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A Polícia da República de Moçambique (PRM), na Matola, deteve um indivíduo de 30 

anos de idade em conexão com a violação sexual e assassinato de uma criança de sete 

anos de idade no bairro Infulene “D”, no município da Matola, província de Maputo. 

A vítima, cujo enterro aconteceu nesta terça-feira (13), foi dada como desaparecida pelos 

pais, durante o regresso da escola. Mas, infelizmente, a mesma foi encontrada sem vida e 

supostamente com sinais de estupro, na manhã do último domingo (11). 

O corpo teria sido descoberto num saco e não muito longe da casa dos progenitores. Das 

investigações feitas, as autoridades policiais apuraram que o crime foi cometido por três 

indivíduos, por sinal conhecidos naquela zona onde vivem num quarto arrendado, há 

pelo menos quatro meses. 

A. Pinto é o único detido na 7ª. esquadra da PRM, no bairro de T-3 e os seus presumíveis 

comparsas estão foragidos. 

No primeiro interrogatório policial, o jovem, pedreiro de profissão e pai de uma miúda 

de 10 anos de idade, negou ter estuprado a vítima e argumentou que não a conhece. 

Porém, assumiu que no dia dos factos ele esteve a consumir bebidas alcoólicas nas 

proximidades com os amigos. 

Segundo Fernando Manhiça, porta-voz do Comando Provincial da PRM, na Matola, os 

três suspeitos violaram a criança e asfixiaram-na porque receavam que a mesma os tinha 

reconhecido. 

Consumado o acto, eles abandonaram o corpo e continuaram a embebedar-se, enquanto 

planeavam como se livrar dele. Volvidas algumas horas, eles retornaram e dirigiram-se a 

uma casa próxima onde pediram um saco para supostamente recolher lixo. 

Pinto e os comparsas já estiveram detidos na Cadeia de Máxima Segurança, vulgo B.O, 

por prática de outros crimes, de acordo com o agente da lei e ordem. 
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