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“O Oleão Chegou ao Bairro…” 

 

Era um dia perfeitamente normal no Bairro dos Ecopontos! Estava um dia solarengo e 
os Ecopontos viviam felizes, pois finalmente as pessoas começavam a Reduzir, 
Reutilizar e Reciclar…Mas ainda não era suficiente… 

Subitamente, começaram a vislumbrar algo ao longe que não conseguiam identificar, 
mas que aos poucos se aproximava… Os Ecopontos começaram a ficar curiosos, mas 
também inquietos e algo receosos.... O pobre Pilhão até se escondeu entre o Papelão e 
o Vidrão! Tremia como varas verdes… 

Amarelão (a sussurrar para os outros) – Quem será aquele? Nunca vi por aqui! Vem 
muito animado! Que quererá? 

Os outros fazem um ar de espanto, pois também não conseguiram identificar o 
elemento que aos poucos começava a ganhar forma! 

- Olá, malta! – Cumprimentouo novo elemento todo entusiasmado! 

- Quem és tu e o que vens fazer ao nosso bairro? Aqui não há espaço para ti! – 
Retorquiu o Vidrão numa tentava de afugentar aquele objeto estranho! 

- Calma, amigos! Eu venho integrar este Bairro! Não me reconhecem?! – Questionou. 

Os outros olhavam uns para os outros com um ar de interrogação! 

- Francamente, não estamos a ver quem tu és e o que pretendes do nosso Bairro! – 
respondeu agora o Amarelão que começava a ficar sem paciência. 

- Estão todos muito nervosos e eu sou mais um amigo do ambiente! Sou o OLEÃO! 

Os Ecopontos ficaram boquiabertos a olhar uns para os outros com ar atónito! 

-OLEÃO?!!!!! – Retorquiram todos em simultâneo. 

O Oleão continuou: 

- Sim, sou o Oleão e recolho os óleos alimentares que depois são transformados em 
energia! Infelizmente, são poucos os que sabem da minha existência e 
potencialidades. Aliás, viu-se pela vossa reação! (faz um riso de troça). 

Os outros começaram a sentir-se envergonhados por desconhecerem que era possível 
reciclar o óleo e, mais importante, transformá-lo numa nova fonte de energia! 

- Mas, os óleos podem ser reciclados?! – Perguntou curioso o Pilhão que ganhou 
coragem e saiu do seu esconderijo! 

- Claro, amigo! Mais, depois de reciclados, os óleos são utilizados na produção de 
combustíveis avançados! Já imaginaram o bem que pode fazer ao nosso Planeta?! Com 
um simples gesto finalmente temos mais uma solução para uma mobilidade mais 
sustentável! 
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- E as pessoas sabem do teu poder, Oleão? – perguntou o Vidrão. 

- Não, por isso estou aqui! Sabiam que só 10% do óleo alimentar usado pelos 
portugueses vai para o oleão?!!!!! Sabiam que 1 litro de óleo polui 1000000 litros de 
água?!!!!. 

O Oleão dizia isto de forma explosiva e os outros Ecopontos começavam a ficar 
assustados, preocupados e tristes… 

- Mas, afinal, tu manuseias material muito perigoso! – Constatou o Vidrão! 

- Não, o perigo está no mal que as pessoas fazem ao planeta! Eu só reciclo óleo 
alimentar! Nada de óleos dos motores, óleo lubrificante ou outros resíduos – 
Respondeu o Oleão! 

- Realmente, é tudo muito preocupante e triste! – Disse o Amarelão. É assim tão difícil 
reciclar óleo alimentar? 

- Não! Facílimo! Primeiro tem que se deixar arrefecer o óleo; depois, verte-se o líquido 
para uma garrafa de plástico com a ajuda de um funil; a seguir, é preciso verificar se a 
garrafa está bem fechada e, por fim, colocá-la aqui! – Concluiu o Oleão todo vaidoso! 

O Vidrão tomou a palavra e disse para todos: 

- Amigos, temos que ajudar o nosso novo camarada! Afinal, a salvação do nosso 
planeta pode passar pela produção desta nova energia! O que podemos fazer, amigo 
Oleão? 

Os outros Ecopontos aplaudiram o Vidrão e prontificaram-se de imediato para ajudar! 

- Bem – disse o Oleão - primeiro preciso de me dar a conhecer! O que acham? 

- Já sei – disse o Pilhão todo entusiasmado – vamos colocar cartazes para chamar a 
atenção com frases muito apelativas! Depois podemos decorar o bairro todo com 
esses placards! Também podíamos passar as mensagens na nossa RadioBairro!  

- Além disso, podemos fazer uns folhetos e colocar nas caixas de correio – Continuou o 
Papelão! 

Estavam todos a ficar entusiasmados e o Oleão ainda mais por ter finamente a ajuda 
que tanto precisava! 

Os amigos meteram mãos à obra e aos poucos começaram a aparecer cartazes com 
várias frases: “Se o óleo reciclar, nova energia vai criar”;“Se reciclares o óleo, vais usar 
menos gasóleo”; “O Oleão espera pela tua ação”! 

O Oleão ainda teve mais uma ideia genial: fez um pequeno refrão que começou a 
passar frequentemente na RadioBairro: 
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Energia está a desperdiçar 

Se o óleo não reciclar! 

Está na sua mão, 

É só chegar ao Oleão! 

 

Os folhetos ajudaram a esclarecer as pessoas e aos poucos em Portugal os números 
começaram a ser outros! Decorridos 5 anos, 80% do óleo alimentar já era utilizado 
para a produção de biocombustíveis avançados! 

Afinal, ainda havia esperança para o Planeta Terra e para o Homem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


