
 
 

 

 

 

 A Senhora Rocha acordou e como todas as manhãs preparou-se, colocou 

o avental e foi para o mercado trabalhar. 

 O Senhor Kiwi da Nova Zelândia acordou e também foi vender para o 

mercado.

 
 

 

 - Vejam esta pêra-rocha, é do melhor que há! – exclamou a Sra. Rocha. 

 - Esqueçam as pêras, a nova tendência é o kiwi! – disse ainda mais alto o 

Sr. Kiwi. 

 - Você diz isso, porque não sabe o sabor maravilhoso e a saúde que nós, 

pêras, damos. Temos vitaminas, fibras, potássio... – explicou a D. Rocha. 

 - Nós os kiwis não temos nem gordura, nem colesterol, mas temos uma 

grande quantidade de antioxidantes e de vitamina C. – alegou o Kiwi. 

 - Os kiwis são apanhados no mês de maio. 

 - Há tanto tempo?! As pêras são colhidas este mês. Acredite! Puro e 

verdadeiro gosto. – acrescentou a Pêra. 

 

 



 
 - Já estou farto da discussão! Pelas características ambos somos ótimos. 

De onde vêm as pêras Sra. Rocha?  

 - Da região do Oeste deste país, de Portugal. Nós somos transportadas de 

camião e conservadas em caixas de madeira ou plástico. Distribuídas em hiper e 

supermercados, lojas de bairro e mercearias. E o senhor? 

 - Eu vim da Nova Zelândia com os meus amigos. Viajámos de avião e 

depois de camião. Somos conservados em transportes refrigerados, em caixas 

cuidadosamente colocadas em paletes. Podemos ser encontrados em frutarias 

tradicionais, hiper e supermercados. 

 - Afinal vocês poluem muito, porque são importados da Nova Zelândia e 

para a vossa conservação e transporte gastam muitos recursos. – conclui a D. Rocha. – 

Não são tão amigos do ambiente como eu. Devemos comer mais pêras-rocha. 

 - Então vamos os dois vender as suas pêras e ajudar o ambiente. – anuiu 

o Kiwi. 

 - QUEM QUER PÊRAS??????? 
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