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“Vou preparar toda a documentação que tenho, 

vou enviar até discursos teus, que eu acho serem 

profecias de hoje. Vais ler e vais adorar. Ler o 

que ontem falaste e hoje aconteceu” 

 
Extrato de conversas entre o Líder e o seu velho amigo e cúmplice 

Presidente da Assembleia Constituinte na época do PIDA 
10 de Março de 2013 10:20 da manhã 

Andre Mabuanji 
Co-fundador do PIDA 
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INTRODUÇÃO 

É preciso contarmos a história do Movimento de União Nacional, para 

que as pessoas conheçam a vontade de certos jovens que decidiram 

enfrentar  todo tipo de dificuldade, perseguidos, mas permanecendo 

firmes, guardando um ideal como aqueles batalhadores de Pioré de Sion 

em busca de uma verdade. A vontade de ver Angola livre tornou-se numa 

Missão Sagrada. Hoje o Movimento de União Nacional é mais que um 

Partido porque ele carrega um conceito de sociedade, que jamais foi 

visto em África, uma visão que poderá colocar Angola no Podium 

Internacional e Continental em menos de 12 anos. É preciso mostrar aos 

angolanos que há homens e mulheres ainda determinados, sem 

sentimento partidário nem tribal ou racial, em busca daquela Angola 

perdida de 1975. O MUN foi estabelecido na base de perguntas tais 

como: O que seria Angola depois do MPLA ma ordem Mundial depois 

do fim da guerra fria,? Quem é o angolano? Porque nunca um País de 

África negra evoluiu? Porque depois da independência tudo que existia 

acabou por desaparecer? Quanto seremos precisos para reerguermos-

nos como Nação? Ate onde vai a nossa liberdade como País na 

conjuntura atual da sociedade?  Quais são as possibilidades de 

permanecermos neutros nos conflitos Internacionais, e estabelecer uma 

Nação livre  de direito, com orgulho e verdadeiramente 

interdependente? 

Seria importante conhecermos a história do Movimento de União 

Nacional, para sabermos como surgiu e como chegou até aos dias de 

hoje. 

Quem hoje chega ao MUN, vê que aqueles jovens que iniciaram o 

movimento em 1997 tinham razão. Defendiam 5 pontos bastante 

importantes entre eles, acabar com a guerra e estabelecer um período 

de transição,  algo que falhou em 1975 e em 1992. Reestruturar o 

sistema político do Estado, rever o plano e o funcionamento do sistema 

económico, resolver de uma só vez a situação de Cabinda, a questão 

mais pertinente onde achavam ser o problema fulcral da situação que 

vive Angola: A questão da descolonização onde os espoliados teriam de 

voltar a Angola. Nenhum desses jovens conhecia Portugal, visto que 

viajaram pela primeira vez para este País, depois da perseguição e 

ainda hoje  pensam de forma igual. O espoliado tem que voltar e 

imagina, naquela época o que fazia  um espoliado  quando estes homens  

com menos de 35 anos de idades já pensavam no povo martirizado? 

VIVA  O MUN 
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A LIDERANÇA CERTA PARA  MUDAR E 

ACERTAR ANGOLA 
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uma sexta feira, a 14 de Novembro 

de 1997 em Luanda, um grupo de 

sete homens, depois de muitos dias 

de trabalho, muitas noites sem 

dormir, muitas horas a pé e de profundas reflexões 

sobre a situação Social e Política que se vivia em 

Angola. De um lado o MPLA a manter o poder, 

mesmo sem nada ter feito durante os 16 anos 

que vinha dirigindo o País, introduzindo o 
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Comunismo, mantendo o País em Guerra, única 

coisa que sabia fazer, e do outro a UNITA, 

mantendo a resistência, querendo derrubar o poder 

a qualquer custo, mesmo com graves erros políticos 

e táticas de guerra, porque se sentia injustiçada, 

reclamando das eleições de 1992, onde segundo 

diziam, tinham vencido por maioria de votos. 
 

Para quem fez a Guerra, defendendo a Democracia 

e sabendo que na democracia há um perdedor e 

um vencedor, e que os resultados  devem ser 

aceites, não importa a realidade à sua volta, 

infelizmente a UNITA foi o primeiro a negar os 

resultados, e foram os primeiros a reiniciar a 

guerra. Então os sete jovens questionaram-se: Que 

democracia é esta? O que defende a UNITA? É 

uma democracia falsa ou é apenas uma 

democracia para os americanos que estavam a 

combater uma Guerra Fria? 

 

Estas perguntas levaram os 7 homens do PIDA a 

ter uma visão diferente. 
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PRIMEIRA CONTROVERSIA DOS QUE DEFENDIAM 

A DEMOCRACIA 

 

Assim, a UNITA surpreende esses jovens e coloca o 

país numa guerra fraticida. Aí a democracia tinha 

de ser sancionada. A UNITA dizia-se democrata e  

queria tomar o poder a todo o custo por via das 

armas.  Depois de 3 semanas, entraram mais 2 

jovens para o PIDA, perfazendo assim 9 jovens, e 

estas análises sobre a política em Angola, duraram 

por mais cinco semanas. 

 

O MPLA no poder a lapidar as riquezas do país, 

aproveitando o momento de guerra, enquanto o 

povo padecia por não ter ninguém que o 

defendesse. E prova disso, são os muitos angolanos 

que estavam no cativeiro, que  pertenciam à UNITA, 

viviam um trauma onde muitos eram mortos 

injustamente. Quando iam para o MPLA, acabavam 

também por ser mortos, porque eram considerados 

da UNITA. O povo que vivia sob a governação  do 

MPLA também vivia muito mal e assim, Angola 
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estava a viver um momento horrível da sua 

história num sofrimento sem fim. 

Ao fim de 7 semanas, os sete jovens insatisfeitos, 

tinham encontrado já as linhas mestras para 

formar o PIDA, e nesta base começaram a 

mobilizar pessoas para fazerem parte do partido. 

Desta feita, encontram mais 3 membros fulcrais 

para completar um nível mais elevado para então 

começarem o processo da formação do PIDA. Foi 

assim que esta comissão reuniu com jovens e com 

os mais velhos da Ambuila, onde procuraram 

conselhos. 

 

Posteriormente realizou-se uma assembleia 

constituinte do PIDA, onde foram estabelecidos 

cargos, e logo ali, ficou decidido que se deveria 

fazer todo o possível para não se trabalhar na 

ilegalidade, pois traziam um ideal perfeito e que 

não necessitavam da UNITA nem do MPLA, mas 

sim de todo o povo, transmitindo-lhes as ideias 

primordiais. Aí começa toda a preparação do 
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processo de legalização do partido que daria o 

início à obtenção de uma Comissão Instaladora. 

A Assembleia constituinte recomendou como ação 

imediata a legalização do partido com a sigla de 

CNDA – Congresso Nacional Deusista de Angola, 

mas numa reunião achou-se que não era salutar 

esse nome pois já havia em Angola um partido 

com a mesma sigla, porém de diferente teor, pois 

eles eram o (Congresso Nacional Democrático de 

Angola). Analisando, concluíram que não iria ser 

autorizado pelo Tribunal Supremo por ter a mesma 

sigla. Assim sendo, surgiu o nome PIDA, (PARTIDO 

INDEPENDENTE DEUSISTA DE ANGOLA). 

 

Desta feita, o Dr. Karl Mponda e Dr. Cabelo Branco, 

trabalharam toda a noite, para encontrar o nome 

PIDA, mas havia o problema de se confundir com 

a PIDE de Portugal. Então, o Dr. Karl Mponda 

afirmou na altura não havia motivos para 

preocupação pois, a PIDE surgiu em Portugal numa 

época complicada e talvez necessária para os 

Portugueses. Era a realidade Internacional antes 
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da segunda Guerra Mundial, assim como os Russos 

tinham a KGB, os alemães a GESTAPO, os 

americanos a CIA, os Ingleses a M6. Portugal tinha 

direito de ter a PIDE, e que a PIDA nada tinha a 

ver com a PIDE e a história de Portugal. Foi assim 

que então, que entre estes 2 membros, se 

estabeleceu o nome de PIDA. (Partido 

Independente Deusista de Angola). Esta é a história 

do primeiro nome do Partido, que iria entrar no 

processo de legalização da organização que estava 

pronta a reivindicar os direitos do povo de Angola, 

sem interesses estrangeiros 
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 Ideologia sendo algo importante, foi 

uma grande preocupação para o 

estruturamento do PIDA como uma 

organização Política com princípios e 

sentido firme, onde todos os seus quadros teriam 

a certeza absoluta do que defendiam. E a 

Democracia tornava-se em algo suspeito depois de  

assistir ao abandono dos que lutavam pelas ideais 

democratas nos princípios dos anos 90. Chegou-se  

à conclusão de que depois da queda do 

Comunismo,  só iria valer o negocio e os interesses 
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dos ocidentais porque o valor humano, a amizade 

e as alianças, não iriam prevalecer e os que 

tinham lutado pelas democracia apenas tinham 

sido usados na política da Guerra Fria. Por isso, 

como uma nova geração com ideias novas e uma 

nova conceção da sociedade  em busca do que foi 

negado em 1975, uma Ideologia e um pensamento 

político novo, era necessário ser estabelecido. 

Olhando para o fracasso de 1975, há vários 

elementos que chamaram  à atenção. Alem de 

serem expulsas pessoas sem necessidade, a 

introdução do Comunismo  era a base de tudo 

porque lá se perderam os valores da sociedade e 

família,  mas também se negou a existência de 

Deus, mesmo sendo filhos de pastores religiosos, 

os que o introduziram em Angola a Ideologia 

Comunista.  A direção do PIDA iniciou a detetou 

uma falsidade no MPLA e a solução era procurar 

uma contra proposta eficaz,  isto é, estabelecer 

tudo no sentido oposto do que foi introduzido em 

1975. Por isso o primeiro ponto seria reconhecer 

Deus e colocar-lo no centro de todas as atenções 
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da sociedade e família para no final, recuperar 

todos os valores perdidos através do Comunismo 

e do poder Popular. Não importava a dificuldade 

que se deveria enfrentar. Esta Missão deveria 

tornar-se para todos, algo sagrado. 

Assim foi introduzida e escolhida o Deusismo como 

ideologia e a Deocracia  como Sistema Político, 

algo que o Dr. Karl Manuel Sarney Mponda e mais 

alguns membros tinham estudado desde 1982. 

Inclusive, o Dr. Karl passou 40 dias, num seminário 

no centro de Kimbuala em 1991, Manenga,  

somente a estudar o Deusismo, e saiu com uma 

leitura internacional surpreendente. Sugere esta 

ideologia aos restantes membros que a começaram 

a ensinar e a estudar, pois viam que era uma 

ideologia perfeita,. Era necessário devolver Deus ao 

seio da nação, e isto, porque quando se está 

doente procura-se Deus, quando se tem um 

problema procura-se Deus. Então o PIDA chegou à 

conclusão que não  só os homens dirigem uma 

nação mas sim, com a ajuda de Deus, procurando 

a força celestial para que o País inteiro voltasse 



 A HISTÓRIA DO M.U.N. 

 

MOVIMENTO DE UNIAO 
NACIONAL 

a ter em quem acreditar.  Esta decisão nada tinha 

a ver com a controvérsia da frase mal interpretada 

de Jesus Cristo quando disse aos seus discípulos : 

Dái a César o que é de César  e a Deus o que é 

de Deus..” Na verdade, Jesus como bom cidadão 

só queria ensinar os seus discípulos a pagar os 

seus impostos ao Estado e a obedecer às leis 

estabelecidas, mas não quis dizer que Deus deveria 

ser afastado da política e da vida do Estado; Dr. 

Karl Manuel Sarney Mponda iniciou  mais 

investigações e estudos sobre o Estado do Vaticano 

onde o considerou como exemplo; o Estado do 

Vaticano, dirigido pelo Papa, constituído numa base 

Deusista, um estado organizado, onde não havia 

conflitos, que é seguido por  milhões de crentes 

no mundo, com o Papa tentando que todos de 

forma especial, não reclamem, contrariamente ao 

que acontece nos país democratas, Repúblicas,  

Reinos e Impérios, como o comunismo ou a 

ditadura onde existe sempre desagrado da parte 

de muitos cidadãos. O Vaticano dirige biliões de 

fieis a volta do Mundo sem problemas 
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administrativos e um poder  fora da lógica do 

que se dizia “Vox Populi Vox Deo” porque nenhum 

crente católico vota no Papa  mas a Igreja 

permanece intacta, sem conflitos e tudo na 

perfeição. 

Os jovens do PIDA queriam algo que fizesse a 

diferença e não só. O fracasso total da UNITA 

despertou os jovens  com varias perguntas  tais 

como: porque os defensores das democracias não 

tinham ajudado os seus seguidores, aqueles que 

estiveram sempre ao seu lado na era da Guerra 

Fria? Foi isto que fez que com que aqueles jovens  

desanimassem, pois até a UNITA tinha falhado com 

a democracia, tornando-se numa política algo 

indefinida. 

Em 1992, o MPLA depois de ganhar as eleições 

de forma controvérsia, foi reconhecido plo 

Presidente Norte Americano, Bill Clinton, como o 

melhor partido, e José Eduardo dos Santos como 

melhor Presidente. 

Então o PIDA começa a ver que a democracia era 

só um sistema de interesse político. O nível de 
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vida dos angolanos e seus problemas não eram 

considerados pelos poderosos Internacionais e o 

MPLA e a UNITA só defendiam os estrangeiros. 

Então aí chegou-se à derradeira conclusão que o 

PIDA só poderia trabalhar sendo Deusista e 

Deocrata, conservador e Nacionalista  para salvar 

Angola. 
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PRIMEIRO PASSO PARA A 

LEGALIZAÇÃO EM LUANDA 
epois de todas as condições 

reunidas com toda a informação 

recolhida, o Líder Karl Mponda, o 

Moreira e o Agostinho, foram à 

procura de uma jovem menina, a segunda mulher 

que criou um partido político em Angola, natural 

de Nova Caipemba, a mesma terra natal do Líder. 

Essa jovem já tinha criado uma comissão 
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instaladora e até já possuía todos os documentos. 

Os dirigentes do PIDA  pretendiam saber como ela 

tinha conseguido, quais eram os passos, pois era 

o pretendiam também para o PIDA. 

Já tinham em seu poder alguns documentos, 

nomeadamente o registo criminal no Tribunal 

Supremo mas, ficaram admirados ao saber que 

para tratarem do registo criminal tinham também 

que levar os estatutos e o programa do partido. 

Tudo foi entregue, mas não se sabe se gostaram 

ou não. Os registos criminais para a legalização 

do partido, demorariam 2 semanas no máximo. 

Infelizmente o Município da Maianga  não quis 

passar nenhum registo criminal e isso deixou os 

jovens frustrados. Dos 12 membros, apenas 3 

conseguiram o documento. Os demais, incluindo o 

líder, que viviam no Municipio da Maianga, em que 

a situação era de desespero,  somente ao final de 

1 ano, é que conseguiram o documento, mas 

sempre com os homens da segurança do MPLA em 

sua perseguição. 
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Depois todos os documentos em sua posse, foram 

entregues ao Tribunal Supremo, para poderem 

formalizar a legalização do partido. O Tribunal 

Supremo por sua vez,  não cumpre com o prazo 

estipulado de 45 dias  a 90 dias, e prolonga o 

processo quase um ano, para em 1999 notificar o 

PIDA de forma negativa, pois as leis do Partido  

Político escrito pelo MPLA, não aceitava a palavra 

Deus em nenhuma denominação de nenhum 

Partido Político. Assim, a palavra DEUSISTA OU 

DEUSISMO deveria ser retirada de todos os 

documentos. 

Isto revoltou os dirigentes do PIDA que ficaram 

com a sensação que o MPLA não tinha mudado e 

que continuava como comunista, pois não 

aceitavam Deus no centro das atenções do Estado. 

Se o País estava aberto à democracia, e as ideias 

do comunismo estavam  ultrapassadas, então essa 

lei estava errada, pois todos os partidos deveriam 

ser livres de escolher a sua ideologia, sua 

denominação, desde que não ofendessem o povo, 

a história do país, nem metessem em risco a 
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integridade territorial do Estado. Ao mesmo tempo 

tinham investigado que na Alemanha havia um 

Partido Cristão, alem dos Estados Unidos onde 

Deus constava do seu lema “In God We Trust”. O 

PIDA  sentiu-se intimidado e não aceitou esta 

postura do tribunal Supremo e a partir deste dia 

ficou ciente na mente dos dirigentes do PIDA que 

Angola estava ainda sob orientação  comunista, 

sob cobertura da democracia, e 20 anos depois 

tudo se tornou realidade. Esta situação criada pelo 

Tribunal Supremo, criou muita confusão e revolta 

no seio do PIDA. 

O Líder Karl Mponda e o Secretário Ideológico 

foram várias vezes ao Tribunal Supremo para 

apresentar recurso, pois o PIDA  não era um 

partido comunista e muito menos manipulado pela 

UNITA, como muitos pensavam. A secretária do 

presidente do Tribunal Supremo, Elsa do Carmo,  

atendia sempre muito bem os jovens, que 

chegaram a pedir uma audiência com o presidente 

do Tribunal Supremo. Receberam um documento 

assinado pela Secretária Elsa do Carmo , dizendo 
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que o estatuto do PIDA não tinha qualquer 

explicação de como os membros seriam protegidos 

pela lei, caso infringissem a mesma. Essa resposta 

foi novamente negada pelo dirigentes do PIDA, que 

explicaram que o regulamento de ordem interno 

possuía sim os recursos de membros  que 

infringissem as leis do Partido; Mais uma vez se 

viu que o Tribunal Supremo agiu de má fé. Porque 

deveria ser esta a grande preocupação do Tribunal 

Supremo se o MPLA não respeitava as leis escritas 

por eles, visto que, a bandeira do MPLA é igual à 

bandeira de Angola, enquanto a leis dos Partidos 

políticos diziam que nenhum partido deveria ter 

a bandeira semelhante à bandeira do País, mas a 

verdade é que a bandeira do MPLA era parecida 

à Bandeira Nacional, apenas sem  a catana e a 

roda dentada. O resto era idêntico  e isto criou 

uma revolta. O PIDA sentiu que o MPLA não era 

sério, e não estava disposto a mudar.   

Enquanto isso, os jovnes recebiam todo o tipo de 

propostas vindas do MPLA, para que mudassem de 

opinião: "VOCÊS SÃO JOVENS, TÊM MUITO FUTURO 



 A HISTÓRIA DO M.U.N. 

 

MOVIMENTO DE UNIAO 
NACIONAL 

PELA FRENTE, SÃO INTELIGENTES E CAPAZES, 

VENHAM PARA O MPLA. VOCÊS PODEM TER MUITO 

SUCESSO, SENDO A SOMBRA DE APOIO DO MPLA, 

PARA VOSSA SOBREVIVÊNCIA POIS CASO CONTRÁRIO, 

NÃO IRÃO A LADO NENHUM." 

Fez-se o 11º recurso ao Tribunal Supremo para a 

legalização. Foi explicada toda a ideologia, 

mostrando que nada tinha a ver com a religião. 

A partir desse momento, o PIDA nunca mais 

conseguiu a legalização em Angola e nunca mais 

acabaram as perseguições aos seus elementos. 

 

Não podendo ser legalizado, o PIDA continuou a 

trabalhar na clandestinidade e as perseguições 

continuaram a ser uma constante. Os seus 

elementos começaram a sair para a África do Sul, 

Portugal, França, e tudo se complica. O Líder 

encontra refugio na música e na Igreja Metodista 

Unida. 
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A CLANDESTINIDADE 
DA FRUSTRAÇÃO A ARTE DA 

REMONTADA 
empre pensando no bem do povo 

angolano, os nossos homens levantaram 

a cabeça e mais uma vez encararam a 

luta, destemidos e corajosamente. 

Agora, sem Sede e sofrendo as ameaças de todos 

os lados vindas do MPLA, tinham que encontrar 

novas soluções. 
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Depois de recusada a legalização do PIDA (Partido 

independente Deusista de Angola), em Luanda, 

estes jovens não se deram por vencidos. 

Continuaram a luta e começaram a trabalhar na 

clandestinidade., quase sem condições, pois cada 

dia que passava, aumentava a pressão imposta 

pelos Serviços Secretos de Informação do Estado 

(SINFO) que não faz mais nada senão dar 

informações ao MPLA, como sempre fez desde o 

regime do Partido único a DISA. 

Eles conheciam e temiam as ideias do PIDA. Era 

um período de muita tensão em Angola, porque o 

País estava ainda em guerra. 

Os serviços de informação do Estado do MPLA, 

confundiam o PIDA como um Partido satélite da 

UNITA. Para eles, o PIDA passava informações para 

a UNITA.  Assim, aumentava cada vez mais, a 

pressão sobre os dirigentes do PIDA que não viram 

outra alternativa a não ser espalharem-se, para se 

manterem vivos a si e aos ideais em que 

acreditavam. 
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Enquanto uns saiam, outros continuavam a exercer 

as funções anteriores, como dar aulas nas escolas, 

outros ainda foram para Pastores e o Líder do 

grupo começou a trabalhar como músico, 

enquadrando jovens na Igreja e ensinando a cantar 

no melhor estilo de canto coral, fazendo ao mesmo 

tempo contactos isolados sem envolver alguns 

membros, sempre discreto, por razões de segurança, 

para evitar que o MPLA o perseguisse. 

O Líder do Partido com muita astúcia e 

inteligência ludibriou o MPLA trabalhando com a 

cultura, onde chegou a organizar um coral Cultural 

a favor do Estado, dirigido por ele, nas festividade 

da CPLP e realizou uma obra discográfica que 

imortalizou os 30 anos de Independência de 

Angola. Isto em 2005, prestes a abandonar Angola 

e com todos os contactos feitos a nível 

Internacional. Voltando à época da clandestinidade, 

o líder do PIDA conheceu muita gente importante, 

músicos de grande nome  em Angola, como 

também membros da Igreja Metodista Unida que 
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frequentava e que o ajudaram a aproximar-se de 

indivíduos influentes ligados ao regime do MPLA. 
 

EFEITO DA MORTE DE JONAS MALHEIRO SAVIMBI 

Depois da morte de Jonas Malheiro Savimbi, o País 

entra numa fase de euforia e esperança. Todos 

acreditavam na propaganda feita pelo MPLA. Como 

de costume, diziam eles, que a morte do Savimbi 

seria a base de reconstrução de Angola e de 

oportunidade para uma boa vida dos angolanos: 

dariam casas a todos, acabariam as cabanas, 

teriam água potável, teriam luz, teriam saúde para 

todos, uma educação de qualidade e emprego para 

todos os jovens sem distinção de cor partidária... 

infelizmente, isto não aconteceu. Foi tudo uma 

fraude,  como previam os nossos jovens do PIDA. 

Ainda construiram alguns prédios de muito má 

qualidade, recuperaram as estradas que se vêm a 

degradar dia a dia, saúde e educação sem 

qualidade, esperança de vida ameaçada, emprego 

apenas para alguns militantes do MPLA. Então que 
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país é este que o MPLA quer? Nós não podemos 

aceitar isto. 

Não havendo mudanças de comportamento, 

sobretudo acabando com os partidos políticos 

históricos que carregam rivalidades infernais nos 

seus corações, cujas consequências, todos pagamos 

e sentimos na pele, temos uma Angola onde um 

é o vingativo, e o outro espera chegar ao poder 

e fazer a sua parte. 

O MPLA não pensou bem. Cometeu um grave erro 

ao matar o Dr. Jonas Savimbi, que ajudava a cobrir 

a sua incompetência governativa, esquecendo que 

esta morte deixaria expostas todas as suas 

incompetências, e mostraria ao povo angolano e 

ao mundo a maneira como desfalcam o erário 

Público, que até aí se escondia por detrás da 

guerra.  Acabariam por esvaziar todos os seus 

argumentos de defesa, pois sempre disseram ao 

povo Angolano e o Mundo, que a guerra era um 

impasse para o desenvolvimento de Angola, quando 

foi ele próprio que criou condições suficientes de 

destruição, através do golpe de estado em 1975 
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quando convidou os Cubanos e Russos  para o 

ajudarem na guerra. 

A morte de Savimbi faz cair a máscara que cobria 

o MPLA e mostrar sua a verdadeira face. Hoje, não 

tem a quem culpar pela desgraça que vive o povo 

angolano, e sobretudo a exclusão que criou, 

desconsiderando aqueles que não militam nas suas 

fileiras como  fanáticos. Apenas se agarram à crise. 

Será isso verdade? O que tem a haver a crise com 

o sofrimento de todo um povo? Depois da morte 

de Savimbi, o que se viu  foi um País sem direção, 

sem saber o que fazer. O MPLA mostrou a 

incapacidade de governar Angola, mas com 

vergonha de ver outra Organização mudar o País 

e eles serem considerados falhados durante 40 

anos , o MPLA, na base da ditadura, agarrou-se ao 

poder mas sem saída, porque tudo o que eles 

deveriam ter feito e não fizeram, hoje, mesmo que 

lhes fossem dados dez mandatos eleitorais, não 

fariam mais nada. 

Esta foi a leitura do PIDA e consolidado pelo Dr. 

Mponda, depois de 15 anos da ditadura. Hoje 
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conseguimos viver a realidade e acompanhar os 

gritos do povo dia e noite; sem saúde, sem 

educação, sem emprego, sem esperança de vida, 

sem proteção, sem habitação, sem saneamento 

básico, enfim, sem nada. Só o governo vive bem, 

olhando para o povo com  desprezo, do alto da 

sua prepotência, sem se importar com a dor dos 

menos privilegiados. 
 

KARL MPONDA VIAJA DE ANGOLA PARA OS EUA 

Continuando a marcha em favor do nosso querido 

povo angolano, que se tornou refém do regime do 

MPLA e ao mesmo tempo pela oposição, nosso 

bravo e incansável Líder, Dr. Karl Manuel Sarney 

Mponda, sempre apoiado pelos demais membros, 

continuou a luta que vinha tendo sem parar, 

mesmo depois da derrota e frustração criada pelo 

MPLA em não querer reconhecer o PIDA em 

Luanda. 

Ele não desistiu, e com muita perspicácia, fé e 

coragem, intensifica em 2004 os contactos com a 

"EMBAIXADA NORTE AMERICANA" e consegue 
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através da Primeira Secretária Tiffany L. McGriff, 

uma Afro-americana, o visto de entrada para os 

EUA, para onde viaja e fica por duas semanas, 

aproveitando para fazer contactos diretos com os 

velhos amigos do seu malogrado Pai, Manuel 

Bernardo, no caso concreto,o Sr. George Houser, 

mas infelizmente tem de regressar a Angola sem 

o resultado esperado, mas sem nunca perder a 

esperança e a motivação de continuar a 

caminhada que vinha seguindo, mesmo com os 

infortúnios e insucessos no percurso. Ele persistiu 

de cabeça erguida. No entanto  tinha um trunfo 

em mãos, o visto de múltiplas entradas nos 

Estados Unidos de América, pois só desta forma,  

se conseguia protejer da perseguição do MPLA. 

Agora, as portas estavam abertas para o mundo, 

no sentido de internacionalizar os ideais do PIDA, 

pois internamente as coisas iam de mal ao pior 

ou ainda fechadas, como sempre foi com o sistema 

imposto pelo MPLA em Angola. 

Previam que a qualquer momento, o país iria viver 

intolerâncias políticas e convulsões sociais, e seria 
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então o caos, palavras que O Dr. Karl Mponda jà 

proferia nos seus discursos entre 1997 a 1999 

onde dizia: “… o MPLA hoje bloqueia-nos e 

impede-nos a legalização em Angola. Chegará o 

tempo em que ele vai sofrer uma revolução brutal 

e violenta. O povo que ele hoje considera de 

pacífico, irá revoltar-se contra ele. O PIDA que 

tenta legalizar-se e trabalhar numa política de Paz 

tornar-se-á no pesadelo do MPLA e será o fim 

deles...” estas palavras foram confirmadas  por 

Andre Mabuanji em 2013, quando escreveu ao 

Líder do MUN: “Vou preparar toda a documentação 

que tenho, vou enviar-te alguns discursos teus que 

eu considero serem profecias de hoje. Vais ler e 

vais adorar reler o que ontem disseste e que hoje 

aconteceu”. 

Porque o MPLA para matar não perdoa, pois possui 

todas as estratégias maquiavélicas mais perigosas 

e traiçoeiras, que a opinião Internacional nem 

sequer imagina. 

Então dias depois, o Líder saiu novamente do país 

para EUA sem criar tumultos, antes que  fosse 
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fuzilado pelo MPLA como aconteceu com Mfulu 

Mpinga Nlandu Victor, Eng. Ganga, Kamulingi e 

demais compatriotas, em que suas mortes e 

desaparecimento físico em Angola, nunca foram 

questionadas. 

 Entretanto, são presos quinze membros, e mais 

dois recentemente. Fazem despedimentos em massa 

nos ministérios em Luanda, sobretudo de cidadãos 

e de empresas por não se identificarem com o 

MPLA e inventam processos crime contra os 

cidadãos, sem razão aparente. Começa a 

perseguição aos bairros, de cidadãos que não 

pactuam com os ideais do MPLA, pelos membros 

dos CAP, JMPLA, SINSE e DNIC, mamas zungueiras 

escorraçadas em plena via pública, e outras são 

mortas. 

Enfim, tanto mal, mas se fossem membros do MPLA, 

encontrariam imediatamente os culpados, eram 

julgados e bem condenados, e homens e mulheres 

não seriam despedidos anarquicamente dos seus 

empregos e nem tão pouco escorraçados na via 

pública e perseguidos nos bairros. 
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Política de intimidação. 

Quando chegou a Washington DC capital dos 

Estados Unidos da América, o nosso jovem e líder, 

começou a escrever uma nova página da história 

da luta do PIDA, que muito em breve se chamaria 

M.U.N. 

Sem jamais se desnortear dos seus ideais, pensando 

sempre no povo angolano, o humanista sofria 

quando ouvia as notícias desagradáveis 

provenientes de Angola, pois bem sabia a realidade 

de como o MPLA maltrata o seu povo. 

Então resolve inscrever-se numa universidade para 

dar continuidade aos seus estudos, no sentido de 

entender a vida americana, sua história e seus 

costumes, e com isso reavaliar as etapas da 

históricas de Angola e do seu povo, para entender 

melhor os fenómenos de 1975, e depois rebuscar 

e reavaliar as reivindicações que defendia, porque 

o contexto, já não permitia reivindicar a 

democracia. Estava fora de hipótese e já sofria as 

críticas pelos donos do pensamento. 
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Daí, a necessidade de encontrar uma razão 

convincente, clara e com lógica para defender o 

povo sofredor angolano, uma hipótese sólida e 

realista, ligada aos cidadãos e capaz de ser 

apresentada a nível internacional, como prova real, 

mostrando ao mundo o quanto o MPLA tinha 

falhado e sem capacidade de continuar a de 

conduzir os destinos do povo, que tanto maltrata 

e faz sofrer em seu próprio país, como se fossem 

escravos em sua própria terra que os viu nascer, 

onde infelizmente não têm direito a uma vida 

digna, educação, saúde, emprego... não importaria 

se lhe dessem mais 10 mandatos. 

Consolidou assim a ideia de um povo legítimo de 

Angola, abandonado pela ditadura do MPLA e que 

foi injustiçado em 1975 no ato da recessão da 

independência pelos portugueses. 
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O SURGIMENTO DO 

MOVIMENTO DE UNIÃO 

NACIONAL 

hegando aos Estados Unidos da 

América, era altura de pensar em 

algo novo, mas como reivindicar algo 

em tempo de paz? Toda a gente dizia 

que Angola vivia em paz. Mas onde 

estava essa paz? A pergunta de 1997, volta a ter 

sentido: Como recomeçar? 
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Com o passar dos anos, depois de decretada a 

paz, infelismente Angola estava na mesma. Foi o 

programa do MPLA que deu força ao Líder para 

ser estabelecido o PIDA, foi o MPLA a realizar o 

CAN e os Angolanos perguntam:  Eles consultaram 

o povo? E eles respondem: Povo estamos em paz, 

o que vocês querem? 

 O único partido que poderia fazer oposição era 

a UNITA, mas estes não tinham força e o MPLA 

continuou todo o processo de auto convencimento 

de que eram eles os melhores. 

Foram 4 pessoas do PIDA que mantiveram 

contacto e viram como poderiam recomeçar toda 

esta situação. Deu-se conta que a questão 

financeira não poderia ser resolvida pois o MPLA 

tinha cometido novo erro. Quem desejava a paz 

perguntava onde estava ela, o MPLA tinha 

programas sem sentido, afinal a guerra continuava 

e estava-se a fazer o quê? 

A partir daqui, o Líder viu que era o momento 

de fazer alguma coisa para mudar toda esta 

situação e começou a fazer contactos importantes, 
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e ao reunir os membros chave, decidiu-se a 

analizar a situação do País e chegou à conclusão 

que nada iria mudar e a conclusão que foi feita 

é que se não houvesse uma revolta a nível 

Nacional, o MPLA iria perpetuar no poder, porque 

até já não se vivia na era da Guerra Fria. Os 

ocidentais  com o espírito virado para o negocio, 

não negariam ofertas do MPLA, e nada fariam pelo 

Povo.  Era necessário então mudar de rumo.  Fazer 

do PIDA algo maior do que um Partido.  Assim 

foi decidido em Filadélfia, a 04 de Julho de 2010 

que o PIDA deveria dar lugar ao MOVIMENTO DE 

UNIÃO NACIONAL  como baluarte do povo. Lutar 

para devolver ao povo a sua soberania  e tornar 

a organização maia abrangente, mas todavia 

necessitaria da legalização. O receio era de ter um 

presidente democrata na Casa Branca, porque na 

história angolana os democratas nunca fizeram 

nada  pela nossa Pátria e esta leitura foi correta, 

porque durante os 8 anos de mandato de Barack 

Obama, o MUN lutou em Washington DC sem 

sucesso, ate a chegada de Donald Trump. 
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Em 2009 abre conta no facebook e aí encontra a 

primeira espoliada, Emília Tangari. Começa então, 

nos Estados Unidos a procurar pessoas e ideias 

para criar o MUN, surgindo com visão ampla, 

juntando ao partido os antigos elementos. 

Dá-se inicio ao programa, como sendo não um 

partido, mas uma revolução, tendo como objetivo 

primordial o afastamento do MPLA, fosse de que 

maneira fosse, pois sabiam que nunca iriam 

conseguir chegar a Angola por via eleitoral. 

A partir de 2010, o MPLA parece que começou a 

ficar mais forte, mas o povo não acreditava e via 

que estava pior que em 1992. Era preciso um 

baluarte, e daí surge o Movimento de União 

Nacional (MUN). 

Iniciou-se a mobilização de quadros fortes que 

pudessem entender a causa de Angola,  para tentar 

alcançar um objetivo. As coisas começam a 

acontecer por si só, pois Deus não é Pai e as 

pessoas começaram a aparecer. 



 A HISTÓRIA DO M.U.N. 

 

MOVIMENTO DE UNIAO 
NACIONAL 

Dois anos depois o MUN recebe o compatriota 

Hernani Coelho  que tinha ideias de formar um 

Partido Político em Angola, mas ao ouvir falar do 

MUN, acabou por se juntar ao seio do Partido  e 

veio a ser um dos maiores Pilares e a ocupar o 

cargo de Diretor do Departamento de Guerra e 

Assuntos Militares, uma vez vice Chanceler em 

exercício, e foi patenteado pelo Líder à patente de 

General de Brigada. O Brigadeiro Hernani 

participou em todas as contribuições monetárias 

para o processo de legalização do MUN e para a 

obtenção do website. Depois foram aparecendo 

mais quadros como Ferreira Lopes, Mário Sousa, 

Jorge Simões.  Todos eles chegam ao MUN, com 

muita energia, com muita força, e com uma 

capacidade incrível para levantar o MUN. Outros 

também vieram, mas com uma curta caminhada 

pois chegaram com ambição de fins financeiros. 

Em Angola  a mobilização aumentou e o MUN 

teve os primeiros elementos das FAA a integrar a 

organização, onde um deles teve que desertar das 

FAA e dedicar-se unicamente ao MUN. Este tornou-
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se no pilar e elemento básico na formação da 

Legion Kondor. Foi imediatamente nomeado como 

chefe das operações em Angola. 015 foi o seu 

código, e foi patenteado a Tenente Coronel. Depois 

foram aparecendo mais militares das FAA que 

assinavam as fichas da Legion Kondor e 

prontificavam-se a combater. Enquanto isso, o 

Movimento foi alargando a sua mobilização através 

do  facebook, mas também sofreu baixas porque 

foi confundido como algo simplesmente virtual 

pois ninguém conhecia  a existência e a história 

do PIDA, e que o MUN já existia sob o nome  de 

PIDA. Já antes, alguns Partidos políticos  que hoje 

se consideram como uma força da oposição, 

também usaram as redes Sociais para se  

fortificarem, mas acabaram por servir como base 

de enfraquecimento do povo que deixou levar, 

acreditando que a revolução fazia-se sentado no 

seu computador. Ao mesmo tempo os membros e 

dirigentes do MUN continuaram  a mobilização 

porque mais que fossem confundidos com algo 

virtual, melhor seria para o MUN, para desviar as 
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atenções do regime  e permitir trabalhar 

fortemente e penetrar no interior de Angola. Foram 

chegando mais mobilizados, uns como membros 

simples e outros como dirigentes, tais como os 

compatriotas Amilcar Manuel Vitorino, Marta de 

Paula Fernandes, Jaçanã Lima, Graciete Martins, 

Susana Menezes  e assim foi continuando o marco 

histórico no partido. 
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OS “504” 

 PANFLETOS EM LUANDA 
 

uando decorria o mês de Janeiro de 

2015, o Conselho Político do Movimento 

de União Nacional, lança uma atividade 

clandestina dentro de Angola, 

coordenada pelo falecido General Hélder Firmino 

da Graça Júnior, juntamente com o Tenente coronel 

Bunga 015, com o nome de código 504. 

Esta missão tinha como objetivo primordial, a 

divulgação do nosso movimento, especificando as 
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ideias fundamentais para a mudança que Angola 

tanto precisa. 

A mesma contou com a colaboração de muitos 

jovens, muitos candongueiros, povo anónimo, e até 

mesmo militares ativos das FAA’s, que despiram o 

fardamento, juntaram-se aos restantes grupos, e 

percorreram a cidade capital colando os 

panfletos(504). A missão foi bem sucedida. Obteve 

os resultados esperados pois o MPLA soube desta 

mobilização, mas ficou em segredo de Estado. Esses  

panfletos foram  distribuídos em Kinaxixi, S. Paulo, 

Mutamba , Petrogal, Kikolo, Palanca, toda a baixa 

de Luanda, em suma, toda a cidade, e obtivemos 

excelentes resultados, visto que a aderência ao 

MUN pós Janeiro foi bastante satisfatória. A única 

falha  foi não ter conseguido despertar  os jovens 

que tinham surgido com a ilusão de retirara do 

regime no poder com marchas e intimidações  

esquecendo-se de que o MPLA era um regime que 

conhecia melhor o povo que governava, e que os 

feitos do Egito de 2011 não iriam acontecer em 

Angola. Os dittos Revus permaneceram na sua 
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caminhada, influenciados de forma maquiavélica 

pela UNITA, mas os dirigentes do MUN sabiam que 

mais cedo ou mais tarde estes jovens acabariam 

por despertar, saberem a verdade e darem conta 

de que a UNITA já não era capaz de mudar o 

destino de Angola. Que eram simplesmente 

aproveitadores, mas muitos destes jovens dittos 

Revus ouviram falar do MUN em Luanda, e para 

a Direção isto era o suficiente, porque mais tarde 

viriam por si. 
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PRESOS POLÍTICOS DO MUN 
 

m qualquer movimento político, se 

não houver sacrifícios, não pode 

haver vitória, e as revoluções têm 

sempre presos, isto já aconteceu nos 

anos 50 e 60 quando os angolanos 

foram presos pela PIDE e foram levados para 

varias cadeias tais como de S. Nicolau e outras. 

Como se verifica, o MPLA dirige o país pior que 

no tempo colonial. Era melhor até viver no tempo 

da PIDE, do Salazar, do que no tempo do MPLA. 
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O governo e o partido que o sustenta, acionou a 

segurança do Estado para impedir qualquer ação 

generalizada contra o regime. 

Em 2015 o Líder do MUN põe em marcha uma 

missão diplomática bastante arrojada, pois visava 

todas as Embaixadas, incluindo as Embaixadas 

acreditadas em Angola. Quem ficou incumbido de 

liderar a missão em Angola foi um ex-membro da 

UNITA, de nome Henrique Carlos, que dizia já não 

se rever nos ideais da UNITA, mas sim nos nossos 

ideais. Este foi o motivo por que levou o Líder Dr. 

Karl Mponda a nomeá-lo ao cargo de Embaixador 

Delegado Representante do Movimento de União 

Nacional em Angola com o código de trabalho 

X09. 

Para esta missão foi-lhe entregue todos os 

documentos que a direção achou por bem fazerem 

parte. Eis quando, vimos a saber que Henrique 

Carlos que detinha todas as informações sobre o 

MUN, era um elemento ligado aos serviços de 

informação do MPLA através da UNITA, e que tinha 

fotocopiado todos os documentos que possuía do 
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MUN, e entregue tudo ao Coronel Vitó, também 

vindo da UNITA e enquadrado nas FAA e membro 

dos serviços de segurança do Estado  do MPLA, 

sob o comando do general Wala. Todos os 

documentos da missão já em posse do Coronel 

Vitó, são entregues ao General Wala que acionou 

a missão de prender os membros do MUN. 

No dia 25 de Agosto de 2015 pelas 9h, data 

apontada para a missão, eis que todas as pessoas 

destacadas, são surpreendidas pela Brigada da 1ª 

região de Luanda, e foram presos nos arredores 

de KIKOLO Cemitério 14, levados até à região 

militar de Luanda, acusados de quererem derrubar 

o governo buscando apoios para uma eventual 

Guerra, algo que não negámos pois era esse 

mesmo o  conteúdo das cartas das Embaixadas.  

Mas tínhamos apresentado outra situação, que era 

a saúde do presidente da República que já não se 

encontrava bem e que poderia vir a falecer antes 

que o MPLA nomeasse um sucessor , como 

aconteceu em 1979 quando morre Agostinho Neto 

e é substituído por José Eduardo, e este complica 
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ainda mais a vida do País. As cartas também 

diziam que tinhamos mobilizado um grande 

numero de militares dentro das Forças Armadas 

Angolanas FAA . Depois de varias acusações, os 

membros do MUN são condenados a prisão sem 

tempo estipulado. 

A situação deixa os dirigentes do MUN em 

Washington muito confusos e  chocados e logo 

perceberam que tinha havido uma traição. Não 

tinha sido só a capacidade do MPLA de detetor a 

descobrir o que fazíamos em Luanda. Daí, o  Líder 

que se encontrava na Florida deu ordens em 

Angola para se investigar o caso de imediato, para 

se encontrar o infiltrado e traidor da revolução, 

mas ao mesmo tempo que procurava as pistas, 

analisou quem nas ultimas semanastinha 

participado nas reuniões, e com quem os membros 

tinha falado.  Facilmente começou a descodificar 

do assunto e 30 dias depois, Henriques Carlos pede 

para seretirar do cargo porque se sentia inseguro. 

Mas a verdade é que ele também foi preso no dia 

25 de Agosto, embora tenha conseguido escapar. 
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O nosso Departamento de Serviços de Informação 

Secreta (DSIS) inicia a sua investiga,cão sobre 

como o Henriques Carlos tinha escapado ao 

quartel Militar da primeira Região em Luanda. Se 

todos estavam lá presos, como ele conseguiu 

escapar? As razões adiantadas por eles foi que ele 

era da UNITA e tinha feitiço e por isso conseguiu 

escapar, mas a verdade  que é que  as explicações 

do mesmo começaram a ser contraditórias, depois 

de varias perguntas e repetições das mesmas, ele 

dava diferentes respostas.  A primeira investigação 

tinha terminado e o Henrique Carlos era um dos 

suspeitos. Como não era suficiente, o DSIS acionou 

agentes dentro da Região militar incluindo o 

Gabinete do General Wala. Aí tivemos todas as 

informações, onde o nome do coronel Vitó surge 

assim como todo processo de como a Missão foi 

organizada para prenderem os nossos homens. A 

partir daí, decisões secretas  foram tomadas e isto 

ficou para o DSIS acionar como retaliação.   
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Depois das investigações terminarem, o Líder Dr. 

Karl Mponda sentiu-se indignado, explodiu, e disse 

algo profetisado como vinha dizendo  desde 1997: 

Ele disse: Compatriotas, saibam que a nossa luta 

não será só com o MPLA mas também com a 

UNITA derrotada no Luena,  porque este lutaram 

27 anos, brincaram com a Revolução e não 

gostariam de ver outra organização que surja e 

derrote o MPLA em menos tempo, e isto seria uma 

vergonha para eles e uma divida política perante 

o povo e os vencedores. Devemos saber que a 

UNITA foi amnistiada pelo MPLA na hora certa, e 

os seus dirigentes estão a preservar a PAZ do 

MPLA. O MUN sabe o que eles  pensavam quando 

tinham as armas nas mãos,  e sabe o que é 

ganhar uma Guerra e como se coloca a ordem, 

então a UNITA não aceitaria  porque também eles 

acham serem os o únicos grandes a batalhar 

contra o MPLA os outros devem estar por traz 

deles. Eles já assumiram a ordem da dinastia. 

Primeiro o MPLA, depois UNITA, e por ultimo, os 

demais. Felizmente  nós somos diferentes. Este caso 
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do Henriques Carlos deve servir de análise…” a 

direção do MUN tinha confiança nos elementos da 

UNITA, humilhados pelo MPLA devido aos 

confrontos de Luena. Houve mortes de vários 

quadros e do Seu Líder Dr. Jonas Savimbi,. 

Deveriam ter outra postura, e  que procurassem 

o que não conseguiram cumprir sob ordens da 

UNITA por causa das falhas políticas  e estratégia 

militar. Julgámos que estes ex-militares ou mesmo 

membros da UNITA quisessem reivindicar essas 

mortes, mas constatou-se  que não era o caso e 

que a DNA  que criou a UNITA em 1964,  que os 

fez sair da FNLA, e os que levou à ruína até à 

vergonhosa derrota, ainda corria nas suas veias ( 

a traição ). 

Enquanto os membros estiveram presos, deixando 

suas mulheres e filhos, perderam os empregos e o 

Líder deu uma ordem  para que o assunto fosse 

levado aos órgãos de comunicação social, 

nomeadamente “À folha 8” e “Angolense” porque 

o MPLA, mesmo tendo em seu poder todos os 

documentos, não veio a publico informar a opinião 
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Nacional e Internacional, que  os serviços de 

informação tinham desmantelado uma rede de 

organização política que queriam voltar a fazer a 

Guerra no País. A Direção do MUN em Washington 

reuniu e analisou a situação e definiu  duas 

possibilidade de como o MPL iria agir: 

1. Eles nunca iriam levar a publico o assunto 

dos documentos  porque  seria de certa 

forma dar a conhecer o MUN a nível 

Internacional e Nacional e o Povo que já 

andava cansado, saberia facilmente a 

existência do MUN, e qualquer declaração 

do Governo sobre este assunto acabaria 

por tornar publico e popular o nome MUN 

e dos seus dirigentes. Como lógica do 

Estado, o assunto deveria ser secreto e 

não comentado. 

2. O regime de Luanda não deveria ser 

alarmado publicamente para não assustar 

o povo, e o importante deveria ser manter 

tudo em silêncio e iniciar uma 

investigação sobre a existência do MUN, 



 A HISTÓRIA DO M.U.N. 

 

MOVIMENTO DE UNIAO 
NACIONAL 

seus líderes  e a capacidade do MUN. 

Quantos eram, como atuavam, em que 

nível o MUN se encontrava e quem estava 

por de trás do MUN. Estas analises feitas 

pela direção do MUN em Washington 

foram certas. 100% o MUN tinha 

analisado as táticas do MPLA como se  

fossem crianças em suas mãos, e a direção 

do MUN reforçou a infiltração dentro das 

FAA e do Sistema do MPLA com pessoas 

chaves. 

Com tudo isso, a preocupação eram os presos, 

porque estes poderiam ser mortos sem julgamento 

porque ninguém os conhecia. O assunto deles era 

absolutamente um segredo de Estado e tudo vai 

mal quando  toda a opinião nacional fica de olhos 

no grupo dos jovens intitulados de 15+2, que 

foram acusados de fazer um golpe de Estado e 

colocando-os como presos políticos, um autêntico 

teatro porque na verdade estes jovens, também 

enganados pela UNITA nem eram políticos, não 

tinham nenhum documento estabelecido ou 
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estrutura de como poderiam dirigir o País. Não 

possuíam estrutura  para criarem a resistência 

para que a ditadura acabasse,  porque o 

sofrimento era demasiado. Aos jovens coitados não 

lhes deveria ter sido dado o estatuto de políticos.  

Eles apenas exerciam o dever de cidadão. Então, 

a história de golpe de Estado, era para o MUN 

uma aventura e que acabaria por apagar a real 

situação dos verdadeiros presos políticos, que 

estavam em plena Missão Diplomática em Luanda, 

porque estes sim, possuíam documentos em mão 

onde estavam estipulados as ideias de golpe de 

Estado, um projeto elaborado para o futuro Estado 

onde havia informações secretas concretas  que o 

MPLA não pensava que o MUN possuía. Depois de 

vários contactos com jornais, o assunto foi 

simplesmente desconsiderado. Nenhum jornal falou 

deles. Não se sabe se por medo de represálias do 

MPLA, e estes, por sua vez guardaram tudo como 

segredo do Estado. Visto que tinham todos os 

documentos em suas mãos, começam uma 

perseguição a todos os membros do MUN, e aos 
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presos, solicitando mais informações, informações 

essas que os mesmos não lhes podiam dar porque 

não as possuíam. A DSIS  deu ordem para que o 

Partido não tivesse mais nenhum contacto com os 

presos, não por abandona-los, mas sim para 

simplesmente proteger as informações da 

Revolução e o bem deles, até  porque os homens 

da segurança do MPLA, ou melhor, os informadores 

estariam sempre à  volta dos presos, em busca de 

ideias e informações.  Assim, os presos  depois de 

terem vivido um calvário de 365 dias, algo 

histórico e providencial, um Ano na cadeia, desde 

o  dia 25 de Agosto de 2015 a 25 de Agosto de 

2016, foram libertados por amnistia política.  O 

MUN  vetou-os de qualquer contacto com qualquer 

membro do Partido.  Estes ficaram sem nenhuma 

informação para dar ao MPLA. A partir daí o 

regime continuou frustrado sem ter realmente as 

ideias formadas sobre o MUN, onde muitos deles, 

ainda fazem analises dizendo que o MUN é uma 

organização virtual do facebook, e outros 

afirmando que o MUN possui apoios e que aguarda 
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algo. Outros  afirmam que o MUN  tem apoios da 

OTAN. Isto facilita ainda mais o trabalho da 

Direção do MUN  e da  DSIS constituído e formado 

na base de estratégias da MOSSAD. 

Para nós MUN, independentemente destes presos 

já não fazerem parte da Organização por ordem 

da secreta, são e serão sempre os primeiros presos 

políticos da nossa revolução e agradecemos tudo 

o que fizeram e passaram. 
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LEGALIZAÇÃO DO M.U.N.  

 

 ato de legalização é sempre algo 

muito importante em qualquer 

movimento ou organização, pois 

trabalhar ilegalmente torna sempre 

impossível o processo de atingir as metas traçadas. 

Legalizar-se em Angola foi impossível, pois fomos 

boicotados pelas leis do MPLA e nós, sabendo como 

eles chegaram ao poder ilegalmente  na época, 

sentimo-nos com o direito de não nos deixarmos 
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intimidar por um organização maquiavélica, 

irresponsável e terrorista, que destruiu o nossa 

Pátria. Hoje, há vários Partidos a serem legalizados 

sem dificuldade, varias comissões instaladoras  a 

serem registadas. Isto mostra, que na época do 

PIDA, sendo uma época de Guerra, o MPLA sentia-

se intimidado por nós, e só cometeu erros porque 

hoje tornamo-nos para o regime ditatorial o 

perigo maior e impossível a derrotar, com a única 

solução. Serem derrotados ou negociar a sua saída 

do poder. 
 

Depois de lhes ser negada a legalização em 

Luanda, o PIDA,  lembrou-se do tempo colonial, 

em que não existia um Movimento de libertação 

de Angola ( FNLA, MPLA, UNITA ou FLEC) foram 

para Portugal para se legalizarem, pedindo ao 

governo de Salazar, a sua legalização, pois queriam 

fazer uma revolução. Todos os movimentos foram 

tratar da sua legalização ou reconhecimento 

noutros países africanos, como por exemplo: a 

FNLA procurou o seu reconhecimento no Gana, 
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Tunísia e  na OUA (Organização da União Africana). 

O MPLA procurou ser reconhecido pela Guiné 

Konakry, Argélia, Congo Brazzaville, depois de 

beneficiar da ajuda de Jonas Savimbi que tinha 

abandonado a UPA FNLA acusando-os de tribalistas 

e tentando ajudar o MPLA a legalizar -se no Egito 

durante uma sessão plenária da OUA. 

 

O MUN absorveu toda esta situação e chegou à 

conclusão de que, a FNLA, o MPLA e a UNITA que 

lutaram contra o colonialismo, foi-lhes mais fácil 

do que hoje. Os Movimentos de libertação lutavam 

contra um estrangeiro que veio da Europa e criou 

o País e iniciou a colonização. Hoje lutamos contra 

uma organização angolana que por pertencer à 

mesma Pátria que nós, a situação torna-se mais 

difícil e eles agem pior que o colono. 

 

O nosso Líder em Washington fez imensos pedidos 

para a legalização do partido com aconselhamento 

jurídico do advogado Richard Staneberg. Consultou 
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o mestre D. Mavrov da sociedade secreta da Fran-

mançonaria e muitas outas personalidades. Foi um 

processo difícil, porque todos os envolvidos na 

legalização, tiveram de ser investigados, e o Líder 

teve de ir ao Departamento da Justiça para 

consultar todo o processo de legalização para 

registar o Partido em Washington DC,  para que 

as reivindicações fossem legais. Falou com o senhor 

Mudd e foram feitas vinte e umas perguntas, 

deixando bem claro qual a razão da existência do 

MUN e porque lutávamos contra o regime do 

MPLA. 

 

No dia  01 de Dezembro de 2016 deu-se entrada 

do processo no Departamento de Justiça norte 

Americana, Secção FARA, Divisão de Segurança 

Nacional, Gabinete de contra inteligência e serviços 

de especialistas de controle. Em menos de 2 

semanas o processo foi aceite, e no dia 19 de 

Dezembro de 2016, através de uma carta de 

correio, o nosso Líder recebe os documentos 
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comprovativos da legalização do MUN, pelos 

Estados Unidos da América, com o registo nº 6398. 

 

Foi o melhor presente que o MUN e todos os seus 

membros receberam de prenda nesse Natal. A 

felicidade foi imensa, pois já éramos uma 

organização legal, em busca de uma Angola 

também legal, pois os que a ocupam estão ilegais. 

Correram ilegalmente com as pessoas que lá 

estavam, chegaram ao poder ilegalmente, dirigem 

um país ilegalmente e nós não podíamos continuar 

a trabalhar de forma ilegal. 

3. A legalização surgiu como que se de uma 

reivindicação de tantos anos se tratasse, 

de tanta batalha na clandestinidade, e 

finalmente poderíamos andar no mundo 

inteiro porque o MUN era legal. Aí estava 

o reconhecimento dos esforços de homens 

destemidos, que em 1997 não negaram 

nem vergaram a cabeça perante o MPLA, 

com o nome do MUN registado nos  

Estados Unidos da América. Os dirigentes 



 A HISTÓRIA DO M.U.N. 

 

MOVIMENTO DE UNIAO 
NACIONAL 

lançaram-se automaticamente em Missões 

Diplomáticas. A Legalização é paga e o 

MUN aceitou o desafio porque não existem 

valores que sejam mais importantes que 

o preço de libertar o povo angolano e 

sua Pária. Em Dezembro iniciou-se logo 

uma missão em Luanda e o MUN já estava 

nas províncias. A mobilização duplicou-se 

e apareceram sugestões de coligação com 

outras forças políticas, algo que foi bem 

recebido pela direção do MUN. Assim 

iniciou-se logo um processo de coligação 

com outros partidos que têm a Comissão 

Instaladora já obtida em Luanda pelo 

tribunal Supremo. 

A legalização foi um marco importante e foi a 

prova de que os trabalhos feitos desde 1997 sem 

baixar os braços, a chegada de mais membros,  

sabendo de onde vinhamos, onde estávamos e para 

onde íamos, fez com que o MUN, se tornasse legal. 

Hoje, cada um à volta do MUN, não importa se é 

branco, negro ou mestiço, não nos olha como 
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terroristas, como uma organização sem 

consideração, mas sim, como uma organização 

revolucionária reconhecida, porque o MUN foi 

investigado nos EUA pelo Departamento de 

Investigação Criminal, pelo Departamento de 

Segurança do Estado Norte Americano e chegando 

ao relatório final, viram que poderíamos ser 

legalizados. 

Hoje, convidamos qualquer pessoa para se juntar 

a nós, e ao lerem a nossa história vão ter a 

perceção de onde saímos, o caminho percorrido, a 

força que existiu e a fé que tivemos para 

chegarmos ao dia de hoje. 

 

Acredite, que juntando-se a nós, Luanda será a 

nossa próxima chegada e tu serás alguém que 

chegou quase ao fim, mas com glória e com a 

mesma vontade de ver uma Angola melhor sem o 

MPLA. Farás parte do final desta linda história de 

homens bravos e renitentes. Esse dia será 

eternamente lembrado, será certamente um dia 
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diferente onde o angolano finalmente se sentirá 

ANGOLANO DE VERDADE.    

 

Chegou-se ao ano de 2017 com muitos feitos, com 

muitas pessoas importantes. Muitas famílias foram 

chegando e muitos daqueles que em Portugal não 

acreditavam, começaram a perceber que era um 

movimento diferente, tornando-se melhor que o 

PIDA, que já não eram somente aqueles jovens que 

batalharam na poeira de Luanda em busca de 

uma Angola melhor, sem medir consequências, 

todos eles de classe baixa na Sociedade, jovens 

modestos, mas sim, pessoas de outras classes 

sociais, menos modestas, de força e dedicadas, que 

trabalhavam dia e noite, por vezes doentes, pois 

o trabalho tinha de 

 ser feito em prol de uma nova Angola. 

Em 2017, o Conselho Político que corresponde à 

equivalência de Gabinete Político, decidiu 

estabelecer de forma numérica e concreta as 

reivindicações do MUN em  5 pontos fulcrais, que 
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não importa quem ganhe as eleições em Angola. 

O MUN continuará a reivindicar os mesmos pontos 

que são: 

- O Estabelecimento do Período de Transição; 

- A realização da Conferência Nacional; 

- Resolução da questão dos Desalojados da 

descolonização e sua integração na sociedade 

- A Reestruturação do Estado – sistema político, 

económico, social e administrativo 

-  A Resolução imediata da situação de Cabinda. 

Estes 5 pontos são para defender, ganhe quem 

ganhar as eleições em Angola. 

 

O MUN através do Seu Líder, conseguiu muitos 

contactos diplomáticos em Washington, na Europa 

e a primeira entrevista que o Líder deu, foi para 

a Rádio Angola, feita pelo jornalista Carlos 

conhecido pelas redes Socais por Florindo 

Chivukute, onde este, não poupou palavras dizendo 

que, “Angola só muda com a guerra, então vamos 
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à guerra”. Foi um apelo duro, mas ele assumiu as 

suas palavras. 

 

Hoje o M.U.N, é um movimento com capacidade 

de expressão suficiente para tirar o MPLA do poder 

em Angola, porque até aqui o MPLA apenas criou 

divisões entre os angolanos, saqueou o país, 

expulsou os angolanos da sua própria terra.  

 

Não guardamos mágoas, nem divisões ou 

ressentimentos do passado. Não guardamos mágoas 

criadas pelos beligerantes, mas queremos construir 

uma Angola para os angolanos, onde todos se vão 

orgulhar do Seu País, obedecendo a uma só 

bandeira, um só hino e uma só Nação denominada: 

ANGOLA, onde todos devem ter orgulho de 

pertencer, sem distinção de cor ou raças, tribos ou 

origem, pensamentos diferentes mas com o alvo 

de salvaguardar o bem comum. 
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É um movimento que não aceitou ser sombra de 

nenhum partido político conflituoso em Angola, 

mas que luta por uma causa justa e real: Uma 

Angola para os angolanos. Este é o pensamento 

que norteia os ideais e projetos do M.U.N.  

  

O M.U.N. está em condições claras e plenas para 

reerguer a Pátria. 

 

Este foi o surgimento do MUN, chegando a um 

nível mais alto, graças ao esforço estabelecido na 

época do PIDA. 
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OS DESALOJADOS DA 

DESCOLONIZAÇÃO 
 

Movimento de União Nacional 

na questão de política interna, 

sempre defendeu desde os 

tempos do PIDA, que teria de 

fazer algo diferente dos outros 

partidos, porque se o não fizesse então não seria 

diferente, ou seja não fazia sentido existir se for 

para ser igual às outras organizações políticas. A 
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busca da diferença era uma ordem. Pensar 

diferente e defender tudo o que os outros 

abandonaram de forma injusta ou por interesse 

político. 

É aqui onde a questão dos desalojados da 

descolonização (espoliados) torna-se um dever, 

uma obrigação a resolver, porque tudo parte desde 

1975. 

Para o Movimento de União Nacional. existe um 

lema, talvez aquele carregado pela UPA em busca 

da independência LIBERDADE E TERRA,. O MUN 

que já não tem razões para pedir a libertação de 

Angola porque esta encontra-se independente. Só 

tem que acrescentar : “A TERRA É SAGRADA”  e se 

a terra é sagrada, é um crime o que aconteceu 

em 1975 contra um certo povo de angola quando 

este foi considerado espoliado ou “os sem Pátria.” 

Não há mal que deva prevalecer numa injustiça 

por longos anos. Depois dos 40 anos surgiu o  

MUN para solucionar este problema. O crime que 

aconteceu em 1975, que muitos ignoram,como se 

nada tivesse acontecido. 
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Quando se dá a vergonhosa debandada dos 

angolanos e portugueses para vários países em 

1975, nomeadamente Portugal, país que recebe 

milhares  de pessoas vindas de várias colónias, 

sendo a sua maioria de Angola, surgem jovens que 

sentiram a necessidade de criar o PIDA em 1997. 

Tinham na altura idades aproximadas aos 10 anos. 

Mas, mesmo sendo ainda muito jovens, tiveram 

logo a perceção de que algo estava errado.  

 

Esta batalha acompanhou-os desde esses tempos 

até ao MUN. Numa palavra, a prioridade do MUN 

é acabar com a denominação “Espoliados”, porque, 

não se resolve o problema do futuro, só olhando 

para o presente sem olharmos para o passado. 

O espoliado tornou-se uma das causas justas da 

existência do Movimento de União Nacional, MUN. 

Dizer-se que os portugueses colonizaram Angola 

durante 500 anos é um erro, uma vergonha e 

falta de respeito aos nossos Reis. Como poderia 

ter sido tão tão fácil eles serem colonizados há 
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500 anos se os próprios Portugueses viam nas 

terras de África a primeira intenção da troca de 

bens?  Como seria possível os navegadores terem 

chegado em 1482 e serem eles no mesmo ano a 

colonizarem os territórios que eles criaram e 

chamaram de Angola?? Esta conceção ja não deve 

ser defendida. O MUN terá que revolucionar o 

ensino e a história de Angola pois está cheia de 

erros intelectuais. 

 

Nós temos uma outra visão sobre a descolonização. 

Colono era o governo instalado em Lisboa, e não 

os portugueses que partiram para Angola em 

busca de algo melhor. Em 1575, um grupo de 100 

madeirenses, rumo a Angola, chegaram à costa de 

Luanda, nasceram e morreram, estabeleceram suas 

vidas, criaram nova nacionalidade. Então fazem 

parte da história deste país que jamais se apagará, 

pois Angola nunca seria um país se não fosse 

pelos que vieram da metrópole. 

Eles chegam em busca de uma terra onde 

pudessem viver em liberdade e paz, sem nenhuma 
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pretensão de colonizar. Eram povos simples que só 

tinham a intenção de permanecer em terra firme 

à procura de novas realidades. 

 

Angola nunca existiria como País, se não fossem 

os brancos vindos da metrópole para a 

construírem e desenvolverem. Até o nome foram 

eles que escolheram. O território de que nos 

orgulhamos de Cabinda ao Cunene do mar a oeste, 

foram eles que o edificaram. A Pátria que tanto 

amamos hoje, não existiria se não fosse a bravura 

destes guerreiros portugueses que são a oitava 

tribo, aqueles que vieram da metrópole para unir 

os reinos divididos e dar vida a Angola. 

 

Seria uma grande injustiça termos um País sem 

eles. Os descendentes dos primeiros Portugueses 

que chegaram em 1575 e que lá morreram, seria 

inaceitável não serem Angolanos. Esta é a nossa 

principal reivindicação; 
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Eram eles que conheciam a terra, a economia e 

não os cubanos que chegaram e nada sabiam, que 

nada fizeram, tal como o governo do MPLA . 

Angola não é só Cabinda e o petróleo. Há muito 

mais. Existe o café, o algodão, a exploração dos 

diamantes, o ouro, ferro.  Hoje, por não 

conhecerem a terra, o regime ditatorial estancou,  

e só se conhece o petróleo. 
 

O MUN acredita que nada se perdeu. A terra ainda 

continua inexplorada porque os que a conheceram 

melhor estão em Portugal, Brasil e América porque 

os espoliados se não tivessem de abandonar o País  

em 1975 de forma cruel, atualmente, muitas 

riquezas mais teriam sido descoberta,s porque 

eram eles que conheciam e desbravavam a terra. 

  

O MUN, sendo uma organização Deusista 

Nacionalista, acredita que a justiça é a base de 

tudo. A lógica é a única forma de se reger um 

Estado. Por isso achamos que os Espoliados devem 

e têm de regressar ao País. Não é tarde, pois só 
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eles conhecem a terra, e juntos podemos mudar 

Angola. Juntos vamos mudar a parte económica, 

social, industrial e política. O MUN sempre 

defendeu, desde o tempo do PIDA uma PÁTRIA 

PARA TODOS. 

 

Temos a certeza absoluta de que ao chegarem, 

não irão ser uma classe privilegiada, pois nunca o 

quiseram ser. Bem pelo contrário, sempre foram 

uma classe de trabalhadores que amaram o 

comercio e a urbanização. Lutaram em Angola por 

um ensino e uma saúde de qualidade e nós 

acreditamos que esse espírito de sacrifício e luta 

ainda se mantêm. 

 

Para o Movimento de União Nacional os 40 anos 

não é muito. Lembremo-nos da jornada dos 

Hebreus que só alcançaram a terra prometida após 

400 anos de escravidão  no Egypto e lutas no 

deserto. Há que contar a história aos descendentes. 

A realidade que não está escrita na Bíblia.. ‘ que 
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os Hebreus que Moisés fez sair do Egito, já não 

eram os mesmos do tempo de Jacó  porque já 

tinham passado 400 anos.  Toda a geração que 

saiu do Egito com Moisés era uma geração que lá 

tinha nascido, que nada tinha a ver com a historia 

da Terra Santa. Mas a história foi contada e 

passada de geração em geração. Moisés conseguiu 

encontrar um povo à espera de voltar à Terra 

Santa. Hoje seria considerado, falta de 

conhecimento histórico ou de valores culturais, pois 

bem sabemos que Angola nunca existiu como País  

e que os antepassados dos espoliados foram os 

que construiram as fronteiras que hoje temos.  

Como é possível  um descendente ter de abdicar 

deste direito, se os brancos na África do Sul que 

construiram aquele PAÍS, mesmo ter cometido 

crimes de apartheid continuam lá e consideram-

se parte integrante do País sem se importarem 

com as dificuldades. A atitude dos espoliados 

sentados poderia ser considerado uma das atitudes 

mais vulneráveis e cobarde da historia do Universo, 

por isso o MUN surge para ajudar todos a 
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tomarem a decisão e reconhecer os seus valores 

e levará este assunto até às Nações Unidas para 

que Angola seja reconhecida como País misto de 

raça negra , branca, e mestiça. 
 

O Movimento de União Nacional nada traz de novo 

no que tange a este aspeto. Bem pelo contrário. 

Procura apenas a verdade usurpada pelos 

comunistas. O hábito de transcrever as leis em 

papéis e não as cumprir não é novidade no seio 

do MPLA, e desnecessário será dizer que os 

comunistas são os mestres destas práticas. 

 

Os acordos de Alvor foram brutalmente violados. 

Cada um aproveitou-se dos pontos que os 

favoreciam, e o resto desfez-se no remoinho das 

perspetivas dos oponentes. 

As cláusulas dos acordos fazem menção a toda a 

verdade, sobre a questão dos brancos residentes 

em Angola na época, porque muitos deles nem 

sequer conheciam Portugal. Ouviam apenas falar 
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deste país através dos jornais e da rádio pois, 

nasceram e cresceram em Angola. 

 

Como terá sido possível expulsar todo este povo 

que não fazia parte da primeira geração que havia 

chegado a Angola? Eles já tinham nascido em 

Angola, fruto dos seus antepassados. As primeiras 

famílias chegaram em 1575. Quantos anos e 

gerações já tinham passado? Quantos tinham 

morrido em Angola? Como foi possível justificar o 

despojo em detrimento deste povo? Como já 

explicámos, a questão esteve ligada ao 

egocentrismo político, por isso, voltamos a dizer 

que a política deve ser feita por cidadãos leais, 

dignos e patriotas que não coloquem os 

sentimentos pessoais à frente dos destinos de 

milhões de vidas. 

Como repetimos várias vezes, não existia como 

país, o território que nós hoje chamamos de 

Angola. 
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Houve um decorrer de tempo para a conquista e 

unificação das parcelas, e este processo não foi 

logrado da noite para o dia. Levou anos. Vidas 

humanas foram ceifadas e os restos mortais 

enterrados em solo que hoje chamamos de Angola. 

Eles aí jazem. As suas almas e espíritos não estão 

em Portugal mas sim em Angola. 

 

Sendo nós Deusistas, acreditamos na existência do 

mundo espiritual, na vida além da vida física. 

São estas pessoas que deixaram descendentes, 

gerações após gerações e a sua história continuou 

até à formação do país que hoje existe. 

 

Esta é a lógica que nos obriga a reconhecer os 

descendentes daqueles que construíram Angola, 

terra da qual hoje todos nós beneficiamos, e 

jamais aceitaríamos dividir ou perder um pedaço. 

Seria uma ingratidão e desumanismo, para com o 

cidadão branco, não reconhecer o tão grandioso 



 A HISTÓRIA DO M.U.N. 

 

MOVIMENTO DE UNIAO 
NACIONAL 

feito meritório, esculpindo o nome de Angola em 

homenagem ao rei Ngola. 

 

Vejam que Ngola não era as Lundas, nem tão 

pouco o grande reino do Kongo, mas sim um 

pequeno reino no litoral estabelecido na região, a 

que chamamos de ESTADO DO NDONGO (futura 

administração do Território nacional, incluindo 

Luanda, seus arredores e Katete). 

 

Em toda a parte de Angola, do Norte ao Sul, do 

Leste ao Litoral, há restos mortais de homens e 

mulheres brancos, em busca do estabelecimento da 

terra e das fronteiras às quais nos orgulhamos de 

ter hoje em nossa prole. 

Só assim faremos de Angola uma grande Nação 

com a inclusão de todos. 

Por tudo o que acabámos de relatar está mais 

claro, que somente o MOVIMENTO DE UNIÃO 

NACIONAL, é capaz de defender e lutar pela 

unidade dos angolanos onde o tribalismo e 
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regionalismo tornam-se crimes contra a segurança 

do Estado. Para o MUN  não há mágoas, não há 

divisões ou ressentimentos do passado, procuramos 

apenas formas de esquecer as sequelas criadas 

pelos beligerantes e construir uma Angola para os 

Angolanos, com todas as raças e cores. Todos têm 

os mesmos direitos, o mesmo orgulho de ser 

angolano e defender o seu País, obedecendo 

apenas a uma só Bandeira, um só Hino e uma só 

Nação. 
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A PRIMEIRA BANDEIRA 
 

bandeira do MUN foi elaborada para 

ser algo de majestoso e grandioso, ou 

mesmo sagrado. Com a batalha que 

se levava em Luanda  para se legalizar 

o PIDA, a bandeira ficou simplesmente nos 

documentos e não foi confecionada. Algo que 

marcou muito o Dr. Karl Mponda  que, depois do 

PIDA entrar na clandestinidade, era impossível 

pensar em fazer a bandeira. 
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Em 2010, ao estabelecer-se o MUN, já com uma 

outra conceção, e não como um Partido, mas sim 

como Movimento, a bandeira permaneceu com o 

mesmo valor e sentido. O Líder do MUN tinha 

decidido que não poderia pagar a bandeira mas 

sim, deveria ser a organização e as pessoas que 

deveriam saber o valor e a importância da 

bandeira que iria libertar Angola da ditadura. Para 

tal, deveria ser algo histórico. Depois da legalização 

do Movimento de União Nacional em Washington 

DC nos Estados Unidos da América, começou-se a 

falar da bandeira e um grupo de membros 

encabeçados pela Primeira Conselheira Graciete 

Martins, decidiram mandar fazer a bandeira mas, 

como havia muitas preocupações e Missões 

Diplomáticas, a preocupação ficou simplesmente 

com um membro. Graciete Videira Borges Martins. 

Ela viria a tornar-se num símbolo do MUN para 

a eternidade. 

Graciete, é natural do Huambo, espoliada, que já 

tinha tinha regressado a Angola tentando 

estabelecer-se, depois daquela saída terrível de 
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1975. Deixou tudo em Portugal e voltou para 

Angola mas, infelizmente nada deu certo, pois 

encontra um País que ela amou, todo destruído  

e acima de tudo perde tudo o que tinha levado. 

Fica desanimada, e decide nunca mais voltar a 

Angola, mas em 2015 ela é mobilizada e sem 

qualquer questão ou dúvida, descobre que o MUN 

carregava algo especial e sagrado para o povo e 

para a Pátria. 

Ao filiar-se no MUN, foi nomeada Primeira 

Conselheira, um cargo de muita responsabilidade. 

Ela fez história quando decide sozinha pagar a 

bandeira  sem consultar ninguém, e enquanto a 

Comissão ficou ocupada com outras questões 

políticas exigidas pelo Líder, ela continuou e 

tornou o sonho em realidade, e  os membros do 

MUN veriam pela primeira vez a bandeira. 

Ela entra na história que jamais será apagada e 

rumo à vitória.  O Líder decidiu que a primeira 

bandeira não fosse usada, mas sim guardada  junto 

da sua caixa para que um dia,seja algo histórico 

e de valor. 



 A HISTÓRIA DO M.U.N. 

 

MOVIMENTO DE UNIAO 
NACIONAL 

Marta Fernandes de Paula, que se juntou ao MUN 

em 2013, veio a ser a primeira pessoa no 

Movimento a ter em suas mãos a bandeira, porque 

foi ela que ficou encarregada, de consultar fábricas 

e manufaturar a primeira bandeira e ter a 

responsabilidade de a colocar nos correios para os 

Estados Unidos. 

Quando a bandeira chega à América, Dr. Karl entra 

em choque ao ver o que foi por muitos anos 

sonhado, agora tornar-se algo físico, e foi usada 

pela primeira vez, quando o Líder pronunciou o 

discurso sobre o plano do MUN, um discurso onde 

o angolano pode dar conta de que é preciso o 

MUN para libertar Angola. 

O MUN ficará para sempre e eternamente honrado 

e agradecido pelo ato considerado heroico, das 

compatriotas Graciete Martins e Marta de Paula. 

Agora sim, o Líder poderia pagar todas as 

bandeiras porque a promessa da primeira bandeira 

ser paga por membros estava realizada   
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O ABRIL NA HISTÓRIA DO 

M.U.N. 
 

mês de Abril ao ser importante na 

astrologia, é o mês em que muitos 

líderes políticos celebram o seu 

aniversário. Foi igualmente um mês espetacular 

para o MUN pois, o Líder Dr. Karl Mponda que 

nunca quis falar em público, nunca quis gravar 

vídeos, nunca se quis pronunciar publicamente 
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usando as redes sociais, para que não se 

confundisse o partido com as mesmas, onde 

assistimos a uma avalanche de pessoas que 

decidiram fazer vídeos nas redes sociais como se 

a ditadura acabasse por meio de vídeos. Para o 

Líder, o trabalho deveria ser feito na rua, batendo 

porta a porta e tratando dos assuntos 

diplomáticos e internos do partido por outras vias.  

Mas, em Abril 2017, decidiu que tinha de se 

pronunciar e transmitir ao Mundo quais as 

orientações e linhas mestras do MUN, e alertar o 

povo angolano que não deveria ir as urnas porque 

não faria diferença. 

 

Foi com enorme alegria e simultaneamente 

admiração para todos os membros do partido, que 

no dia 02 de Abril de 2017, a primeira vez que 

o Líder se dirige em direto, ao fim de 1 hora, já 

mais de 1.000 pessoas o tinham visualizado online, 

e em pouco mais de uma semana, mais 

concretamente 10 dias tinha mais de 36.000 

(trinta e seis mil) visualizações. O vídeo tinha 
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atingido 65 mil visualizações num mês. Por isso, o 

mês de abril foi para nós mais um marco 

importante na história do MUN, o que fez com 

que muitas mais pessoas se juntassem ao 

Movimento. Tivemos visualizações do vídeo em 

Angola, mas também um pouco por toda a parte 

do mundo. Isto, de acordo com as aderências que 

viemos a obter. 

Igualmente no mês de Abril, o Líder Dr. Karl 

Mponda, é chamado ao Gabinete das Nações 

Unidas em Nova York para apresentar o Movimento 

de União Nacional. O mesmo, leva alguns receios, 

nomeadamente o de ser considerado alguém que 

vai em busca de uma solução para um país que 

já sofreu tanto com a guerra, mas, para sua 

surpresa, todas as ideias do MUN forma aceites 

sendo consideradas, por ambas as partes, de uma  

reunião muito proveitosa e frutuosa. 
 

Abril não termina por aqui como um mês muito 

positivo. Estabeleceu-se a meta final, fizeram-se 

Programas e Missões Diplomáticas, com o objetivo 
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de se avançar até Luanda, e pela primeira vez o 

nosso líder recebe uma chamada inesperada de 

um dos Líderes mais poderosos do Mundo. Falou 

cerca de 10 minutos, algo que lhe deu muita força 

e que confirmou que o MUN estava no caminho 

certo.  

“A história não é escrita, a História é feita” e  

história do Movimento de União Nacional ainda 

está a ser feita. Ainda poderemos dizer que 

estamos no começo, mas é muito elevado o 

número de adesão ao Partido, pessoas dinâmicas, 

com tanta vontade de reerguer a Nossa Nação, 

com qualidade e dedicação, com um enorme 

espírito patriótico para que todos juntos 

abraçemos a causa de Angola e dos Angolanos. 

Acreditamos que o MUN é a única solução para 

reerguer Angola, porque aqui não há raças, não 

há crenças, não há sotaques, não há tribos, não 

há discriminação, e acreditamos que o espírito do 

MUN, deveria ser aproveitado pelo MPLA e pela 

UNITA para dirigir a transição que se impõe, e 

deste modo apaziguar a vida das pessoas, a 
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política, as diferenças entre governo e oposição. O 

MUN é a ÚNICA formação política capaz de 

neutralizar tudo, pois não faz parte da oposição e 

muito menos do regime. 

Essa neutralidade assumida, consolidada e com 

patriotismo, seria a melhor forma de os angolanos 

se reconhecerem e voltarem a ter e a ser o que 

foram outrora. 

 

O MUN continua e vai continuar a levar a sua 

mensagem a todos os angolanos e ao mundo, 

porque desde sempre as nossas decisões e as 

análises políticas que fizemos, foram as acertadas 

para o bem do povo. 

Esta é a história do MUN, vejam de onde saímos, 

com aqueles jovens pelas ruas de Luanda na 

poeira, e onde estamos hoje. Com grandes homens 

e mulheres por toda a parte do mundo. 

Acreditamos que você também poderá fazer parte 

desta história e ajudar a fazer o que falta. 
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Somos um Movimento Revolucionário Deusista e 

Deocrático com um objetivo claro: Repensar Angola 

e Devolver à Pátria a sua Grandeza. 

Deus vos abençõe a todos e à nossa Pátria Angola 

Eu sou a Pátria porque a Pátria me pertence 

Tudo pela Pátria, Nada contra a pátria 

Deus - Pátria - Família 

CONSELHO POLÍTICO DO MUN 
 


