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Michele Minete tinha 18 anos de idade. De acordo com fontes, sua história de namoro começou 

aos 16, com Manuel Cossa, que na altura tinha 32. 

Manuel era casado e morava na África do Sul. Fontes disseram igualmente, que das vezes que 

vinha ao país mantinha encontros com Michele e, foi assim que aconteceu da última vez, na tarde 

da última segunda-feira, no bairro de Ndlavela, na Matola, uma vez que viviam em quarteirões 

próximos. 

Suspeita-se que a relação entre os dois não mais era saudável. Ao “O País” uma vizinha contou 

sobre o que terá ouvido na trágica tarde em que Michele foi morta. 

“Eu estava no quarto a preparar a minha filha. Primeiro começou a conversa entre eles e depois 

discutiram. Quando discutiram ele começou a bater e a violentar ela, e eu escutava tudo. Foi 

quando ouvi gritos dela a pedir socorro. Com isso fiquei assustada e fui ver se conseguia chamar 

vizinhos, sobretudo homens, para ir para lá porque eu tive medo. Mas não consegui. Preferi ir à 

casa de uma vizinha. 

Quando eu saía, ele me viu, e parece que voltou para levar algo e, de seguida, lhe vimos a correr; 

a vizinha suspeitou e quando fomos ao quarto dele ver, a janela estava cheia de sangue, o corpo 

no chão, e a cabeça de lado”, narrou a testemunha que pediu anonimato. 
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Após o sucedido, foi solicitada a polícia. Os homens da lei e ordem recolheram os vestígios para 

a investigação e levaram o corpo à morgue do Hospital Provincial da Matola (HPM). 

“A polícia está a desdobrar-se de modo a esclarecer este caso sobre o jovem que desferiu golpes 

fatais com recurso a uma arma branca, contra a susposta namorada. Já temos a identificação total 

do indivíduo. Facilmente poderemos neutraliza-lo”, garantiu ao “O País” Fernando Manhiça, 

porta-voz da Polícia na Província de Maputo. 

“Eu dizia para minha filha estude. A escola é o melhor namorado para ti e agora, vejam isto que 

aconteceu (…)” lamentou o pai da Michele, que se encontrava na morgue do HPM. 

Os restos mortais de Michele vão a enterrar esta quinta-feira. 
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