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INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 

A cada problema há uma solução nós angolanos como seres humanos  não 
podemos viver fora desta lógica e isto é o que preocupa o M.U.N. (Movimento 
de União Nacional) que mesmo tendo o dossier Revolucionário a nível 
Internacional, não quer dar qualquer passo sem tentar algo  que nunca foi 
feita em Angola que é  tentar solucionar o conflito antes de qualquer operação 
violenta no derrubo do Regime ditatorial do MPLA. 
 
O M.U.N. decide dar a conhecer os seus objectivos, as Forças Armadas 
Angolanas porque  no fim de tudo somos todos angolanos com vontade de ver 
Angola tornar-se num dos melhores Países de Africa e do Mundo e mais uma 
vez tentar evitar o sangue do Povo angolano. 
 
Infelizmente Esta vontade que é de todos os angolanos, encontra uma enorme 
barreira que é a Política feita pelos políticos dirigentes do ESTADO, depois de 
muitas análises chegamos a conclusão de que a política exercida em Angola 
não levará o País onde milhões de angolanos anseiam, razão pela qual o 
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surgimento do M.U.N. (Movimento de União Nacional) e a LEGION KONDOR 
(Exército Revolucionário e Patriótico de Angola). 
 
O Movimento de União Nacional e a LEGION KONDOR, não tem de princípio as 
forças armadas Angolana como inimigo; este é a nossa carta de partida com 
toda sinceridade em busca de solução nestes 40 anos de ditadura razão pela 
qual este documento foi elaborado e endereçado a todos militares, cabe a cada 
elemento das FAA de decidir se continuemos como família, amigo  na 
camaradagem militar  para a defesa da nossa linda e grandiosa Pátria ou 
tornemo-nos inimigos, onde acreditamos ser uma inimizade curta porque um 
será destruído rapidamente por uma coligação  de Exércitos  liderado pelo 
Movimento de União Nacional e este será aquele que esta ao lado de um 
Governo que já dirige o País a 40 anos e defendendo uma cúpula de dirigentes 
altamente corruptos; estes sim perderão a guerra com risco de serem 
acusados de inimigos do Povo e os que buscam uma nova Angola ganharão 
rapidamente porque os dias mudaram. 
 
Em suma, hoje temos ainda uns segundos para acertarmos a questão de 
Angola de uma forma concreta, segura, sem sentimentos Partidário, onde só 
existe uma revindicação que é: a saída do MPLA do poder sem exigência e a 
reparação de imediato dos danos causados contra o nosso Povo durante os 
seus 40 anos de ditadura, e estabelecer –se uma nova Nação onde  só haverá 
um lema: “Tudo pela Nação e nada contra a Nação”,  aonde a transição torna-
se num imperativo  para se resolver osproblemas da familia angolana e este 
periodo deve ser organizada e dirigida pelo Movimento de União Nacional  e 
outros Partidos na base de unidade Nacional por isso hoje é o tempo de 
Repensar Angola e Devolver a Pátria a sua Grandeza. 
 
Nesta Sagrada Missão o Movimento de União Nacional e a LEGION KONDOR 
querem associar as FAA porque a nossa vontade e lógica é manter a estrutura 
que já existe, as Forças Armadas não devem ser destruídas mas sim devem ser 
fortificadas transformadas em orgão neutro pertendo só ao ESTADO e esta é 
uma leitura do Movimento de União Nacional e que não depende só de nós 
mas muito das Forças Armadas Angolanas que devem considerar esta sagrada 
proposta por várias razões que iremos de descrever neste Manifesto Secreto. 
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“Ja não é tempo de condenar alguem  pelo fracasso da nosa  

História,  hoje é tempo de fazermos a difereênça. junta-te  

a Revolução  salve aquele que tanto amas  

 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 

A NOSSA HISTÓRIA 
 
 
 
A história de Angola pode ser de tanto sacrifício, lágrimas, sangue te muito 
mais , mas o ponto chave é que nós os angolanos devemos reconhecer que 
contribuímos 70% no que somos hoje devemos nos corrigir,  mas para corrigir 
devemos reconhecer que erramos  e decidir avançar  para um nível mais 
acreditável. 
 
O Movimento de União Nacional não condena só o MPLA por estar afrente do 
destino do País a 39 anos a caminho de 40 anos bem que este ser o 
protagonista do que Angola se tornou hoje, mas acreditamos que chegou a 
hora de mudar o curso histórico e não se muda condenado  mas sim trazendo 
uma outra visão  que seja capaz de solucionar os problemas do Povo e mudar 
as cores da Nação e quando falamos em Povo absolutamente  nos referimos do 
povo negro, branco, mestiço  de cabinda ao Cunene de Benguela ao Moxico, os 
dezalojados da descolonização conhecidos por Espoliados, incluindo as 
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famílias dos militares, os próprios militares, esposa, filhos,  filhas e os 
membros do próprio MPLA.    
 
O MPLA sabe muito bem que não pode abandonar o poder por motivos de 
protecção e segurança  individual porque sabe muito bem que são vulneráveis  
a  sofrer qualquer  tipo de acusações pelos que vão ocupar o poder e se 
principalmente for a UNITA a situação será pior porque o próprio MPLA criou 
uma imagem tenebrosa  a volta da UNITA através das  propagandas, todas 
feitas durante o conflito de 27 anos, alem da UNITA tem a FNLA que não pode 
chegar ao poder porque  se for, o MPLA sofrerá bastante em ver a história de 
Angola ser contada diferentemente  do que ele contou durante os 40 anos, as 
manipulações, a corrupção o enriquecimento ilícito e a sabotagem do erário 
Público,  então tudo isto obriga o MPLA de agarrar-se no poder a qualquer 
preço das suas vidas e o maior e grave crime do MPLA é de  controlar as FAA  
como algo privado  ou seu braço armado como sempre foi desde  no tempo do 
Partido único com as FAPLA. 
 hoje reconhecemos que  nenhum militar rendido da UNITA tem o mesmo 
prestígio que os  demais  ou aqueles que abandonaram cedo as FALA.  
 
O MUN não quer politizar os elemento das FAA mas  a realidade é que não 
podemos encontrar a solução sem mostrar a cada elemento das FAA  o erro 
maior de continuar a defender aqueles que destruíram a Nação. 
A triste realidade é que o MPLA está condenado acabar como outros Partidos 
ditatorial em Africa tais como Partido Líbio e Khadafi, Partido MPR e Mobutu, 
Partido BA e Saddam Hussein e tantos outros que depois de cometer tantos 
erros não vem como abandonar o poder por evitarem serem perseguidos e o 
fim é totalmente igual. 
 E isto é o que a nossa Organização tenta evitar para salvar os militares de não 
serem condenados por culpa da Política por exemplo hoje todos os Generais e 
militares das FAZ (Forças Armadas Zairense) sumiram e vivem hoje no exilo 
por culpa do MPR e o seu chefe Mobutu, e os nossos oficias militar das FAA 
caminham  no mesmo destino  
 
É nesta óptica que chegamos á conclusão de que Angola necessita de uma 
força neutra que surja para unir a Nação estender o braço para aqueles que 
erraram evangelizar o perdão e estabelecer um novo sistema totalmente 
diferente a que temos e reiniciar-se a construção de uma nova Nação mas para 
tal deve haver uma linha de pensamento aonde todos nós como angolano 
independentemente do Partido.  
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Os dirigentes do MPLA e os militares nunca devem ser entregue na corte 
internacional ou serem humilhados mas sim permitir que eles assistam ao 
desenvolvimento do País em poucos anos. 
 
Foi neste sentido que o MUN decidiu levar uma diplomacia interna e externa 
em busca do que chamamos “a solução final”  o MPLA já não esta em altura de 
corrigir nada , tudo o que tenta é permanecer  no poder a todo custo para 
salvar os seus negócios e evitar o que seria a destruição deles, mas isto até 
quando? 
 
A verdade é que se o MPLA sair do poder e entrar um dos Partidos da 
oposição, a situação pode ser caótica porque este virão com uma intenção 
recuperar o tempo perdido na oposição ou na luta, e o caso ódio virá a tona, se 
a FNLA está todo destruído e sem estrutura, a UNITA não, eles estão no 
silêncio a Brinde pode vir a ser restruturado e o MPLA passará mal mas isto 
não é algo a condenar a UNITA porque é o que fez e faz o próprio MPLA aos 
outros Partidos principalmente contra a UNITA,  apoderando-se do ESTADO e 
usando tudo do ESTADO em nome do Partido, escondendo toda a verdade  e 
nunca reconheceu os seus erros  sempre esteve  bem , certo, amigo do Povo  o 
único com direito de dirigir Angola  mas para aqueles que tenham a alta 
memória não esqueceram os episódios pós independência até hoje. 
 
Esta é a nossa história errada que tudo o que vivemos tem a nossa própria 
culpa mais de ninguém. 
 podemos culpar a guerra fria, os Portugueses mas nós somos os primeiros 
culpados e o MPLA é o maior catalisador dos erros e sofrimento do Povo e do 
País mas hoje surge uma possibilidade de mudarmos o curso histórico sem 
alguém ser acusado e castigado porque esta e a nova geração com um novo 
conceito da sociedade; uma Sociedade aonde os nomes de familia não são 
aima dos valores humano e a causa do Estado,. Uma Sociedade em que os seus 
filhos não são julgados pela raça, sotaque oua Província ewm que pertence  
mas sim o seu cointributo no reerguer da Pátria e o amor ao compatriota. 
As FAA tornam-se a única chave para poder decidir que haja guerra e se 
destrua tudo o que tem como estrutura ou vai se num segundo plano 
estabelecido por nós Operação: Hoji Ya Henda. 
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“Os Herois nascem como qualquer um até um dia assumirem 

 uma causa que os torna Herois , hoje tu podes ser o heroi  

desta geração” 

 
 

CHEGOU O MOMENTO 
 
 
O Movimento de União Nacional acredita que chegou o momento em que nós 
angolanos devemos decidir e não vacilar, não podemos permitir a Revolução 
estar nas mãos do Povo porque o Povo sem direcção torna as coisas mais 
perigosa devemos evitar  que se crie   uma  tradição como vimos no Egipto  
aonde a cada vez o estado avançar num programa o Povo sairá na rua a 
reclamar  e daí nada será feito. 
 
Chegou o momento de mudamos o eixo da Nação e devolver a Pátria a sua 
grandeza. Depois de aguardarmos quase 40 anos e a morte de Savimbi que o 
Regime de Luanda tanta propagou ser o principio da verdadeira história 
mudança de Angola, e como o início da sua governação, até hoje não vimos 
nada se não ser a corrupção, a desonestidade, a desigualdade aumentar os 
estrangeiros tomarem conta de tudo, estabeleceu-se as leis económicas ou do 
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sistema comercial que prejudica o estrangeiro a estabelecer ou investir 
negocio em Angola e aquilo permitiu a abertura da corrupção clandestina para 
que tudo seja feita na base do mercado negro razão da invasão estrangeira nos 
negócios. 
 
As obras que se faz em Luanda não devem impedir o avanço da Revolução que 
deve acontecer a qualquer hora se não haver resolução, alias olhando a Líbia 
do Kadhafi tinha mais estrutura que Angola porque em toda a Líbia tinha as 
infra-estruturas bem estabelecidas, o Povo Líbio tinha electricidade, estradas 
asfaltadas, saúde, educação mesmo estando no meio do Deserto e sem rios a 
Líbia tinha  a capacidade de distribuir a agua potável ao seu Povo  em Angola 
com tudo o que temos  como rio  a terra para cultivar, o País está em estado de 
caus e isto vamos caminhando a 40 anos com o MPLA a Governar  o PAÍS   
quantos anos devemos mais suportar ? 

 
 Mas com tudo isto o MPLA insiste dizer quem quer o poder que vai pela via 
democrática; enquanto isto o próprio MPLA nem chegou ao poder por via 
democrática se não por violar os acordos do Alvor e como não bastasse hoje o 
MPLA já pode falar em democracia enquanto mandou tantos jovens nas 
fileiras das FAPLA a lutar contra as ideias Democráticas e nem pediu perdão 
as famílias que perderam seus ente queridos na loucura do MPLA aonde a 
maioria são homens militares!  
 
Tudo isto mostra a ironia da realidade do MPLA mas o MUN acredita que este 
podem vir ser perdoados porque o tempo chegou de avançarmos para uma 
sociedade diferente a que conhecemos em África, não devemos regressar, não 
há tempo de destruir indivíduos, famílias se não for unir e reconstruir a 
Nação. 
 
Chegou o momento para que cada elemento das FAA tome consciência e saiba, 
que antes de tudo somos cidadãos e patriotas nascemos como civis e 
acabamos como civis alem daqueles que morrem nas frentes de combatesão 
eternamente militares  por isso  o MUN traz a proposta de associar as FAA 
neste magno projecto de salvar a nossa Nação. Aonde o poder é tomado sem 
derramamento do Sangue do Povo e nem dos estrangeiros e seus interesses. 
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“Uma coligação de forças  Armadas  de 7 Países dirigida pelo 

 Movimento de União Nacional através da Legion Kondor  irá  

a guerra contra os defensores do MPLA” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A GUERRA É INEVITAL 
 
 
A situação em que chegou o nosso País, a possibilidade de uma guerra tornou-
se realidade e isto não por sermos angolanos considerados como um Povo que 
gosta de guerra, mas sim por necessidade em busca da liberdade porque 
aonde há injustiça a revolta torna-se uma obrigação.   
 
O Regime do MPLA destrui as esperanças do Povo angolano e nós quando 
falamos do Povo isto inclui os militares e suas famílias; é difícil viver como 
vivemos hoje, o nosso Povo não pode continuar a ter como salva vida os Países 
vizinhos, hoje a Namíbia tornou –se o maior  Pais que recebe os angolanos 
para serem tratados medicamente  Zimbabwe  tornou-se centro de formação 
da nossa juventude. Cada militar deve saber que a única pessoa que veste a 
farda em casa és tu e que o resto da sua casa como esposa, filhos, primos Mãe 
e pai são este Povo que precisamos libertar aonde tu deves  participar. 
 
É chocante a realidade em que vive os nossos militares ,  o Exercito é dividido  
enquanto  uma Divisão (UGP)vive bem  com armamentos especial para 
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proteger o presidente  o resto dos nossos militares vivem como qualquer 
pessoa. 
 
O Movimento de União Nacional não vai aceitar que os militares continuem a 
viver nas mesmas condições, todos nós conhecemos que os generais tornaram 
homens de negócio, a guerra em que eles mandaram milhões de tropas 
morrerem era para eles beneficiarem. 
Por isso disseram que depois da guerra tudo vai mudar, claro que tudo mudou 
para ele agora pergunta-se o que mudou para ti como militar ou mesmo oficial 
superior mas fora da cúpula ditatorial? 
  
A pouca vergonha cometida por generais angolano em Angola e além fronteira 
ultrapassa as expectativas. 
O MUN reconhece que um militar é defensor do ESTADO e é na inteira 
responsabilidade do Governo  para que cada um viva bem não falte nada, o 
militar não pode ser empresário enquanto estiver a vestir a farda , em Angola 
todos tornaram  homens de negocio usando as FAA para a sua  defesa em 
qualquer  pressuposta invasão por vários motivos mas isto até quando? 
 
A Guerra torna-se inevitável, porque o MPLA não mostrou o interesse em 
mudar depois do calar das armas a situação nacional complicou-se passamos a 
viver realidades que no tempo da guerra nunca tínhamos vivido, o 
enriquecimento ilícito, o desvio ao olho nu do erário público, a injustiça total, 
a afirmação de forma indirecta de Angola pertencer a uma elite de gente e o 
Povo abandonado, generais com negócios fora do Pais,  no Exercito  
estabeleceu-se uma classe aonde uns generais  são priorizados e outros não. 
 
Na Violação do direito do homem angolano e do militar, o MPLA enquadro nas 
FAPLA e mandou quantidades de jovens angolanos desde 1975 a lutar por um 
ideal falso (Comunismo). O MPLA iniciou por ambição de querer estabelecer o 
Estado Comunista, a República Popular de Angola, que nem um quarto de 
Século conseguiu sustentar e nem se desculpou ao Povo angolano por ter 
enviado milhões de jovens morrer por uma causa sem fundamento porque os 
que eles diziam combater, hoje tornaram amigos... porque hoje os militares 
nas FAA devem mais defender uma Organização política sem identidade certa 
e sem sentido humano usa as pessoas como rascunho! Quantos elementos já 
padeceram nas FAPLA e nas FAA em defesa da filosofia errada, quantos o 
MPLA já honrou e cuidou dos seus familiares? 
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Os que vão defender o MPLA serão de novo decepcionados porque o que o 
MPLA foi incapaz de fazer nos seus 40 anos de Governação não o fará mais 
nem que lhe fosse concedido 10 mandatos eleitorais, as FAA devem saber que 
chegou o momento de mudarmos o Eixo do nosso País a Pátria não pertence 
ao MPLA e nem as FAA devem ser instrumento pessoal do MPLA. 
 

ISTO É O QUE O MILITAR QUER CONTINUAR A DEFENDER? 
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ISTO É O QUE O MILITAR QUER CONTINUAR A DEFENDER? 

Esta tornou a realidadae nas fileiras das FAA enquanto o militar que defende o interesse 

Nacional sofre  vivendo sem condições, a elíte de generais  abusam do dinheiro no estrangeiro.  

O MUN não está contra  que os angoanos  sejam milionários, mas na condição dos generais das 

FAA  estamos totalmente contra, militar não deve ser empresário niguem deve carregar o titulo 

de general das  nossas Forças Armadas  com um comportamneto comprometedor para o Estado 

e em especial para as Forças Armadas. Este são as pessoas da elite do MPLA nas FAA  que o 

militar quer defender? Lutar mais uma vez ou morrer em defesa de pessoas como estes?  



O DESPERTAR DAS FORÇAS ARMADAS ANGOLANAS 

 MOVIMENTO DE UNIÃO NACIONAL 

 

18 

 

ISTO É O QUE O MILITAR QUER CONTINUAR A DEFENDER? 

Esta tornou a realidadae nas fileiras das FAA enquanto o militar que defende o interesse 

Nacional sofre  vivendo sem condições, a elíte de generais  abusam do dinheiro no estrangeiro.  

O MUN não está contra  que os angoanos  sejam milionários, mas na condição dos generais das 

FAA  estamos totalmente contra, militar não deve ser empresário niguem deve carregar o titulo 

de general das  nossas Forças Armadas  com um comportamneto comprometedor para o Estado 

e em especial para as Forças Armadas. Este são as pessoas da elite do MPLA nas FAA  que o 

militar quer defender? Lutar mais uma vez ou morrer em defesa de pessoas como estes?  



O DESPERTAR DAS FORÇAS ARMADAS ANGOLANAS 

 MOVIMENTO DE UNIÃO NACIONAL 

 

19 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Nesta foto  pode não falatar uma esposa  de militar se não esposa  filha ou familiar será isto é 

Angola  que tu queres? Então mobiliza-te  isto vai a 40 anos  se núnca arranjaram  durante o longo 

tempo que estão no poder jamais o farão enquanto isto dirigentes militares tenhem bens e negocios 

fora  e o militar e sua familia a sofrerer desperta-te e contacte-nos seja corajoso como ja es por 

aceitar defender a sua Pátria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queremos manter as FAA mas num Estado Novo aonde o valor do próprio militar é maior que deve  

imaginar, porque se tu és capaz de morrer pela Pátria é porque a Pátria deve morrer por ti é  a 

política que dirige a Pátria por isso necessitas de uma novo liderança que o dará o verdadeiro valor 

e honra não só ati como militar mas até a tua família 
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Não aceita ser preso no seu próprio País só por teres defendido um Regime totalmente 

ditatorial não haverá mais um País só no Mundo que vai apoiar ou defender um Regime 

de 40 anos  mesmo se o MPLA entregasse todo o petroleo de Angola. chegou o momento 

para os espertos manter as suas patentes ou subir degraus mas saltando no barco errado 

da Ditadura 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os generais das FAA estão presos pelo sistema do MPLA só o militar  pode  fazer diferença 

despertando e ajudando o teu general a não ser considerado amanha, como inimigo a Pátria porque 

neste momento defender o MPLA é estar contra o desenvolvimento do ESTADO e estar no lado 

errado da história 
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As FAA não vão resistir a Guerra relâmpago contra a Legion Kondor apoiado por forças estrangeiras, 

inimigos das Ditaduras se decidires lutar defender os destruidores da  nossa Pátria o fim será tragico 

seras julgado e condenado e muitos talvés fizilados 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada Militar deve saber que  a sua Familia faz parte do Povo  e o nosso Povo não deve continuar a 

viver  na desgraça criada pelo Regime enquanto as familia dos militares sofrem uns generais das 

FAA Fazem e disfazem e continuam a carregar o título de general, chegou o momento de 

dispertares 
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1987 Aqui podemos ver a verdadeira tragédia criada pelo Regime do MPLA e a sua cúpula militar 

Este militar morto filho da Pátria angolana  morto por tropas sul africanas ele defendia o MPLA  e 

o comunismo para impedir a Democracia, mas em menos de 20 anos o MPLA tornou-se amigo 

d’aqueles que ele dizia ser inimigo e mandar os jovens combater,  mesmo assim  o Regime 

Dictatorial núnca pediu desculpas ao Povo nagolano principalmente  aos militares e aquelas almas 

mortas  estendidas  como animais por  defender o que não deveria ser defendido, Hoje o MPLA diz 

estar certo, mas daqui a 10 anos dirão que estavam errado , esta é a nossa ultima oportunidade de 

pór um STOP na Ditadura. O militar angolano ja não pode morrer  por erros e crimes dos políticos 

Não morra desta forma na sua própria Pátria disperta e junta-te a causa final sem disparar uma 

bala 
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Isto foi o que  ensinaram aos nossos filhos  logo que chegaram no Poder , ensinando uma filosofia 

falsa, destruiram a mente dos nossos filhos jamais aquela geração e sairá do trauma do MPLA. Não 

bastou violar só os acordos do Alvor que faria de Angola o primeiro Estado Democrático de África 

mas tambem violaram os direito das crianças que jamais será recuperado, toda uma geração se foi e 

ja vamos a 40 anos com a mesma política errada por isso hoje  o Movimento de União Nacional e a 

Legion Kondor convida-te a juntar-se na solução Final não precisa sair das FAA 

 

 

 

 

 

 

A politização das Forças Armada é um crime contra a dignidade do Exercito e do Estado em si esta 

imagem mostra claramente como as FAA tornaram em defdensores do MPLA,.         Não aceita ser  

humiliado pelo Regime dictatorial  porque no fim do dia seras igual aqueles jovens que morreram 

sem dignidade e sem razão por defender algo  que o pr’oprio MPLA não consweguio sustemtar  num 

espaço de  20 anos , agora pergunta-se  asi mesmo porque deves morrer em defesa d’aqueles  que 

destroem  a Nação e em particular a  familia do militar  
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“Os Tempos mudaram e a guerra não será feita como a UNITA fez,  niguem quer permanecer nas 

matas e destruir as cidades  os objectivos são estabelecidos e os pontos chaves estão localizados” 
 

AS FAA PERDERÃO A GUERRA 

 
 
Chegamos num momento em que a Sociedade busca se estabelecer na justiça 
implantar um sistema em que favorece o cidadão e cada Povo que não vive  
esta realidade tem direito de clamar ao Mundo  com provas  e merecer o apoio 
dos demais Países a nível Internacional. 
 
Os tempos mudaram bastante já não vivemos na era da guerra fria onde os 
interesses das Nações eram dominados por interesses ideológicos dos dois 
beligerantes URSS e os EUA, hoje vivemos o período  da logica e  da 
recomposição daquilo que a guerra fria destrui, razão pela qual  uma eventual 
guerra em Angola, as nossas FAA  irão perder porque  já não vai se batalhar 
para defender uma Ideologia ou princípios estrangeiros  mas sim  a guerra 
será justa aos olhos de cada um a nível Nacional e Internacional 
Quanto a opinião Nacional acreditamos que o MPLA pode mandar fazer 
marchas, demostrações levar seus militantes a protestar contra a guerra, mas 
isso não será o suficiente para impedir o que já esta estabelecido, Kadhafi e 
outros ditadores fizeram o mesmo mas o final foi contra eles, alias nenhum 
Povo angolano apoiou a guerra desde 1975 a 2002 mas viveram a guerra 
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imposta para defender ideologias e alimentar os políticos e generais 
insaciáveis, hoje o Povo pode estar contra mas vai mais uma vez viver a 
guerra, e esta vez é diferente porque o Povo ja não suporta o sofrimento por 
isso a guerra será um sucesso por varias razões.  
 
A Legion Kondor estaria a combater um exército que defende um Regime que 
esta ao poder a 40 anos um presidente a 37 anos, enquanto isto o Povo 
continua sem agua potável, sem luz eléctrica permanente, sem transporte 
publico, sem sistema de saúde, a realidade é que em caso de doença o 
angolano só pode ter A esperança de viver viajando para a vizinha República 
da Namíbia ou Africa do Sul enquanto isto muitos dos nossos generais no 
exercito tem negócios fora do País tornaram-se empresários enquanto a 
maioria da tropa vive mal enquanto vossas esposas e filhos são tratados em 
condições incríveis aonde a maioria acaba por morrer, as famílias dos 
membros do MPLA que vocês pretendem defender  a maioria vive fora  em 
grandes casas andam com carros de Luxo,  são tratados nos melhores 
Hospitais da Europa e América seus filhos estudam nas melhores Escolas  o 
que será dos teus filhos?  Sofrer mais como tu? Ser guarda como tu? Ser oficial 
superior nas FAA mas sem beneficiar nada? Este é o momento de cada um 
decidir este é o momento de darmos o nosso sangue na salvação do País e dos 
nossos filhos . 
 
Com estas e tantas provas e principalmente a duração no poder foram as 
bases suficientes que este nos permitaiu  ter o apoio Internacional   e  realizar 
uma guerra relâmpago até chegar a capital do Pais centenas de jovens  que 
outro hora foram considerados de  frustrados estão a aderir as fileiras da 
LEGION KONDOR aonde muitos já andam formados e são elementos efectivos 
das   FAA. 
  
Alem das razões acima citadas queremos lembrar ao militar Angolano que não 
existe ditadura que passa dos 40 anos, não chegam aos 45 anos e o MPLA não 
vai ser diferente mesmo se o MPLA investisse no armamento pesado seria um 
investimento em vão, o Mundo jamais aceitaria um Regime ditatorial chegar 
aos 50 anos no poder é aqui aonde nós reunimos com vários Estados a nível 
da Europa e América África e receberemos o apoio. 
Infelizmente o MPLA sustentado por generais do seu circulo não vão baixar os 
braços nem desistir do projecto maligno que tenham vão decidir ir a guerra 
porque isto é o mesmo caminho das ditaduras, nunca saem sem o 
derramamento de sangue. 
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As FAA perderão a guerra num espaço de 6 a 9 meses, porque não falamos em 
guerra das matas como a que aconteceu durante 27 anos mas sim uma 
invasão da Legion Kondor junto das forças estrangeiras. 
Nenhum País da SADC terá coragem de socorrer os dirigentes militar Angola e 
a culpa ditatorial do MPLA se não for dar-lhes asilo, por isso não importa a 
patente que tem nas FAA cada um deve pensar  se é melhor ir viver em asilo 
ou permanecer no ESTADO NOVO aonde  todos merecerão os seus direitos e 
um bom tratamento. 
 
Neste momento se encontra em Angola grande parte de mercenários expertos 
em estudo das cidades e pontos estratégicos  das FAA e do Regime Ditatorial 
do MPLA e das fronteiras. 
 
O MUN sendo a personificação do ideal do Povo uma organização totalmente 
Nacionalista que prima primeiro  para o bem dos angolanos  decidiu  abrir as 
portas  do despertar dos nossos elementos das Forças Armadas Angolanas 
(tratamos as FAA de nossas Forças Armadas  porque até neste momento não 
consideramos as FAA de inimigo até as FAA decidirem ir a guerra)  
 
existe  um abismo de distancia entre os militares  existe Generais  pobres  que 
nem um negocio no País tem então chegamos a conclusão de que  nem todos 
que teem patentes superiores beneficiam do sistema corrupto implantado  
pelo MPLA se não for um grupo de pessoas  dentro das FAA e o Partido MPLA . 
 
Isto não deve continuar razão pela qual este apelo é feito a todos os militares 
angolanos que sofrem dentro das FAA que nós recomecemos ser a maioria Em 
caso  contrário, a guerra não vai durar porque  as FAA perderão a guerra em 
curto prazo.   
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“Salves a herança  deixada pelos colonos porque nesta guerra  

 tudo pode desabar  só para retirar o MPLA ” 

 
 

 
 

 
 

 
SALVAR ANGOLA 

 
Quando falamos em salvar Angola, isto inclui até os militares porque militar é 
cidadão angolano que serve as Forças Armadas por um período  e que voltara 
a ser civil, alem dos militares , cada um deve ter sempre em mente de que  
numa família  o militar  pode ser só uma pessoa e que o resto são civis . 
A situação em que chegamos hoje requer corajosos que possam dar um fim ao 
sofrimento que vive milhões dos angolanos. 
Em Angola não temos a certeza do que pode acontecer ao um cidadão porque 
a expectativa de vida é tão curta que não reflecte o que temos como 
capacidade de reprodução. 
 
Em Angola temos a capacidade de aumentar a esperança de vida do nosso 
Povo, dar as condições necessárias ao Povo, o Movimento de União Nacional 
sendo uma Organização totalmente Nacionalista e Patriótica acredita  que 
Angola perdeu o nível em que deveria estar, por simples motivo de ambição, 
uma ambição dividida em duas categorias : 
  
Categoria individual  
Categoria do Estado 
- A nível individual notamos simplesmente que os dirigentes do MPLA e das 
Forças Armadas criaram neles uma ambição de querer tudo ao ponto de 
retirar  ao cidadão e o militar o pouco que tem  para o benefício deles  este 
espirito levou  os dirigentes  da cúpula do Regime a ter investimentos e 
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negócios fora do Pais  para beneficiarem mais,  enquanto o Povo a juventude  
os militares  batalham para sobreviver, estes actos  retiram na pessoa  o 
sentido patriótico, porque só é patriota aquele que pensa  na Pátria  como 
parte de si mesmo.  
A Pátria nos pertence porque pertencemos a Pátria, e falando em Pátria o 
elemento primordial é o cidadão; não se pode falar de uma Nação sem 
começar pelo individuo. E quando perdemos o sentimento para os 
compatriotas que são os elementos  básicos que compõe a Pátria, deixamos de 
ser patrióticos. 
Este é o maior problema que Angola se encontra agora, onde os dirigentes 
preferem fazer os seus negócios com os estrangeiros mandam vir pessoas em 
Angola para fazer negócios  tudo no benefício deles  o Estado não regulariza 
nada  se não for  leis escritas nos papeais  que não são postos em prática. 
 
- A nível do Estado, notamos a falta da paciência porque  os que compõe a 
maquina que dirige o Estado estão infectados pelo vírus do egoísmo e do anti-
patriotismo  claro  o Estado  torna-se algo de interesse pessoal, tudo o que eles 
querem é fazer coisas a pressa, perdeu-se a paciência  todas as  intenções 
viraram no petróleo que é o dinheiro rápido enquanto temos condições de  
investir na agricultura , na pesca, nas  Fabricas  como no tempo colonial, num 
verdadeiro projecto de  habitação. 
 
O Estado  perdeu a capacidade  de investir na terra   e no cidadão , imagina o 
petróleo acaba , se hoje  tudo acabar o  Povo angolano não sentira o benefício 
de um dia ter vivido num PAÍS  que tinha petróleo mas os dirigentes do MPLA 
e alguns dirigentes militar das FAA serão ricos para toda  as suas vidas e as 
gerações vindoura de suas  famílias.  
O Zimbabwe onde muitos dos estudantes vão para serem formados, a única 
riqueza que tem é o óleo de palma, a Namíbia que hoje tornou a sala de 
emergência para os angolanos não tem 10% da riqueza que Angola tem e foi 
independente quase 15 anos depois. 
Tudo isto obrigamos a necessitar uma nova Liderança, uma nova concepção 
da Sociedade onde cada cidadão começando com os militares, sintam-se 
orgulhosos de defender a Pátria e pertencer a Angola, por isso o momento é 
de salvar Angola e só podemos fazer isto juntos. 
Por isso há sempre a possibilidade de evitar-se uma guerra relâmpago 
violenta só para remover um grupo de gentes e salvar mais de 21 milhões de 
habitan 
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“Salve a sua Nação e não  seja covarde defendendo os corruptos” 
O DESEJO DE MANTER 

A ESTRUTURA DAS FAA 

 
 
O Movimento de União Nacional, não considera as FAA como inimigo mesmo 
este seja composto pela maioria elementos vindo das FAPLA e os elementos 
adicionados vindo da derrotada FALA e uns ex. militares do ELNA, o 
Movimento de União Nacional prioriza a continuidade da estrutura das nossas 
Forças Armadas porque o Exército deve ser neutro absolutamente razão pela 
qual existe o projecto da Legion Kondor para unificar mais ainda as nossas 
Forças Armadas Angolana. 
 
 A volta do continente como fora, as Revoluções sempre destruíram todas as 
estruturas antigas para recomeçar a estabelecer-se novas instituições no País 
e isto tem sido um fracasso total principalmente a nível de África; o 
Movimento de União Nacional tem sido claro de que não devemos seguir os 
passos  errados cometidos em África por isso não devemos destruir a 
estrutura  das Forças Armadas  para mantermos a certeza de que a futura  
defesa do Estado esta forte com a junção das FAA e da Legion Kondor onde 
acreditamos que  só poderemos ser batidos por uma grande coligação de 
Exercitos e para isto a contecer o nosso País  dirigido por novos políticos 
deverá cometer graves crimes Humanitário para sermos invadido por forças 
estrangeiras fora disto seremos  sempre os mais fortes. Aqui está a razão de 
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não querermos destruir toda as FAA porque até so existe um grupo de gente 
dentro das FAA que defendem a politica e os crimes do MPLA estes sim 
deveriam ser desonrandos e serem retirado a farda militar  e tornarem civis. 
 
A guerra  destroi, ilimina a efectividade de uma força armada , por isso  que o 
Movimento de Uniao Nacional  apresenta duas propostas  uma  de avançar 
numa guerra violenta  e outra  dispertar as FAA para que juntos  libertemos 
Angola atraves de uma acção bem estabelecida  que vai poupar o sangue dos 
cidadãos uma Acção emcabeçada pela   Legion Kondor e elementos das  FAA e 
políticamente pelo Movimento de União Nacional. 
 
Quando falamos das FAA, nos endereçamos a todos os militares superiores e 
inferiores, soldados, alferes, cabos sargentos sub tenentes e tenetes  Capitãos  
major e os oficias superioes que sente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
+m que algo deve ser feito,  mas que não encontram como dar o primeiro 
passo por varias razões.  
 
Hoje  temos a base estabelecida  para podermos levar esta revolução sem 
destruirmos   as insignificantes obras   que existem feitas pelo MPLA durante 
os 40 anos  aonde o mais importante é não permitir mais  o sangue dos filhos 
angolano correr  principalmente em defender o MPLA  que nunca  soube 
realmente o que quer e aonde dirigir o País, como muitos morreram  em 
defesa das ideias do MPLA! 
 
O  MPLA deve partir  mas  de forma agressiva  ou de  outra forma  que  só a 
decisão agora encontra-se no lado das FAA  que devem decidir se continuarão 
a defender o MPLA e ir de novo a guerra para no fim perder e serem acusados 
e condenados  por defender os crimes do MPLA ou libertarmos a Nação todos  
para que não haja vencidos e humiliados este é o espirito do Movimento de 
União Nacional. 
O Mundo não permitirá um Regime que nem agua potável conseguiu dar ao 
seu Povo durante 40 anos de governação seja defendida e que siga no poder 
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. 
“Seria muito triste  ver  tantos oficias  nossos das FAA  

serem julgados como  defendores da ditadura, não permita  

que sejas condenado na sua própria Terra” 
 
  
 

 
 
 
 

AS  FAA TENHEM A DECISÃO 

 
 

O Movimento de União Nacional traz este projecto no sentido de encontrar-se 
uma saída em urgência antes que seja tarde porque logo as hostilidades 
começarem, o Movimento de União Nacional não vai negociar com o MPLA, 
não vai aceitar nenhum pedido de cessar-fogo até marchar em Luanda e 
depois da Victoria todos que defenderam o MPLA com armas nas mãos 
deverão ser acusados de criminosos contra o nosso Povo e o Estado Angolano. 
Com a certeza de que as FAA não vão ganhar a guerra logicamente muitos dos 
militares serão acusados em mais uma vez defender um Regime ditatorial e 
isto merecerá forte punição onde a maioria pode ser o fuzilamento ou 
enforcamento  de oficias militares. 
Porque acreditamos de que a guerra causa danos em ambas partes não 
porque a LEGION KONDOR  vai ter  o apoio Internacional a combater os 40 
anos da Ditadura  que nenhum militar vai padecer , nos dois lados haverá 
percas  humana  mas o que importa  será o fim e o final  o MPLA será 
derrotado e destruido  junto dos seus defensores armados  e quando es 
derrotado a situação não é a mesma de quem negocia seus direitos os homens 
da UNITA o podem testemunhar. 
Neste sentido o Movimento de União Nacional apela as nossas Forças 
Armadas de pensarem em curto prazo e entrarmos em a Acção todos juntos 
ou vai-se a guerra  mas que será a mais destruidora que a África  já viu mas 
que pouco durará para destruir o MPLA  porque estes jamais devem existir em 
Angola por tudo que fizeram 
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“Você pode fazer a diferênça  

salvar o País, a sua  familia, ati mesmo  

as FAA e o teu chefe ” 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

O PRIMEIRO PASSO 
 
Se um militar receber este documento e procurar os seus superiores 
principalmente aqueles da cúpula corrupta  ligado ao MPLA saiba que terás 
que enfrentar as seguintes acusações:  

1. Acusado de imediato de ter contacto connosco 
2. Acusado de querer revoltar-se conta a PAZ 
3. Será preso e executado por ordens do MPLA 
4. Serás acusado de inimigo da PAZ . 

 
Com tudo isto  o País continuará a sofrer como sempre,  por isso não permitas  
que  sejas destruído pelo MPLA e seus generais,  procura sobreviver  para 
poderes ver uma Angola melhor  onde terás o gosto e orgulho de defender e 
veres seus filhos viverem com dignidade.  
 
Por seres um dos elementos que sofre e não beneficias das regalias que 
aqueles da cúpula interna beneficiam não importa se es soldado, ofidcial 
inferior ou superior, o militar deve estar atento não importa a sua patente 
porque até  há generais  que sofrem  mesmo carregando estrelas nos seus 
ombros, tudo por razões  políticas  que o MPLA como organização criminosa  
estabeleceu. 
Cada militar deve saber que estratégia é algo importante e não só o tempo vai 
esgotando- se, este documento chegou até s suas mãos é porque você faz parte 
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d’aqueles que buscam uma solução; por isso sugerimos o seguintes passos 
dividido em duas categorias um  de Soldados sem patentes, e outro de oficias 
superiores: 
 

DE SOLDADO A SARGENTO 
 

1. Ter o conhecimento e sentimento 

de reconhecer que algo deve mudar 

no nosso País não é normal o que tu 

vives 

2. Ler todo o documento atentamente 

sem companheiros. 

3. Procurar um colega  de confiança e 

partilha a notícia, seja positivo e 

exige sigílo 

5. Procura saber como te comunicar com elementos da 

LEGION KONDOR onde muitos deles estão infiltrados 

e aservir nas FAA. 

6. Procura elementos ligados ao Movimento de União 

Nacional 

7. Depois de receberes a orientação individual, procura 

salvar o teu chefe querido aquele que tu confias por 

ser um bom chefe militar e que sente o sofrimento dos 

militares e do Povo, introduz lhe o documento  

8. Começa já a organizar seus amigos mais íntimos e 

criem grupo para despertar mais elementos dentro 

das FAA 

9. Bastar os grupos atingirem o numero de 40 militares 

mobilizados, cada um  deve abrir um outro grupo de 

40 companheiros. 

10. Procura falar direitamente com o Estado Maior 

general da Legion Kondor, precisamente o General 

chefe das operações Afonso Mwana Ngagu, ou o 

general chefe do Gabinete de Recrutamento militar, 

Roberto Costa, tambem pode falar com Director do 
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Departamento Militar da LEGION KONDOR o 

Brigadeiro Hernâni Coelho ou entrar em contacto com 

o comandante em chefe da Legion Kondor o Líder do 

Movimento de União Nacional, pode ser difícil mas 

acreditamos que terás o acesso   

11. Seja enquadrado mesmo estando nas FAA 

12. Tenha o dever de  retirar armamento e 

munições para  um lugar secreto  para depois 

entregar a direcção local da LEGION KONDOR na sua 

cidade 

13. Permaneça nas FAA até o dia chegar ter a sua 

arma e munições de reserva, mobiliza a sua mulher  

seja heroi 

16. Saiba o plano da invasão ou tomada do poder classicamente, saiba 

que o 27 de Maio não voltará mais os tempos mudaram hoje temos o 

apoio de fora e do Povo sofredor seja corajoso, e recebe o teu código de 

registo como militar do ESTADO NOVO 

DE SUB-TENENTE A GENERAL 
 

1. Ao receber este documento, faça uma leitura séria 
procura logo entrar em contacto com a direcção do 
Movimento de União Nacionalou o Estado Maior da 
Legion Kondor 

2. Procura amigos de confiança que sentem a 
necessidade de mudança não tenham o medo por 
causa dos efeitos de 27 de Maio de 1977, partilha com 
eles e conecta-os direitamente com o líder do MUN ou 
o Estado Maior General da LEGION KONDOR 

3. Recebe a explicação e como o processo é feito  
4. recebe o código da garantia da sua patente pós 

ocupação do Estado 
5. SECRETAMENTE COMEÇAM A CRIAR UM CIRCULO 

FECHADO E NTRE OS DISPERTADOS 
6. Retirar as armas e munições nos Quarteis pouco a 

pouco ou em grande quantidade entregar aos 
militares da Legion Kondor ja em Angola 
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7. Permanecer nas FAA 
8. Estudar o sistema de segurança interna das FAA, 

fornecer dados completos dos dirigentes das FAA 
ligados ao MPLA. 

9. Saber que só temos 90 dias para entrar em acção 
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“Você pode fazer a diferênça sinta-se parte da mudaça 

Sua familia  é toda  civil, este são o Povo que buscamos defender e Salvar” 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
O QUE SERÁ FEITO 

 
 
A Direcção do  Movimento União  Nacional  estabeleceu um numero que  deve  
ser mobilizado dentro das FAA num per’iodo curto  para se evitar a Guerra, se 
este numero não for completo a tempo necessário, o Estado Maior  recebera a 
Ordem do Líder do Nacional  de iniciar-se as ofensivas contra o Regime 
Dictatorial do MPLA infelizmente defendida pelas FAA. 
Em caso o numero seja completado, de imediato todos que estão involvidos 
deverão receber  a ordem de Missão  de ocupação do País isolando 
simplesmente  os Políticos e chefes militares da cúpula do MPLA. 
Absolutamente secreto mas Inscreve te para saberes da Operação “Hoji Ya 
Henda”.e receber o codigo da operação que explica o dia e a hora. 
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“Exército de Paz  e do Povo é aqui o teu lugar para juntos libertarmos Angola” 
A LEGIÃO KONDOR 

 
A LEGION KONDOR não teria razão de existir se não fosese a política exercida 
pelo MPLA   e nós lamentos por ter chegado a este ponto o Povo terámais uma 
vez aceitar aguentar  para se retirara um grupo que a terrorisa toda uma 
Nação chegamos  nesta opção porque o MPLA  negou e frustrou  as 
reveindicações pacíficas  e quando fechas as portas a uma revolução pacífica 
direitamente abres  as portas da Violência a Legion Kondor é um Exército 
misto em busca de mudança  memso sendo criado pelo MUN, ela é totalmente  
neutra porque buscamos uma nova Naçao  e não se faz mudançarepetindo os 
erros do passado de se apagar as alas militares dos Movimentos 
Revolucionários  a Legion Kondor apoia sim as ideas de mudança e aprende  
que jamais um militar deve tomar poder  na historia de Angola  apoia a agenda 
política ao benefício de todos a mudança absoluta do País, dirigida pelo 
Movimento de União Nacional. 
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A LEGION KONDOR  será distinta logo depois da tomada do Poder para 
permanecer só as FAA que será conhecido por WEERMAG( Defesa ou 
Exército)  
A LEGION KONDOR é composta por militares angolanos vindo das seguintes 
organizações armadas de Angola: 

1. Jovens angolanos Recrutados e formados fora de Angola e dentro das 
FAA, e em centro de formação clandestina em Angola 

2. Ex Militares das FAA 
3. Ex Militares das FAPLA 
4. Ex Militares das FALA 
5. Ex militares do ELNA 
6. Ex Militares da era Colonial Brancos e negros 
7. Suporte de Mercenários reconhecidos 
8. Miliotares de 7 Paises aliados aonde cada um participa com duas 

Brigadas reforçadas. 
 
A Legion kondor  é um Exército estabelecido  com capacidade de fazer a 
guerra convencional  a Legion Kondor tem 50% dos seus elementos dentro de 
Angola com formação militar comprovada  com  oficias superiores e 
inferiores.  
A LEGION KONDOR foi estabelecida para servir de braço armado do Povo para 
derrotar o Regime ditatorial do MPLA razão pela qual todos que aderirem e 
identificarem-se descotentos com a situação Nacional, são direitamente 
considerados elementos da LEGION KONDOR e defensores do Povo e da 
Nação. 
A LEGION KONDOR continua a recrutar todos que carregam o nome de 
angolano homens e mulheres em Angola  em Africa  na Europa e america para 
receberem a formação militar no exterior ou dentro de Angola aonde cada 
membro desertor das FAA é Benvindo e é elevado a mais um degrau de 
patente que tinha nas FAA. 
 
Na  LEGION KONDOR não existe discriminação ou ideia de separação de 
origem do seu antigo Exercito,ou da sua província as  funções  são atribuídas  
no espirito militar de União Nacional , responsabilidade, devoção a causa da 
Pátria, aonde cada elemento deve  pensar  e jurar a não repetir os erros dos 
actuais dirigentes e oficias superiores nas FAA(aqueles que pertencem á 
cúpula ligado ao MPLA). 
Na LEGION KONDOR  o teu  chefe direito pode ser negro, branco ou mestiço 
todos unidos para uma Nova Angola, aonde o juramento torna-se algo sagrado 
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ESTAMOS  DENTRO DO TERRITÓRIO NACIONAL   
EM TODAS AS 
CIDADES 
MAIORES E 
MENORES  OS 
ELEMENTOS DA 
LEGION KONDOR 
TEM UM SINAL DE 
RECONHECIMENT
O INSCREVA-SE E 
SABERAS  DEPOIS  
DE SERES  
APRESENTADO 
PERANTE OS 
HOMENS DE  
RECRUTAMENTO  
SERAS 
SUBMETIDO(A) A 
UM TEST 
ESPECIAL DE 5 
MINUTOS  COM O 

(LIER DETECTOR)  PARA SABER SE ES ESPIÃO OU ES 
VERDADEIRO INTERESSADO PARA LIBERTAR O PAÍS. 
OS QUE FALHAREM O TEST SÃO  ESPIÃOS E SERÃO 
ABATIDOS  NA MESMA HORA ESTAMOS EM LUANDA 
NO NORTE  NO SUL E NOLESTE 
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“Vai chegando o dia em que tudo mudará  o Ceu vai  ser iluminado Angola será uma outra Terra   

você será o heroi e sentir-te –a parte desta mudança  ento não espera mais  junta-te” 
 

O PERIÓDO DE TRANSIÇÃO 
 

 
O Período de transição é o tempo em que todos os angolanos devem sentar a 
mesa reparar os danos cometidos pelo MPLA e outras formações políticas e é 
neste período em que Angola deve ser dirigida por uma Organização 
totalmente neutra para evitar-se a caça as bruxas. E o espirito de revolta.  
 
As Forças Armadas não devem dirigir a transição nem tomada do poder  isto 
seria um crime para um Estado que se quer restaurar  porque em todos os 
Países onde os militares  serviram de transição , os anos a seguir  sofreram 
caos nenhum País africano  que teve transição militar teve resultados 
positivos , isto até Portugal  não escapou e caiu na desgraça;  depois da 
tomada do poder pelos os  militares no 25 de Abril de 1974  Portugal perdeu a 
sua autonomia, deixou de ser a Grande Nação que deu fronteira e fez existir  as 
Nações tais como: Angola, Brasil, Moçambique, Cabo Verde, Guine Bissau,  São 
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Tome e Príncipe, Timor leste e Macau; uma Nação que todos admirávamos  de 
ser a base da nossa Existência  hoje tornou simplesmente  um mendigo da 
União Europeia e até do MPLA  que o trata como quer e isto é o resultado  dos 
militares tomarem  o poder e dirigir uma Transição. 
Em todos os Países de África em que os militares serviram de transição  tais 
como Egipto, Zaire hoje o resultado é negativo 
 
 Por esta razão Angola não deve mis cair nos mesmos erros algo deve ser feito 
mas diferente do que já se fez em África até a data presente. 
 
A transição deve ser dirigida pelo Movimento de União Nacional como é 
explicito o nome União Nacional , só uma Organização em que a definição de 
ser Angolano não depende do sotaque, da raça  mas sim do Patriotismo  e 
dedicação a sua própria Pátria onde , negros, brancos, mestiços, Umbundu, 
Kimbundu, Bakongo Kwanhama, Ngangela  Tchokwe, Fioti, todos  unidos  por 
uma só causa   que é de transformar Angola  naquilo que ja estava a ser feito 
antes da Independência. 
 
Somos obrigados a não falhar e cometer os mesmos erros cometidos em África 
por isso reflectimos para lembrar lhes que já houve tantas revoluções tais 
como no vizinho Congo Democrático,  Congo Brazzaville, Guiné Bissau e muita 
parte de Africa mas  o resultado destes Países  foi nulo e a situação  continua 
na mesma , e nós angolanos não devemos cair no mesmo erro  por isso o MUN 
dedicou muitas horas  em estudar  como devolver  Angola a sua grandeza. 
Vamos aproveitar esta providência, é tempo de Repensar Angola e Devolver a 
Pátria a sua Grandeza. 
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“Até quando vou defender o MPLA e 

suas ideas, será que defendo mesmo o 

País ou um grupo de gente 

manipulador? Porque morrer assim ?” 

 
 
 
 
 

UMA LIÇÃO PARA 
O SOLDADO 
ANGOLANO 

 
1987!!! soldado sul africano 
de pè perante um joven 
angolano morto na sua 
trincheira; militar das FAPLA, 
filho de uma angolana que o 
geriu com dor de parto depois 
de 9 Mêses de gravidez mas 
nesta altura a sua vida não 

valía; deitado morto numa vala como animal a defender o Comunismo uma 
ideologia que o MPLA obrigou a todos os angolanos a seguir, dizendo que era a 
única ideologia para salvar o nosso País depois da Independência.  
 
Sabem quantos jovens padeceram nas FAPLA na defesa do Comunismo? 
Quantos jovens ficaram mutilados? 
Quantos jovens ficaram traumatizados? 
Qunatos jovens ficaram desaparecidos? 
Quantos jovens ficaram sem familia?  
Mas a menos de um quarto de Século o MPLA desistiu do Comunismo, tornou 
amigo d’aqueles que um dia ele chamou de inimigos e combatia, tornou aliado 
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daqueles com que lutava mandando miliões jovens a sacrificar as suas vidas 
numa causa que mas tarde viria a ser abandonada reconhecido 
Internacionalmente como erro da história. 
  
Hoje o Regime do MPLA ensiste ter  razão e que eles são os melhore para 
dirigir Angola mas daqui a menos de 25 anos dirão que o passado que é hoje 
estavam errado.  
Onte eram comunista , hoje tornaram Social Democrata amanha vão ser o 
que? 
Como um Partido ao tamanho que eles se acreditam ser não ter estabilidade 
política e filosófica? totalmente Maria vai com vento ou simplesmente 
prostituta da politica? 
 
Para podermos intender profundamente a dimenção do pensamento Político 
do MPLA, devemos nos perguntar o que o MPLA entendia sobre o 
Comunismo?  
porque mesmo com a queda desta Ideologia Países como China, CUBA, Korea 
do Norte permaneceram n’aquilo que acreditavam até a CHINA evoluio tornou 
potência Mundial. e o MPLA? 
No passado abraçaram os cubanos deram tudo a Cuba e Russia diziam –se 
amigos do Internacionalismos, tudo pelo Povo, hoje mudaram a braçaram a 
causa do capitalismo agora são amigos dos Americanos e outros como 
Alemanha, descobriram o gosto do capitalismo, a corrupção dominou a sua 
agenda, tornaram pior que os próprios capitalistas eles que foram criados e 
educados pelo Comunismo com slogam de “TUDO PELO POVO” hoje mudaram 
o lema que tornou “TUDO PARA OS DIRIGENTE”, mesmo assim não se sente 
bem de pois de começarem a ser descobertos pelos capitalistas a solução foi 
virar o barco em direcção a CHINA hoje Angola está nas mãos da China… 
incrivel….  
A maior  questão é não sabemos se amanha estaremos sobre o controlo de 
quem se ja fomos controlado pelos Cubanos , Russos,Americanos agora 
Chineses so o MPLA pode responder… 
 
Quantas vezes devemos ser enganados, considerados de rascumho! Quantas 
vezes…. O MILITAR deve aceitar mais morrer por uma causa sem sentido? 
Este miudo morto na vala poderia ser seu irmão, primo, marido,cunhado, tio, 
genro,... como sentirias depois de saber que os que o obrigaram a defender 
uma causa que eles acreditavam ser sagrado hoje ja não sabem nem o porque 
o defendiam? 



O DESPERTAR DAS FORÇAS ARMADAS ANGOLANAS 

 MOVIMENTO DE UNIÃO NACIONAL 

 

44 

  
Reflecte soldado… pensa…chegou a hora de todos repensarmos Angola ja não 
hà tempo para o MPLA … nesta mudança que se avizinha niguem será 
retalhado como política suja usada pela UNITA e o próprio MPLA porque ja 
não hà tempo para este tipo de política, vamos precisar de todos e de duas 
coisas 
Um Governo Forte , Disciplinado, patriótico e exemplar.   
Um Povo unido, diciplinado, trabalhador e patriotico 
Onde o racismo, a corrupção o tribalismo são inimigos do ESTADO e deverão 
ser punídos fortemente nem que for a preço da vida por isso o momento de 
mudar o Eixo da nossa Pátria chegou todos somos importante para esta 
revolução,  
É tempo paera o militar, de soldado a general parar e pensar 
 O tempo chegou de Repensar Angola e Devolver a Pátria a sua Grandeza.  
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“Tenha a coragem de um dia no futuro dizer aos teus filhos que  foi a tua coragem, a tua decisão 

que fez com que Angola voltasse  como antes  aonde nada nos falatava , vamos montar as fabrica e 

desnvolver o País  então seja tu o que fez a diferença” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

O FUTURO DE  ANGOLA 
 
 

O futuro de Angola  esta  neste momento em suas mãos  saiba que  já estamos 
a 40 anos  sob direcção da política do MPLA,  e o País continua na mesma 
direcção do abismo  e o pior  é que as torneiras  de cada Casa onde jorrava 
agua no tempo colonial já não sai agua, onde era limpo tornou sujo, os teus 
filhos não podem  continuar a viver como vivem . 
 
O futuro de Angola depende hoje da sua decisão você vai decidir se  as FAA 
vão de novo numa guerra terrível   em que vão perder ou  juntar-se a causa 
justa para que tudo seja feita  classicamente. 
Saiba que somos por ai  uns 21 milhões de Angolanos e o que nos dirigem  e 
destruíram, o País nem chegam  o numero de 500 pessoas, se estes forem 
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isolados  o resto que só segue  cairá e se vai entregar na amanha seguinte sem 
um tiro   
 
Todos esperamos uma Angola  livre e nova por isso falamos em Repensar 
Angola e Devolver  a Pátria a sua grandeza que é o sentimento patriotico que 
vive em nós, que é   de ver a Nação ser aquilo que  todos pensamos,  honrar o 
sacrificio de muita gente que se sacrificou para que ela existisse . 
 
Angola não pode continuar como está onde as pessoas quando ficam doentes 
devem viajar para os Países vizinhos para receberem tratamento, um País sem 
agua potável sem electricidade  sem um sistema de transporte publico.  
  
Angola não é o que sempre pensamos  então  é preciso Repensar Angola, para 
que tenha um futuro com melhores condições de vida, um Serviço Nacional de 
Saúde Pública melhor, um Ensino melhor e que as pessoas regressem à … 
Terra, e recuperar Fazendas, repor a Agricultura em Angola, fazendo com que 
esta seja auto sustentável e que exporte os seus excedentes e reorganizar a 
indústria, revitalizando a economia em geral, criando postos de trabalho, para 
dar dignidade às pessoas. 
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O FUTURO DO 
MILITAR  ANGOLANO 
 

Antes de tudo devemos 
acreditar que não axiste 
milagre mas sim a vontade do 
próprio homem de fazer a 
contecer os acontecimentos. Nós 
carregamos o maior desafio  das 

nossas vidas para que o inacreditável possa acontecer. 
O MUN preconiza um futuro melhor  para todos  onde o militar é um elemento 
básico  na segurança da sociedade assim ele deve ser considerado e beneficiar  
da Nação que ele defende ou defendeu no passado. ANGOLA tem condições 
para que os projectos do MUN sejam concretizados. 
Todo o militar que servir 25 anos nas Forças armadas  terá direito de uma 
Casa no seu Estado de origem(atualmente Provincia),militar não pagará pelo 
seu fardamento durante os primeiros 3 anos nas Forças Armadas, os 
casamentos de militares serão patrocinados pelo Ministério da Defesa isto’e 
indumentária, salão,transporte e comida,  5% será reduzido em tudo que é 
compra  ou aluguer a nível nacional, o Estado vai abrir um fundo Militar onde  
todos os militares terão uma conta e lhes será retirado uma quantia no seu 
cheque mensal para a sua poupança que so poderá receber no fim do serviço 
militar para ajudar o recomeço na vida civil ou na reserva para evitar-se ex 
miliotar a pedir esmolas na rua. O militar não pagará o transporte público no 
limite do Estado onde funciona. Todo o militar solteiro viverá no quartel ou na 
Base isto é construir-se-a edifícios e dormitórios para o efeito, 925$ deve ser o 
salário do soldado sem patente, o militar deve viver bem, ser, considerado.         
(  para o resto consulta o programa do Partido MUN). 
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NOTA FINAL: 
 

DESPERTA-TE MILITAR.  
HOJE É O ULTIMO DIA,  PENSA NOS TEUS FILHOS, A SUA 
FAMILIA, A NOSSA NAÇÃO, A DECISÃO DE IR-SE A GUERRA 
OU NÃO REPOUSA EM SUAS MÃOS  NESTES SEGUNDOS.... 
 

JAMAIS O 27 DE MAIO OU  OS 27 ANOS DE GUERRA  VÃO 
SER REVIVIDOS, PORQUE OS TEMPOS MUDARAM 
NENHUMA DESTAS DATAS  FORAM PARA O BENEFÍCIO DOS 
ANGOLANOS, NITO ALVES DEFENDIA O PURO COMUNISMO, 
AQUILO FOI ALGO ENTRE ELES OS COMUNISTAS.  
A GUERRA DE 27 ANOS FOI TOTALMENTE A FAVOR DAS 
IDEOLOGIAS ESTRANGEIRAS E DA GUERRA FRIA. 
 

HOJE  ESTAS PERANTE  OS VERDADEIROS  NACIONALISTAS 
E PATRIOTICOS ONDE O LEMA É:  
“TUDO PELA PÁTRIA E NADA CONTRA A PÁTRIA” 
 

É TEMPO DE REPENSAR ANGOLA E DEVOLVER A PÁTRIA A 
SUA GRANDEZA. 
 

VIVA O MILITAR DESPERTADO 
 

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 


