico não para o bem  do Povo Congolese os ditos Zairenses mas sim para o 
próprio bem do Regime de Angola  porque se o MPLA tivesse interesse do bem do 
Congo  estaria a lutar no Norte contra os M23 mas como  o interesse e so a nossa 
fronteira eles estão bem socegados  mas se a guerrra que está no Congo Democrático 
explodir no Baixo Congo aí o MPLA não vai dormir vai mandar  tropa no Congo porque 
sabe  a fronteira deve estar  em perigo, e esta mensagem foi emviado em Kinshasa  e 
veremos esta vez se os Congoleses sabem ou não reflectir. 
 

7.  A CORRUPÇÃO 
 

A questão sobre a corrupção, torna-se uma endignação total o Movimento de união 
Nacional  deixa que o próprio Povo fale, estamos num País onde continuamos a sofrer 
por falta de agua mas temos dirigentes com acções na Espanha  uns tornaram  os mais 
ricos  de África Portugal esta quase a ser comprado. 
O jornalista Rafael Marques  fez uma publicação a níveel Internacional sobre a 
corrupção, o MUN não quero falar de corrupção por faltar termos de como considerar a 
situação que corre em Angola porque para nós a corrupção em Angola ja não tem 
adjectivo de qualificação. 
Voce não imagina nos anos 50 , 60 o que aguentava a nossa economia era o café e o 
diamante, hoje  o café ja não se fala  porque os dirigente estão  com as garras como 
tigre para ter o dinheiro rapido  e roubarem  por isso niguem quer se dar Trabalho de 
investir no negocio do café emquanto isto o café  no mundo continua a ser consumido e 
nunca vai desvalorizado,  a Ethiopia hoje tornou o primeiro produtor de café em ÁFRICA. 
“…quando a corrupção domina os mestres a ambinção ocupa os seus cerebro e o Povo 
paga…”.   
 

     7. O RACISMO 
 
Angola é um País estabelecido na base do racismo, imagine que há lei criada pelo MPLA 
onde os filhos nascidos entre negros e brancos chamados mulatos não podem assumir o 
cargo de chefe do Estado. Nenhum mulato pode ser presidente da República os brancos 
são usados apenas para mostrar a politica Maquiavelica do MPLA, mas os brancos 
sabem que eles existem como cidadãos de segunda classe. 
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Se o MPLA considera-se a questão do Povo branco angolano, iria se pronúnciar dos 
brancos abandonados em Portugal chamdos de Espoliados e retornados  que sofreram 
todo tipo de tratamento em Angola como em Portugal.   
 O MPLA sabe muito bem que tinha assinado os Acordos de Alvore aonde a clasula do 
Povo branco estava estipulada mas por violar o mesmo acordo o MPLA nem fala dos 
Acordos de Alvor se limita a transmitir uma falsa história de ser o único libertador da 
nossa Nação o angolano deveria perguntar-se : sera que os brancos angolano só são 
aqueles que vimos no Governo aonde o Ministro das Finaças é branco, o Embaixador é 
branco!  como é que não vimos cidadãos brancos nas ruas de Angola  a assumirem a sua 
cidadania,  so aqueles que estão no Governo? Que PAÍS ONDE UM GRUPO DE CIDADÃOS 
SO APARECEM NO Governo e na vida cotidiana não aparecem? 
 

Isto é para mostrar que os que trabalham no Governo são utilizados para ajudarem os 
fracassos do MPLA  e que alem de serem usados não tem a liberdade de assumirem-se 
como angolanos verdadeiros  isto todo Mundo sabe. 
Se perguntarmos ao MPLA, eles não vão responder porque a primeira-dama, Eugenia 
Neto esposa do malogrado Neto, o primeiro presidente de Angola não poderia 
participar abertamente em eventos públicos como esposa do Neto, o próprio MPLA pos 
ordem para que Neto levasse sempre uma Mulher negra para fazer o papel de Primeira 
Dama , esta Mulher existe vive na maianga nas bananeiras atraz da zona verde!!! 
 

Alguem lembra-se de ver a Eugênia Neto em turné official ao lado de Agostinho Neto? 
NÃO . mostrem as fotos  da Eugenia  neto como primeira Dama? 
José Eduardo dos Santos tinha uma mulher branca a Mãe da Isabel que ele abandonou 
para casar uma mulher negra. 
Lucio Lara que tinha batalhado muito para o reconhecimento do MPLA ao ponto até de 
driblar Savimbi para ele fazer reconhecer o MPLA a vível da OUA no Egypto, nao pode 
ser presidente,  quando Neto morreu mesmo com toda a sua experiencia  Lúcio LARA  
não  foi escolhido a questão foi única: É MULATO E NÃO PODE. 
Aqui esta o Partido que voces acreditam ser o Partidpo de todos os angolanos. Não… 
não…. Não…. Vamos reflectir  até quando vamos ser manipulados  como se fossemos 
um Povo burro? So porque vives na Europa, nos USA, no Canada  participas nas festas 
da Embaixada  sente-se preso de  aceitar tudo sem podes  revendicar? Mas então não 
são eles que dizem que são democráticos ? Porque não querem suportar  ver um 
angolano na diaspora escolher o lado da verdade? 
Aqui está a Democracia  “…ala MPLA…”  
desperta angolano  Democracia em Angola não existe. Ainda melhor porque nós não 
somos democraticos mas sim Deocraticos 
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A sociedade, o funcionamento do sistema do corpo humano,  as maquinas so vivem 
atraves de uma relação recíproca de DAR e RECEBER  por isso a revolução só terá 
exito quando  todos nós decidirmos abraçar o novo conceito da sociedade  onde 
cada um é peça fundamental para o erguer da NOVA PÁTRIA porque deve haver um 
DAR E RECEBER entre o POVO  e o GOVERNO, mesmo o MPLA cair se não 
abraçarmos um novo pensamento a revolução será igual como as que ja 
aconteceram nos outros Países tal como no ZAÏRE. 
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I WANT YOU !!! 
 
Nós te precisamos por acreditar que você pode ser um pedaço importante na 
reconstrução da Nação Angolana, por isso que estamos aqui humildemente pedindo:  
a sua ajuda, sua mão, suas contribuições, o seu apoio, a sua presença, a sua 
participação, a sua dedicaçao. 
Emquanto o nosso líder e toda a direcção levam o caso de Angola de novo ao nível 
internacional com sucesso em busca de apios Diplomáticos,  financeiro e muito mais, 
nós o Povo devemos estar mobilizados a apoiar esta Revolução e a chegada do ESTADO 
NOVO  esta é a ultima carta da nossa sorte, devemos dar tudo ou nada  lembrem-se esta 
é a ultima jogada.  
Vamos parar de sermos tratados de rascunho por  uma organização  que hoje faz  disfaz 
e se não der certo tenta mudar para o pior, emquanto isso homens e mulheres, 
crianças, jevens e velhos  morrem de desgosto  de ver um dia Angola sorrir. 
 
A PAZ não é simplesmente o calar das armas  mas sim  reunificaçao do Povo e o 
desenvolvimento da Nação a craiação de elementos básicos para a Sociedade, poprque  
o desenvolvimento de um País não se define em organizar um  CAN, um Mundial de 
Hockey mas sim  garantir o Pão, Âgua,Luz  lar,  seguranca, justice,  educação e a saude 
do Povo  este sim é  achave da PAZ. 
 

Todos os Partidos em Angola estão atados  pelas leis do MPLA, o Povo necesita de uma 
nova Força política capaz de enfrentar o MPLA onde os ses líderes não tem conecção 
com o Regime, uma Organização capaz de apresentar o caso de Angola a nível 
internacional e negociar a situação do País porque o problema real é que todos estes 
grandes Países, ja tenhem o que buscavam, : “o Petroleo” eles controlam, exploram, os 
diamantes,  por isso não é porcausa de uma criaça angolana descalço ou uma Mulher foi 
deturpada ou uma zungeira foi espancada e morta pela polícia que a opinião 
Internacional vai ouvir o grito das mini marchas que se faz em Luanda…nao a questão de 
Angola  encontra-se no nível de debate e mostrar que o MPLA pode partir e os negocios 
continuarão, garantir lhes que  continuaremos  a negociar o petroleo alem da questão 
do petroleo, outras  questões são ligada a Geopolítca, lembrem-se de que o MPLA não 
mata frances, Americanos menos Ingleses por isso todos os gritos nas ruas de Luanda 
eserão sempre ignorado  se eles fosse um Governo Terrorista isto seria outra coisa. 
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Mas hoje queremos ganrantir ao nosso Povo que temos uma direcção credivel 
capacitado que esta a ser acreditado a nível Internacional e garantimos vamos  que 
mudar o Eixo politico na nossa PÁTRIA porque soubemos o que fazer e como,   agora só 
necessitamos do teu o apoio e o apoio  do Povo  MAIS NADA. 
 

PARA TERMINAR 

compatriotas chegou a hora onde não importa a sua Província, o teu sotaque, a sua 
raça, a sua religião, mas  sim a união de todos nós como filhos desta linda Pátria Negros, 
Brancos e Mestiços, Umbundu, Kimbundu Bakongo, Kwanhama, Ngangela Mubinda, 
Tchokwe todos devemos despertar e juntarmos ao Movimento de União Nacional. 
 
O tempo de pertemncer aos Partidos por terem a maioria etnias da nossa Província,  
acabou  foi isto que destruio a nossa Nação uma política introduzida nos anos 60 por 
FNLA ,UNITA E MPLA.  
 
Agora chegou o momento de Revolucionar a nossa Pátria, decentralizar a politica do 
País e desenvolver a sua grandesa, mas para tal so temos uma condição: unirmo-nos , 
olha como vai as Províncias ?  
Quem viveu no tempo colonial sabe que não era necessário viver em Luanda, Nova 
Lisboa ou Moçamedes para sentir-se na cidade, hoje tudo esta afunilado numa só 
cidade , o MPLA mostrou a sua incapacidade de dirigir Angola tudo o que eles  fazem  
esta limitado em Luanda… e mesmo falando de Luanda, a cidade ainda vive como no 
tempo medieval sem agua sem luz . 
 
Se Luanda que eles dirigem a 38 anos  a caminho de 40 anos não tem boas  condições, 
quando voce acreditam que a situação vai mudar no Uige, no Moxico,no Kuando 
Cubangu, nas Lundas e outras partes de Angola? 
Com o MPLA nunca!!!!! 
Se nos seus 38 anos não foram capaz de no dar as mínimas condições  será que  em 5 
anos serão eles capazes de fazer o que não fizeram?  
Sera que as nossas crianças, adolecentes  deixarão de  estudar de noite  algo que so se 
vê em Angola porque em outros Países a noite é aula para adultos recuperarem os 
estudos conhecidos como “cours du soir”. 
 
Viagem so para África do Sul,  Zimbabwe para não falar da Europa se verás adolecentes 
e craincas a estudar de noite! 
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Mas em Angola sim continuamos numa prática de atraso e iresponsabilidade e ja vamos 
com isso desde que chegaram no Poder, ainda diziam:  “Estudar é um dever”…mas   
dever em que condições? 
Reflecte angolano e veras que no fim vão querer mais outro mandato e daí estaremos a 
caminhar para meio Século sob um Regime totalmente deshumano corrupto, 
irresponsavel, destruidor, falcificador  e isto será a maior vergonha de todos os tempo 
de uma País  como o nosso. 
 
Nunca se esqueçam de que somos o Povo mais fino de África aonde muitos ja nos 
compararam ao povo europeu aonde Luanda ja foi chamado de Monaco d’ África, hoje  
tornamos o pior povo do nosso Continente. 
O MPLA cehgou com slogam de que o Povo e que manda o MPLA é o Povo o Povo é o 
MPLA , defenderam de arma na mão o comunismo gritaram ao Mundo inteiro  que 
estavam certo, hoje nem conseguem pronúnciar a palavra Comunismo e quando alguem 
disse na epoca que eles estavam errado eles diziam não…  mandaram nossos filhos para 
morrer nas batalha a defender o Comunismo , nem fizeram 25 anos mudaram  
reconheceram que estavam errado . 
Hoje repetimos que estão errado mas como sempre não vão acreditar mas voce  
angolano ja sabes que é verdade  e núnca podes ser mentido duas vezes.  
Chega do MPLA porque  se não daqui mais a 20 anos vão mudar de idea  e dirão que 
hoje (que será já um passado) estavam errado . 
 
Eles iniciaram com a Guerra  mas como nunca aceitaram as suas reponsabilidade,  todo 
o sofrimento do Povo era metido nos ombros da UNITA emquanto em19785 foram eles 
que correram com os outros  dois  Movimentos  de Libertação, para introduzir o 
Comunismo que negava a existencia de Deus, mas hoje ja andam atraz das Igrejas a 
busca de apois. 
Com tudo isto o MPLA nunca pediu desculpas ao Povo ainda continua a se considerar 
como o maior , o unico que pode dirigir a nossa magna Nação. 
 
O MUN apela a toda a nossa Comunidade para despertar-se. 
 
O Zimbabwe que foi independente 5 anos depois de nós e que não tem petróleo tem 
mais estruturas melhor que as nossas.  Pergunta asi mesmo se quantos Zimbabweanos 
tu veras a estudar em Luanda ou a passeiar nas ruas de Luanda para não dizer nas ruas 
do resto de Angola , e pergunta quantos angolanos vivem no Zimbabwe em Harare , 
Mutare, Bulawayo?  
Quantos vivem na África do Sul ?  
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Quatos sul africanos vem em Angola em tratamento ou quantos Namibianos  vem em 
ratamento em Luanda ?  
todos estes Países não são produtores de petróleo mas Angola é;  vocês agora podem 
fazer-se a perguntade saber, aonde vamos com tudo isto?  
O que é o MPLA?  
Recente mente a Isabel dos Santos filha do Jose Eduardo dos Santos foi posto ao relento 
pela revista Forbes  como a primeira Milionaria de Africa em Portugal todo Mundo sabe 
de que a Isabel esta quanse a comprara Portugal. 
 

Agora pergunta te como vive as nossas criancas no Cunene, Zaire,bengo, Malanje  e 
outras parte do País? 
É assim vôce quero continuar ver esta Angola e olhar nos Céus esperar por milagro 
emquanto Deus disse : quem quer ajuda primeiro ajuda-se asi memso .  
E então?  
O que esperas? 
Vamos a ultima acção, esta vez não Podemos falhar, esta deve ser a Missão mais 
Sagrada das nossas vidas, procura nos , manda teus filhos, tuas filhas, você mesmo 
apareçam o espaço é grande vamos a ultima acção 
Que Deus vos abençoe 
E A BENÇOE A NOSSA PÁTRIA 

Email : info@mun-patria.com  
Facebook: Movimento de União Nacional-Angola  
Aqui te esperamos as portas do MUN estão abertas. 

mailto:info@mun-patria.com
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o Movimento de União Nacional quer deixar claro a todos os angolanos  que  núnca permitirá ou 
apoiará as ideas dos outros Partidos Político que nos escrevem alimentando as ideas de levar os 
dirigentes do MPLA na Corte Internacional depois da sua  derrota no Poder. O MUN acredita que 
chegou o momento de parar e pensar p’ra onde vamos!  
Se buscamos a união e a justiça no verdadeiro sentido da palavra, então que a justiça seja feita 
por nós e não livrar um filho da nossa Pátria nas mãos de uma justiça estrangeira.  
O  MUN no poder recusará categoricamente estas ideas e núnca permitirá Angola ser Membro da 
Corte Internacional de Jistiça na Hollanda.  
Os que cometeram atrocidades em Angola deverão ser julgados em Angola uns com direito a 

amnistia.   É aqui onde inicia-se A NOVA ERA….  
                                                   …A ERA DO ESTADO NOVO 
                                                          …A ERA DE ABRAÇAR O IRMÃO SEM LIGAR O SEU SOTAQUE 
                                                                                …A ERA DE PERDOAR 
                                                                                            …A ERA DE DIZER EU SOU A PÁTRIA 
                                                                …PERTENÇO A PÁTRIA PORQUE A PÁTRIA ME PERTENCE                            
             …A ERA DE DIZER NEGROS, BRANCOS E MESTIÇOS SOMOS …ANGOLA… 
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ESCREVE PARA NÓS:  info@mun-patria.com 
PARA RECRUTAMENTO MILITAR : armylk@mun-patria.com 

PARA ASSUNTOS IDEOLÓGICO : dpf@mun-patria.com 
PARA  NOTÍCIAS  E WEBSITE: noticianews@mun-patria.com 

 

mailto:info@mun-patria.com
mailto:armylk@mun-patria.com
mailto:dpf@mun-patria.com
mailto:noticianews@mun-patria.com
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