
               Os heróis da água 
 

Numa linda tarde de verão a Maria estava com o Salvador, o seu melhor amigo. 

Estavam a brincar no quarto com os legos, quando a mãe da Maria os chamou 

à cozinha. Ela pediu-lhes que fossem colocar o saco do lixo no contentor, que 

fica ao fundo da rua. Quando estavam prestes a pôr o saco no lixo indiferenciado, 

ouviram uma voz a sair do saco. Uma voz muito fraquinha e aguda. Abriram o 

saco e aperceberam-se de que era o frasco de óleo que estava a falar. Tiraram 

o frasco de óleo do saco e ele disse-lhes: 

-Preciso de ajuda! De muita ajuda! Por favor ajudem-me, é urgente, muito 

urgente. 

-Calma, calma! O que se passa? Porque estás tão stressado? – perguntou a 

Maria. 

-Por minha causa a água está a ser contaminada, pois as pessoas deitam o meu 

líquido para a pia, para o lavatório ou colocam-me no contentor comum. O que 

elas fazem contamina a água, pois basta 1 litro de óleo para contaminar 25 mil 

litros de água. -disse o frasco. 

-A culpa não é tua! -exclamou o Salvador. 

-Nós temos que arranjar uma solução para este gravíssimo problema! -afirmou 

a Maria. 

Os dois meninos lembraram-se de falar com a mãe do Salvador, pois esta 

trabalha na Câmara Municipal. Ela conseguiu arranjar cartazes que eles 

distribuíram aos colegas na escola, para os sensibilizar para o problema. Os 

meninos não estavam ainda completamente satisfeitos e resolveram escrever 

uma notícia para o jornal da sua cidade, para alertar todas as pessoas. Os 

cartazes diziam para as pessoas colocarem o óleo usado numa garrafa PET ou 

num frasco de vidro e deitarem no oleão. Na notícia a Maria e o Salvador 

informaram as pessoas que a Prio estava a dar a quem pedisse um “mini oleão” 

que depois podia ser depositado sempre que estivesse cheio.  

Depois da notícia sair, a funcionária da Prio disse à Maria e ao Salvador que 

muitas centenas de pessoas tinham levantado um “mini oleão”. O esforço dos 

meninos resultou e a partir de então começaram a ser conhecidos como os 

“Heróis da água” e o mundo ficou melhor. 


