O sr. Manuel foi denunciar ao líder sobre a atitude tomada pelo Sr.
Francisco ao entregar a sua ﬁlha Fátima para se casar com um adulto.
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A polícia junto com o Líder comunitário, resgataram a Fátima das mãos do Sr. Abu,
durante a cerimónia do casamento que estava a ser celebrada pelo líder da Aldeia do Sr.
Abu. A Fátima feliz, agradeceu e abraçou a todos que a salvaram.
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Bom dia. Eu sou o
Francisco, estes são os
meus ﬁlhos, o Paulo que
tem 10 anos e a Fátima de
15 anos. Viemos em busca
de um lugar seguro para
vivermos.

Bom dia, sejam bemvindos a nossa Aldeia
“Esperança para Cabo
Delgado”.
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Bom dia e
bem-vindos.
São apenas 3
pessoas? E a
mãe das
crianças?

Dias depois...

Infelizmente a minha esposa Catija,
desapareceu quando fomos atacados e
fugíamos para as matas, até agora não
sabemos do seu paradeiro.

Já encontrei
a minha
próxima
esposa!!

Por favor pai, não quero ir!
Deixe-me ficar, ainda quero
continuar com os estudos.

Senhor Abu, ela
ja lhe pertence,
leve-a!

Lamento. Espero que
ela tenha encontrado
um abrigo seguro.
Muito obrigado
por nos
receberem.

Oh Sr. Abu, será que
poderia ajudar-me a
encontrar um trabalho?

Mas ela é
pequena. Não vou
ter problema?

Ainda na Aldeia Esperança para Cabo Delgado, o Sr. Francisco alegra-se com o
casamento da sua ﬁlha e decide contar ao seu vizinho, o Sr. Manuel, que ﬁca
indignado com a atitude.

Não vejo o motivo de tanto
desespero. A sua ﬁlha já é
bem crescida e pode muito
bem dar-lhe muita riqueza;
isso se ela casar comigo!

Que crueldade!!!.
Vender a própria
ﬁlha menor de idade.
Tenho que denunciar
isto ao líder
comunitário !!

Nada disso, eu sou chefe
aqui. Eu vou mudar a sua vida
e vou encher o senhor de
riqueza que irá esquecer
todo o sofrimento que
passou…
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