Aventuras de João Sem Medo
de José Gomes Ferreira

Nas passadas férias de Natal, após uma
proposta da minha professora de Português,
decidi ler o livro Aventuras de João Sem
Medo, escrito por José Gomes Ferreira.
Esta história fala de João, um rapaz
corajoso e aventureiro, que vivia com a sua
mãe numa aldeia em que todos os habitantes
choravam por tudo e por nada, durante todo
o dia.
A certa altura, farto da tristeza que
dominava a sua terra, João Sem Medo
decidiu saltar um Muro situado perto da
sua aldeia, “em redor da Floresta Branca,
onde os homens, perdidos dos enigmas da
infância, haviam instalado uma espécie de
Parque de Reserva de Entes Fantásticos”.
E assim começaram as suas aventuras.
Depois de saltar o Muro, João deparouse com várias situações e obstáculos. Em
primeiro lugar, teve de escolher entre o
caminho do Bem (onde teriam de lhe cortar
a cabeça, para parar de pensar) ou o do Mal
(que ele preferiu).
Por consequência da sua escolha, mais

tarde, foi transformado em árvore, andou
num gramofone com asas, visitou uma terra
onde se fazia tudo ao contrário e conheceu,
entre outras personagens típicas de histórias
de fantasia, uma fada que realizava todos os
seus sonhos, mas apenas por alguns minutos.
Passado algum tempo, já cansado e com
saudades da sua mãe (e das suas comidas),
João Sem Medo decidiu regressar à sua
aldeia, onde, agora, o seu objetivo era acabar
com o hábito de chorar de manhã à noite.
Na minha opinião, o autor, com este
livro, pretende transmitir que não devemos
ter tantos medos e que é necessário sermos
mais corajosos, tal como João Sem Medo.
Eu gostei muito desta obra e recomendo
a sua leitura, pois é fácil, interessante e
divertida, principalmente para quem gosta
de aventuras.
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