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O PIRATA JOÃOZINHO É TÃO FEROZ
QUE NINGUÉM OUSA LEVANTAR-LHE A VOZ.
ASSIM QUE ELE SE FAZ AO MAR,
OS OUTROS PIRATAS COMEÇAM A DISPERSAR…
O que acontece quando um feroz pirata sobe ao mastro
do seu navio e, em plena aventura, a mãe o chama para ir lanchar?

■ Temática: aventura imaginária.

A ilimitada capacidade da imaginação infantil para que qualquer

■ Idade recomendada: pré-leitores.

coisa se transforme num objeto de brincadeira e fruição está

■ Aspetos a destacar: rimas, dinamismo; brincadeira,

presente neste livro da dupla criativa formada por Ricardo Alcántara
e Gusti. “O pirata valente” é já um clássico com 30 anos
que continua a estimular a fantasia dos mais pequenos através
das divertidas rimas de uma trepidante peripécia que, sem sair
de casa, convida o leitor a sulcar os mares em busca de façanhas
e tesouros.
A história do pequeno Joãozinho lembra-nos o intrépido Max
de “Onde vivem os monstros”, de Maurice Sendak,
e “O pirata Pata de Lata” de Oli e Ramón Trigo.
As ilustrações participam do dinamismo literário por meio
de traços ágeis e cenários esquemáticos suavemente coloridos,
onde o protagonista não para quieto: lança-se de uma corda,
maneja o leme e a espada… De destacar ainda é a habilidosa
e expressiva proposta para refletir a passagem da ficção
à realidade que, longe de perturbar o ritmo da narrativa,
reforça-a em intensidade e humor.

imaginação, fantasia; do ilustrador de “Tenho
uns pés perfeitos” (Kalandraka).
■ Pré-visualização do livro:

https://issuu.com/kalandraka.com/docs/opirata-valente-pt
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