


Há muitos anos atrás, 
aterrou a sua nave, numa 
pequena cidade, uma 
jovem  extraterrestre que 
se chamava Joana Amor.  
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A pequena extraterrestre 

vinha numa missão ao 
planeta Terra para 
encontrar um coração e 
um livro . 
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O seu pai estava muito 

doente e precisava de um 
poderoso coração para se 
salvar. 
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Então a Joana Amor, 

como era muito corajosa, 
viajou sozinha até ao 
planeta Terra a fim de 
cumprir a sua missão. 
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Pelo caminho Joana 

Amor encontrou um velho 
amigo chamado João Flor 
e pediu-lhe ajuda . 
 
 

6 



Contou-lhe que o seu pai 

estava muito doente e 
que precisava, 
urgentemente, de 
encontrar um poderoso 
coração para se salvar. 
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João Flor era muito 

brincalhão, mas era muito 
preocupado com os seus 
amigos,  por isso,  
ofereceu-se de imediato 
para ajudar a Joana Amor. 
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Seguiram o caminho 

através das indicações 
que o pai de Joana Amor 
escrevera num mapa 
muito antigo. 
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Depois de quatro horas de 
caminho e de 
ultrapassarem muitos e 
perigosos obstáculos, o 
caminho terminara numa 
falésia. 
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Aí viram o pássaro 

branco. Era enorme e 
muito desconfiado. João 
Flor sabia que o pássaro 
branco guardava um 
tesouro e que não seria 
fácil enganá-lo. 
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Joana Amor, sabia falar 

muitas línguas, até as de 
alguns animais. Assim, 
contou  a sua missão ao 
pássaro branco. Este ficou 
bastante comovido e num 
voo rápido deixou cair 
mesmo por cima do João 
Flor o coração e o livro. 
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Felizes por terem 

encontrado um 
verdadeiro tesouro a 
Joana Amor e o João Flor 
regressaram a suas casas 
com a missão cumprida. 
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A Joana Amor ficou com 

o coração e o João Flor 
com o livro. 
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Mais tarde o João Flor 

escreveu um livro que 
ficou conhecido como a 
Aventura do João Flor e 
Joana Amor. 
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FIM 
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