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  Borges Nhamirre e
  Raimundo Moiane

Na província de Gaza, onde a 
oposição é reprimida pelo parti-
do no poder e nunca conseguiu 
fazer eleger sequer um deputado 
para o Parlamento, nasceram dois 
membros proeminentes da Re-
namo, actualmente na direcção 
do partido: Fernando Mazanga e 
António Muchanga. Este último 
destacou-se na última legislatu-
ra parlamentar por trazer à sala 
do plenário da Assembleia da 
República documentos de de-
núncias de corrupção e outros 
desmandos no Aparelho do Esta-
do. Não renovou o mandato. Foi 
nomeado membro do Conselho 
do Estado em representação da 
Renamo e nunca se calou. Criti-
ca constantemente o partido no 
poder. E é precisamente António 
Muchanga o nosso entrevista-
do de que aqui trazemos as suas 
convicções mais recentes em que 
à certa altura afirma categorica-
mente que a mudança do regime 
em Moçambique só será possí-

vel com recurso a tiros e diz que 
não tarda que isso irá acontecer.

Outra certeza dada por António 
Muchanga é de que o seu parti-
do, a Renamo, para além de não 
participar nas eleições, não vai 
deixar que as eleições aconteçam.

“Dizem que enquanto o cão la-
dra, a caravana passa. Desta vez 
o cão não vai deixar a caravana 
passar”, diz Muchanga. Leia a 
seguir a entrevista completa 
em jeito de pergunta-resposta:

Canal de Moçambique (Ca-
nal) – Sr. Muchanga tem sido 
muito crítico para com a go-
vernação do País. Está a fazer o 
seu papel da oposição ou enten-
de realmente que a situação no 
País está caótica?

António Muchanga (Mu-
changa) – O País vai de mal 
a pior. Veja, por exemplo, que 
está a registar cada vez mais 
casos de corrupção a nível do 
sector público. O rombo de 144 
milhões de meticais que sumi-
ram dos cofres do Ministério 

da Educação é o mais recente.
Mais grave é o facto do rombo 

ter-se registado num período em 
que o Ministério da Educação era 
dirigido por uma pessoa que de-
pois foi nomeada primeiro-minis-
tro e que era membro da Comissão 
Política do Partido Frelimo – Ai-
res Ali. Era ministro da Educação.

Não se percebe como é que 
aconteceu aquela situação, mas 
há uma coisa que é evidente. Há 
cada vez mais casos de enrique-
cimento ilícito das pessoas que 
trabalham no MINED, dado que 
o nível de vida que o ex-ministro 
da Educação levava nos tempos 
em que esteve à frente daquele 
Ministério, assustava qualquer 
pessoa que se cruzasse com ele.

Portanto, são situações que me 
levam a concluir que o País apa-
renta ter falta de quadros, mas isso 
só acontece porque a Frelimo não 
sabe indicar os melhores quadros.

A outra coisa mais grave foi a 
forma como o próprio ex-primei-
ro-ministro geriu o escândalo do 
Instituto Nacional de Seguran-
ça Social e das salas escolares. 

Recordo-me que há três anos 
houve vendaval e nessa altura o 
Governo decidiu que os emprei-
teiros tinham que reabilitar as 
salas de aulas, mas até aqui não 
há nada que indica como é que 
foram reabilitadas as salas. O Go-
verno até hoje não fez nada com 
esses empreiteiros que não cum-
priram com as suas obrigações.

Canal - São empreiteiros que 
tinham sido pagos e não fize-
ram o trabalho?

Muchanga - Sim. Foram pa-
gos mas as obras não resistiram 
ao primeiro vendaval, uma vez 
que usaram material sem qualida-
de e nada feito. 

Canal – Há outros casos 
concretos para mencionar ou 
apontar ainda, ou é com base 
só nisto que diz que o País vai 
de mal a pior?

Muchanga – Há outros escân-
dalos. O envolvimento do minis-
tro da Agricultura (José Pacheco) 
com o seu “irmão chinês”. Quer 
dizer, um membro da Comissão 
Política e Secretário de Comis-
são de Verificação do partido 
Frelimo, ou seja, na hierarquia 
da Frelimo este senhor é a ter-
ceira figura mais importante do 
partido depois do presidente e do 
secretário-geral e não se percebe 
como pode estar envolvido com 
os chineses no escândalo de ma-
deira. Então onde é que estamos 
a ir com este andar das coisas?

Canal – Sobre o primeiro 
caso do MINED, o Gabinete 
Central de Combate à Corrup-
ção (GCCC) apareceu recente-
mente a dizer que estava a in-
vestigar o caso. Não é prudente 
que se deixe a justiça continuar 
a fazer as suas investigações?

Muchanga – É prudente que a 
justiça continue a investigar. Só 
que lamento dizer que o GCCC 
só vai investigar cinco milhões, 
enquanto o dinheiro que foi rou-
bado são 144 milhões.

Canal - A denúncia do desa-
parecimento do valor foi feita 
pelo próprio MINED, e isso não 
é sinal de que o Governo está 
comprometido com o combate 
à corrupção?

 
Muchanga – Se a denúncia fos-

se de cinco milhões que começa 
de Novembro para cá, eu concor-
daria consigo. Mas estamos a fa-
lar de situações que aconteceram 
de 2006 a 2010, em que as pesso-
as roubaram dinheiro e esse valor 
provém do Orçamento do Estado. 

E tratando-se do dinheiro do 
Orçamento, estamos a falar do 
dinheiro de uma lei, dado que 
foi aprovado e não houve cum-
primento. Entretanto, o ministro 
que tutelava esta área que não 
cumpriu com a lei, acabou pro-
movido a primeiro-ministro! 
O que é que isso significa? Ele 
tinha que cair do cargo de pri-
meiro-ministro para que essas 
evidências saíssem fora? O que 
efectivamente está a acontecer 
aqui, uma vez que quem diz que 
o escândalo é de 144 milhões é o 
actual ministro da Educação?...

Canal – Esse ministro é mem-
bro do Governo…

Muchanga – O ministro da 
Educação esclarece que ele foi 
solicitado pelo banco, ou seja, 
pelo gestor da conta do Ministé-
rio da Educação para lhe explicar 
que se está a roubar dinheiro des-
de 2006. Foi o gestor do banco 
que mostrou o caminho. Mas a 

(Continua na página seguinte)

O jogo, meu senhor, é o seguinte: Esse que diz que o discurso da violência 
afugenta os investidores, tem que nos dar a solução para se parar com os roubos. 

Os investidores vão beneficiar a quem? Ao povo ou ao grupo de ladrões? Que 
felicidade é que nós temos? Nossas crianças na desgraça, Polícia na desgraça, 

médicos na desgraça, enfermeiros na desgraça, professores na desgraça, ensino 
sem qualidade, saúde sem qualidade, quer dizer, tudo sem qualidade porque 

um grupo de ladrões está se alimentar e nós temos que bater palmas. 

António Muchanga diz que a Renamo não vai deixar as eleições acontecer  

“Desta vez o cão não vai deixar a 
caravana passar”

“O povo deve expulsar estes dirigentes gatunos”
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denúncia que foi ao GCCC já não 
abrange este período de 2006. 
Fala apenas de Novembro do 
ano passado onde só aparecem os 
cinco milhões. Por isso, o porta-
-voz do GCCC, Bernardo Duce, 
fala apenas de cinco milhões e 
não está a falar de 144 milhões.

Canal – O que é que o senhor 
Muchanga sugere para que isso 
seja resolvido. Ou por outra: 
quem é que deve agir?

Muchanga – Nós temos essa 
nossa justiça que se acredita que 
pode agir dependendo do ân-
gulo, mas também podem não 
estar criadas as condições para 
as pessoas serem responsabili-
zadas. Da mesma maneira que 
a procuradoria andou a fazer 
barulho mas nada dela se viu.

A PGR e GCCC conseguiram 
aquele processo que depois fez 
cair o Comé (Orlando Comé, di-
rector do Centro de Processamen-
to de Dados, julgado e condenado 
por crimes de desvio de fundos 
da instituição que dirigia). Foi o 
único processo. Porque aquele 
de Manhenje foi uma vergonha.

Canal – António Munguam-
be também está na cadeia…

Muchanga – Mungambe, sim. 
Porque o director financeiro é 
que participou. Quem fez aquela 
acusação foi o director financeiro 
dos Aeroportos de Moçambique, 
uma vez que a procuradoria não 
conseguiu trazer mais nada do 
que aquilo que se denunciou.

Em relação ao “caso Manhen-
je”, como não houve ninguém, 
ou seja, um financeiro a de-
nunciar o esquema, a acusação 
caiu. Será que desta vez as nos-
sas instituições de justiça sem a 
colaboração dos financeiros do 
MINED vão conseguir fazer um 
trabalho limpo? Ou estaremos 
perante uma palhaçada gratui-
ta? Portanto, isto preocupa-me.

Canal – Na sua óptica, por-
tanto, essas supostas impuni-
dades vão continuar porque a 
nossa justiça não serve?

Muchanga – O problema não 
só começa na justiça, uma vez que, 
primeiro, a nossa justiça está mal 
equipada. A nossa justiça sozinha 
não está em condições de andar, 
fazer uma investigação forense e 
trazer resultados sem apoio das 
pessoas ligadas ao Ministério das 
Finanças. Esta é a primeira gran-
de contrariedade da nossa justiça.

O segundo grande mal é que 
nós não podemos viver a depen-
der da vontade do ministro das 

Finanças e da Inspecção Geral 
das Finanças porque esses se-
nhores quando entendem culpam 
e quando entendem não culpam.

Esses senhores travaram, no 
meu ponto-de-vista, um traba-
lho bonito que estava a ser fei-
to pelo Ministério do Trabalho 
em relação ao caso do Instituto 
Nacional da Segurança Social.

E o que veio a acontecer? 
Aquelas pessoas continuaram a 
roubar. É assim que tiraram to-
dos esses dinheiros, nessa época, 
porque a Inspecção Geral das 
Finanças tentou fazer alguma 
coisa, meteu-se no meio para 
dizer que ela era competente. 
Mas não trouxe nada de novo.

Canal – Não estaremos a co-
locar a “carroça à frente dos 
bois” quando fazemos estas 
afirmações, uma vez que as pes-
soas já não estão lá na direcção 
do INSS… Agora não devíamos 
esperar pelo que a justiça irá 
fazer?

Muchanga – Não, uma vez 
que não estou a ver a possibili-
dade de aqueles processos anda-
rem. Não conheço o número do 
processo que foi aberto na procu-
radoria relacionado com o caso. 
Também não conheço nenhuma 
palha que foi mexida no GCCC. 
O que eu sei é que o Ministério 
das Finanças, através da Inspec-
ção Geral, foi interromper o pro-
cesso do Ministério do Trabalho, 
retiraram todos os processos de lá 
e só eles é que, sabem o que é que 
estão a fazer com esse processo. 

E apareceu o minis-
tro a desmentir que aque-
le rombo não era possível.

Agora, como é que foi possível 
haver aquele rombo? Eu gostaria 
de ouvir o comentário do ministro 
das Finanças porque disse que no 
Sistema de Segurança Social não 
era possível haver o rombo de 14 
milhões. Então como foi possível 
haver esse rombo de 20 milhões 
de dólares norte-americanos no 
MINED e o sistema não acusar?

“Estes senhores (da Frelimo) 
só saem do poder a tiros”

Canal – Na sua óptica, o que 
é que o país precisa?

Muchanga – O que o país 
precisa é de mudar este tipo de 
governantes que nós temos neste 
momento. Essa doença de rou-
bo… parece que a escola de roubo 
neste país chama-se partido Fre-
limo. Portanto, o país precisa de 
se livrar dos gatunos da Frelimo.

Canal – E qual é o processo 

ou a fórmula para fazer isso?

Muchanga - Isso faz-se de 
duas ou três maneiras. A pri-
meira maneira recomendável 
é a democrática. Mas, como 
eles até têm capacidade de rou-
bar votos, eu penso que tem 
que se usar outro mecanismo.

Canal – Qual é esse mecanis-
mo?

Muchanga – Forçar o Gover-
no a sair.

Canal – Como forçar?

Muchanga – Se não é com 
manifestações que seja a tiros. A 
verdade é que eles têm que sair.

Canal – Então, o senhor 
Muchanga está a sugerir uma 
guerra?

Muchanga - Não estamos a 
falar de uma guerra, uma vez 
que quando alguém vai disparar 
contra um ladrão não está a fazer 
guerra mas, sim, está a combater 
o ladrão.

Por exemplo: quando há roubo 
aqui no Porto (de Maputo), os 
membros da segurança disparam 
contra o ladrão. Isso é guerra?

Canal - Nesse caso, quem é 
o ladrão contra quem se deve 
disparar?

Muchanga - São os membros 
do Governo, uma vez que está 
claro que esses governantes não 
prestam para nada e devem ir 
para casa. 

Canal - Quem é que deve dis-
parar contra o Governo?

Muchanga - É o povo moçam-
bicano.

Canal - Mas o conceito de 
povo é abstracto Quem é o 
povo?

Muchanga - Mesmo você, se-
nhor repórter, pode começar e eu 
venho atrás…

Canal – O senhor Muchanga 
é membro do Conselho do Es-
tado, um órgão que pela lei ser-
ve para dar conselhos ao chefe 
de Estado que ao mesmo tempo 
é chefe do Governo. Não tem 
apresentado essas questões ao 
chefe de Estado?

Muchanga - Eu recordo-me de 
ter discutido a questão de milhões 
daqueles monhés (irmãos Mac-
sud, empresários do grupo Ayob 

Comercial) que foram baleados 
mortalmente depois de terem 
sido encontrados com milhões de 
rands na Swazilândia, só que as 
respostas que o presidente da Re-
pública me deu foram evasivas.

Canal - E o que é que disse o 
presidente da República?

Muchanga - Ele disse que 
“não… temos que meter o caso 
na justiça”, portanto o mesmo 
discurso que vocês estão a fa-
zer, é o mesmo que o presiden-
te da República faz, de que as 
questões devem ser canalizadas 
às próprias entidades e são es-
sas entidades que se sabe de 
antemão que não fazem nada.

E de facto não fazem nada. 
Entretanto a verdade é só uma: 
a desgraça para o povo mo-
çambicano está a aumentar.

Estamos a discutir hoje 
que o País não tem dinhei-
ro para médicos, professo-
res, polícias… entretanto há 
muito dinheiro a ser roubado.

“Afugentar investidores? 
Deixa eles irem-se embora 

que depois voltam”

Canal - Há uma corrente de 
opiniões que considera que este 
tipo de pronunciamentos de 
apelo a disparos é mau para o 
país porque afugenta investido-
res. Na sua óptica, é lícito um 
membro do Conselho deoEs-
tado andar a pedir que o povo 
saia a disparar contra um Go-
verno que foi eleito?

Muchanga - O jogo, meu se-
nhor, é o seguinte: Esse que diz 
que o discurso afugenta os in-
vestidores, tem que nos dar a 

solução de parar com os roubos. 
Os investidores vão beneficiar a 
quem? Ao povo ou ao grupo de 
ladrões? Que felicidade é que 
nós temos? Nossas crianças na 
desgraça, Polícia na desgraça, 
médicos na desgraça, enfermei-
ros na desgraça, professores na 
desgraça, ensino sem qualidade, 
saúde sem qualidade, quer dizer, 
tudo sem qualidade porque um 
grupo de ladrões está se alimen-
tar e nós temos que bater palmas. 

Portanto, o investimen-
to, meu irmão, vai pa-
rar na gaveta dos ladrões.

Houve tiros no Egipto, mas 
os investidores estão lá. Há ti-
ros na Síria mas daqui a nada 
os investidores estarão lá. 
Houve tiros no Iraque, mas de 
novo os investidores estarão lá.

Canal - É membro sénior do 
maior partido da oposição, a 
Renamo. O que é que a Rena-
mo como força política está a 
fazer para o bem do país?

Muchanga – Deixa-me falar 
como cidadão para eu poder sen-
tir-me mais à vontade.

Canal – Então está a negar 
neste momento de ser associado 
à Renamo?

Muchanga – Só quero falar 
como cidadão para me sentir 
mais à vontade. O meu senti-
mento é de que as coisas no país 
devem mudar porque a desgra-
ça está a ultrapassar a medida.

Canal – Mas no país existem 
partidos políticos que deviam 
ser alternativa a essa governa-

(Continuação da página anterior)

(Continua na página seguinte)
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(Continuação da página anterior)

ção, uma vez que, na sua óptica, 
os membros do Governo do dia 
são ladrões. O que é que esses 
partidos estão a fazer para mu-
dar o quadro negativo que foi 
traçado por senhor Muchanga 
até aqui?

Muchanga – Uma das formas 
que estamos a fazer é esta. Esta-
mos a liderar os movimentos que 
estão a denunciar esses actos. 
Por outro lado, estamos a pedir 
a saída do Governo, estamos a 
pedir que os casos de corrupção 
sejam investigados. Vocês tam-
bém fazem o vosso papel, uma 
vez que há muitas denúncias que 
muitas das vezes vocês trazem 
à superfície. Lamentavelmen-
te nós não temos nenhum órgão 
de justiça para onde fazer as de-
núncias porque as pessoas estão 
amaradas ao partido do Governo.

Então para libertamos as pes-
soas que estão na justiça a fa-
zer aquilo que fazem e aquilo 
que é vocação deles temos que 
tirar esses senhores ladrões.

Canal – O senhor Muchan-
ga não estará a transmitir a 
imagem de que este País é uma 
anarquia e não tem nada que 
funcione? Mas as pessoas an-
dam na rua à vontade e não 
são baleadas. O senhor deixou 
a sua viatura lá fora sem segu-
rança privada e ninguém vai 
roubá-la… Será que nada está 
a funcionar neste país?

Muchanga - Mesmo onde 
há anarquia, lá no limite da 
Colômbia, Brasil onde as pes-
soas são baleadas porque re-
portaram actos, nem todas as 
viaturas que param na rua são 
roubadas. Até há pessoas que 
deixam os seus carros com por-
tas abertas mas não são roubadas. 

Até na Guiné-Bissau que já 
foi declarado estado falhado, 
as pessoas não andam blinda-
das para não apanhar tiros, mas 

não é motivo para dizermos 
que aquilo é um Estado normal.

O meu Estado em maté-
ria de justiça é uma vergonha. 

Outra vergonha ainda é aque-
la que apareceu no jornal Canal 
de Moçambique em que as in-
deminizações para a família de 
Carlos Cardoso só daqui a 12 
anos. Quem é a pessoa que tem 
que aguentar 12 anos para po-
der ser indemnizado? E pensa 
que as pessoas que foram liber-
tadas da cadeia daqui a 12 anos 
estarão no mesmo sítio à espera 
de pagar as indeminizações?

“Desta vez o cão não vai 
deixar a caravana passar”

Canal – Este ano e no pró-
ximo, teremos eleições no país. 
Não será esta grande oportu-
nidade para os moçambicanos 
mudarem do Governo se é que 
não estão satisfeitos com o ac-
tual?

Muchanga – Isso não vai acon-
tecer porque as leis que são usa-
das não permitem que os moçam-
bicanos tenham poder de mudar o 
Governo. Por isso, o apelo, neste 
momento, é no sentido de en-
contrarmos outros mecanismos. 

Canal - Quais são esses meca-
nismos?

Muchanga – Talvez os meca-
nismos usados em 1977 que aca-
baram terminando em Roma no 
dia quatro de Outubro de 1992. 
Na minha óptica, é o único meca-
nismo que ficou.

Canal - Há quem diga que 
ninguém está interessado que 
o mecanismo de 1977 volte a 
funcionar, ou seja, não há mais 
condições para que isso volte a 
acontecer tão já …

Muchanga – Quem são essas 
pessoas que dizem que não há 

condições? Na minha óptica, são 
os tais que se beneficiam desta 
situação. São os tais que, quando 
estávamos a discutir a Lei de Pro-
bidade Pública, diziam que esses 
deputados que renunciaram com-
pulsivamente deviam ser perdoa-
dos porque já tinham mandatos. 
Portanto é preciso termos muito 
cuidado quando se fala de futuro. 

Primeiro, é preciso procurar sa-
ber quem é essa pessoa com quem 
você fala, a quem serve, que bene-
fícios tem deste estado das coisas. 

Mas a verdade é uma: o povo 
neste momento não estaria inte-
ressado numa guerra igual àquela 
que durou 16 anos mas eu acredi-
to que pela experiência do próprio 
país e pelo conhecimento que se 
tem, se a guerra começar não 
vai durar nem sequer seis meses. 

O assunto vai ser resol-
vido o mais cedo possível. 

Temos exemplo daquilo que 
aconteceu com Israel e o Ha-
mas em que a guerra não du-
rou nem sequer três semanas.

Canal – E de que é que a Re-
namo está à espera?

Muchanga – Para quê?

Canal – Para liderar a tal 
mudança?

Muchanga – A Renamo já está 
a trabalhar no processo de mu-
dança. 

Canal – O que neste momen-
to está a fazer a Renamo?

Muchanga – Isto que estou 
a fazer aqui (conceder esta en-
trevista) faz parte da estratégia. 
É preciso que as pessoas per-
cebam quais são as consequên-
cias que hão-de vir deste tama-
nho abuso que está a acontecer. 

Por exemplo, aquelas agres-
sões que foram feitas contra des-
mobilizados de guerra. O que é 
aquilo? É grave. E o mais grave é 

que foram feitas por pessoas que 
recebem mal, a quem foram des-
contados três dias de salário para 
apoiar as vítimas das cheias, en-
quanto os membros do Governo 
só descontaram um dia de salário.

Canal – Então para si a mu-
dança em Moçambique só pode 
acontecer por via de guerra?

Muchanga – Sim. Só vai 
terminar a tiros. E mais, vai 
acontecer uma coisa interes-
sante que vocês nunca viram. 

Vai acontecer aquilo que está a 
acontecer na Síria, em que a con-
fusão quando começar as pessoas 
vão pensar que é uma brincadei-
ra. Mas as pessoas que eles pen-
savam que eram “braço direito” 
é que se vão virar contra eles.

 Por isso não espero que seja a 
Renamo a começar. As coisas vão 
começar dentro da Frelimo, uma 
vez que quando você desconta 
300 meticais a um polícia que re-
cebe três mil meticais está fazer 
o quê neste processo? Claro que 
está a lhe tirar três dias de salário, 
mas quem governa, quem sabe 
porque é que há cheias, quem 
recebe donativos, desconta só 
um dia de salário. O que é isso?

“Não há nenhum lugar no 
país onde encontra pessoas 

satisfeitas”

Canal – Tem esperança de 
um dia as coisas virem a mudar 
para o bem de todos os moçam-
bicanos?

Muchanga – Eu tenho conver-
sado com as pessoas, incluindo 
com os tais polícias que andam 
com os canhões de água a fingir 
que estão a servir o regime. Con-
verso muito com eles. Eles estão 
neste momento satisfeitos porque 
hoje estão a testar o equipamento, 
mas amanhã eles próprios senti-
rão que as coisas devem mudar. 

O que nós pretendemos neste 
país é que seja dirigido por pes-
soas comprometidas com a mu-
dança real. O povo precisa de ter 
esperança digna, ter o mínimo 
para poder viver e não podemos 
continuar a viver da mesma mi-
neira que estamos a viver agora.

Não há nenhum lugar no país 
onde você encontra pessoas 
satisfeitas, se não os ladrões.

Canal – Os cidadãos, no ge-
ral, o que é que devem fazer 
para poderem melhorar o país, 
na sua óptica?

Muchanga – O que os cida-
dãos, no geral, devem fazer é 
aderir e apoiar todos aqueles que 

clamam pelas mudanças.

Canal – Quem são esses que 
clamam pelas mudanças?

Muchanga – Parte deles são 
vocês Imprensa, sobretudo aque-
la que sabe denunciar os escânda-
los do regime, sabe indicar com 
clareza quem é que está errado e 
não aqueles que andam a apalpar 
o abcesso, ou seja, que dão enten-
der que as coisas vão mudar por 
si próprias enquanto por si pró-
prias as coisas nunca vão mudar. 

Aliás, a Renamo andou nes-
sa de que a Frelimo vai mudar 
e agora já atingimos 20 anos de 
paz e já vamos às quintas eleições 
e não há maturidade nenhuma. 

Canal – O que devemos espe-
rar da Renamo nos próximos 
dias?

Muchanga – O que deve-se 
esperar da Renamo nos próximos 
dias? É uma Renamo forte, res-
ponsável e comprometida com o 
povo.

Canal - O que isso significa 
na prática, agora a Renamo 
não é forte, responsável e com-
prometida com o povo?

Muchanga – Isso significa, 
por exemplo, que a Renamo 
prometeu agora que não vai às 
eleições. Então, a Renamo tem 
que materializar o seu plano de 
impedir que não haja eleições.  

Essa coisa de a Renamo não 
participar nas eleições tem que 
ser traduzida em travar que haja 
eleições, ou seja, mudar aquele 
discurso de que “enquanto o cão 
ladra, a caravana passa”. Agora, 
o suposto cão tem que conseguir 
travar os membros da caravana. 

Canal – Mas há alguma 
questão que, na sua óptica, de-
víamos ter abordado durante a 
entrevista mas que não foi?

Muchanga – Eu gostaria de 
voltar a apelar para o facto de 
que as pessoas que estão legi-
timadas para terem armas, não 
as usas para andar a aniquilar o 
povo como é o caso da vergo-
nha que está ser feita contra os 
desmobilizados porque se o pri-
meiro-ministro acha que é uma 
entidade legalmente instituída, o 
presidente da Republica também, 
peguem na Intervenção Rápida 
para ficar no meio de modo a per-
mitir dialogar com os desmobili-
zados sem violência nenhuma. É 
assim como os dirigentes agem 
quando há um problema de gê-
nero. (Canal de Moçambique)
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