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Sobre o livro 

João-Flor e Joana-Amor são dois simpáticos caracóis 
que, embora irmãos, diferem muito um do outro. En-
quanto o primeiro gosta imenso de viajar, o segundo, 
por medo, nem por isso. 
Já cansado de viagens, João-Flor regressa para junto 
da irmã e resolve ficar a viver com ela para sempre numa 
amável e acolhedora árvore. Um dia, pelo Outono, o 
vento chega e leva com ele todas as suas folhas. 
Convencidas de que vão para um baile, estas nem 
olham para trás e depressa se esquecem da mãe-      
-árvore que tanto as acarinhou. Perante a tristeza e 
abatimento da árvore, os manos caracóis resolvem ir 
atrás delas e convencerem-nas a voltar. O que os leva 
a empreenderem uma grande viagem e à maior aven-
tura das suas vidas. 
Com a graça, simplicidade e sentido pedagógico que 
depõe em todas as suas histórias para crianças, Maria 
Rosa Colaço oferece-nos neste livro uma história lin-
díssima que, entre muitas outras coisas, nos ensina o 
valor da amizade. 

 

Sobre a autora 

Natural de Torrão, Alentejo, e nas-
cida em 1935, Maria Rosa Colaço 
desde muito cedo manifestou uma 
forte tendência para as Letras e o 
Ensino. Assim, foi muito nova que 
abraçou uma e outra carreira. Nas 
Letras, estreou-se com o livro 

Espanta-Pardais, em 1958, que desde logo se impôs 
à consideração do público leitor. No ensino, iniciou  
uma longa carreira onde, entre muitos aspectos, se 
distinguiu por um forte sentido pedagógico e uma 
acção notável, corrigindo e melhorando métodos de 
aprendizagem e inculcando nas crianças um maior 
interesse e gosto pela leitura. Falecida em 2004, 
deixou-nos uma vasta obra em que se fundem 
inteligentemente o real e o maravilhoso e em que, não 
obstante um olhar consciente das durezas da vida, 
persiste uma profunda alegria de viver. 

 

Destaques 

• Livro ilustrado a cores com belíssimos desenhos da multi-

facetada artista plástica portuguesa, Fátima Afonso; 

• Recomendado pelo Plano Nacional de Leitura (2.º ano de 

escolaridade). 
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