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Numa bela tarde de sol, um 

grupo de amigos juntou-se 

numa praia. Já não se viam 

á muito tempo… 
 

Olá Banana!! 

Estava a ver que 

não chegava cá 

hoje!  

Olá Laranja! Porque 

demoraste tanto? Eu 

que venho de mais 

longe e fui a primeira 

a chegar. 

 Mas então de 

onde vens? 
 

Eu vim da  

América do Sul!  

Muitas pessoas confundem-

me com minha prima, a 

Banana da Madeira. Mas 

como eu sou a mais 

baratinha, sou a mais 

consumida. E tu? 

 

Eu vim do Algarve! 

Sou bem portuguesa!  

E como conseguiste 

chegar até aqui? Eu 

vim de camião. 
 

Pois. Eu tive que vir de 

avião. É um meio de 

transporte mais poluente, 

mas é o mais rápido. Olha 

que eu tive que 

atravessar um oceano! 

Não é fácil… 

A banana foi a primeira a chegar. Mas a laranja veio 

logo a seguir. 

A banana ficou muito triste por perceber que o seu 

transporte polui muito o ambiente. A laranja ao 

perceber essa tristeza, tentou animar banana! 

 

Não fiques triste! Pelo 

menos não precisamos ser 

embaladas! A nossa casca 

protege o nosso fruto! E o 

melhor… ainda se pode 

aproveitar a casca para 

fazer compotas! 

As duas foram procurar os restantes amigos, pois 

estes nunca mais chegavam… 

 

Tens razão! Mas 

talvez pudesse dar o 

lugar à minha prima 

da Madeira. Sempre é 

de mais perto! 
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E assim seguiram as quatro amigas, para os seus mini minimercados, supermercados e hipermercados, onde serão compradas e chegarão a casa de muitos portugueses. 

Entretanto, no parque da Cidade… 

 

E aí maçã? 

Como está você? 

Estou estranhando 

este clima, no Brasil 

estava mais calor! 
 

Olá papaia! 

 Estou bem, pronta para ir 

para os mercados! 

Pois, tu gostas de climas 

mais tropicais, mas aqui em 

Alcobaça ainda não 

entrámos no Verão! 

 

Epa, vieste de 

bem longe! 

À quanto tempo 

já foste colhida?  

 

Bem, a gente começa 

nascendo em Maio e 

vamos sendo colhidas 

nos meses seguintes 

até Outubro! 

 

Ó maçã, você já viu como somos tão 

diferentes? Eu, por exemplo, sou 

cor de laranja porque tenho muito 

caroteno e vitamina A, que faz tão 

bem aos olhos!! Para não falar na 

quantidade de água, né… 

 

Tens toda a razão Papaia! Eu 

sou constituída por muita água, 

vitaminas e se for consumida 

com casca fornece imensa 

fibra!  

 

Eu cá sou rica em Vitamina C! 

No início do ano, em Janeiro, 

já começo a ser consumida. 

Dizem que é para prevenir as 

constipações! 

A banana e a laranja encontraram as suas 

amigas e integraram logo na conversa! 

 

 

Somos todas muito 

gostosas! Cada uma à sua 

maneira. Mas acho melhor 

ir indo para os nossos 

mercados. Aqui não fazemos 

bem a ninguém! 

Eu estou disponível o 

ano inteiro! Sou muito 

rica em hidratos de 

carbono e potássio! Os 

desportistas adoram-

me! 


