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1. A SITUAÇÃO DE ANGOLA 

A realidade atual de Angola exige de todos nós uma profunda reflexão e análise 

perfeita sobre o real estado da Nação que nunca existiu e recorrer a sabedoria Bantu 

para permitir-nos encontrar de forma sabia uma via de ajuda a avaliar 

conscientemente, a situação em que está mergulhada o País pela imposição do 

regime maquiavélico imposto ao povo angolano pelo MPLA que se eternizou no 

Poder há mais de 40 anos vendendo uma imagem propagandística de Angola que 

não reflete a realidade do sofrimento do seu povo. 

  

Os 42 anos de ditadura dividida em 3 etapas não podem mais ser aceite pelo povo 

angolano. Um povo que sofre de forma cruel diante de um olhar impávido da opinião 

pública nacional e comunidade internacional. Infelizmente, a história nos ensina que 

em momentos semelhantes, os homens vão buscando soluções viáveis para superar 

os erros e as falhas que podem continuar prejudicar o destino de uma Nação, o que 

não gostaríamos que continuasse acontecer connosco. 
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O carácter natural do ser humano é buscar uma solução satisfatória quando se 

encontra numa situação de aflição, como por exemplo o afogamento de um indivíduo 

num rio. Para sua salvação qualquer peça de árvore que lhe aparecer em frente 

servirá para segurar e livrar-se do perigo.  

 

No entanto, na política isto torna complexo porque é inexplicável e não aceita a 

história do Jacaré que foge da Chuva para refugiar-se no rio.  

 

Por isso a nossa pergunta aos angolanos: será que estaríamos a fugir da chuva para 

o rio ou o inverso? 

Pensamos que não, nada mais falta a decidir se não desejar as boas saídas do MPLA 

no poder em Angola.  

 

Depois quem dirigirá o destino do País? Ou ainda; que Angola pretendemos ter 

depois da saída do MPLA no poder? Que Sociedade pretendemos ter? Que políticos 

deverão reconstruir a nova Nação baseada no respeito, honestidade, sinceridade, 

humildade e submissão a voz do povo que dirige obedecendo o princípio de servir e 

não se servir? Que tipo de princípios regerão a nova Sociedade? Qual será o valor 

do cidadão num País governado pelos seus próprios filhos, seus compatriotas ou 

companheiros? O que será das crianças, Jovens, mulheres, idosos e diminuídos 

físicos, antigos combatentes da Pátria, militares desmobilizados, os aposentados? 

  

Estas e outras perguntas, nos levam a concluir que será necessário realizar um Fórum 

consensual para tratamento de todas as questões e mais que poderão aparecer no 

sentido de trazer a verdadeira Paz de alma e Espírito aos angolanos, a reconciliação 

e a harmonia num Pais dilacerado pelo MPLA com políticas maquiavélicas que 

jamais podemos continuar assistir sem nada fazer e obedecer a Leis impostas por um 

grupo que constituem o governo falido e corrupto. 

 

Pensamos que, Chegou a hora para o País mudar de rumo, mas devemos nos cuidar 

na escolha de quem confiarmos o destino do País de modo que não caiamos em mãos 

de aventureiros políticos, de traficantes políticos, de oportunistas e de chantagistas. 

  

O momento difícil que atravessa o País devido a crise econômica, a injustiça social, 

a exclusão, os assassinatos, o desemprego, baixo salários, indefinição sobre o futuro 
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orquestrado pelo regime do MPLA, a falta de saneamento básico, a insensibilidade 

dos governantes ao atendimento do povo que dirige, a falta de políticas de congregar 

o povo desavindo, a falta de organização e orientação a juventude que é a força 

motriz do País com uma data comemorativa totalmente partidarizado e não 

consensual, soma-se a um obscurantismo total de um Pais sem futuro para seus 

filhos, se não apenas uma franjinha de cidadãos que se apoderaram do poder e se 

consideram donos do MPLA e de Angola. 

  

A domesticação da oposição pelo MPLA, que podemos vivenciar na partilha de 

copos de champanhe em convívios e festas organizadas pelo regime no poder, 

mostra claramente que só querem aparecer, manifestando a desonestidade política 

praticada em Angola por esses políticos que se declaram simplesmente serem 

adversários políticos e não inimigos, esquecendo que o MPLA envenena, mata e 

persegue, depois desses encontros quando em conversas de troca de ideias, tenhas 

contrariado as posições do JES como aconteceu claramente com o Líder de uma 

força política PDP ANA o Professor Mfulu Mpinga NLandu Victor. 

 

Nós reconhecemos que a oposição vive hoje por uma clemência da boa vontade 

desse regime do MPLA que permitiu a subsistência da UNITA para ajudar 

encobertar os desfalques que realizaria do erário público por parte dos dirigentes do 

MPLA em Angola. Quando já eram dados como derrotados e acabados na história 

desse País, a semelhança da coitadinha FNLA que só bate palmas para que não 

desapareça do Mapa político angolano, apoiando cegamente as opiniões do MPLA 

no Parlamento pelo seu representante Lucas Ngonda. Porque só com a fome o 

Partido maioritário na oposição em Angola desapareceria na panorâmica política nas 

matas por falta de logística e de apoio externo e com a morte prematura do seu líder 

carismático D. Jonas Malheiro Savimbi. 

 

Na verdade, estariam assaltar e destruir as lavras dos coitados camponeses, mas não 

seria suficiente para conte-los por muito tempo nas florestas. 

 

Como é que acabou a FNLA nas matas? Por falta de logística e apoio externo. A 

UNITA também nesta altura, estava isolada de toda Comunidade Internacional, nem 

seus diamantes eram mais autorizados a comercialização no mercado formal. 
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Quanto aos demais Partidos, devem acreditar que estão abaixo da UNITA não 

importa o ruído que fazem para sua sobrevivência e serem ouvidos na rádio, na 

Televisão e nos jornais para fazerem ouvir sua voz e manter seu ganha-pão diário, 

não têm expressão que amedronta o MPLA em Angola. Pelo contrário, ajudam 

cobrir as insuficiências da governação do MPLA no Parlamento e mostrar a opinião 

Internacional que em Angola existe uma democracia que na verdade, cobre uma 

ditadura.  

 

É nossa preocupação mostrar ao Mundo como está sendo dirigido e guiada o povo 

angolano. O cidadão não tem voz e nem é respeitado no seu próprio País que o viu 

nascer, é perseguido feito rato numa casa e excluído de todo direito.  

 

Então, o angolano deve despertar e desmascarar o que está sendo mal feito 

apresentando soluções patrióticas sempre que possível para o regresso a real  história 

que  permitirá encontrar via e meios de repensar  profundamente Angola.  

Porque nós consideramos que Angola não é pertença de algum Partido Político, pelo 

contrário, é uma pertença natural dos angolanos.  

 

Então, toda nossa prioridade em tudo é defender o angolano e Angola e não Partidos 

ou camisolas partidárias. Para o Movimento de União Nacional-MUN, o angolano 

está acima de todos e de tudo. 

  

Desde que o MPLA assumiu o poder, nunca aceitou suas falhas e todos sabemos que 

cometeu vários crimes contra o nosso povo durante seus 42 anos de governação, fez 

de Angola um papel de rascunho onde escreve e apaga quando quer e como quer e 

ninguém diz nada e quem falar, é um imperialista. Logo, perseguido de diferentes 

formas até a morte. O MPLA considera-se intocável, insubstituível e incorrigível, 

são teimosos, egoístas, demagogos, ladrões, assassinos, traficantes políticos, 

bajuladores, orgulhosos em fim, pensam ser rijos como terra. 

 

É verdade que o MPLA ascendeu ao poder por um golpe, defendendo ideias 

Comunistas e a menos de um quarto de século deixou de acreditar no que lhe fez 

dizimar tanta juventude para defender algo que já mais eles poderiam defender 

eternamente, seus inimigos de ontem que diziam combater a todo custo tornaram-se 

hoje, seus melhores amigos. Tudo por interesse econômico que só beneficia seus 
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bolsos e familiares. E a população que diz governar, serve apenas de capa para sua 

proteção e é deixada a deriva, passando por quase todo tipo de necessidade. 

 

Durante os 42 anos de sua governação o MPLA impôs aos angolanos, uma ditadura 

camuflada, hoje é protegida pela democracia que dizem-lhes terem sido imposto pelo 

Ocidente, que o povo não consegue libertar-se por ser detentor das Forças Armadas 

da Polícia Nacional, dos serviços Secretos e detentor do controlo de toda economia 

do País.  

 

Agora, o MPLA já não tem onde encostar para enganar perpetuamente os angolanos, 

por não demonstrar capacidade evolutiva na econômica angolana, se não apenas 

propagar a venda de quantidades de Barris para o enriquecimento individual e de 

seus familiares que se espalham em quase todo Mundo, a compra de grandes 

empreendimentos para benefícios pessoais e não do povo que dizem governar ou do 

estado que dizem representar e defender. O petróleo cegou a mente e bloqueio a 

capacidade dos dirigentes do MPLA e seus seguidores de discernir o que está bom e 

o que está mal na sua governação. Hoje, ninguém sabe os destinos dos valores 

monetários que advêm da exploração do Petróleo em Angola, o povo sempre 

conheceu uma economia fracassada desde 1975. 

 

Portanto, sentimos o sofrimento na pele e nos ossos de como o MPLA esta fazer 

sofrer o povo em Angola e incapaz de governar convenientemente o País, dando 

promessas que não consegue cumprir, basta recorrer nos seus manifestos eleitorais. 

  

Nós acreditamos que é chegado a hora de repensarmos Angola e devolver a Pátria a 

sua grandeza que tanto merece e jamais deixar os corruptos e traidores da Pátria, 

racistas, tribalistas, regionalistas, continuarem a dirigir os destinos da Nação por 

tempo indeterminado. 
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2. O FIM DO TEMPO DE  

GOVERNAÇÃO DO MPLA 

 

O MUN não acredita mais na governação do MPLA porque o que deveria fazer já o 

fez durante os 42 anos no Poder e não tem mais ideias renovadoras para mudar o 

País, se não continuar nadando na mesma lagoa e com mesmas Canoas cansadas e 

caducas, em fim, estam ultrapassados no tempo e no espaço. 

O MPLA na sua postura política, comportou-se sempre como o único mandatário do 

povo angolano, o único com direito de Governar Angola, quanto aos demais Partidos 

devem limitar-se somente, sujeitar-se aos seus pés.  

Nós consideramos isso como uma submissão do povo angolano. 
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Por isso, não aceitamos mais isso. Acabou e devemos tomar novo rumo em Angola 

e não mais com o MPLA no poder. 

O MUN já não mais está em condições de assumir as consequências de qualquer 

situação que poderá vir acontecer em Angola, caso o MPLA persista a eternizar-se 

no Poder. Neste contexto, não acreditamos na PAZ imposta pelo MPLA a UNITA 

em Angola, por considerarmos ser tudo uma falsa e uma camuflagem maquiavélica 

e enganadora.  

Nesse momento, tudo depende do Regime do MPLA que já não deve ser permitido 

a ultrapassar os 42 anos de Governação e não quer permitir nenhum Partido Político 

chegar ao Poder por via das eleições que ele realiza. 

O MPLA chegou ao poder a força, tendo violado completamente os Acordos de 

Alvor que previam eleições em Angola antes do 11 de Novembro de 1975 e ser 

entregue a Independência ao Partido que vencesse essas eleições. Infelizmente, o 

MPLA não permitiu que isso acontecesse, porque previa antemão sua derrota diante 

da FNLA e da UNITA que dominava o território angolano. Então, nós consideramos 

isso como um autêntico desrespeito a opinião Pública Nacional e Internacional e 

sobretudo aos angolanos. Ao cometer essa atrocidade, iniciou com a política de caça 

homem; quem não se identificasse com o MPLA, era perseguido até a morte. 

Assim, começou a perseguir os civis indefesos em todo território nacional e estendeu 

sua atuação até fora do território angolano através da sua estrutura DISA. Tudo para 

implantar um Estado Comunista que nem um quarto de Século conseguiu resistir e 

estender aos Países vizinhos como na Namíbia, África do Sul, Zimbabwe, Congo 

Democrático declarando Angola como trincheira firme da Revolução em África, 

pelo Dr. António Agostinho Neto. Venderam Angola ao internacionalismo. 

Na sua política demagoga e aplicação de técnicas e linguagem maquiavélica, 

começou: 

1. O MPLA em 1975, acusa a FNLA e a UNITA de serem imperialistas, amigos do 

Ocidente e que deveriam ser combatidos e considerados inimigos da Pátria. 

2. No mesmo ano, engana o povo angolano e a Comunidade internacional dizendo: 

“A FNLA é uma organização canibal (comem pessoas). O MPLA assassinou 

Crianças no Hospital Maria Pia, arrancaram-nas os corações e colocaram em 

geleiras, mostrando ao público como sendo prova de que a FNLA era o autor dessas 
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atrocidades”. Quem fizera isso, chama-se Dr. MACMAHO, foi comprovado no 

Parlamento pelo então Professor Mfulu Mpinga Nlandu Victor, quando apresentou 

um Cartão amarelo ao MPLA sobre essa mentira e demais que iam fabricando, tudo 

para se manter eternamente no poder. 

3. Sobre a UNITA, depois de serem escorraçados também de Luanda, ali no Pica 

Pau, anos depois, a UNTA reorganizou-se e começou a intensificar a Guerrilha 

reivindicando os Acordos de Alvor e o regresso da Democracia em Angola, o MPLA 

sempre no seu maquiavelismo, tronou a aldrabar o povo angolano, dizendo: “A gente 

da UNITA não são pessoas normais, a partir do seu Líder a última pessoas, têm 

cauda como macacos”. Só que em 1992, quando reapareceram em Luanda, todos 

nós vimos e comprovamos que Dr. Jonas Malheiro Savimbi, não possuía nenhuma 

cauda e nem seus seguidores. 

Agora, onde iam buscar todas essas mentiras? É o trabalho do Laboratório 

propagandista do MPLA que fábrica todas essas malandrices para enganar o povo 

angolano. E essa, tem sido sempre sua linha de dominação, mentir e enganar a 

opinião pública nacional e internacional para se perpetuar no Governo. 

Até hoje, muitas mortes em Angola andam sem esclarecimento convincente: A 

morte do Blonden Baye com a queda do Avião, a morte do Mfulu Mpinga Nlandu 

Victor em plena estrada da Capital de Angola sob controlo do MPLA, e tantas outras 

por descrever. 

Atualmente, eles tornaram-se amigos privilegiados do Ocidente e a FNLA e a 

UNITA que tanto fez para a defesa da famada democracia, ficou de fora por causa 

do jogo maquiavélico usado pelo MPLA, comprando mentes e defensores 

internacionais em sua defesa usando o dinheiro do povo para corromper algumas 

correntes públicas nacionais e internacionais para seu benefício próprio.  

Através dessa política maquiavélica, a FNLA também foi acusada de ser uma 

Organização de Zairenses porque cooperava com o Mobutu Sese Seko Kuku 

Nguendu Waza Banga ex-Presidente da república do Zaire, atual Congo 

Democrático e a UNITA além de acusada serem animais selvagens portadores de 

caudas como se de macacos se tratassem e também defensores do Apartheid por 

receberem apoio Sul Africano. 
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Ao contrário de tudo, hoje vimos o MPLA no Congo Democrático como padrinho 

absoluto do Kabila filho, treinando a polícia congolesa e instruindo seu exército para 

perpetua-lo também no Poder.  

O Congo Democrático e demais Países vizinhos em África, são totalmente 

manipulados pelo regime do MPLA como se fossem Províncias de Angola. 

Na sua política demagoga, o MPLA escondeu sempre a verdadeira história da 

Libertação de Angola e das razões da guerra dos 27 anos, limitando-se a mentir e 

manipular á população evitando que se falasse da real história do País para não serem 

desmascarados de toda sua maldade contra o povo e enganarem o Mundo.  

Mas nós trouxemos toda verdade a vista, o tempo das mentiras acabou e o MPLA 

não sabe mais como ludibriar o povo se não realizar maratonas e inaugurar 

infraestruturas, usando o dinheiro dos cofres do estado como se fosse financiamento 

doado pelo MPLA ao povo angolano.  

Por falta de argumentação, nos seus discursos atuais, só falam da trajetória e 

definição do MPLA para continuarem a incutir mentiras na mente da opinião pública 

Nacional e Internacional e sufocar a mente das populações com símbolos do MPLA 

e seu nome na boca dos angolanos como costumavam sempre a fazer até aqui. 

Para o Movimento de União Nacional - MUN, considera que a saída, a substituição 

do José Eduardo dos Santos não deve ser o ponto de revindicação em busca de uma 

Nova Nação, porque sabemos que, JES é um bom Eng.º em dar golpes de maestria 

aos angolanos e ao Mundo. Isto não mudará a imagem de Angola como vários 

Partidos Políticos angolanos pensam, saindo José Eduardo dos Santos e deixando o 

poder em Angola, o País não mudará de rumo. Aliás, só para uma reflexão: ele só 

pretende deixar a Presidência da República e continuar a dirigir o MPLA até 2021.  

Que insulto a dignidade angolana. Então, o que mudará em Angola? Nada. Apenas 

a imagem dele que pretende lavar continuando a ludibriar a opinião pública nacional 

e internacional, porque vai ser sempre alavanca de tudo, orientará tudo e todos como 

de sua fazenda se tratasse. 

Devemos saber que, o MPLA poderá apenas oscilar e não cair e depois tornar-se 

mais forte e perpetuar-se no Poder, porque já estabeleceram um sistema de ditadura 

muito bem organizado, onde o chefe aparece somente como um supervisor e 

orientador máximo das linhas mestras definidos pelo laboratório político do MPLA 
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nos seus comités de especialidades, onde todos os quadros nacionais são forçados a 

pertencer antes que sejas esquecido do mapa de Angola controlado pelo MPLA. Por 

enquanto, seu laboratório maquiavélico continua fabricar ideias de como permanecer 

no poder por mais tempo e fustigar a oposição para quando reagirem, serem mortos 

como baratas numa casa. Essa tem sido sempre a sua forma de governar, frustrar 

para matar, desorganizar a oposição para bem reinar.  

Os Partidos da Oposição em Angola têm dificuldades de entender o real papel do 

MPLA em Angola: em 1979 quando morre Agostinho Neto, o País e o regime sentiu 

a perda daquele que era visto pelo MPLA como o Pai da Revolução Angolana e não 

como um dos coparticipantes na revolução.  

O que sucedeu, rapidamente ultrapassaram a crise pela sua substituição do Eng.º 

José Eduardo dos Santos a liderança do MPLA e da Presidência de Angola, a 

situação piorou e chegamos hoje, de nos encontrarmos num beco sem saída. 

Então esses dois períodos, antes e depois da morte de António Agostinho Neto, nos 

leva a refletir sobre o sucedido em 1979 onde o MPLA viveu muita dificuldade, 

apenas estava 2 anos no poder em Angola, enfrentando uma revolta interna que 

originou os massacres de 27 de Maio de 1977, esta situação era ainda nova, só tinham 

passado 26 Meses entre os acontecimentos de insurreição no MPLA liderado por 

Nito Alves e outros até à morte de Agostinho Neto.  

Neste curto espaço de tempo, o MPLA conseguiu estabilizar-se e colocar alguém 

mais astucioso na liderança para assumir o comando de tudo e maquiavelizar ainda 

mais o MPLA tornando Partido - Estado. Porque este, vinha de uma escola 

comunista e da KGB na ex-União Soviética. E João Lourenço figura fictícia de JES, 

vem da escola Lenine, onde o Comunismo fala mais alto, ambos de postura 

semelhante, frio e aparentemente calmos mas perigosos. 

Hoje a realidade é outra, o MPLA dirige há 41 anos, não sofreu mais nenhuma 

revolta interna, todos ficaram apavorados com os assassinatos de 1977 e criou medo 

de represaria, apesar do descontentamento camuflado existente no seio dos seus 

militantes, o MPLA continua mandar em tudo desde o grande assaltante dos Bairros 

ao Chefe máximo do aparelho Geral do Estado. 

No entanto, o Povo angolano deveria despertar e saber que o regime do MPLA está 

preparado a continuar impor suas estratégias belicistas mesmo após a véspera José 
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Eduardo dos Santos na Presidência em Angola passar. Ele só mudou de capa mas 

continua a ser o mesmo em tudo quanto foi fazendo em Angola. Ele está, distrair 

todos para passar o tempo, aumentar a idade e desviar o caminho da Justiça.   

Concluímos que, o MPLA deve ser destituído do Poder em Angola, por se tornar a 

Organização mais perigosa do Continente Africano que mata, persegue, envenena, 

exclui os angolanos e expulsa de trabalho os funcionários públicos por não se 

identificarem com as suas cores partidárias, maltrata a população como se fossem 

animais domésticos e selvagens.  

E sem esta criminosa organização, José Eduardo dos Santos e seus seguidores, não 

teriam nenhuma plataforma para se apoiar e ordenar os roubos, a corrupção, 

orquestrar o sofrimento de um povo que não se sente livre no seu próprio País que 

os viu nascer.  

Através das propagandas demagógicas que o MPLA incutiu no seio do povo 

angolano, em 2002 a opinião pública nacional e internacional acreditou que Savimbi 

era o único empecilho que não permitia o desenvolvimento qualitativo e do 

impedimento de uma Paz duradoura em Angola, então deveria ser morto, deixando 

de possuir cauda e ser considerado com um terrorista. Mas a verdade é que o MPLA 

ludibriou todos para que o povo e o mundo acreditassem que, a morte de Jonas 

Savimbi seria o sinônimo do desenvolvimento do País de forma desorganizada como 

vimos assistindo com infraestruturas descartáveis feitas pelos Chineses.  

Mais uma vez o MPLA continua usando sua estratégia de mestre, fintou todos, só 

que esqueceu-se de uma coisa, a morte de Savimbi seria um grave erro, porque a sua 

incapacidade de Governar estaria exposta e que não teria mais a quem culpar por 

toda desgraça de Angola, como verificamos agora. 

Atualmente, o MPLA batalha para cobrir suas incapacidades governativas, o País é 

assolado por uma crise econômica, o Governo é dependente totalmente do petróleo 

e mesmo quando esteve em alta no Mercado Internacional, o MPLA nada conseguiu 

concretizar, piorou o roubo e desvio de todo erário público enriquecendo uma cúpula 

de indivíduos de sua conveniência e linhagem sanguínea.  

Depois 16 anos de paz, chegamos a conclusão de que a paz só serviu para cobrir as 

falhas do MPLA controlando totalmente o território Angolano associado à agenda 

de se tornar o mais poderoso em África e desafiar o Mundo. Por isso, Savimbi 
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deveria morrer para que muitos líderes do regime do MPLA pudessem se tornar os 

mais ricos, como temos vistos até aos Generais do Exército aos Ministros com 

empresas na Europa: comprando casas, bancos, abertura de contas bancárias 

milionárias, controlando vergonhosamente quase tudo em Portugal até a Mídia. Isso 

tudo, porque o MPLA controla o dinheiro do Petróleo de Angola. 

E isso, ajudou o MPLA formar uma milionária no mundo Africano, filha do 

Presidente José Eduardo dos Santos a Eng.ª Isabel do Santos.  

Bornito de Sousa um dos mais alto membros da classe do MPLA nomeado 

recentemente para Vice-presidente as Presidenciais em Angola, sua filha viajou para 

Nova York comprando um vestido de casamento que custou 200.000 USD, (dólares 

americanos). Como considerar um País com tantos problemas que têm, um político 

permite sua família gastar tamanha quantia de valores para um casamento, tudo isto 

foi depois da morte de Savimbi.  

Esta é também uma das razões pela qual o MPLA apostou na morte de Savimbi para 

bem desfalcar e esvaziar os cofres do estado e bem desviar o erário público. 

A recente reportagem da TV SIC Portuguesa que falava sobre Angola, um País rico 

com vinte milhões de pobres, provou mais uma realidade nua e crua e instalou uma 

política de ameaça e terror, injustiça e perseguição aos jovens e crianças em Angola 

e ninguém até aqui diz nada. 

Então, já não temos dúvida de que o MPLA é mau e tortuoso.  

Depois de 16 anos de Paz do calar de armas em Angola, podemos agora, vivenciar 

a verdadeira face e intenções do MPLA.  

Antes da morte de Savimbi as populações que viviam sob o controle do MPLA, 

gozavam de uma certa liberdade, mas depois de  calar das armas entre as FAPLA, 

FALA e a morte de Savimbi a situação em Angola piorou, tudo que foi prometido e 

assinado nos acordos de Bicesse e demais, ficou pendente e ninguém fala mais disso, 

como se nada havia acontecido.  

Apenas satisfizeram alguns ex-militares da UNITA e da FLEC e introduziu-se os 

oportunistas e bajuladores para sacarem tudo quanto era previsto para consolidação 

desta Paz preparada pelo MPLA, não há sistema de habitação para todos, a cidade 

fantasma do Kilamba construída por chineses é uma enorme vergonha, o Zango que 
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era o campo de depósito de famílias desalojadas também tornou um inferno porque 

dela são retiradas de novo para serem despejadas em outras áreas circunvizinha da 

cidade de Luanda e os que constroem por esforços individuais, são escorraçados e 

mortos no interior das suas residências, e ninguém diz nada.  

O MPLA continua a debater-se com enormes dificuldades de dar luz, água, boa 

educação, boa saúde, emprego, salários condignos as populações depois de 41 anos. 

Será que em 5 anos poderá fazer isso tudo que nunca conseguiu fazer durante o 

tempo todo que foi governando? Pensamos que não.   

A Nação angolana é refém do MPLA, ele é quem controla as FAA, a polícia 

nacional, os serviços secretos onde vimos um MPLA que se tornou mais agressivo, 

violador e abusador de direitos humanos contra o Povo que ele sempre disse 

defender; eles podem prender ou matar qualquer um dos cidadãos: jovem, criança 

ou adulto, intimidando toda uma Nação, ninguém intervém e pode falar, antes que 

passas como vítima do cano da arma ou então vai visitar e morar na prisão. 
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3. A DOMESTICAÇÃO DA  

OPOSIÇÃO EM ANGOLA 

 
 

A presença em Luanda da oposição faz entender ao Mundo que tudo tem estado 

andar bem, a democracia esta sendo consolidada, os direitos humanos respeitados, a 

população respeitada e considerada, os jovens protegidos, a educação melhorada, a 

saúde melhorada, a luz assistida e abastecida a água nas famílias, já não se vende 

água nas cisternas ou nos kupapatas, nos tanques através de baldes. Em fim, tudo 

está andando bem. Essa é a imagem que mostram ao Mundo, apresentando novos 

edifícios construídos, novas centralidades privadas em nome do estado, tanta 

mentira, que não cabe mais na mente do angolano. 

 

É verdade que o MPLA aplaude a cobertura feita pela oposição em Angola. 
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Enquanto, todos sabem que na verdade não existe nenhuma democracia em Angola. 

O MPLA continua com espírito de mono partidarismo transformado o MPLA em 

Partido - Estado.  

 

Aliás, os dirigentes máximos do MPLA, declaram publicamente, que a democracia 

lhes foi imposta pelo Ocidente, nunca foi sua intenção em democratizar o País, como 

poderão apresentarem-se hoje, como defensores de uma coisa que nunca pensaram 

implementar? Eles nunca foram e nem serão jamais democratas, tudo passa por uma 

demagogia absoluta que não necessita passar por uma escola e identifica-los. 

 

Martim Luther King Jr. Dizia: “ A maior desgraça de um povo, não é o que faz o 

mal mas o silêncio dos que deveriam fazer algo para seu Povo e não o fazem .” 

  

A oposição em Angola não tem espaço suficiente de manobra, não tem poder de 

inverter o quadro criado pelo MPLA por simples razão: “ Falta de apoio financeiro 

externo.” O MPLA foi astucioso em ter bloqueado essa cláusula para que não 

aparecesse nenhum concorrente direito que o impedisse. Todos os partidos Políticos 

em Angola, devem ser domesticados pelo MPLA. 

 

Essa tem sido uma das grandes jogadas do MPLA para melhor domesticar a oposição 

e fazer a jogada de mudanças de cadeiras dos seus militantes como temos vindo 

assistir até aqui, militantes do partido tal, saíram e vieram para o MPLA. 

 

A oposição não consegue realizar uma marcha generalizada em todo País, para 

pressionar o MPLA e leva-lo a rever suas posições, uma vez que a UNITA o fez para 

reclamar sobre a Presidente do Conselho eleitoral, Isaias Ngola Samkuva, foi 

bofeteado em plena Praça dos Congolenses, e a Imprensa Nacional e Internacional, 

nunca falou disso, talvez não se aperceberam. Em Angola, tudo se encontra no seu 

estado de inércia, vivemos uma época da defesa do pão de cada dia no parlamento. 

Os Líderes de algumas bancadas, passam uns discursos musculosos mas sem 

impacto no terreno. 

  

Outro, a Oposição em Angola é desunida, sendo assim, é incapaz de remover uma 

ditadura enraizada há mais de 40 anos no poder. 
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A Oposição não consegue tomar um posicionamento firme que trás transformação 

imediata e visível em vários assuntos que aflige as populações, apenas Rafael 

Marques, o jornalista consegue defender suas posições de forma concisa e firme, 

mostrando ao mundo como está a real situação da convivência e do sofrimento de 

um povo que está oprimida de expressão em todas as áreas. 

 

Essa Oposição não teve coragem de encarar cara a cara os momentos difíceis que 

viveu os revolucionários na prisão de Luanda e mesmo quando saíram foram 

abandonados a sua sorte, prova disso, pediram que a UNITA concedesse o seu 

Sofismo para que passassem a Conferencia de Imprensa, simplesmente, a UNITA 

vedou essa hipótese aos coitados jovens. Mas aproveitam os rapazes para serem 

usados como suas iscas mas quando o MPLA bateu o pé, a oposição recuou e 

abandonou-os a sua sorte sem nenhum apoio político e tiveram que viver na prisão 

por terem lido simplesmente um Livro de como derrotar e enfrentar as ditaduras no 

mundo. 

 

Então, onde esta a Oposição em Angola? É essa que se limita apenas prometer a 

população e não consegue defender esse povo quando estam em aflição?  

Só estam a sonhar com o poder e não conseguem provar o contrário como defender 

essa população. Somente Dr. Savimbi tinha essa pugilância de enfrentar o MPLA 

quando tentasse desvirtuar os acordos assumidos e oprimir a população indefesa. 

 

A maioria da oposição em Angola, excepto casos isolados, não mostra tanto interesse 

em defender a inclusão dos angolanos no processo de governação do País, não 

conseguem mostrar ao MPLA que Angola é dos angolanos e não de nenhum partido 

Político que dirige os destinos da nação. 

Uma oposição que vive a partilhar os copos de champanhe com o regime, enquanto 

pessoas morrem nas ruas dos bairros, das aldeias, das estradas, em suas casas 

cidadãos indefesos, só por tem uma opinião diferente do MPLA.  

 

Então podemos nos exaltar que a Única Oposição que Angola tem é o MUN e 

reconhecemos também o grande papel desempenhado pelo Jornalista, Rafael 

Marques e os rapazes Revus que também já estam enfraquecidos. Os restos passaram 

a ser sombras do MPLA. 
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Sabemos que a UNITA não deve impor nem pedir demais ao MPLA porque foram 

amnistiados no Luena por causa das condições desastrosas em que se encontravam 

e forçados a assinar o cessar-fogo e sua rendição porque já não tinham solução, 

foram feitos ratos num buraco sem saída. 

 

Seria pedir de mais a alguém como Abel Epalanga Chivukuvuku que foi salvo em 

1992 pelo MPLA, porque se não, seria morto como os outros Salupeto Pena, Jeremis 

Chitunda, e os demais. Felizmente, foi salvo mesmo ter declarado semanas antes a 

somalização de Angola. 

 

Os antigos da UNITA sabem bem que Abel Epalanga Chivukuvuku foi alguém 

inseguro e com falta de lealdade perante Dr. Jonas Malheiro Savimbi, teve sede de 

Liderar a UNITA querendo substituir mesmo o seu Mestre Dr. Jonas Malheiro 

Savimbi. 

 

As suas críticas ao MPLA, são ponderados e censuradas para não ferir sensibilidades 

e ferir os que lhe protegeram e cuidaram em 1992. Este nunca vai criticar duramente 

o MPLA para não colidir com a ditadura porque ao regime teve a sua chance de 

viver.  

 

Por isso, se alegra bastante na partilha de champanhes com José Eduardo dos Santos 

e demais camaradas. Isso não prova o seu reflexo com o MPLA? 

 

A FNLA já anda destruída desde que recuaram de Luanda em 1975 para regressar 

no Zaire de Mobutu de onde viam.  

Desde a sua derrota, pelo MPLA o que se faz até hoje é simplesmente manter vivo 

o nome daquele que deveria ser reconhecido como o primeiro contribuinte 

Movimento da Luta de Libertação de Angola do jugo colonial. 

 

 A ambição desmedida do MPLA, permitiu esvaziar e levar a FNLA ao ponto zero 

de referência. Ficam só já aí para manter o nome na história da política angolana 

dirigida pelo MPLA. 

 

Os outros partidos políticos, são satélites do MPLA como todos já sabemos das 

jogadas do MPLA. 
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AS RAZÕES DE DOMESTICAÇÃO 
 

São várias razões por detrás da domesticação dos Partidos políticos em Angola pelo 

MPLA, mas apenas vamos enumerar algumas que achamos convenientes: 

1. A oposição não tem apoio financeiro depende da aprovação do orçamento do 

governo do MPLA. 

2.  A oposição não faz parte do governo do MPLA.  

3.  Os quadros da oposição não são tidos nem achados no aparelho do estado se 

não alguns casos isolados e camuflados.  

4.  A oposição não faz parte dos órgãos decisório do país apenas no Parlamento 

onde sua voz é diminuta e cujos resultados são totalmente manipulados pelo 

MPLA.  

5.  A oposição vê os seus membros mortos nas ruas feito cães sob pretexto de 

terem sido atacados por assaltantes, enquanto esses são todos militantes do 

MPLA que agem sob sua orientação. 

6. A verba atribuída a oposição não obedece os critérios equitativos, é o MPLA 

que define o valor atribuir aos partidos políticos segundo sua vontade.  

7. Os Técnicos que trabalham na matemática, informática e decisão final são 

oriundos dos comités de especialidade do MPLA e obedecem orientações. 

8. Os líderes de algumas formações políticas são infiltrados pelos serviços 

secretos do MPLA para fomentarem confusões e ajudarem dividir os Votos. 

9. A oposição angolana nunca foi una e o MPLA aproveita-se dessa fragilidade. 

10.   Os meios de transporte, comunicação e demais fornecidos à oposição são 

aprovados pelo MPLA. 

11.  O maior sustentáculo da económica do País a Sonangol obedece as ordens 

ditadas pelo comando do MPLA, tal com as empresas de Pesca, de Diamantes, 

de água, de luz, de gás e muito mais, a oposição só espera por relatório feito 

em banquetes ou em revistas, porque a fiscalização da oposição não é 

permitida saber das movimentações financeiras e não só. 

12. O MPLA introduz agentes de serviços secretos nas organizações políticas e 

não só para transportarem informações que julgarem pertinentes e 

destabilizarem os aqueles que ameaçam ascender ao poder em Angola. 

13. Do grande assaltante ao chefe máximo do País, são militantes do MPLA. 
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4. A UNITA DEVE ESCLARECER A 

DESASTROSA DERROTA 

Depois de sermos informados sobre as propostas da UNITA através do seu porta-

voznuma entrevista da DW (Dotsch Well), no que diz a formação de uma coligação 

de forças políticas, com agrado todos receberam essa informação que se julgou 

conveniente e oportuno, porque acreditámos que a União faz a força e que no 

passado, cometeu-se vários erros que levou a arrastar o País até agora. 

Nós condenamos todos que pensavam que deveriam separar-se dos outros e irem a 

Guerra sozinhos. E hoje, conseguimos notar que os esforços foram demais para uma 

derrota militar tão humilhante.  

Acreditamos que, qualquer que seja a divergência política entre os partidos políticos, 

em momentos cruciais, deveria permanecer juntos, unos e indivisíveis na defesa de 

causas comuns. Isto foi o que fez os aliados na segunda Guerra Mundial, os 

ocidentais, EUA, França e Inglaterra não se importaram com as suas divergências 

ideológicas e políticas contra União Soviética, eles todos se juntaram para derrotar 

um pressuposto inimigo comum, a Alemanha. Esta união deu fruto porque desunidos 

seriam difícil derrotar a Alemanha de Hitler.  
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A França tinha a lição, foi derrotada numa operação relâmpago, como resistentes de 

que não podemos avançar e estabelecer o futuro melhor sozinhos, é a razão do MUN 

recuar sempre no passado porque foi aí onde se cometeu erros fatais e que deve ser 

revisto para não serem repetidos. 

Condenamos veemente, a saída de Dr. Savimbi da UPA-FNLA em 1963, algo que 

dividiu a força de combater o colono e deu mais pontos ao MPLA de estar à frente 

da revolução. Infelizmente, estas divisões, nos fizeram pagar caro e os políticos 

atuais, continuam cometendo os mesmos erros que culminam com o surgimento da 

CASA-CE.  

Estes nem deveriam existir pelo Histórico da UNITA. Tudo por causa das ambições 

políticas e falta de humildade e honestidade política. Lençol sujo lavasse entre 

família e não na rua. 

Todos oportunistas que formaram seus Partidos Políticos depois de aproveitarem o 

nome de uma organização existente para serem lançados a nível Internacional e 

depois virarem contra o que lhes fez conhecer, acabam sempre da mesma forma. Por 

isso, o Dr. Savimbi sofreu grandes deserções mesmo com maioria das pessoas da 

sua tribo e família. Isto é o círculo da verdade porque ele fez o mesmo ao criar a 

UNITA em 1966 saindo da FNLA e acusando-a de tribalista. Depois cria o seu 

partido baseado totalmente no tribalismo e regionalista ligando-a ao Sul de Angola 

excluindo outros angolanos.  

Hoje Abel Epalanga Chivukuvuku sai da UNITA da mesma forma como saíra 

Savimbi da FNLA, mas e esqueceu-se que também terminar da mesma forma porque 

o círculo da lei natural e político, é vicioso. Cá se faz e cá se paga. 

Agradecemos à UNITA hoje por dar conta que há necessidade de unirmos aos 

outros, mas para tal deve haver um passo dado por eles porque você a UNITA não 

pode ser líder de uma coligação com um histórico sombrio. O Líder da coligação 

deve ser limpo, sem máculas comprometedoras no seu passado.  

Por isso, a UNITA deveria responder primeiro estas 12 perguntas antes de apelar a 

coligação de forças que aceitamos: 

Para uma eventual coligação onde a UNITA pretende liderar, nós do Movimento de 

União Nacional acreditamos que para ser líder deves merecer o crédito de todos e 

nesta lógica veremos que a UNITA já vem falhando a 24 anos, nunca ganhou uma 
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só eleição e inclusive o número parlamentar que teve em 1992 já não é a mesma, sua 

representatividade baixou drasticamente.  

1. Então, como pretende dirigir esse barco? 

2.  Democraticamente A UNITA vem falhando a 24 anos (sem considerar a 

derrota da guerra de 27 anos) 

Logo, a UNITA deve explicar ao público, porque foi constituída ou formada na base 

de uma tribo. Porque durante o período da Guerra não tinha General o outro dirigente 

nas FALA de origem Luandense, Lunda, Kwanza Norte, Malangino, Zaire, Namibe 

tudo girava em volta do Huambo e Bié e um grupito de Cabinda. 

A UNITA foi conhecida como a organização de tios, sobrinhos, primos, por isso a 

nomenclatura de maninhos. Hoje, deve esclarecer esta postura, porque se pensa 

dirigir o País, nós não gostaríamos aceitar que se cometa o mesmo erro de entregar 

o País a uma organização tribal e exclusivista como o MPLA. 

3. A UNITA ainda não explicou a sua estratégia de governação ao público, 

apenas apresenta linhas prioritárias na sua governação. 

4.  A UNITA deve vir ao público pedir desculpa pela traição de milhares de 

angolanos que apostaram nele durante a guerra e que no fim, não entenderam 

o motivo da derrota militar pelo MPLA, pois que já tinha cerca de 85% do 

território angolanos sob seu controlo. E nos perguntamos porque não 

conseguiu ocupar Luanda?  

O Povo já não pode ser manipulado, os erros, os crimes foram cometidos, situações 

de desespero aconteceram, a UNITA deve parar e explicar ao Povo, não se pode 

entrar na filosofia do MPLA, que obriga as pessoas a esquecer o que se passou no 

passado e obrigar todos de continuar avançar como se nada tivesse acontecido. Por 

isso, deturparam a história angolana. 

5.  Angola precisa de um governo transparente, não importa os erros cometidos 

deve-se saber quem cometeu e porquê, a história da Jamba deve ser explicada 

à opinião nacional e internacional, todos temos o direito de saber o que 

aconteceu na Jamba para evitar especulações e imaginações, pois que, os 

indivíduos que vivenciaram os diferentes cenários, ainda estão vivos. 

Se não estaremos a fazer a cópia da política implementada pelo MPLA.  
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Nós pensamos que, o Povo angolano já não pode avançar sem ser esclarecido de 

muitas omissões cometidas pelos Movimentos de Libertação, a FNLA, MPLA e 

UNITA no passado para ajudar a nova geração precaver o futuro do País. 

Se não o MUN será obstáculo para a substituição do MPLA por qualquer outra 

organização que aspira governar Angola. 

      6. A UNITA deve vir ao público explicar as mortes de quadros da UNITA que 

são angolanos e serviram a Pátria através da revolução. 

Não se deve só e somente culpar o Dr. Jonas Malheiro Savimbi como o MPLA faz, 

a UNITA deve vir ao público explicar qual era a sua política no tempo da Guerra e 

o que fazia com que as pessoas abandonassem as suas fileiras  e entregarem-se à 

DITADURA. E explicar a realidade sobre a pessoa do Dr. Jonas Malheiro Savimbi, 

porque a imagem que se tem hoje, criada pelo MPLA é que o individuo era 

sanguinário, inimigo da Paz, assassino, demagogo, ditador, destruidores de vidas dos 

seus seguidores. 

Os angolanos devem ouvir da direção da UNITA porque houve tantas mortes nas 

matas dos seus Quadros. 

Porque Savimbi os matava? É impossível preparar e formar Jovens e Homens e 

depois assassina-los. 

6. A UNITA deve explicar o porquê na véspera das eleições de 2012 se 

necessitava de uma união da oposição, como hoje pede a todos Partidos da 

oposição através para formarem uma Coligação, assim com esta a CASA-CE 

de Abel Epalanga Chivukuvuku. 

7. A UNITA deve explicar o motivo da fuga da Jamba do Eugénio Ngolo 

Manuvakola e sua família e também o que porque da morte de Tito Chingunji, 

General Boke e General António Dembo. 

8.  A UNITA deve esclarecer porque caiu Andulu e Nharea enquanto a UNITA 

teve controlado de tudo. Quem deu ordem de se usar as máquinas provenientes 

do Burkina Fasso e fazerem ofensiva sem a ordem do Dr. Savimbi.  

9. A UNITA deve explicar ao povo angolano a política que usou com os países 

de grandes lagos, porque acreditamos se a UNITA ganhasse em Angola, 

Mobutu não sairia do Congo para Marrocos. E no Brazzaville o Presidente 

eleito democraticamente não seria retirado do poder pelo MPLA e colocar de 
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novo seu amigo Denis Sassou Ngwesso. A UNITA deve explicações ao povo 

sobre estas derrotas. Porque todos que dedicaram suas vidas a defenderem e 

apoiar, abastecer ajudar Diplomaticamente a UNITA perderam. A UNITA 

não conseguiu tomar o poder em Angola. E sabemos que Angola é um ponto 

de referência e estratégico em África. Por isso o MPLA resiste em sair, 

fazendo tudo quando achar conveniente.  

10.  A UNITA deve esclarecer a opinião nacional e internacional o porque outras 

tribos não eram de destaque no seio da sua organização e como atrasou 

concentrar a sua força no norte de Angola uma distância curta e estratégica 

para chegar em Luanda do que se instalar no Huambo ou Bié para chegar em 

Luanda. 

11.  A UNITA deve explicações ao povo o porquê da não incorporação de 

angolanos brancos nas suas fileiras no tempo de Guerra, algo que lhes conecta 

claramente, ao racismo porque todos sabemos muito bem, que nem todos os 

brancos em Angola eram colonos havia brancos nascidos em Angola e não só, 

o próprio acordo de Alvor assinado entre os Movimentos de Libertação 

UNITA, a FNLA e o violador MPLA tinha cláusulas sobre esses povos de 

Angola. A UNITA fez o quê? Porque não defendeu este Povo? Porque não 

defendeu os acordos do Alvor? O Dr. Morgado sempre foi considerado como 

Doutor pessoal do Savimbi e não quadro da UNITA. 

12.  A UNITA deve vir ao público explicar e pedir desculpas das suas linguagens 

inflamatórias que usou no tempo da Guerra porque a realidade continua, o 

País precisa saber o porque os de Luanda foram considerados de Kriolos, e se 

esta mesma conceção continua, os de Malanje porque deveriam ser 

considerado de inferior com expressões de empurrar o comboio com os 

dentes.  

Hoje alguém pode dizer isto, foi no passado e que devemos olhar o presente mas nós 

questionamos não é a democracia que a UNITA defendia? 

Então a Democracia tem disto a verdade e transparência como recentemente vimos 

nas eleições dos EUA o presente Presidente Donald Trump a ser acusado como 

racista e mais nomes, então se queremos ser justo connosco, devemos ser abertos 

porque até hoje os Luandenses e Malanginos talvez não saibam a verdadeira intenção 

da UNITA contra eles, e fazem parte do Povo deste território nacional. A vontade 

de ver uma Angola melhor, então, somos proibidos de permitir uma organização 
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separatista racista e tribalista dirigir os destinos e a providência deste Pais. E a 

UNITA não deve sem conivente em ocultar as verdades de Angola. 

Devemos respeito ao povo e devolver-lhe a sua soberania com o direito de saber 

tudo sobre o seu Pais, só assim faremos a diferença. 

Enquanto a UNITA não for transparente e usar os mesmos métodos que o MPLA, 

então a única diferença é estar na oposição e o outro no poder, o MUN não deixará 

de apelar ao povo angolano a despertar e avançar com a revolução. Porque já não 

podemos continuar a viver os mesmos tipos de políticas estagnadoras e caducas, se 

não estaríamos a cometer o mesmo erro do jacaré, fugir a chuva para entrar no rio.  

Em volta dessas perguntas, podemos concluir que o MPLA deve ser ajudado a deixar 

o poder por causa da sua política exclusivista e partidarizada. Nós podemos concluir 

Angola é dos angolanos e não de partidos políticos. O tribalismo, o racismo, as 

perseguições e assassinatos não devem continuar num País livre e independente.  

Estaríamos a cometer o mesmo erro colocar um outro Partido com as mesmas 

características, e isto não é só a UNITA mas, sim todos que saíram da UNITA e 

formaram Partidos, nós consideramos esse acto de traição e ingratidão. 

Quem trai uma vez trairá duas vezes e para sempre trairá. O traidor não muda de 

visão apenas, altera as estratégias de actuação para atingir seus desideratos. Como 

podemos dar voto de confiança a alguém que traiu sua organização que lhe formou 

e o viu nascer?  

Por isso o MUN apela a UNITA tomar consciência e uma atitude diferente do 

MPLA. Assim fará a diferença, porque se não o fizer, terá sempre o seu projeto de 

governação fustigado em Angola e este apelo é extensivo aos dissidentes da UNITA 

que formaram outras forças políticas seguirem um caminho diferente. 

O MPLA será vencido e retirado do poder em Angola se as convicções forem 

totalmente diferentes dele e o povo sentir-se honrado, respeitado, incluído e 

participante no processo de reconstrução e desenvolvimento do País que os viu 

nascer para sua reconquista da sua soberania e não continuamente, insinuados a 

entoar canções fanáticas partidárias e ficar horas e horas por debaixo do Sol, ouvir 

os Líderes dos Partidos a pularem nos palcos como se de kuduristas se tratassem. 

 Um povo só é digno e soberano quando o poder estiver sob seu controlo e comando 

e deixar de ser considerada como uma manada ou um grupo de fanáticos ou 

simpatizantes como nos habituaram a chamar. 
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5. PORQUE NÃO RECONHECEMOS O 

ESTADO DO MPLA? 

A nossa Organização não faz parte dos Partidos políticos derrotados e rendidos pelo 

MPLA, somos uma organização livre, de cidadãos angolanos que buscam de nova 

solução para Angola, depois do fracasso de governação durante os 42 anos no poder.  

O MPLA mostrou nos que tem dificuldades de conviver com outras correntes 

políticas e dirigir todos angolanos, a sua administração é totalmente partidarizada e 

exclusiva, apenas considera os que vestem a sua camisola e partilham o mesmo copo 

de champanhe na mesa. 

Adotou uma postura ditatorial que os impossibilitou incluir todos os angolanos no 

seu processo governativo durante os 42 anos no poder, forma incapaz de satisfazer 

o povo e garantir aos angolanos uma vida risonha. 

As suas políticas governativas falharam, não conseguiram dar até ao presente uma 

educação de qualidade, uma saúde boa, empregos bom, habitação suficiente aos 
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jovens, em fim, foi tudo na base de bajulações e conveniências partidárias e não 

coletiva por uma Angola profunda e inclusiva. 

No seu quadro governativo, não inclui nenhum outro quadro da oposição, mostrando 

claramente a sua real intenção de divisionista e separatista do povo angolano. 

Todos que se opuseram as políticas de governação do MPLA ou foram mortos, ou 

são perseguidos ou ainda excluído e vedados de todo direito que o País possui. 

Com este tipo de governação, demonstra claramente, que o angolano e excluído de 

direito do seu País.  

Então nada mais nos resta se não infringir as leis criadas e inventadas pelo MPLA 

sem o consentimento dos outros, sentimo-nos na obrigação de desconsiderarmos o 

MPLA e todas as suas estruturas políticas e administrativas. 

Ao longo desse tempo todo, o MPLA conseguiu mentir o Povo e adulterar a história 

de Angola ao seu favor, tendo enganado todo um povo com a arma nas mãos para 

seguir sua ideologia que acabou criar divisões entre famílias e separação do País em 

diferentes partes desiguais, destruindo todos os valores de um povo de Cabinda ao 

Cunene e do Mar ao Leste, desestruturou famílias e conduziu uma Guerra fratricida 

que desuniu os angolanos. Infelizmente, nunca pediu publicamente desculpas ao 

povo que massacrou e induziu em guerras para ascender e manter o poder a todo 

custo. 

Hoje, o Movimento de União Nacional, vê a situação de Angola de um outro ângulo, 

considerando o grande empecilho do povo angolano o MPLA e suas políticas 

maquiavélicas.  

O maior problema de Angola hoje, é o MPLA que se transformou numa Organização 

mais perigosa da África, aplicando políticas de invasão dos outros Países para 
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sustentar indivíduos que defendem seu maquiavelismo, tal como aconteceu na Cote 

d´Ivoire, Guine Bissau, no Congo Brazzaville, no Congo democrático, onde 

morreram filhos angolanos sob comando de Jose Eduardo dos Santos e sua máquina 

MPLA. 

O MUN vai trazer a Angola a sua grandeza e respeito que tanto merece revalorizando 

a educação de qualidade, a saúde para todos, habitação para os funcionários 

públicos, salários condignos, inclusão social, soberania ao povo, respeito aos direitos 

humanos e dignidade humana considerado, emprego e ocupação de todos os 

angolanos desde que tenha completado 18 anos de idade, assistência aos idosos, 

assistência e respeito especial aos antigos combatente, igualdade de direito 

respeitado, constituição de brigadas de assistência rodoviário, controlo do Mar de 

Cabinda ao Namibe, federalismo para o País, identidade para todo angolano desde a 

sua nascença, urbanização de mercados para combater o comércio ambulante, 

ocupar os jovens em formações profissionais para contribuir no desenvolvimento do 

País, descentralizar a economia, obedecendo a critérios de consensos conjugados 

entre a entidade governamentais e as comunidades afectas na construção de 

mercados e centros comerciais, valorização de quadros proveniente das 

Universidade e enquadra-los de forma equitativa em todo território nacional em 

parceria com as Universidades e Instituto Médios, Politécnicos e Técnicos 

Profissionais, construção de centralidades para reorganizar o Pais, priorizando o 

angolano sempre no governo do MUN, estender as relações internacionais 

obedecendo as exigências da FMI Banco Mundial de desenvolvimento, estimular e 

incentivar as relações com países amigos mas sobretudo consolidar e as realçar a 

amizade com Portugal e toda Lusofonia, introdução de línguas nacionais no sistema 

de ensino e educação e o Mandarim, erradicar o analfabetismo em Angola, 

reconquistar a identidade angolana decaída a nível internacional.  
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Porque a imagem de uma Nação é criada pelos que a Governam e o MPLA não sabe 

o que é; ontem foi comunista depois declarou-se democrata, hoje social-democrata 

amanhã já não sabemos o que serão.  

Dentro das suas relações de amizades, tinham a CUBA e a Rússia, mas como já não 

sabiam como defender o comunismo, entregaram-se aos americanos por um período 

e aí descobriram o gosto de manipular a população, desfizeram se dos americanos e 

foram ao encontro dos chineses. 

Lopo do Nascimento o primeiro-ministro do Colégio presidencial de Angola na parte 

do MPLA Governo de Transição em 1975, uma figura histórica de Angola, ao 

retirar-se da cena política deixou uma lição e umas indiretas ao MPLA e o seu chefe, 

porque internamente, os militantes não tem liberdade de expressão. 

Dizia Lopo do Nascimento: “Fabricamos Governos, estabelecemos o Estado mas 

falta nos criar a Nação.” 

Isto vai a quase 40 anos que Angola vive sem ter a construção de Nação enquanto, 

o MPLA continua a considerar-se o único com direito de dirigir os angolanos. 

É nossa convicção que as Eleições não são suficientes para mudar o destino do País. 

Pelo contrário, sustenta a manutenção no poder de ladrões e traficantes políticos, é 

urgente que a juventude busque uma outra visão para o futuro de Angola e recuse 

todo tipo de subornos e lavagens de cérebros que o MPLA habituou o povo. 

Nós continuamos a ver Angola como pertença dos angolanos e não de Partido 

políticos, Angola deve falar mais alto que as cores partidárias, o que não vemos hoje. 

Como disse  Lopo de Nascimento no acto de despedida da vida política: 

“Angola não é de um Partido mas sim de todos nós, angolanos... 
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6. A NOSSA PROPOSTA PARA  

UMA NOVA ANGOLA 

As mudanças trazem transformações e resistência aos detentores de poder para sua 

substituição. E em Angola as mudanças devem ser um imperativo para que se tome 

um novo rumo diferente do habituado e imposto pelo MPLA que já não tem ideias 

convincentes e modernas a propor no País. 
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Por isso, é urgente a mudança de chip governativa no seu todo em Angola. Tudo 

deve sofrer transformação, selecionando o que esta bem feito e refazer o que não 

vale nada com ideias renovadas e exequíveis. 

  

As mudanças que prevemos não podem ser feita na base de continuidade mas na 

substituição dos atuais autores políticos por uma nova corrente de jovens cheio de 

experiência e maturidade. Não podemos mudar aceitando as ideias daqueles que 

nunca conseguiram firmar suas ideias políticas em lugar de ambição do poder. 

 

Entretanto, não se pode mudar a direção de um comboio que circula na linha férrea 

há 42 anos em mesma direção e que não consegue mais correr a velocidade da 

fabricação por apresentar fuga no motor e no seu escape. O MPLA falhou ao longo 

de sua governação conseguida por golpe e todos reconhecemos.  

 

Nós não podemos acreditar num Governo dirigido por Partido que engana todos a 

olho nu, que continua a usar símbolos do Poder popular representando um 

Comunismo vivo e activo e ninguém diz nada, um Hino que enaltece o poder 

popular, as forças progressistas do Mundo, honrando o Comunismo que dizem ter 

abandonado mas no fundo está camuflado, demonstração de que o MPLA é 

extremamente perigosa e demagógica, engana tudo e todos. 

O Congo Brazzaville por exemplo, tinha uma Bandeira Comunista, toda vermelhada 

mas com a pressão da mudança dos tempos teve que alterar os símbolos e mudar o 

seu Hino nacional.  

 

Assim como a Rússia também, mudou sua Bandeira, seu Hino e as frases de ordem 

que faziam alusão ao poder estabelecido por Lenine. 

 

Enquanto, o MPLA permanece teimoso e desafia tudo e todos, se considerando ainda 

como a trincheira firme da revolução angolana em África segundo as orientações 

expressas pelo seu ex. Chefe, Dr. Antônio Agostinho Neto, como a corrente 

comunista ajudou a Namíbia, África do Sul e Zimbabué, em atingir seus objetivos, 

então, acham ser donos do Mundo, de África e de Angola em particular, podendo 

tudo e mandando tudo. 
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Em Angola, a única coisa que mudou é a República de Angola em vez de República 

Popular de Angola, mas também graças a visão do Dr. Jonas Malheiro Savimbi que 

em Luanda no Município de Cacuaco no Kikolo em 1992, na sua locução num dos 

seus comícios, obrigou ao MPLA mudar a palavra popular da Republica de Angola 

e essas outras palavras não saíram, porque? Porque a oposição angolana não tem 

expressão?  

 

Os Partidos da oposição angolana, tentaram apresentar isso como preocupação na 

Assembleia Nacional, por serem minoria, não conseguiram convencer o MPLA a 

aceitar a alterar os símbolos, o hino e as palavras populares, tendo respondido em 

uníssono: Não.  

Então, quando é que o MPLA vai dizer sim nas posições da oposição para que suas 

opiniões sejam também levadas em consideração? Nunca. 

 

Enquanto, os Partidos políticos não boicotarem as Leis e Instituições estabelecidas 

pelo regime do MPLA em Angola, não haverá uma verdadeira democracia. Na 

verdade, estarão passando seu tempo e a ajudar enganar a opinião pública nacional 

e internacional que em Angola, existe democracia e esta, a praticar a democracia em 

vez de dizerem que estam a serviço de cobertura das políticas do MPLA. 

 

Por enquanto, não nos resta outra alternativa se não boicotar as Instituições criadas 

pelo MPLA em Angola até a reposição da igualdade. 

 

Assim como está escrito no website do MUN: “Depois de 42 anos de Ditadura que 

vai de 1975 - 2017, é preciso uma força política que esteja livre do controle e 

domínio do MPLA, uma organização política que pense diferente, que decida agir 

contra todas as leis e as estruturas estabelecidas pela ditadura e exigir que se crie 

novas Leis baseadas na igualdade de critérios e competências partilhadas. É urgente 

em Angola o surgimento de uma nova força política armada capaz de avançar até 

Luanda e exigir ao MPLA deixar o poder e permitir aos angolanos repensarem 

Angola. Não importando o apoio que possa receber, o MPLA já não pode continuar 

no poder depois de todo esse tempo que não sob aproveitar a incluir os angolanos no 

processo de angolanização e manter uma reconciliação baseada no Homem, 

atendendo todas as necessidades primárias: Emprego condigno, segurança social, 

saúde, educação, saneamento básico, habitação condigna, urbanização dos Bairros, 
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Ruas, aldeias, manutenção das estradas, proteção as crianças, Senhoras, idosos, 

antigos combatentes, diminuídos físicos, urbanização de mercados e ocupação das 

mamas zungueiras. 

 

É imprescindível uma força política que não necessite de uma Jamba mas sim chegar 

em Luanda e construir uma Angola para todos os angolanos, onde todos devem ter 

orgulho de nascerem em Angola, com conceção atualizada para construção de uma 

Nação trabalhadora, organizada e orgulhosa por serem angolanos que possuam uma 

nova visão política de inclusão de negros, brancos, mestiços e albinos no mesmo 

patamar de direitos sem que se valorize a cor partidária mas o princípio de 

angolanidade onde cada um se senta dono da Pátria e juntos caminhar mão à mão 

rumo ao desenvolvimento sustentável de uma Angola diversificada e sem ditadura e 

sem o domínio partidário mas angolana.”  

 

Para tal o MUN pretende não só mudar as pessoas, mas sim o CHIP de governação 

do MPLA para construção de uma verdadeira Nação. 

 Assim, resumimos nosso Manifesto em doze linhas a seguir: 

 

1. Prioridade total: reposição da Paz, reconciliação nacional,  Unidade Nacional 

e diversidade de ideias, Federalização do País, e integridade nacional 

2.  Garantia da estabilidade política, social e econômica, assente: 

a) Na legalidade; 

b) No bem-estar do cidadão; 

c) Na justiça social;  

d) No respeito a dignidade da pessoa humana sustentada por instituições públicas 

legítimas, fortes e funcionais; 

3. Construção de um Estado Federal. 

4.  Reforma Constitucional para a adoção efetiva de um modelo de Estado 

Federal e politicamente descentralizado baseado numa forte separação de 

poderes interdependentes, Solucionando do problema de Cabinda por via do 

diálogo aberto e transparente e uma reforma constitucional em que se 

reconheça o papel de Cabinda na economia nacional, mudança da letra do 

Hino Nacional e da melodia e diferenciar os símbolos nacionais à dos 

partidos políticos;  
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5.  Mudança total do regime do MPLA que desejamos: imperativo, ordeira, 

inclusiva e positiva, para uma governação patriótica, baseada na 

competência, na honestidade, no rigor e transparência. Esquecer o passado e 

construir o futuro melhor para os angolanos na concórdia, irmandade e 

fraternidade universal. 

6. Sistema econômico de mercado, baseado na livre iniciativa privada e 

proteção dos direitos de propriedade, reservando ao Estado o papel regulador 

e de intervenção quando necessário, nos sectores estratégicos da economia. 

Combate total à corrupção, ao desperdício e ao esbanjamento do erário 

público. 

7.  Um desenvolvimento social pleno centrado na busca da realização radical 

do angolano, eliminando a pobreza. Definições claras dos sectores chave de 

execução param uma revolução social inclusiva. Defesa das camadas mais 

vulneráveis, tais como as crianças; as mulheres; os jovens; os idosos, os 

antigos combatentes e os portadores de deficiências. 

8.  Reafirmação dos valores identitários do povo angolano, hábito e costume 

enquanto nação africana, multiétnica, multi racial e multi cultural respeitada 

e considerada. 

9.  Promoção de órgãos de segurança nacional Federal, apartidários, potentes, 

modernos, humanizados, à altura dos desafios atua e do futuro. 

10. Política externa de cooperação internacional, baseada nos marcos do respeito 

a Carta das Nações Unidas, do acto constitutivo da União Africana e dos 

Estatutos de organizações regionais de que Angola é parte e o respeito de 

novos convênios. 

Promoção da paz e resolução pacífica dos diferendos intra e inter-estados. Estando 

a África no centro das prioridades. 

11. Educar a Sociedade a nova ideologia, o Deusismo suas vantagens e 

desvantagens em comparação com as demais ideologias existentes. 

12.  Respeito e consideração do Poder tradicional e defesa dos direitos humanos. 

 

Manifesto a dimensão da nossa visão sobre a Angola Federal do futuro do nosso 

compromisso para com todos os angolanos que têm o legítimo direito de aspirar e 
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realizarem os seus sonhos para uma Angola forte, moderna, desenvolvida e 

sobretudo de justeza social. 

 

A NÍVEL POLÍTICO 
 

Depois da queda do MPLA, tudo será suspenso por um determinado tempo muito 

curto. E vamos estabelecer nos 100 primeiros dias, programas diversificados para 

dirigir o País e criar um Fórum consensual com todas as forças política de Angola 

de como vamos andar com o País.  

 

Assim prevemos nos seis primeiros meses o seguinte: 

 

1. Destituição das estruturas existente e formação do poder Legislativo, 

Judiciário e Executivo e de imediato proclamar o período de transição de 12 

anos e definir o sistema federalista como linha a seguir na nova República 

Angolana. Isto é, proclamar a República Federal de Angola e descentralizar 

o pode político, legislativo e executivo. 

2. Nomear o Conselho do Tribunal Supremo que deverá ser composto por 

nove (9) membros e não haverá um título de Presidente do Tribunal 

Supremo, mas sim nove membros do Conselho do Tribunal Supremo (CTS) 

que funcionarão como uma mesa redonda usando o voto interno em tomadas 

de decisões. Por isso, deverão ser nove para o desempatar de votos nas 

decisões finais e as outras estruturas afins, serão mantidas. 

3. Constituir a Procuradoria-geral da República, dirigido por um procurador 

digno e patriótico sustentado por três Conselhos de apoio dentro da estrutura 

geral da Procuradoria: um Conselho de análise; Um Conselho de 

investigação (este dará sempre ao procurador geral as informações de prova 

das acusações sobre qualquer assunto ali apresentado sobretudo tudo de 

carácter de suspeita contra crimes de estados e mais. Assim a procuradoria 

Geral poderá acionar sempre que necessário a Direção de Investigação 

Criminal para o efeito; Um conselho de acusação que poderá apresentar ao 

Tribunal Supremo indícios ao Procurador Geral, assuntos a apresentar ao 

Tribunal para serem decididos em defesa da Nação; Um Conselho de Defesa 

que poderá trabalhar diretamente na defesa dos interesses do País em todo 
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território nacional e participar em coligações e Fóruns Internacionais, 

enquanto as outras estruturas criadas, manterão. 

4. Criar-se-á um conselho Nacional Eleitoral onde sete (7) membros sem 

história partidária serão escolhidos por cada Província para formar 126 

veladores que farão parte do Conselho Federal eleitoral. Estes, deverão 

junto do Tribunal Supremo e da Procuradoria Federal da República lançar 

o calendário do início das eleições para preencher o poder legislativo do 

Estado. Por exemplo os sete membros escolhidos do Huambo poderão 

dirigir as eleições do Uíge, os sete do Uíge dirigirão as eleições do Moxico, 

assim sucessivamente para evitar vícios, manipulações e favoritismos nos 

resultados.  

 
PODER LEGISLÁTICO 

 
Este órgão deverá ser reposto de imediato logo a queda do MPLA e depois da 

dissolução do Parlamento.  

 

O Poder Legislativo no período de transição será conhecido como COLÉGIO DE 

CONSULO composto por membros eleitos diretamente pelo Povo. Organizar-se a 

eleições Provinciais com um número de 82 indivíduos. 

 

Como por exemplo da província do Huambo: os 12 mais eleitos, serão considerados 

de Cônsul e seguirão a capital para ocuparem os cargos de Cônsules (atualmente 

deputados) e os restantes dos 70 membros formarão o Parlamento Estadual. O que 

vai mudar? Iremos eliminar a representação do Povo pelo sistema de Partidos 

políticos que depois de serem eleitos pelo Povo eles escolhem quem vai no 

parlamento; por exemplo um Partido como CASA-CE ganha votos nas Lundas, mas 

sem nenhum membro das Lundas é escolhido como deputado, vimos isto acontecer 

na UNITA e nos outros Partidos. Então, para dar a soberania ao Povo. Assim o 

Huambo terá 12 representante no Colégio de Cônsul, igual número para todas as 

províncias como Moxico, Benguela, Uíge, Zaire, Namibe e os demais. Os 12 

Cônsules eleitos, três (3) deles seriam outra vez eleitos dentro do Colégio do Cônsul 

para fazerem parte das Comissões internas. Por exemplo: A Comissão Consular dos 

Direitos Humanos e Ajuda Humanitária, a Comissão Consular dos Assuntos de 

Comércio e Negócio. Estas comissões terão cada, um número limitado de 7 pessoas, 

os demais serão membros normais do Colégio de Cônsul. Os 70 membros vão 

trabalhar a nível do Estado com o mesmo papel que o Colégio de Cônsul, mas a nível 
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do Estado, fiscalizar os trabalhos e ações do Governo Provincial e tomar decisões e 

informar os 12 Cônsules da Capital. Isto forçará os Governos estaduais de prestarem 

conta ao povo que dirigem.  

 

A nossa política de governação será de descentralização. Não queremos um 

Governador que não presta conta ao Povo, apenas governa tudo e todos sem 

conversar e partilhar com seu povo. 

  

Para o MUN, o povo deve saber o que está acontecendo na sua Província e no País. 

Assim, os 70 membros irão cumprir o papel de legisladores Estadual. E cada 

província terá uma representação do Tribunal Supremo dirigido por 9 Juízes, uma 

Procuradoria Estadual e um Governo Estadual.  

 

Todos os candidatos deverão passar por uma investigação realizada pelo Tribunal 

Supremo e pela Procuradoria Federal, os que forem considerados aptos sem 

antecedentes tribal, racista, roubo e desvio do erário público, seus nomes serão 

publicados no diário da República como candidatos para as eleições Estaduais. O 

número de candidatos não tem limite, cada um pode candidatar-se desde que tenha 

o Ensino Médio e completado 18 aos 75 anos de idade, sem distinção de raça ou 

etnia, todos serão qualificados para candidatura até aprovação pelo Tribunal 

Supremo. 
 

O COLÉGIO DE CONSUL 
 

a) Aprovar o sistema político Federal do Estado;  

b)  Aprovar a Bandeira Nacional no espaço de 100 dias;  

c)  Aprovar o novo Hino com letra que dignifica a história de Angola e não 

exaltar histórias de uma força política qualquer ou uma determinada 

ideologia;  

d) Aprovar o sistema Federal para autonomizar as Províncias e torna-las em 

Estado; cada Estado aprovará sua Bandeira estadual e terá uma apresentação 

nos outros Estados e na capital do País, chamado de Casa do Estado. 

 

O Colégio de Cônsul vai de igual modo definir o período do fim da circulação da 

moeda nacional kuanza com as figuras dos Presidentes António Agostinho Neto e 

José Eduardo dos Santos. E não um chefe de Estado em plena função ou vivo será 

estampado na moeda Nacional. 
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Assim será também definido a nova moeda nacional: escudo ou angolar, poderemos 

ter de volta a velha gráfica da moeda da era colonial com simples diferença a troca 

de figurinos e a escrita República Portuguesa, e será ordenado como lei do estado a 

inserção das figuras de Holden Roberto, Jonas Savimbi, Rei Nzinga Nkuvu, rei 

Katchavala, Rei Mandume, rainha Zinga Mbande e outras personalidades poderão 

ser estampadas nas novas moedas nacional.  

 
ORGANIZAÇÃO DO ESTADO 

 
O Estado vai sofrer alterações por razões políticas e criar condições de 

fortalecimento da economia e resolução sobre a questão de Cabinda.  

 

Durante o período de transição, as Províncias tornar-se-ão em Estado com um 

Governador nomeado pelo Líder Nacional e um vice-governador que será local 

eleito pelo Povo. 

 

A CONFERÊNCIA NACIONAL SOBERANA 
 

A CNS: Conferência Nacional Soberana - este deve ser um dos marcos históricos do 

período de transição porque é através desta Conferência que vamos traçar as linhas 

mestras de condução do País, resolvendo as questões pendentes do País. O Povo 

deve saber o que aconteceu, quem errou e porquê e como, quem foi morto como e 

porquê.  

 

A CNS é o espaço onde todo o País vai ouvir de pessoas testemunhas de tudo e as 

recomendações finais serão postas em prática pela Procuradoria Federal e selado 

pelo Tribunal Supremo. 

 

Hoje Savimbi é uma figura de muita controvérsia, mas para nós é um Herói. Muitas 

questões pendentes deverão ser esclarecidas para iluminar as novas gerações e 

permitir que o País ande na transparência e sinceridade política, econômica. 

Poderemos saber o que aconteceu na Jamba, não podemos avançar para um futuro 
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com mágoas e ressentimentos; o povo deve saber o que aconteceu realmente na 

Jamba, o que sucedeu com o 27 de Maio de 1977, o que houve na Base de Kinkuzu. 

 

Criar-se -a comissões de reparação dos danos causados, e ninguém ficará impune, 

as recomendações feitas pela Conferência Nacional serão Soberana, vão ser 

acompanhadas pela Procuradoria Federal que tomará ação de acusação legal 

notificando o Tribunal Supremo e acionar abertura de investigação pelo 

Departamento Federal de Investigação (atual DNIC). 

  

A procuradoria da República deverá estabelecer as linhas mestras e definições de 

combater os crimes contra o Povo, contra a segurança Nacional, tais como 

corrupção, tribalismo, racismo e desconsideração de uma tribo ou uma etnia que faz 

parte de Angola. 

 

 A CNS será dirigida pela sociedade Civil, isso é, a Igreja nesta conferência que 

devem sair as recomendações que vão legitimar a procuradoria Federal de acusar 

todos os culpados e o MPLA pelos seus maus feito durante os 41 anos de governação 

em Angola. 

 

Cada Província poderá participar com 120 delegados na Conferência, assim teremos 

2,160 Delegados e a procuradoria Federal vai registar as pessoas singulares como 

testemunhas, vítimas de qualquer ato durante as atrocidades, enquanto as outras 

individualidades, poderão intervir através do Skype ou Telefone. 

 

Esta conferência deve ter um período de 45 dias trabalhando de segunda a sábado 

onde todas as sessões deverão ser apresentadas pela TV, Internet e Rádio ao vivo. 

 

A RENCOSTRUÇÃO ECONÔMICA 
 

A economia deve ser um desafio enorme e o plano de reposição econômica é de 4 

anos. Os primeiros 100 dias serão dedicados a composição de especialistas Alemãs, 

Coreanos do Sul, americanos, portugueses e angolanos para um levantamento da 

capacidade de produção de cada Estado; trabalharão 100 dias para avaliar a riqueza 

existente no País para definirmos as estratégias de auto sustentabilidade do País.  
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Tudo será feito com responsabilidade e zelo, o Estado deverá mostrar ao Mundo que 

somos sérios, honestos e confiáveis. 

 Os gastos desnecessários serão evitados. 

 

E, nos primeiros 4 anos o Governo deverá estabelecer um sistema de transporte 

Público favorável e abrangente para facilitar a mobilidade populacional. Deveremos 

ensinar ao angolano a acreditar em si mesmo e aprender uma profissão qualquer para 

permitir que contribua de forma organizada e consciente na reconstrução do País e 

desenvolvimento. Os 4 anos é para estabelecer uma política de crédito as populações 

para que todos tenham possibilidade de se organizar e participar na mudança radical 

do desenvolvimento do País.  

 

Em cada Estado o Governo terá que lançar Empresários natos e residentes para que 

o País desenvolva de forma harmoniosa e competitiva, onde o orçamento aprovado 

reservará cláusulas para assistência e acompanhamento de Cidadãos com espírito 

brilhantes, participativo, competitivo e abrangente a nível das populações, no que 

tange a inclusão social, quer no campo estatal como privado, criar condições de 

grande estabelecer negócios para levantar economicamente os Estados, realizar-se-

á concursos Federais de estudos de projetos para que os cidadãos possam apresentar 

suas candidaturas. 

 

Os projetos serão concebidos e colecionados por interesse de cada Estado e 

população residente desde que permita reativar a máquina econômica a nível do 

Estado local. 

 

Os Estados aprenderão a ser autônomos economicamente, pelo menos 40 % da 

produção econômica local, servirá para contribuir no desenvolvimento local, 

sustentar o Governo Federal local que vai estabelecer a política de distribuição de 

terras de forma equitativa e da apresentação do projeto ao Governo no sentido de 

reativar o sistema de fazendas com diferentes tipos de produção ou especialidade 

produtiva recorrendo a experiência colonial. 

 
A CONSTITUIÇÃO 
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A constituição deve ser um marco histórico que deverá envolver diretamente o povo, 

o Colégio de Cônsul, terá 12 Meses para substituir a nova constituição, onde as 

cláusulas e as Leis deverão ser votadas pelo povo, por exemplo o mandato do Chefe 

do Governo, Chefe do Estado, deve vir diretamente do consenso do Povo, por 

exemplo: 

-o Chanceler Chefe do Governo eleito pelo Povo deve governar 

a). 4 anos 

b). 5 anos 

c). 7 anos  

d). 8 anos 

 

cada cidadão deverá votar direitamente  alé dos seus representantes escolhidos  para 

os representar no Colégio de Cônsul e a  Mídia oral e escrita serão os veículos de 

propagação das mensagens a nível das populações e determinaremos um número 

para a votação de cada ponto e ser aprovado desde que esse número confirma seu 

sim ou não. 

 

O cidadão poderá comprar um jornal, cortará a parte de baixo onde configurará todas 

as orientações e questionários, marcar seu voto e mandar diretamente para os 

correios do Colégio de Cônsul criado para o efeito. Assim, o Povo participará de 

forma direta na aprovação da nova constituição com o marco de uma Constituição: 

“DO POVO PARA POVO”. o povo deverá ser sempre envolvido no destino do seu 

País. 

 

E se nós respeitarmos o nosso povo, os estrangeiros que virão visitar ou investir em 

Angola, respeitarão a nossa Constituição e nosso Povo. 

 
A VISÃO CULTURAL 

 

Esta é a que mais nos torna conservadores e diferente dos outros povos do 

Continente, um povo sem cultura padece. A primeira mensagem do Governo de 

transição ao povo é saber que a nossa cultura é diversificada e merecerá todo respeito 

e consideração os costumes, língua e hábitos. E será da responsabilidade do 
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Departamento Federal Multicultural o cumprimento do respeito dessa cláusula a 

nível Nacional. 

.  

O PODER TRADICIONAL 
 

O PODER TRADICIONAL deve ser considerado e não politizado como hoje vimos 

os sobas feitos lacaios do  MPLA, isto diminui o poder tradicional, se não 

respeitarmos a nossa tradição é-nos difícil sermos respeitados pelos estrangeiros, o 

povo é uma cultura, depois de 12 meses iremos constituir o Conselho Monárquico 

composto por todos os Reis e Sobas que servirão de orgão de consulta do Chefe de 

Estado, nós acreditamos que o poder colonial destruiu a nossa cultura para 

estabelecer um sistema colonial e estes valores banidos  deveriam ser repostos em 

1975 mas infelizmente também fomos invadidos e assaltados pelo comunismo, 

desde então o valor da nossa história morreu, não podemos só olhar o País com a 

percepção moderna, tecnológica, mas sim reconhecer os nossos alicérces que os 

portugueses nos juntaram para criar o país que nunca existiu, mas devemos manter 

vivo esta diversidade de valores. 

Esse Poder não será politizada, permanecerá autônomo nas suas decisões mas 

colaborando com o Governo federal estabelecido. 
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7. OS ESPOLIADOS 

 
“EM NOME DE TODOS OS POLÍTICOS QUE COMETERAM ERROS 

NO PERÍODO QUE VAI DE 1975 À PRESENTE DATA, O 

MOVIMENTO DE UNIÃO NACIONAL PEDE PERDÃO AOS 

ESPOLIADOS FILHOS DE ANGOLA PELA INJUSTIÇA E O 

CALVÁRIO VIVIDO ATRAVÉS DO PROCESSO DA 

DESCOLONIZAÇÃO ONDE MUITOS NEM PORTUGAL CONHECIAM 

SE NÃO PELA RÁDIO E JORNAL” 

 

A independência das colónias forçou meio milhão de portugueses a tomarem 

parte numa ponte aérea que os desembarcou em Lisboa trazendo a amargura 

na bagagem e tendo de se adaptar a uma terra que, em muitos casos, não 

conheciam. 

Vós, os espoliados é que criaram Angola. Chegaram àquelas terras vazias. 

Deram vida, construíram as primeiras casas, viram-se os primeiros edifícios, 

fizeram de Angola uma Nação. Nós perguntamos: porquê desistir? Só 

desistem os fracos e dos fracos não reza a história porque o tempo os apagará 

da história. 

A história de Angola deve ser reescrita. Os acordos de Alvor, que 

canonizaram a independência de Angola devem ser reconsiderados, embora 

tenham sido violados pelo MPLA e o regime português de 25 de Abril, os 

acordos continuam a ser o ponto de partida para uma Angola 

verdadeiramente independente, livre, unida, isto é, de Cabinda ao Cunene, 
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de Benguela ao Moxico, a autoridade destes acordos levam-nos obviamente 

à não desconsideração da nossa própria independência. 

Pela primeira vez, desde 1975 o Movimento de União Nacional é a primeira 

organização política decidida a resolver os problemas dos desalojados pela 

descolonização onde os espoliados e seus descendentes (filhos e netos) são 

considerados de angolanos, tal como os nativos, com direito à integração na 

sociedade a menos que o próprio o negue, o que na verdade é a devolução de 

um direito que lhes foi roubado em 1975. 

É angolano todo aquele branco que foi para Angola desde 1900 até 1974. 

A nossa revindicação baseia-se em 4 pontos: 

1. A existência de Angola; 

2. Conceito da colonização; 

3. Os acordos de Alvor; 

4. Estão enterrados em Angola ossos de brancos que criaram aquela 

nação. 

Estes pontos, poderão ser analisados mais pormenorizadamente no nosso 

website. 
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8. AS CRIANÇAS 

 

Neste momento não existe nenhum partido que fale das crianças de Angola isto é a 

prova de que tudo o que se faz em Angola é igual, todos falam do poder, do petróleo, 

de diamantes, de legislação, eleições, autarquias, acusar o MPLA, mas enquanto isso 

ninguém consegue falar a palavra CRIANÇA, por isso não haverá mudança se os 

outros ganharem, haverá simplesmente troca de pessoas, mas continuaremos naquilo 

que é a África sofredora.  

 

É preciso parar.  

 

É preciso repensar Angola, decidir hoje, mas para tal é preciso homens e mulheres 

que descobriram que algo deve ser feito ao preço das nossas vidas, tudo pela Nação 

nada contra a Nação. O MUN acredita que crianças são as únicas sementes de base 
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para se estabelecer uma outra visão do Estado e da sociedade. Com a derrota do 

MPLA E A CHEGADA DO NOVO GOVERNO a Luanda as crianças que terão 3, 

4, 7, 9,12, 14,15 e que serão criados durante os 12 anos de transição na base de uma 

política nova e um novo conceito sobre a sociedade, mudarão totalmente a visão e a 

imagem de Angola já não teremos mais crianças como conhecemos. 

 

O novo Governo em Angola, permitirá que as crianças tenham prioridade na sua 

Governação, logo sua nascença terá direito há um subsídio de nascença até a idade 

escolar de 6 anos, passa receber um subsídio de escolaridade até aos 18, tem o ensino 

Médio técnico profissional concluído ou Ensino M\\édio; recebe o subsídio de 

desemprego até que consiga um emprego e passa ser autónomo. Antes dos seis anos, 

obrigatoriamente, passarão por uma Creche ou cuidado de menores. 

 Para Criança. Pretendemos: 

a) Desenvolver instituições especializadas de cuidar as crianças em todos 

estados; 

b) Combater o assédio sexual nas crianças e outros mal tratos; 

c)  Desenvolver mecanismos de ocupar os tempos livres das crianças em idade 

pré-escolar; 

d) Prestar atenção as instituições de defesa e cuidados infantis em todos 

estados; 
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9. SÍMBOLOS DA NAÇÃO 

O País deve e merece ter outros símbolos, já não podemos continuar a usar e honrar 

símbolos que foram estabelecidos na base do comunismo, que o mesmo MPLA nem 

conseguiu sustentar as mesmas ideias se não for utopia comunista, que eles 

enganaram o Povo para assaltar o País e violar os acordos do Alvor.  

 

Os primeiros dias de transição, uma bandeira toda Branca será içada como Bandeira 

Nacional enquanto se vai lançar o concurso nacional sobre a Bandeira Nacional.  

 

A Bandeira Nacional como as bandeiras de cada Estado (atualmente Província) não 

deverão ser iguais à bandeira de qualquer organização. A Bandeira como o Emblema 

da Nação deve representar a nossa história e não ideologias internacionalistas ou 

ideias ligado a um Partido, como temos hoje.  

 

O MPLA mostrou-nos que não pretende mudar nada porque enquanto até a Rússia 

e o Congo Brazzaville mudaram as suas bandeiras comunistas, Angola permaneceu 

com a mesma bandeira, e desafio a todos de mudar os símbolos mesmo sabendo que 

viola as leis do Tribunal Supremo que requer os Partidos Políticos de não ter 

símbolos parecidos com os símbolos do Estado, o MPLA preferiu manter a sua 

bandeira e a do Estado.  

 

Como temos uma oposição adormecida e sem poder, hoje jamais se fala dos 

símbolos nacionais tudo permaneceu igual. 
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O Movimento de União Nacional não aceitará a continuidades destes símbolos que 

nos fazem lembrar as falhas e desgovernação de Angola pelo MPLA. Os símbolos 

que possuímos hoje representam a corrupção, estado comunista, ditadura do MPLA, 

injustiça sofrimento, e calamidades, razão pela qual devem ser substituídos de 

imediato. 
 

 

10. QUESTÃO DE CABINDA  

E A SOLUÇÃO PATRIÓTICA 

 
 

Cabinda não pode ser desmembrado de Angola, os laços históricos que nos une, 

falam mais alto que qualquer argumento politico que cada corrente política pode e 

pretender avançar. 

 

Dando independência a Cabinda, estaríamos a perguntar quem é o colono, se todos 

somos provenientes do mesmo colono e das mesmas políticas? 
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Quem disse que as Lundas são angolanos, o Namibe é Angola? As terras do Reino 

do Kongo são angolanas? Há tantas perguntas em volta que não nos permitiriá 

encontrar respostas satisfatórias sem não frustrar as mentes dos angolanos e da 

opinião Internacional que muito fez para delimitar o território angolano no qual nos 

orgulhamos. 

 

Mas a verdade é que nenhuma parte destas terras foi Angola o País que chamamos 

hoje Angola é um resultado da política e obra de Portugal, eles criaram Angola e ao 

darem a independência a Angola, decidiram que as suas fronteiras partiriam de 

Cabinda ao Cunene. Então, nós não temos nenhum poder natural nem político de 

desprender Cabinda de Angola, estaríamos a perturbar a história e voltar o País à 

360º de retrocesso em vez de evoluirmos. Pelo contrário, agradecer o esforço dos 

Portugueses por terem sofrido e encontrar consensos de limitar as Fronteiras que 

hoje chamamos nossa terra e Pátria querida Angola. Para Portugal, o nosso 

reconhecimento de profunda gratidão por este mérito.  

 

Não existe nenhum Povo ou protocolo no Mundo assinado por Portugal ou qualquer 

outra Nação que explica a colonização de Cabinda pelos angolanos, ao contrário, 

orgulhamos todos por pertencermos a mesma Pátria e sermos a mesma Nação que 

pretendemos igualitário e equitativo com o MUN. 

 

 Os Portugueses juntaram Cabinda como fizeram com as Lundas e  o Namibe para 

formar o que chamamos hoje ANGOLA. Mas o culpado de tudo isso, foram as 

políticas aplicadas pelo MPLA que chegou ao poder deturpando toda a história e 

proclamando a rainha Zinga Mbande como a maior de todos e o maior monarca que 

a nossa História poderia emblematizar, esquecendo todos os Reis que receberam os 

portugueses em Angola pela primeira vez e que estabeleceram os passos que hoje é 

Angola. As terras já existiam e a Cabinda era parte do Reino do Kongo com seus 

pequenos reinos vassalos de Kakongo, Luango e outros, como também o pequeno 

reino de Ndongo que buscava a independência perante o reino do Kongo e que 

conseguiram com a ajuda dos portugueses. Porque Luanda também fazia parte do 

Reino do Kongo, onde a Ilha de Luanda servia como Banco de recolha no mar da 

moeda chamada (NZIMBU) dinheiro que o MPLA destruiu. Tudo porque o MPLA 

enganou todo um povo e uma Nação, levando nos a uma apatia e distração, incutindo 

nos as suas ideais comunistas e divisionistas e todos dormimos nos acomodamos no 
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erro intelectual de dizer que os Portugueses vieram em Angola e nos colonizaram 

quinhentos anos. 

 

 Isto é errado, porque Angola nunca existiu até a vinda dos Portugueses, esta é a Tese 

que faz com que as pessoas alimentem a conspiração de que os Portugueses vieram 

em Angola e nos colonizaram todo esse tempo e ao sair entregaram-nos Cabinda 

uma terra que não fazia parte de Angola, uma visão e análise tribalista, divisionista 

e exclusivista.  

 

A verdade é que foram os Portugueses que criaram o País que temos hoje, e são os 

mesmos que perderam as terras do reino do Kongo para os franceses e belgas, o resto 

das terras dos bakongo e o que sobrou sob a sua administração juntaram-na com as 

outras terras e para criarem Angola, nossa Terra e Pátria.  

 

Devemos ter o espírito de gratidão e de reconhecimento do papel e da obra 

Portuguesa sobre as terras de África e daqui, partirmos geograficamente ponto à 

ponto olhando o que éramos antes da chegada dos Portugueses e verificaremos que 

Cabinda fazia parte do Reino do Kongo. Por isso, deve indiscutivelmente, fazer parte 

de Angola.  

 

Se as correntes conspiradoras que pensam desprender Cabinda de Angola, pensarem 

que as fronteiras terrestres são as bases de reclamar a independência deste território, 

nós perguntaríamos o que seria do Alaska nos EUA? Deveria ser e pertencer a 

Canada e não como é agora. O que diremos das Ilhas de MADEIRA continuar a 

pertencer a Portugal ou MARROCOS? 

 

Cabinda além de tudo, tem história de língua, costume e hábito do povo kongo que 

o condena a pertencer perpetuamente a Angola.  

 

Nós temos uma história e a nossa história não deve ser contada através do contrato 

de Simulambuco, isto é vergonhoso, escandaloso e falta de dignidade e patriotismo, 

já existíamos como reinos separados e os Portugueses tinham encontrado no Reino 

do Kongo uma administração organizada estruturada igual a da Europa. As nossas 

fronteiras já eram estabelecidas pela cultura e língua. E Cabinda, já era considerada 

terra dos Bakongos. 
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 O facto de negar fazer parte dos Bakongos para relevar e buscar as razões de 

reivindicar o território de Cabinda, é algo político e não a lógica do que somos como 

Povo. Porque se alguém reconhecer-se como Ibinda e não Bakongo é uma 

ignorância, pois que, o resto do território Nacional, temos os Bazombos, Basolongos, 

Bansansalas, Mumbembes, e muito mais, todos são Bakongos.  

 

Na República Democrático do Congo por exemplo, temos os Batandus, os Bandibus, 

os Muniangas, os Bambatas, os Bayombes, onde estes últimos são continuação do 

Povo de Cabinda, como prova a sua língua Kiyombe é semelhante os Fiotis, tem o 

mesmo ritmo linguístico e sotaque, quando fala um Muyombi quase se confunde 

com um Mubinda.  

 

Então, se o Muyombe é Bakongo e também Cabinda, nada nos resta para 

concluirmos que todos de Cabinda são Bacongos. 

 

 Os Bayombes são Bacongos que se encontravam subjugo da administração 

Francesa e hoje respondem pelo território do Congo Brazzaville, como são possíveis 

os Cabindas no meio de toda esta cultura Kongos não serem Bakongos?  

 

Agora, se todo esse são Bakongos, então ser Ibinda não quer dizer ser outra tribo, 

todos estes são da Tribo KONGO mas de diferentes Etnia. Infelizmente, o que falta 

no MPLA são as pessoas de boa vontade que saibam a história de Angola e se sintam 

patrióticos para defesa da Pátria. 

 

Devemos cultivar uma outra cultura de resolver nossos problemas sem recorrer as 

armas, porque isso pode levar toda uma eternidade a tratar o mesmo assunto. Mas 

também o MPLA já não pode resolver este problema porque por tanto mentir 

deturpou toda a historia de Angola, já não tem como desmentir ao povo o que ele 

próprio criou, corrigir os seus erros, estaria a se  dar um tiro no seu próprio pé, o 

MPLA não tem essa cultura de assumir falhas, são super homens. 

 

 A ambição política que têm não permite rebaixarem-se ao povo, porque se assim o 

fizer estaria destruir-se a si mesmo e a contradizer tudo o que ensinou como mentira 
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durante 40 anos de sua governação e seria desagradável para a sua imagem, a solução 

dos camaradas é continuar na linha da demagogia.  

 

Se Cabinda deve ser independente o que diremos de outras terras dos Bakongo, das 

Lundas, do Namibe? Então diremos que Uíge, Zaire e uma parte do Bengo está 

ocupada pelo Regime angolano e o Baixo Congo antigamente Bas-Zaire terra dos 

Bakongos também está ocupada pelo Governo do Congo Democrático e no fim, os 

Bakongos da Região do sul do Congo Brazzaville ditos Ba-Lari também são 

ocupados pelo Governo Congolês? Isto poderia ressuscitar outros conflitos 

inesperados para revisão total dos acordos de Berlin e destruir todo Mapa dos Países 

africanos. 

  

Só diz que, “Cabinda não é Angola como uma frase fanática e política.” Aquele que 

não tem conhecimento da nossa História angolana e que nem pretende saber dos 

factos históricos acontecidos na limitação do território africano. 

 

Queremos vos apresentar o projeto do Estado que temos, para que os de Cabinda se 

sintam a vontade e abracem esta causa: 

 

1. O Movimento de União Nacional - MUN reconhece que o Regime que 

dirige o nosso País falhou em estabelecer um programa beneficiário 

para todos os filhos de Angola, razão pela qual um projeto foi 

estabelecido por nós para reestruturação do Estado que denominamos: 

República Federal de Angola. 

2. Logo com a queda do MPLA, o Movimento de União Nacional terá 

simplesmente 6 Meses para entrar em contacto com a FLEC para 

apresentar o seu programa e avançar numa paz inevitável onde 

acreditamos que os da FLEC vão aderir o projeto apresentado pelo 

MUN em que cada Província é autônoma economicamente. 

3. A nível do Estado central, o MUN pretende estabelecer um Estado 

Federal onde todas as Províncias se tornarão ESTADOS, e realizar-se 

uma conferência Nacional prevista soberana que durará 90 dias para se 

resolver todos os problemas de conflitos que assolaram a nossa Nação, 

isto é: as mortes e assassinatos de 1961 e 1972, os assassinatos e 

manipulações do MPLA sobre o 27 de Maio, a morte de Nito Alves e 
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seu Pai, o desaparecimento de diferentes angolanos e os demais durante 

o reinado do regime do MPLA e seus seguidores, incluindo a morte 

misteriosa de Mfulumpinga Nlandu Victor, revisão sobre a governação 

do MPLA mantendo o que estiver bom e rever o que não foi bem feito 

e que precisa de intervenção imediata e implementar Projectos 

concretos e exequíveis em todo território nacional e em todos níveis, 

priorizando as o Exército, a Polícia, os serviços Secretos, as estradas, a 

Luz e água em todo território nacional, a saúde e educação, emprego 

condigno, Desporto, telecomunicações, resolver uma vez por todas caso 

zungueiras e comércio ambulante em Angola, para todos. 

 

 Deve ser revista também todas as questões sem respostas do comportamento da 

FNLA e da UNITA- as mortes arbitrárias e crimes cometidos apresentando a lista 

das vítimas como outros Partidos onde deve responder sobre os actos de revolta das 

Fazenda onde foram mortos crianças mulheres e muito mais. 

 

Os Partidos terão o direito de se defender e o MUN vai estabelecer uma comissão 

de acusação que trabalhará junto da Procuradoria Federal da República para 

organizar o dossier de acusações final onde as decisões tomadas, deverão ser 

entregues ao Ministério da Justiça Federal e ao Tribunal Federal Supremo que 

decidirá o destino dos políticos abrangidos em todas as acusações. 

 

Outro, serão revistos os crimes do processo da descolonização tudo que foi cometido 

como erro, Portugal deverá ser convidado para testemunhar a existência de Angola 

e repor sua verdadeira história e seus marcos históricos. 

 

A Conferência Nacional deve ser o espaço de lavar todas as manchas de Angola e 

decidir sobre o novo rumo proposto pelo MUN. 

  

A nossa juventude que assumirá o futuro da Nação, deverão saber a história real do 

seu País, descobrindo o passado para melhor prepararem o futuro e evitar prováveis 

erros e falhas. 

 

4. A conferência Nacional soberana será o palco do reconhecimento 

Nacional dos cidadãos brancos angolanos que sofreram mal tratos da 



MANIFESTO 

É PRECISO UMA NOVA ANGOLA 60 

descolonização, lugar onde também será resolvido as questões do 

passado sobre a história da escravatura e atos bárbaros cometidos no 

passado. 

5.  Depois da Conferência Nacional, iniciamos o período de transição que 

durará 12 anos, onde se deve repor a ordem da unidade e reconciliação 

nacional equilibrando todos os sectores e estabelecer as normas e as leis 

que regerão a República Federal de Angola.  

6. Cada Governador e vice-governador serão nomeados pelo Líder 

Nacional, o Chanceler que é o chefe do Estado, aonde o vice-

governador deve absolutamente ser natural do ESTADO local. 

7. Cada Estado terá um Governo nomeado pelo Governador, e uma casa 

de representação que é o congresso onde os membros serão eleitos 

diretamente pelo Povo para ocuparem os cargos no Congresso Estadual 

os representantes do Povo não devem ser eleitos pelos Partidos mas sim 

direto do Povo, representando os Partidos no Congresso. 

8. Cada Estado terá sua Bandeira Estadual além da Bandeira Nacional, a 

bandeira Estadual será criada na base da história de Cada Estado e eleita 

pelo Senado Nacional.  

9. Cada Estado terá a sua representação no Congresso Nacional segundo 

o número da sua população e no SENADO, o Órgão mais alto da 

Legislatura do ESTADO o número de representante será de igual para 

todos os Estados por exemplo 12 SENADORES por cada Estado. 

10.  O País terá mais ESTADOS que as Províncias atuais Moxico e Cuando 

Cubango serão Subdivididos em dois Estados, isto permitirá que 

Cabinda tenha sempre dupla representação a nível FEDERAL, o que 

fará vinte e um estados na nova República. 

11.  A divisão de Cabinda será feita classicamente onde um Estado terá a 

honra de ter a atual capital de Cabinda e o outro Estado construir-se-á 

uma nova Capital. A atual cidade de Cabinda mudará de nome para 

Chowa, o Estado será conhecido como GREATER-BINDA, a parte do 

norte não terá Buku Zau como capital para permitir que Bucu Zau seja 

a segunda cidade do Estado mais a norte. 

 

Assim, uma nova cidade será construída nas margens do Rio Lufo e a estrada 

principal que vai para Mikonji, esta cidade será baptizada de 
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SCHLAFFENDORFEN por ter a maqueta tirada das cidades Alemãs e não só para 

começarmos a satisfazer a ansiedade do povo Cabinda de reconhecer o Alemão 

como uma das línguas a ser faladas em Cabinda, o Estado mais ao norte do País 

chamar-se-á de NOORD-STAAT.(Estado do Norte) 

12.  Cada Estado deverá ter a sua Polícia Estadual composta por natos, o 

número será estabelecido pelo Governo Federal local para responder as 

exigências locais, além desta polícia Estadual haverá a Polícia Federal, 

aonde cada cidadão Nacional pode fazer parte, estas duas polícias o que 

permitirá criarmos uma terceira polícia Nacional que funde as duas 

polícias, conhecida por Polícia Especial do ESTADO (CLID), a 

presença das Forças Armadas e serviços secretos de informação do 

estado. 

13.  O Estado de GREATER-BINDA e do Namibe, terão a maior presença 

da frota da marinha de guerra e o Porto de Chowa será um dos maiores 

do País competindo com o Porto de Luanda e o Porto de Lobito. 

Enquanto, Moxico e Uíge, serão centros are-os de maior ênfase no País 

além de Luanda, Huambo e Huila. 

14. O Estado Nortista de Cabinda, será reforçado pela força terrestre para 

proteger as nossas fronteiras com o Congo Brazzaville e o Congo 

Democrático. No Sul será Cunene, no Leste será Moxico e Lundas 

Nortes. 

15. Tudo o que é benefício de Cada Estado a atual Cabinda por estar entre 

encravado entre dois Países, beneficiará sempre dupla atenção por causa 

do segundo estado. 

16.  A questão de riqueza de cada Estado foi bem estudado pelo Movimento 

de União Nacional e descobrimos que nem todos os Estados têm a 

mesma capacidade de produção da matérias-primas, e decidimos que 

cada Estados produzira um tipo de matéria-prima há mais em relação 

aos outros estados para fazer a diferença, e caso de igualdade, o Senado 

encontrara critérios de produção desde que não prejudica o principio de 

competitividade comparada ente Estados no País. 

O Café, o Algodão, o arroz, o feijão, a ginguba, o gindungu, a batata, e demais 

produtos agrícolas, serão prioridades em todo território Nacional para 

diversificarmos a economia e libertarmo-nos a dependência do Petróleo e seus 

derivados. 



MANIFESTO 

É PRECISO UMA NOVA ANGOLA 62 

 

Toda matéria-prima, deverá ser levantada com ajuda do Governo português em 

função dos Mapas que possui para agilizar a produção nacional e viabilizar o novo 

Governo. 

17.  Cada Estado de Cabinda, deverá ficar com os 20% da Produção geral 

das suas riquezas que fará no total de 40% das receitas. 

18.  Além do petróleo, o MUN vai diversificar sua economia a todo terreno 

para de forma harmoniosa, desenvolver o País. 

19.  Cabinda fará parte dos Estados considerados cordão umbilical 

econômico da Nação, por causa do petróleo e madeira, o Porto em 

Chowa e a madeira junto dos Estados de Wene Wa Kongo (actual 

Província do Zaire, e apostará no Turismo em todos estados. Uíge pelo 

Café e mais produção agrícola, Luanda, pelo Porto e bolsas de valor que 

serão estabelecidas, Benguela pelo Porto do Lobito e restabelecimento 

de suas salinas que antes de 1975 eram uma das suas maiores fontes de 

receita bem como as águas do Jamba reconhecidas internacionalmente 

até 1975, a cana-de-açúcar, a banana, e o caminho-de-ferro de Benguela 

que estabelecerá o negócio entre Zâmbia Malawi Zimbabwe Congo 

Democrático, Botswana. Estado das Lundas por diamantes, Malanje 

pelo Algodão e o turismo Estes são os Estados considerados como 

cordão umbilical econômico da Nação, não esquecendo a Jamba como 

principal exploração mineral de ferro e ouro, cuja guerra pôs fim. E na 

Huila o incremento da cultura frutícola, e exploração do turismo, nas 

grutas descobertas em 1974, ainda por explorar.  

20.   Todos os Estados considerados base econômica do País terão um 

Aeroporto Internacional, com direito a criação de fábricas de produção 

Nacional isto é no âmbito do projeto de combate ao desemprego e 

expansão da economia. 

21. O Governo Federal terá que estabelecer o sistema de transportes 

públicos para todos os Estados de igual capacidade, caberá a cada 

Estado estabelecer a política de distribuição dos meios de transporte. 

22. Cada Estado terá que implementar uma política rigorosa de controlo 

estatístico de natalidade infantil e controlo da mão-de-obra e do 

combate da imigração ilegal. 
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23. Com o regresso dos angolanos brancos refugiados na Europa, Brasil e 

outras partes do Mundo confundidos por colonos na era da 

descolonização em 1975, ato que violado nos Acordos do Alvor, o 

Movimento de União Nacional vai repor todas as fábricas destruídas 

para o combate o desemprego e valorização do angolano.  

24. O Estado sob a direção do Movimento de União Nacional, terá a política 

de prioridade de nacionalizar a economia, apoiando os empresários 

nacionais desde que comprove uma maturidade econômica patriótica 

com provas patrióticas, amantes do povo terão acesso a crédito dos 

Bancos que poderão devolver no período de 10 anos com 20% de lucros 

no que terá recebido como apoio financeiro.   

 

Este crédito permitirá ao empresário criar emprego a nível da sua província para 

criar e combater o desemprego, as normas e o requerimento para a qualificação está 

escrito no projeto econômico do MUN. O Governo trabalhará com os Bancos no 

sentido de financiar os pequenos e médios empresários. 

25.  A saúde se torna, para nós algo a estabelecer de imediato logo pós a 

queda do MPLA a vergonha de ter a Namíbia o Zimbabwe e os Congos 

como recurso para a saúde deverá ter seu fim. Por isso, um projeto com 

a República da Índia, África do Sul, Estados Unidos, Portugal, 

Dinamarca, Noruega, Korea do Sul, Alemanha, França e Inglaterra 

deverá ser estabelecido para a saúde do cidadão. Em cada Estado 

construir-se -á um Hospital Central com todos os serviços possíveis 

com reflexo nos Municípios, Comunas e Aldeias, razão pela qual Cuba 

e Portugal serão consultados para mantermos a amizades a nível da 

medicina e mais áreas consensuais. 

26. Ao nível do Ensino, o sistema Anglófono na versão portuguesa será 

introduzido a nível Nacional, onde cada prova ou teste será feita na base 

de multiescolha, para dar o valor no estudo Médio, o ensino será 

dividido em: Pre-Kindergartten, Kindergarten, primeira da Pré a sexta 

classe como ciclo completo do ensino Primário. Depois, o C.O. (Ciclo 

de Orientação-midle School) que vai da 7.ª á 9.ª a Classe como também 

será conhecido por 1º Ciclo e 2º Ciclo ou Ensino Médio e Técnico 

Profissional ou Midle Scholl que vai da 10ª Classe a 12ª ou 13ª Classe 

para obtenção do Diploma de conclusão do Ensino Médio cujos 
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resultados serão Publicados no Jornal Nacional e noticiados por toda 

Imprensa Nacional e fixados no Diário da República todos fins do ano 

Letivo. 

 

Um Diploma do Estado será entregue aos finalistas, esse Diploma é a Prova de que 

o Cidadão é Quadro do estado e da Nação a nível Médio e provas de aptidão, serão 

realizadas nos mesmos dias em todo território nacional e os aprovados poderão ter 

os seus nomes publicados nos e no diário jornais depois de aprovados pelo 

Departamento Federal de Educação (actualmente Ministério de Educação) assim 

emitirão o Diploma final testemunhado pelo Estado com valor de equivalência 

Internacional para possibilitar estudar em qualquer parte do Mundo. 

27. Depois de finalizar o Ensino Médio todo o aluno tem a obrigação de 

fazer a Tropa obrigatória durante dois Anos, para poder entrar na 

Universidade. Os que forem considerados melhores poderão 

permanecer no Exercito onde concluirá todo seus estudos sob 

orientação do Estado Maior Geral do Exército que atribuirá bolsa de 

estudo militar para continuar os estudos universitário e permanecer 

militar. 

28. A nível social o Movimento de União Nacional não vai esperar a 

nomeação do novo Parlamento, uma série de leis para coordenar a 

população será estabelecida onde o princípio será: pequeno erro 

cometido pelo governante ou Cidadão, multa grande. 

29.  Todo comportamento indecoroso cometido por um cidadão, não será 

tolerado pelos Governantes. Balneários públicos serão construídos nas 

cidades onde cada cidadão poderá comparticipar com uma moeda para 

sua utilização. 

30.  O Projecto (Pedaços da Metrópole) é um projecto a médio prazo que 

requer a reposição do asfalto e passeios a volta de todo o território 

Nacional, este será um dever do Governo Federal. O asfalto deve iniciar 

no portão de cada Casa para a estrada ou rua. Todos os estados deverão 

acabar com os buracos e  a poeira nas cidades e o combate de epidemias 

e doenças oportunistas, é uma prioridade para todos. 

31. A construção de residências pelos cidadãos será combatido, apenas o 

Governo terá esta responsabilidade de o fazer. É o Estado Federal 

através do Departamento Federal de Arquitetura e Urbanização, 
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estabelecer os modelos de casas para os cidadãos onde a categoria será 

dividida em: condomínio construído de prédios, vivendas, casas 

singulares e simples, casa complexas e edifícios, as casas serão iguais 

por esquadras ou blocos e determinará os critérios de autonomizar os 

cidadãos a construir uma casa que passara por depositar valores na 

Caixa do Departamento Federal de Habitação e Assistência ao Serviço 

Familiar. Este Departamento será responsável pela construção e 

distribuir de casas aos cidadãos. 

 

As Casas não devem passar mais de dois metros de comprimento no muro do quintal 

na altura. As Casas serão uma cópia de maqueta das casas de família de Países 

desenvolvidos, como americana conhecidos por (Single Mouse Family). O MUN 

acredita que só desta forma devolveremos a ordem e a estética nas cidades 

principalmente as novas cidades a serem construídas. 

32.   Os nomes de Cidades ruas e Províncias na era colonial serão de volta 

tais como: Carmona, Novo Redondo, Moçamedes, São Salvador, Maria 

Pia, e muito mais. Quanto aos outros nomes, recorreremos aos nomes 

dos antigos Reis e compatriotas que tanto contribuíram para o 

estabelecimento de um estado angolano.  

33.  O País terá quatro poderes para dirigir os destinos da Nação: Poder 

Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Poder Eclesiástico. 

34.  A moeda Nacional deixará de ser o Kwanza, as notas antigas do tempo 

colonial estarão de volta com simples mudanças: as figuras principais 

das moedas e notas. Nenhum chefe do Estado ter á a sua cara na moeda 

Nacional, as moedas terão as caras dos heróis nacionais que muito 

deram para a conquista deste país, também as passagens históricas 

podem ser contadas na moeda Nacional tal como a imagem do 

Simulambuco, as pedras de kalandula e Pungo a Ndongo, a chegada dos 

europeus, os nossos Reis, Holden Roberto, Savimbi, e António 

Agostinho Neto serão figuras certas na moeda Nacional.  

35.  O Período de transição será indispensável, para se repor a ordem, a 

disciplina e a união nacional depois de mais de 40 anos de anarquia, 

tirania e assassinatos feitos pelo regime do MPLA. 
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A Ideologia Deusista-Deocrática será ensinada a nível do Ensino Primário, Médio e 

Universitário através de uma disciplina denominada Civismo para reconquistar os 

valores e boa educação aprender o Deusismo. 

 

 O MUN através do Instituto de Estudos Patrióticos estabelecerá a nível Nacional 

um estudo obrigatório de análise a situação de África principalmente de Angola para 

criar uma personalidade como fez a China. 

 

 O MUN acredita que se houver um casamento entre o Povo e o Governo onde os 

Ministros trabalham para o Povo, então o Povo obedecerá as normas e as leis que 

serão estabelecidas pelo Estado e a Nação desenvolverá em curto espaço de tempo, 

porque haverá cooperação. 

 

Por isso, não será dado a permissão a qualquer um de fazer política porque a cada 

erro cometido na política serão obrigados a demitir-se e nunca mais voltar a fazer 

política, alem disso os salários monstruosos dos Ministros e agentes do Estado serão 

reduzidos, todos que forem aceites a fazer política depois de serem deliberados pela 

Procuradoria-Geral da República de crimes contra o nosso Povo deverá ser feito um 

inventário dos bens que possuem ninguém fará a política sem por á vista a sua vida 

privada.  

 

Em casos dos filhos e família próxima cometer escândalos a nível Nacional, o 

Ministro ou o agente do Estado a nível mais alto deve demitir-se, isto vai garantir a 

igualdade e não loucura de vida, cada um pode ter sua vida boa, ser rico não é 

proibido mas as atitudes de se comportar como donos do País jamais serão 

permitidos. 

 

 

donos do País jamais serão permitidos. 
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11. AS RELAÇÕES COM PORTUGAL NO 

FUTURO ESTADO 

O Movimento de União Nacional considera prioritária a relação com Portugal por 

carregar marcos históricos, uma cooperação sincera e profissional baseada no 

respeito mútuo será duradoura. O MUN acredita ser o tempo de real de rebuscarmos 

os bons exemplos da contribuição de Portugal a Nação angolana para que hoje seja 

um território e uma Nação com respeito e dignidade. 

 

Nossa relação deverá ser exemplo da Inglaterra e os Estados Unidos ou vice-versa, 

a razão única; estes dois Países compartilham uma história comum, além disso, 

descobriram que, a conjuntura sócio político atual do nosso planeta, necessita uma 

coligação que não deve ser feita apenas na base de interesse material mas sim assente 

em factos históricos e de sangue, de lágrima e de coragem que não pode ser rota por 

qualquer problema. 

 

Os blocos sempre existiram por motivo económico segurança e muito mais e os 

Países poderosos mantêm firmes suas relações para o bem das suas populações e 

contenção da sua potência. Por isso, acreditamos como pequenos Países e com pouca 

população e mal equipado no caso de Angola, necessitamos uma coligação forte e 

considerável. Infelizmente, hoje o Brasil só consegue ver o problema de Angola a 

nível propaganda do MPLA e não convivência da sua população. 

 

Os portugueses têm muito a dar ao angolano pelo tempo que colonizaram o País, 

continua ser nosso mestre para nosso desenvolvimento e autonomia quer Política 
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como econômica, Angola necessita dirigentes que descobriram que algo deve ser 

feito e que os Europeus não caíram do Céus mas sim homens como todos nós e se 

chegaram aonde estão hoje, é devido a consciência do homem. Porque de poder, 

todos os continentes já foram poderosos, o Egipto é uma terra dos negros também já 

foram uma das grandes potências do Mundo antes mesmo de ser invadida pelos 

Finicianos e Turcos onde o povo primitivo do Egipto foi sendo eliminado pouco a 

pouco, nem toda a Europa é aquilo que pensamos porque a creditamos que Angola, 

pode ser melhor que a Europa do leste e nós estamos decididos a mudar Angola para 

melhor. 

 

 Assim, nos sentimos disponíveis a abrir uma nova página de história na relação 

entre Angola e Portugal e vice-versa, onde a igualdade de critérios deve ser 

equiparada e levada em consideração. 

 

Nosso desafio é criar uma cooperação digna e de respeito e não de submissão como 

temos assistido até aqui com o regime do MPLA querendo com Portugal e fazer 

sofrer o povo que dirige no seu Pais. 

  

Acreditamos que, Portugal já descobriu as reais intenções do Governo do MPLA em  

dar o empréstimo que ficou conhecido em Angola como se  José Eduardo dos Santos 

e o MPLA ajudaram Portugal a se restabelecer economicamente, isto só foi possível 

porque Portugal já não tinha solução para dar volta ao fracasso da  economia 

Mundial. 

 

Mas a realidade é que se a economia Internacional entrou em decadência os motivos 

são as duas últimas guerras feitas pelos Republicanos nos Estados Unidos (Irak e 

Afganistão) onde o primeiro não tinha razão de existir e que foi feita por causa da 

ambição petrolífera e que no final de tudo deu errado, mas depois de tudo os Estados 

Unidos fortificaram os seus laços com a Inglaterra para salvarem a sua economia, 

enquanto isto, o resto dos Países entram em decadência total e a China como 

conservador das suas políticas, do seu capital e nunca abriu a mão para desvalorizar 

sua moeda ao benefício dos Europeus. 

  

O MUN descobriu várias realidades sobre a relação Inglaterra e E.U.A e as intenções 

do MPLA, então concluiu que não existe relação mais forte se não aquela baseada 

na história do passado dos seus países.  

 

Portanto, o MUN visa estabelecer uma cooperação perfeita no sentido de proteger 

as culturas, valores, dignidade, independência dos dois Países. 
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 Exortamos a Portugal que, se as relações que serão firmadas forem estabelecidas 

entre Portugal e a Angola sem o MPLA, muita das nossas dificuldades serão 

resolvidas num espaço de tempo para agigantar a nossa economia e fortificarmos 

nossa cooperação. 

 

Nossa relação será assente na base de diferentes cooperações: na Economia, Defesa, 

Tecnologia, Educação, Agricultura, Ciência, Cultura, Saúde, Desporto e na 

diversificação da economia e apoio ao combate ao a luta contra o desemprego e 

muito mais. 

 

Então, pensamos que a República Portuguesa deve apoiar o MUN para atingir seus 

objetivos e lavrarmos uma nova relação no qual, sairemos todos beneficiados. 
 
 
 
 


