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     “MEU LÍDER... 
                          MEU SERVIDOR...” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KARL MANUEL SARNEY MPONDA 
“Depois dos 40 anos de Ditadura, a Nação e o seu Povo, precisam de imediato  

um Líder, uma Organização Nacionalista com homens e mulheres Patrióticos, 

dedicados todos pela causa nobre: Devolver a Pátria a sua Grandeza; aonde as 

raças e as tribos confundem-se  na Nova concepção da Sociedade estabelecida 

na base da  Deocracia. É tempo de Repensar Angola” 
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INTRODUÇÃO 

 
 
 

or 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: 
 
Todo os membros nomeados deverão tomar posse dos seus respectivos 
cargos, onde actualmente se encontram geográficamente. Nessa óptica, o 
documento ORGANIZAÇÃO INTERNA DAS  COMISSÕES POLÍTICAS  que é 
extraído do ESTATUTO DO PARTIDO  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  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.  

P 
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Mas o membros do Partido não devem negar serem tratados com termos 
honorificos por pessoas que nao sejam membros do Partido ou em lugares 
públicos que requer normas protocolares.  
protocolarmente o Líder do Patrido é tratado simplesmente de “Meu 
Chanceler”.  
O Comunismo nunca usou os termos honoríficos a não ser  “camarada” 
para todos. 
 
Nos ensinamentos e lógica Deusista Deocrática, o uso do termo SINGULAR 
como MEU é de muita importância, significa a tomada de responsabilidade 
perante qualquer coisa, individuo 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 Deocráticoou Deusista, 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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PONTO I 
 
 

 
 
 

COMISSÃO POLÍTICA 
 
 
 
 

 Comissão Política é o conjunto de líderes  dirigentes Poíticos 
militares e activistas  que representam o Movimento de União 
Nacional num certo Território, Nacional como Internacional. 

A Comisão Política  é dirigido por um Líder  conhecido como Embaixador- 
Delegado .  Representante do Partido. 
 
Por razões de estrategia  e da situação em que se encontra o País, o 
Embaixador  pode ser um Diplomata de formação, um qualquer Político, 
um Militar  ou um Activista todos dedicados na causa do Partido.  
Todos estes podem assumir o cargo de Embaixador desde que cumpram 
com os deveres  e as exigências do Partido e ter a confiança total do Líder 
do Partido     
 

 
 
 
 
 
 
 

 A 
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PONTO II 
 

ESTRUTURA POLÍTICA  
DEOCRÁTICA DEUSISTA  

 

 

 Estrutura Política Deocrática estabelecida na base da Ideologia 
Deusita, (DEUSISMO) estabeleceu uma filosofia que permete ao 
memebro  de se identificar perante qualquer outra formação 

política no sentido de nos diferenciar  n’aquilo que acreditamos ser  a 
solução para salvar a nossa Pátria  A Estrutura  Política  da Deocracia   
diferencia-se  visivelmente nos termos  vocabulários Político. 

Antes de ser detalhada  as clasulas sobre a ORGANIZAÇÃO INTERNA DAS  
COMISSÕES POLÍTICAS decidimos apresentar o quadro vocabulário de 
equivalência entre os termos Deocráticos Deusistas   e  as demais 
organizações Políticas Nacional como Internacional: 
 

 ESTRUTURA DEOCRÁTICA (DEUSISTA)                                      EQUIVALÊNCIA  
  
- Convenção Nacional Deocrática-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 
-            Legion Kondor --------------------------------------------- Exército (Braço Armado do Partido) 

A 
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PONTO III  

 
ESTRUTURA DO PARTIDO 

 
 

1. CONVÊNÇÃO NACIONAL  DEOCRATICA -DEUSISTA  
 
Encontro geral do Partido realizado em cada quatro anos  
 

2. CHANCELER 
 

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

3. CHANCELERIA (Presidencia e Diplomacia) 
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  para Assuntos Diplomáticos  
6. Gabinete de Planos e Projectos 
7. Conselheiros do  Chanceler Líder do Partido 
8. Gabinete de Segurança e guarda costa do Líder 
9. Attaché do Exército Legion Kondor na Chanceleria 
10.      Gabinete para Negocios  e Estrategia Empresarial 
 

4. CONSELHO POLÍTICO  (Bureau Político) 
 

Composto por 21 membros  avaliados pelo Departamento Ideológico, 
considerados elementos positivos pelo Departamento de Serviços Secreto 
e de Informação  e nomeados pelo Chanceler  
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5. CÂMARA DE REPRESENTANTE (Comité Central) 
 

1. Presidente da Câmara de Representante 
2. Vice presidente da Câmra de Represnetante 
3. Sete (7) Conselheiros, dois Secretários 

 

Um total de  120-  Representantes  
 

6. SECRETÁRIO GERAL DO PARTIDO 
 

Chefe do Executivo Interno 
 
 

7. DEPARTAMENTOS AUTÓNOMO 
 

1. Departamento Ideológico   
2. Departamento de Serviços Secretos e de Informação (DSSI) 
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) 
 

8. 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  

14. Gabinete para Assuntos Federais  
Cada Gabinete tem um adjunto . 
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PONTO IV 
 
 
 

EMBAIXADOR-DELEGADO 
“REPRESENTANTE DO PARTIDO” 

 
 

odos os Embaixadores-Delegado do Partido são parte Integrante da 
Chanceleria através do Departamento Diplomático e membros da 
Camara de Representante do Partido( Comité Central). 
 

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 
ideológica do Partido político no Exterior, trabalhar na angariação de 
apoios , na divulgação do nosso programa, Projectos, 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  

T 
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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 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.  

 
 
 



Estrutura Política para Comissões 

 
13 

 

 
 
 
 

PONTO V 
 

 
 

AS COMISSÕES POLÍTICAS 
DO PARTIDO 

 
 
 
 
Para a nossa preparação na conquista do Poder, o Movimento de União 
Nacional  decidiu estabelecer os seus Gabinetes  ou representações a nível 
Internacional  no sentido de poder  introduzir o nosso dossier  aos 
Governos estrangeiros  mostrando o porque as nossas revendicações  
devem ser  aceite  para que possa se estabelecer uma nova Angola aonde 
o Povo  é considerado  pelos políticos  como  parte integrante do ESTADO 
e que só a união entre os dois,  Governo e Povo, fará resurgir uma nova 
Angola, um Novo Estado de sucesso, prosperidade e desenvolvimento 
social,  cultural, económico e tecnológico. 
 
A outra razão de estabelecimento das nossas representanções no 
estramngeiro  e dentro de Angola, é para a mobilização total e o 
enquadramento de quadros  e membros que devem ser transmitido a nova 
Concepção da Sociedade que buscamos estabelecer, aonde todos somos 
iguais negros brancos e mestiços. 
 
O MUN estabeleceu e vai estabelecer as suas Representações  nos 
seguintes Países. 
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COMISSÕES POLÍTICAS 
 

1.Comissão Política em Portugal  

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 () 

13. Comissão Política na Suissa 

14. Co,missão Política na Austria 

15. Comisão Política nem França  

16. Comisão Política na Belgica  

17. Comisão Política na Alemanha  

18. Comisão Política na Namibia  

19. Comisão Política na Zambia  
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PONTO VI 
 
 
 
 

ANGOLA COM 
MULTI-COMISSÕES 

 
 
 

or razões Geográficas  e a sua extensão territorial  e a necessidade 
de uma acção mobilizadora massiva Angola é  dividida em três 
Comissões Políticas.  

As 3 (três) Comissões Políticas terão um código de identificação (DATZING, 
SUIDERLAND e GROOVER) o nome de ANGOLA  irá ser proíbido, 
nomeadamente, ser mencionado nas conversas telefónicas ou nos 
relatórios  por escrito e assim, será substituído por MOTHERLANDS  ou  
MOEDERLAND, tudo por razões de segurança.  
 
Lembrem-se de que os nossos documentos podem ser interceptados 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 
derrotar o MPLA .  

P 
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Cada Comissão Política é dirigido por um Embaixador Delegado, e todos 
são conectado direitamente ao Líder do Movimento de União Nacional. 
 
 

PRIMEIRA COMISSÃO (DATZING) 

 
 (composto por 7 Províncias) 
1.Cabinda 
2.Zaire 
3.Uíge 
4.Bengo 
5.Luanda 
6.Kwanza Norte 
7.Kwanza Sul 
 
 
SEGUNDA COMISSÃO (SUIDERLAND ) 

 
 (composto por  7 Províncias ) 
1.Benguela 
2.Bié 
3.Huíla 
4.Cunene 
5.Namibe 
6.Huambo 
7.Kuandu Kubango 
 
 
TERCEIRA COMISSÃO (GROOVER) 

 
 (composto por  4 Províncias) 
1.Malanje 
2.Lunda Norte 
3.Lunda Sul 
4.Moxico 
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PONTO VII 
 
 
 
 

COMPOSIÇÃO DA 
COMISSÃO POLÍTICA 

 
 
 

 Embaixador-Delegado funicionará com uma estrutura de apoio 
organizada com elementos propostos  pelo o próprio Embaixador-
Delegado, que os apresenta ao secretario Geral do Partido que 

decide junto do Chanceler sobre as propostas para serem, posteriormente, 
nomeadas para 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 devem 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. 
Os Embaixadores trabalham com  os Comissários, Gauteliders e apoiantes  
 
  

O 
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     *Embaixador-Delegado (Representante  do Partido)  

a. Secção de Mobilizacão e Propaganda 

b. Secretário para processamento de documento de todos os 

membros 

c. Secretário para estrategia e segurança dos memebros 

d. Comissários  líderes de cada Município 

e. Secção para assuntos de finanças 

f. Secção para Educação Ideológica 

g. Líderes de Junta de Membros (Gautelíder e Apoiantes) 

h. Secção da  AVL (Assuntos femininos) 

i. Secção para Assuntos de Consulta a Empresas 

j. Secção de Propaganda Universitária 

k. Seccão de propaganda nas Igrejas 

l. Secretário pessoal do Embaixador-Delegado 

m. Seccão de estratégia de propaganda Urbana  

n. Conselheiros (4) 

o. Secção para Informação. 

p. Secção para Assuntos Militares 

q. Secção para Assuntos da Polícia 

r. Secção da JURGEN  ( assuntos para Juventude) 

s. Secção Especial para as senhoras Zungeiras (so em Angola- Luanda) 

 

Todos que ocupam estas pastas são Comisários e coordenam os 

Gauteliders 
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PONTO VIII 
 
 
 
 
 

FUNÇÃO DE CADA SECÇÃO 

 
 

ara se evitar conflitos de trabalho e incompetência, Cada membro 
nomeado, deve ter o conhecimento da sua função em que está 
nomeado e trabalhar perfeitamente sem conflito de função todos  

os que ocupam as pastas  são  honorificamente tratados por Comissários 
Políticos. 

a. Secção para Mobilização  

e Propaganda 
 

Esta Secção organiza acções de mobilização, estabelece contactos com 
outros grupos Revolucionários, Pessoas singulares,  convencer-los a fazer 
parte do Movimento de União Nacional  porque so unidos venceremos e 
por sermos a unica Organização Revolucionária com uma estrutura 
organizada e ideas estabelecidas pronto para o combate final contra o 
Governo dictatorial do MPLA   em busca de uma mudança absoluta e 
principalmente ideas concretas no que será Angola pós  MPLA. 

b. Secretário para processamento de 

documento de todos os membros 
 

Esta Secção é responsavel de processamento de todos os documentos dos 
membros do Partido. Recolha de dados de cada membro preencher as 

P 



Estrutura Política para Comissões 

 
20 

 

Fichas  de cada um e guardar  em sítios seguro  para depois encaminhar 
para a Direcção geral que deve ter os dados de todos para futuras 
nomeações em cargos Nacionais  aível do Partido como do Estado e mais 
considerações. 

c. Secretário para estrategia e 

segurança do Partido 
 

Este  é o membro que deve ter mais abilidade de detectar e ter 
informações   deve ser capaz de infiltrar os membros do MPLA  para retirar 
informações,  apresenta  e informa ao Embaixador dados concretos e tudo  
que ouviu e sabe  sem exagero  tudo deve ser feito com sinceridade  no 
bem do Partido e na segurança dos membros. O mesmo membro deve  
estabelecer estrategias de como atuar em caso de distribuição de 
documentos do Partido e criar  junto do Embaixador uma equipe com que 
deve trabalhar. 

d. Os Gautelider 

líderes de cada Município. 
 

Os Gautelider são os dirigenets que dirigem os Municípios, eles  são 
indicados pelo Embaixador-Delegado do Partido,  são responsaveis de  
coordenar as actividades do Partido em cada Bairro , eles dividem os 
bairros em limites ou sectores  e em cada Sector  estabelesse  4 Juntas de 
Membros e dirigem a propaganda  a mobilização secreta em todas estas 
areas  os Gautelider-chefe devem ter  os numeros de quantos mobilizados 
o MUN tem em cada area passar as mensagens do Partido desde o 
Embaixador-Delegado,  o Lider Nacional e de qualquer superior do Partido 
aos membros, os Gautelider  são assistentes direito do Embaixador-
Delegado do Partido. Todos os Municípios devem ter Gautelider a 
trabalhar  paraa coordenação do Partido 

e. Secção para assuntos de finanças 

Esta Secção  trabalha  para assuntos ligado a finanças da Comissão Política, 
todas as receitas recebidas  são controladas por esta Secção. as finanças 
do Partido são sob autoridade do Embaixador do Partido que deve 
coordenar o gastos. Cada Comissão Política deve  encontrar os meios  de 
estabelecer as finaças para a Sua Comissão. O Dinheiro de cada Comissão 
não deve ser utilizado para apoiar uma outra Comissão isto só pode ser 
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feito por exepção pela orden do Secretário de Finanças do Movimento de 
União Nacional junto com o Tesoureiro dando a conhecer ao Líder do 
Partido caso aucontrário, nehuma Comissão deve usar as suas finanças 
para ajudar uma outra.  

Neste sentido a Secção de finanças deve encontrar os meios de criar as 
finanças  da Comissão política  até o Partido  disponibilizar o apoio 
necessitado por cada Comissão Política, mas por estarmos numa 
Revolução  em busca de apoios, cada Comissão deverá estruturar-se 
financeiramente.  

O Gabinete de Finanças do Partido tem a ordem de assistir cada Comissão 
Políca financeiramente, seguindo os trámites requeridos em finanças tais 
como recidos e assinaturas de recpeção e entrega de valores e os 
resultados. 

f. Secção para Educação Ideológica 

Esta Secção é uma das mais importante de cada Comissão Política. O MUN 
busca  estabelecer uma sociedade diferente da que conhecemos , depois 
de 40 anos de Ditadura do MPLA o Povo sofreu uma transformação a nível 
de mentalidadae , mesmo aqueles que aderem no Movimento de União 
Nacional  trazem com eles ideas velhas de formações políticas  da oposição 
cheias de uma velha visão , razão pela qual o MUN  obriga a todos os seus 
membros a regenerar-se aprenderem a ideologia  que faz de nós 
diferentes de outras organizações políticas na sociedade, porque não é 
facil falar em mudança num Estado como Angola aonde o Povo é viciado. 

Não seremos capazes de mudar o curso histórico da Nação se não 
estabelecermos um sistema capaz de destruir os anti-valores herdado pelo 
MPLA. 

Hoje se não despertamos ,ensinarmos e prepararmos o individuo, não será 
possivel falarmos na mudança da Nação; não podemos falar da Nação sem  
mencionar primeiro o individuo por isso a formação Ideológica torna-se 
uma obrigação para todos e muito mais individualmente. 

Cada membro deve ter o manual do Deusismo e a filosofia da Deocracia e 
o pensamento político do Partido. 
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Estes materias  e aulas são adminitradas pela Secção Ideológica da 
Comissão Politica do Partido na coordenação do Departamento Ideológico 
do Partido. 

O Comissário desta pasta entra em contacto com o Director Geral do 
Departamento Ideologico do Partido para obtenção de material e mais 
conhecimento sobre a nossa filosofia Política., o Líder que dirige esta pasta  
opina ao Embaixador –Delegado sobre as questões de escolha de 
membros para assumirem os cargos a nível da Comissão Política do 
Partido.  

g. Líderes de Junta de Membros 

(Gautelíder e Apoiantes) 
 

Os Liders de Junta de membro são nomeados pelo Embaixador –Delegado 
eles funcionam direitamente com os Comissários  na coordenação das 
Juntas de membros  trabalham fortemente na mobilização  de cidadaos e 
torna-los membros do MUN e colocar-los na linha de frente 
responsabilizar-los para que na suas vezes mobilizarem outras pessoas.  

Os apoiantes são os membros indicados e funcionam em cada Junta de 
memebro estes  estão direitamente sob a coordenação dos Gautelíder.  

h. Secção da  AVL  

(Assuntos femininos) 
 

AVL é a Secção que reune  todas as mulheres de 18 anos para cima, a  AVL 
é dirigida por uma mulher com caracter  e personalidade para enfrentar o 
inimigo que é o MPLA e a sua OMA. 

a AVL é uma estrura dependente do Partido   com estatuto especial  
considerado como  Departamento Autonomo dentro do Movimento de 
União Nacional. 

A Comissária ou  líder da AVL  trabalha na orientação dos membros 
femeninos do Partido passando lhes a  visão da Nova sociedade  que 
buscamos estabelecer aonde a mulher tem um papel muito importante, 
desencorajar o tribalismo, entre os angolanos negros e reprovar com toda 
força o racismo entre os angolanos negros, brancos e mestiços e ensinar o 
patriotismo  sendo a base da unificação do País e dos membros do Partido. 
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Velar no comportamento de outros membros femeninos no seio do 
Partido. A líder desta Secção deve estar em conecção com a Directora 
Geral da A.V.L. a níven Nacional para poder seguir os projectos gerais  e 
estabelecer as estruturas da A.V.L. a nível da Comissão Política. 

A AVL trata todos os assuntos das mulheres mobilizadas, criar nas mulher 
um espirito heroico, fazer acreditar nas mulheres que  Angola tem mais 
capacidade de criar outras Nzinga Mbande outras Kimpa Vita  outras Jane 
d’Arc   e que aquelas mulheres que fizeram nome na história eram seres 
humanos  como qualquer um,  mas que nelas havia o espirito  de fazer a 
diferença por  isso tornaram heroinas.  

Hoje  podemos ter outras Heroinas  nesta caminhada em buscca do 
ESTADO NOVO 

AVL é uma abreveação  de Afrikaans Vrou Ligue  na lingua Afrikaans que 
significa: LIGA DA MULHER AFRICANA. (pronuncia-se = afrikanss vrau 
ligue) (Porque?)  

Na Filosofia do Movimento de União Nacional, o nosso alto desejo 
Patriotico obriganos a tomar a responsabilidade  e o comando de Africa  
como os americanos tomaram o comando do seu continente assumindo 
assim o nome de AMERICANO como indetificação do seu Povo enquanto 
seriam chamados de Yankees, ou Estadosunidenses, mas pelo patriotismo 
ele assumem o nume “america”  isto  inspirou a Direcção do MUN que no 
futuro asumira o nome de Africano razão pela qual iniciamos com a AVL. A 
lingua afrikaans facilitará a conecção e cooperação entre Angola, Namibia 
e frica do Sul em vários sectores ligados a vida do ESTADO e do seu POVO. 

i. Secção para Assuntos de Consulta  

a Empresas (Não em Angola) 
 

 

j. Secção de Propaganda 

Universitária 
 

Esta Secção e dirigida por estudantes  Universitários  que  funcionam  na 
introdução do pensamento, ideas e projecto do MUN  nas  Universidades  
para no final  trazer os quadros para o Partido mostrar aos Universitarios 
que precisam de uma Organização Política que  tem um programa para o 
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futuro quadro e que os estudos feito em Angola merecem respeito e 
consideração o MUN acabará com o mau habito e complexidade criada em 
África aonde so os formados fora do País tem  reconhecimento por esta 
razão esta secção deve ser dirigida por um Estudante ou professor 
Universitário.  O Líder desta Secção tem a responsabilodadae de recrutar 
futuros quadrtos do Estado. 

k. Seccão de propaganda  

nas Igrejas 
 

Esta Secção  trabalha  de forma secreta na mobilização  dos líderes 
Religiosos e suas comunidades  levar para eles o magno projecto do 
Movimento de União Nacional, mostrar para eles que o MUN tem como 
Ideologia o Deusismo  que  defende  o retorno do poder Eclesiastico  como 
quarto poder do Estado ao lado dos poderes: Legislativo, Judiciario e 
Executivo.  

Mostrar que  antigamente era os homens de Deus que ungiam os políticos  
como está bem explícito no antigo testamento e o MUN no seu programa 
do Estado a Religião terá um papel muito importante na re-educação do 
Povo   

Um Ministério Inteiro para Assuntos Religioso será estabelecido e os 
esclesiasticos  terão uma consideração especial  serem portadores de um 
passaporte especial  igual como os Diplomatas  e as Igrejas terão 
representação  legal no Parlamento. 

O MUN traz consigo um programa jamais visto em África  tudo para o bem 
de todos, niguem deve ficar de fora  por isso a Igreja, deve ajudar a 
Revolução  para que as mudanças sejam  realizadas.   

Devemos  viver a nova Angola,. Repudiar as ideas  que sustentam o 
provérbio de Jesus que diz: Dái a Cesar o que é a Cesar e a Deus o que é a 
Deus.  

Este proverbio mal interpretado, foi dito por Jesus para mostrar as 
pessoas que deveriam pagar seus impostos  como qualquer um, porque o 
Estado existe porque Deus o permite.   
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Quando o apóstolo Pedro perguntou a Jesus não era para saber se eles 
poderiam fazer política ou nao mas sim era para saber se eles eram  
brangidos para pagar os impostos do Estado.  

Ao longo do tempo esta declaração de Jesus foi mal interpretada , os 
cristão devem sim participar na Política porque são eles  os SACERDOTES, 
os PROFETAS   que ungiam os Reis, tais como Rei Salomao, Rei David,  os 
Reis da Europa. Deus iniciou a organização política com Moises no deserto 
de Sinai, ordenando a construção do TABERNÁCULO,  a estrutura e como 
deveria ser constituida a organização dos lideres escolhidos por cada tribo, 
estabeleceu a lei através dos 10 mandamentos , então a política veio de 
Deus e não uma invesão do ser humano.    

O Líder desta Secção deve ir mais longe mostrar que se hoje Angola é 
independente  foi graça ao um PADRE, Conêgo Manuel das Neves  que 
trabalhou com a FNLA  para mobilizar as pessoas em luanda para 
libertarem as pessoas na  no dia 04 de Fevereiro de 1961 uma data que o 
MPLA se apoderou  para torna-la sua data  enquanto foi o PADRE Conêgo 
Manuel das Neves ligado com a UPA- FNLA  que se realizou as abertura das 
cadeiaa de São Paulo de Luanda. 

Isto deve servir de exemplo para outros pastores  hoje levantarem e 
juntarem-se neste momento histórico  para mudarmos o País. 

As Igrejas devem contribuir finaceiramente como fizeram em 1961 com a 
UPA  para levar a revolução num sucesso, os padres Católicos  devem ser 
procurados  os missionários e os pastores devem tambem serem 
procurado a unica Igreja que não deve ser procurada  é a Igreja Metodista 
Unida que tornou-se num estrumento do MPLA . 

O Lider  desta Secção deve ser religioso ou alguem que intendem da 
religião.     

l. Secretário pessoal 

do Embaixador-Delegado 
 

O Secretário pessoal do Embaixador é o assistente direito  ele assiste  e 
esta sempre junto do Embaixador-Delegado Representante do Partido,  
coordena as intrevistas saidas e actividade do Embaixador Delegado do 
Partido, toma nota em tudo o que acontece e faz o relatório da toda 



Estrutura Política para Comissões 

 
26 

 

Comissão Política do Partido . o Secreatário é escolhido pelo próprio 
Embaixador-Delegado do Partido 

m. Seccão para estratégia 

de propaganda Urbana 
 

Esta Secção trabalha  no sentido de estabelecer os métodos de 
mobilização, organiza contactos com  outros grupos dispersos de 
revoltados para juntarem-se ao Movimento de União Nacional. Esta Secção 
deve ter o conhecimento  das areas aonde se localiza mais elementos do 
MPLA  e aproveitar as areas aonde  o MPLA não domina  para podermos 
recuperar de là os membros  e ter  a capacidade de colocar nossos 
elementos dentro dos bairros do MPLA, Esta Seção deve estar capacidada  
de controlar toda a acção de mobilização e propaganda do Partido  nas 
Cidades aonde estamos  represnetadas , criar panfletos colar e sempre 
criar algo para mobilizar as pessoas. 

Esta Secção deve  estabelecer um plano e projecto de introduzir o MUN  
aos mais velhos das localidades e aldeias.  

n. Conselheiros (4) 

Os Conselheiros  trabalham  para encontrar soluções  e dão propostas  
trabalham direitamento com o Embaixador-Delegado do Partido 
aconselham o Embaixador-Delegado em tudo. Ao total são quatros 
conselheiros  para uma Comissão Política  

o. Secção para Informação. 

Esta Secção  deve trabalhar entre a conecção do Movimento com os 
orgãos de Emprensa, buscar consultar os Jornais  que não trabalham para 
o Regime e colocar a nossa causa. Tratar da informação e receber 
autorização do Embaixador para a sua divulgação ter informação das 
outras Comissões Políticas e divulgar as informações  e partilhar  a situação 
das Localidades aonde a sua Comissão está  localizada. 

p. Secção para Assuntos Militares 

Esta Secção deve ser dirigida por um Militar ou ex militar.  este funciona no 
sentido de mobilizar os militares. Esta secção organiza  consulta com ex 
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militares da FALA, ELNA, FAPLA e FAA   contacta  os actuais militares 
desperta-os  e traz-os para a Legion Kondor. Este Líder  trabalha com o 
documento de mobilização militar que tem o título, O DESPERTAR DO 
MILITAR e outros documentos. 

 Todos que ocupam este cargo devem ter a patente de Major  a Tenente 
Coronel 

q. Secção para Assuntos da Polícia 

Esta Secção deve ser dirigida por um polícia  ou ex polícia que  funciona no 
sentido de mobilizar os elementos da Policia; esta secção organiza  
consulta com ex elementos da Policia  ou da segurança   contacta  atuais 
polícias desperta-os  e traz-os para a Legion Kondor. Este Líder  trabalha 
com o documento de mobilização de Policias  que tem o título, O 
DESPERTAR DO POLÍCIA e outros documentos.  

Todos que ocupam este cargo devem ter a patente Inspector 

r. Secção para JURGEN 

Juventude Revolucionária Guarda Especial da Nação       

( assuntos para Juventude) 
 

A JU.R.G.E.N. (pronúncia-se como yuri = iurgen)  é o Departamento da 
Juventude do Partido DE 17 A 29 ANOS,  igual como a AVL a JURGEN tem 
um papel muito maior e de destaque no seio do Movimento de União 
Nacional.  

O País vive quase 40 anos sob uma política de tirania e mentiras,  gafes e 
crimes a nossa juventude perdeu o sentido  do que deveria ser, uma 
juventude de um País que procura desenvolver-se , o MPLA incentivou as 
praticas  de bebicas,  sexo, falta de camaradagem  falta do patriotismo.  

O MUN  sendo a personificação dos ideias do Povo angolano, estabeleceu 
a JU.R.G.E.N.  (Juventude Revolucionária Guarda Especial da Nação) para 
fazer da juventude algo especial, só lendo a  significaçao da JU.R.G.E.N.  
da-se logo conta que o MUN quer fazer de jovens da JURGEN uma 
organização que deve acompanhar e saber  o desenvolvimento do Mundo  
transformar-se em verdadeiros patrioticos  para poder saber defender a 
nossa Pátria, não se deixar levar mais com  nas influencias de Países 
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poderosos  que só ajudam quando hà interesse deles  a JU.R.G.E.N.  deve 
levar a mensagem  do Partido mais alto.  

O joven angolano deve aprender a trabalhar e  nunca estender a mão  
pedindo eternamente , nesta faze  todos que são mobilizados com a idade 
entre 17 anos a 29 anos são direitamente membros da JU.R.G.E.N.  salvo os 
militares, que recebem uma educação especial e aqueles que ocupam 
cargos de líder no seio do Partido . 

Os manuais da J.U.R.G.N. são distribuidas  e o lider desta Secção deve ler 
todos os documentos e passar as mensagens a nossa juventude. 

A JU.R.G.E.N.   no seu programa deve defender o estabelecimento de 
Bibliotecas , Centros de informação Pública, estabelecimento de Livrarias 
com  todos os livros sem exepção , a nossa Juventude não deve ser presa  
das ideas manipuladoras  do Ocidente e do Leste, devemos ser aquilo que 
somos e não aquilo que os outros querem que sejamos. 

Na JU.R.G.E.N.  o respeito   perante os colegas é uma obrigação, a 
junvetude  que milita  no MUN tem as seguintes responsabilidades:  
  

1. APRENDER OS PRICÍPIOS DEOCRTICOS E O DEUSISMO COMO IDEOLOGIA DE BASE PARA 

RESTRUTURAR A NOSSA SOCIEDADE. 
 

2. APRENDER E CULTIVAR COM ZELO O ESPIRITO PATRIÓTICO COMO UM DEVER DE UM BOM 

CIDADÃO. 
 

3. APRENDER E INVESTIGAR  A VERDADEIRA HISTÓRIA DE ANGOLA. 
 

4. ESTABELECER-SE SEMPRE COMO LÍDER QUE DEVERA UM DIA  DIRIGIR A NAÇÃO NO FUTURO 

ONDE O RACISMO, TRIBALISMO E A CORRUPÇAO, DEVEM SER  INTENDIDAS COMO CRIME 

CONTRA A SEGURANÇA DO ESTADO. 
 

5. É UM DEVER DO MEMBRO DA JURGEN ENSENTIVAR-SE COM ESPÍRITO DO DESPORTO,  

ACAMPAMENTO/CONVÍVIO, TRABALHO, RESISTÊNCIA, DECISÃO, EFICAZ E OBEDIÊNCIA 

ABSOLUTA. 
 

6. APRENDER E PRATICAR OS  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 MAIS  JOVENS. 
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7. TER O ESPÍRITO DE CAMARADAGEM ENTRE RAPAZES E RAPARIGAS COM DIREITOS E DEVERES 

IGUAIS.  
 

8. SABER QUE NO ESTADO NOVO TODOS OS JOVENS DEVERÃO TER UMA PARTIIPÇÃO DO 

EXÉRCITO E POLÍCIA DO ESTADO, DEPOIS DO FIM DOS ESTUDOS SECUNDÁRIO(MÉDIO), 

ANTES DE INGRESSAR EM QUALQUER FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA OU ESTUDOS SUPERIORES. 
 

9. CADA JUVENTUDE  DEVE TER O ESPÍRITO DE LUTA, DE BATALHAR E NUNCA DESISTIR. 
 

10.  A JUNVETUDE DEVE APRENDER O RESPEITO ABSOLUTO PELAS INTITUIÇÕES ESTABELECIDAS 

PELO ESTADO TAIS COMO: A CONSTITUIÇÃO, O HINO NACIONAL, A BANDEIRA, OS EDIFÍCIOS 

DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, COMO LUGARES DE RESPEITO ONDE SÃO TRATADO OS 

ASSUNTOS  QUE REGEM A GOVERNAÇÃO DA NOSSA NAÇÃO  A REPÚBLICA FEDERAL DE 

ANGOLA, (MOTHERLANDS) ESTADO NOVO. 
 

11.  A JUVENTUDE DEVE EXALTAR COM ORGULHO, DETERMINAÇÃO O HINO À BANDEIRA DO 

PARTIDO E A BANDEIRA DO ESTADO DURANTE O PERIODO DE TRANSIÇÃO LOGO A QUEDA DO 

MPLA. 
 

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.  CADA JUVENTUDE DEVE INCENTIVAR-SE NA APRENDISAGEM DA LÍNGUA AFRIKAANS E UMA 

DAS  LÍNGUAS NACIONAIS À SUA ESCOLHA. 
 

14.  CADA JUVENTUDE DEVE ABSOLUTAMENTE 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.  TER ECENTIVAR O ESPÍRITO DE TRABALHO BENEFICIÁRIO E/OU COMUNITÁRIO, 

VOLUNTARIOSOS EM PROL DA SOCIEDADE. 
 

17.  TER E INCENTIVAR O ESPÍRITO DE ESTUDO E DE FORMAÇÃO ACADÉMICA. 
 

18.  TER  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. 
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20.  ACEITAR QUALQUER MISSÃO QUE LHE FOR CONFIADA COMO UM DESAFIO A VENCER NUNCA 

DIZER NÃO. 
 

21.  ACREDITAR 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 GOVERNO E A NAÇÃO ENTOANDO CANÇÕES REVOLUCIONÁRIAS NO 

SENTIDO DE AFIRMAR A SUA DEVOÇÃO  AO ESTADO NOVO 
 
 

s. Secção Especial para as senhoras 

Zungeiras (so em Angola- Luanda) 

 
 

Todos conhecemn como  as nossas mamans Zungeiras são maltratadas  
pela ditadura do MPLA  a nossa mensagem deve ir direitamente as 
zungeiras distribuir nelas panfletos elas lerem e tambem distribuirem  
preparar lhes moralmente que no futuro ESTADO  as senhoras terão um 
papel importante o Governo vai estabelecer  emprego e actividades para 
as zungeiras.   
Nehuma senhora tem direito de sofrer como tem sofrido sobo regime do 
MPLA. 
 
Esta Secção trabalha fortemente  na mobilização das senhoras zungeiras  
distribuir papeis com palavras mobilizadoras e as fotos do lider criar nas   
zungeiras o espirito de revolta e de protecção e prometer uma vida melhor 
segundo o programa do MUN para o ESTADO NOVO  
N o dia da tomada do poder as Maman zungeiras devem se reunir todas na 
Baixa para  festejar a victoria do plano (Hoji Ya Henda “GE”) 
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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 ENBLEMA  

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 da Deocracia ( 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.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estrutura Política para Comissões 

 
33 

 

 

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 substituido 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. A certar as 

letras com a nova versao aqui escrita  
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SIMBOLOS DO ESTADO NOVO  
NO PERÍODO DE TRANSIÇÃO  
(Equanto  a nova bandeira e hino será votado)  

 

BANDEIRA  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandeira de Transição 
Símbolo da Revolução, de Luta e da União Nacional 

Logo que cair o MPLA a bandeira Branca  com a cruz templar será erguida 
como simbolo da Luta e Revolução e da união nacional e simbolo de 
agradecimento a Deus por ternos ajudado a combater aqueles que 
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chegaram no poder negando a existência de Deus atravès do Comunismo, 
Esta Bandeira vai permanecer  até a votação da nova Bandeira do País  
algo que deve ser realiado num espaço de 12 Mêses  a Bandeira e o Hino 
serão a primeira acção do Colégio de Cônsul Orgão Legislador do Estado  
que vai susbstituir o Parlamento suspenso.  
A Bandeira é toda branca  rectangular com uma enorme cruz templar no 
meio. 
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