
VISÃO POLÍTICA DO M.L.C 

Iº DEFINIÇÃO  

O M.L.C é um Movimento Político Cabindês, Patriótico e 

Nacionalista que luta para defender e fazer valer o direito 

à auto‐determinação e Independência do povo de 

Cabinda,optando o diálogo como um instrumento viável 

para a resolução definitiva do conflito Político Militar de 

Cabinda. 

IIºOBJECTIVOS POLÍTICOS DO M.L.C 

1-Usar todas vias pacíficas e diplomáticas, que poderão 

ajudar o alcance da liberdade do povo de Cabinda. 

2- Preservar todos direitos fundamentais do Povo de 

Cabinda tais como: O direito à vida, ao trabalho, ao bem 

estar social, à saúde, à educação, à terra, à água, à habitação 

e moral, preservando também os hábitos e costumes 

desmantelados por fluxo de presença de estrangeiros, 

específicamente o regime ocupante e invasor de Angola 

em Cabinda. 

3- Promover a democracia e Unidade Nacional do Estado 

de Cabinda ( Miconje ao Yema e de Massabi ao Zenze 

Lucula). 

4- Levar a cabo as instâncias Nacionais e Internacionais 

sem excessão de outras organizações Independentistas de 

Cabinda e não só, que defendem a paz, justiça e a 

tranquilidade no seio das populações de Cabinda. 

5- Promover a mobilização e a união de todos filhos de 

Cabinda e estrangeiros que farão parte no processo de 

construção da República de Cabinda, focalizando no 

desenvolvimento local, criação da democracia, liberdade 

de expressão e a imprensa, garantir  a segurança e 

estabilidade política no País. 

6- Organizar o cidadão Cabindês para melhor participar 

activamente no combate à discriminação, a desigualidade 

social, o tribalismo e no respeito pela diferença mutuo, não 

colocando de fora o respeito das tradiçães de cada região 

de Estado de Cabinda. 

7- Dando espaço a cooperação Internacional nos desafios 

dos acordos que poderão garantir o bem estar do povo de 

Cabinda, ajudando assim a promoção da cultura do direito 

internacional dos povos, da democracia, ao combate a 

terrorismo mundial, separatismo e o racismo no País. 

IIIº A BANDEIRA DO M.L.C 

A bandeira do M.L.C é rectangular e horizontal cujo o seu 

comprimento é de 150 cm e 90 cm de largura, dividido em 

duas faxas por uma barra amarela, sendo a primeira é 

vermelha e a segunda é azul. Temos no centro uma estrela 

maior de cor branca e três estrelas menores amareladas que 

cercam os três cantos da estrela maior. 

 

 

 

 

 

 

IVº INTERPRETAÇÃO DA BANDEIRA 

a)- A cor Vermelha, representa o sangue dos filhos de 

Cabinda; 

b)- A cor Azul, representa a prosperidade de Cabinda 

livre e independente; 

c)-A Estrela Branca, representa a paz de cabinda 

Independente; 

d)- As três Estrelas amarelas, representam os três Reinos 

de Cabinda e as riquezas dos seus solos; 

e)- A barra Amarela, representa as riquezas do povo de 

Cabinda em geral. 

Vº LOGOTIPO 

O logotipo foi desenvolvido com a base das cores e 

significado da própria bandeira: 

De tal forma representando as características do Povo de 

Cabinda. 

 

 

 

 

 

VIº INTERPRETAÇÃO DO LOGOTIPO 

a)- O circulo Azul, representa a prosperidade do povo de 

Cabinda Independente; 

b)- A Estrela Branca, representa O Estado de Cabinda e a 

paz de Cabinda independente; 

C)- As três Estrelas menores em Amareladas, representam 

os três Reinos e as suas riquezas de Miconje ao Yema e de 

Massabi ao Zenze Lucula; 

d)- As Rodas dentadas, simbolizam a luta aramda e as 

indústrias de Cabindas; 

e)- A Cor Preta, representa a raça negra e o Continente 

Africano. 

 



VIIº COMO PRETENDEMOS ALCANÇAR A 

INDEPENDÊNCIA DE CABINDA? 

A nossa luta pela Independência de Cabinda está 

centeralizada por via pacífica, defendendo a 

integridade Territorial de Cabinda, fazendo a  frente 

destemidamente ao Estado Invasor Angolano em 

Cabinda sem o uso de armas, não à violência, 

piorizando o diálogo no interior de Cabinda e dando 

passos meramente avançados no processo de 

diplomacia a nível Nacional e Internacional a fim de 

mediarmos o problema de Cabinda através de um 

Diálogo franco, aberto e abrangente a todas forças 

vivas de Cabinda, a sociedade civíl e não excluindo 

as Igrejas que finalmente ocupam um papel muito 

importante nesta missão de paz e da resolução dos 

conflitos pacificamente a nível mundial. 

Tal como ficou estabelecido no Tratado do 

Simulambuco assinado em 1 de Fevereiro de 1885 

onde Cabinda tornou totalmente Protetorado 

Português diferente de Angola que na altura era uma 

província Ultra‐Marina de Portugal. 

Relembramos que Cabinda foi invadido em 1974-

1975 por forças Militares do MPLA com apoio das 

tropas Cubanas e Russos e tornaram assim Cabinda 

uma província Ultra‐mar e colônia de Angola e que 

nunca foi parte integrante do Estado Angolano. 

Cabinda luta pela sua Independência desde 1963 até 

nos dias actuais. 

Cabinda não é Angola! 

 

 

1 DE FEVEREIRO DE 1885 ( DATA QUE SE 

INTEGROU CABINDA NA NAÇÃO PORTUGUESA). 

CABINDA É CONSIDERADO COMO CONGO PORTUGUÊS, 

É UM PAÍS DA ÁFRICA CENTRAL, LIMITADO AO NORTE 

PELO CONGO FRANCÊS (BRAZZAVILLE) AO SUL E 

LESTE  PELO CONGO BELGA ( KINSHASA) E A OESTE 

PELO OCEANO ATLÂNTICO. CABINDA NÃO TEM 

NENHUMA LIGAÇÃO FRONTEIRIÇA COM ANGOLA. ATÉ 

HOJE CABINDA AINDA É CONSIDERADO UM 

PROTETORADO PORTUGUÊS E NÃO PROVÍNCIA DE 

ANGOLA. CABINDA É O 39º PAÍS AFRICANO A 

DESCOLONIZAR SEGUNDO A CARTA DA UNIÃO 

AFRICANA DA DESCOLONIZAÇÃO DE ÁFRICA, 

ENQUANTO QUE ANGOLA OCUPAVA O LUGAR DE  35º 

PAÍS AFRICANO A DESCOLONIZAR. NESTE CASO 

CABINDA E ANGOLA SÃO DOIS PAISES DISTINTOS. 

 

MOVIMENTO DE LIBERTAÇÃO DE 

CABINDA. 

M.L.C 

 

 

 

VIVA REPÚBLICA DE CABINDA 

 

 

 

CONTACTOS: 924-334-127 

             949-374-871 

               936-280-404 

FACEBOOK PAG: M.L.C- MOVIMENTO DE 

LIBERTAÇÃO DE CABINDA. 

WHATSAPP: 924-334-127 

 

 

 

O PRESIDENTE DO M.L.C 

     JORGE LIMA MUANDA 

 

 

 


