
 

 

O Oleão chegou ao bairro 
 

Era uma vez dois meninos, Bruno e Raquel. Estavam sentados num banco da 
rua do bairro quando avistaram um transporte de óleos a chegar. 

- Bruno, já viste o que vem lá? O que será? 

- Estou a ver, Raquel. Parece-me um daqueles camiões que transporta o 
óleo! 

O camião aproxima-se e apresenta-se: 

- Olá! Eu sou o Dome, o camião que transporta o óleo alimentar doméstico 
usado para o oleão que está mesmo no fim do bairro. 

- Vês Raquel, tinha razão! Ahahah! - respondeu Bruno, entusiasmado por 
acertar. 

- Tinhas mesmo, e que incrível que é. Nunca tinha parado para ver como isto 
acontecia. Anda, vamos ver! 

Os dois amigos ficaram radiantes por verem, pela primeira vez, como aquilo 
acontecia. 

- Repara no óleo a cair! - exclama Bruno. 

- Uau, que giro! Temos de voltar mais vezes. 
O Bruno e a Raquel voltaram para casa. Passaram alguns dias até Dome 
voltar a ver as duas crianças. Mal as vê pergunta: 

- Então meninos, voltaram para me ver? 

- Olá Dome, sim, viemos dar-te os parabéns por pertenceres à OAU -
respondeu Raquel. 

- Muito obrigada. Não é fácil, mas eu adoro trabalhar aqui! 

- Dome, sabes que processos é que os óleos lubrificantes recebem na 
fábrica? - pergunta o Bruno, cheio de curiosidade. 

- Desculpa, mas eu não sei, sou novo nisto… Mas sei quem vos pode 
explicar. Venham daí! 

Dome leva os dois amigos até à OAU e exclama: 

- Chegamos! Vamos ter com o Dr. Gonçalo. Ele está ali dentro, bora! 

- Quem é o Dr. Gonçalo?- pergunta Raquel. 

- Ele é quem dirige a fábrica. 
O Dr. Gonçalo vê que Dome chega acompanhado, mas não fica chateado, 
pelo contrário, recebe bem os convidados: 

- Olá Dome! Vejo que já fizeste novos amigos! 

- Sim, é verdade. 

Bruno não perde tempo e resolve colocar ao gerente da fábrica as suas 
dúvidas: 



 

 

- Olá Dr. Gonçalo! Será que pode explicar os processos dos óleos 
lubrificantes? 

- Claro! Então, para começar o Dome e os colegas transportam os óleos para 

aqui e oleões para as unidades de armazenamento. 

- Uau! - interrompe Raquel, radiante. 

- Depois aqui tratamos dos óleos que, potencialmente perigosos e mal 
constituídos, podem fazer mal ao ambiente e à nossa saúde. 

Bruno mostra-se agradado e agradecido não só pela explicação, como 
também pela fábrica: 

- Ainda bem que a OAU existe! 
As perguntas ainda não tinham acabado para o Dr. Gonçalo. Raquel ainda 
queria ficar a conhecer mais: 

- E quais são os tratamentos que fazer aos óleos? 

- Bem, os tratamentos dos óleos lubrificantes recolhidos são a sua 
regeneração, a sua reciclagem, mas também a valorização energética. 

- Oh não! Já é tão tarde! Temos de ir. Adeus, Dr. Gonçalo, muito obrigado 
pela disponibilidade, ficamos a saber muito mais! 

Os dois amigos voltam para casa felizes e, certamente, a saber muito mais 
sobre o trabalho incrível que fazem com os óleos.  
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