
O Oleão chegou ao bairro 

 
 

– Muito bom dia, dentro de minutos dár-se-á a inauguração do primeiro oleão da 

freguesia de Benfica. O Sr. Presidente da República acaba de chegar num veículo movido 

a biodiesel. 

Marcelo Rebelo de Sousa saiu do carro com orgulho, mas nesse mesmo momento 

é atacado pelos repórteres ávidos de respostas.  

– Senhor Presidente... 

– Hoje... 

– Poderia... 

– Quando é que... 

– Calma! Quando me deixarem respirar, explicarei tudo! – exclama e afasta-se, 

levemente agastado, dos repórteres. 

Os repórteres afastam-se e apontam os microfones ao presidente, na expectativa. 

– Muito bem. Como sabem, hoje inaugurarei o primeiro oleão de Benfica. Ora, creio 

que a maioria de nós aprecia frituras. No entanto, para as fazer é necessário óleo, que, no 

fim, na maioria das vezes vai pelo cano abaixo – começa por explicar o Presidente. 

– E o que acontece ao óleo? – ouve-se ao fundo a vozinha de uma criança. 

– Pois bem, polui a água, danifica as infraestruturas e até pode originar pragas! – E, 

nisto, ouvem-se gritos de medo no meio da multidão. – Devemos, como veem, separar 

este lixo, e é por isso que aqui estamos – Marcelo é interrompido pelo ruído de uma 

camioneta a aproximar-se. 

– Esperem, acaba de chegar Olly, o oleão! 

A camioneta pára junto ao passeio e um homem abre a caixa, saindo de lá Olly, o 

oleão, triunfante e impante de orgulho. 

– Viva! 

– Chegou o Olly! 

O condutor da camioneta pega em Olly e pousa-o perto de outros quatro ecopontos, 

invejosos por Olly ser o novo centro das atenções. Olly recompõe-se e é cercado por 

pedralvinhas a segurar bandeiras. 

– Obrigado, obrigado – Olly agradece à multidão –, venho melhorar o ambiente 

aqui no bairro! 

– Mas como...? – sussurram vozes no meio da multidão. 

– Ora, com a vossa ajuda! – responde Olly, sorridente. – Por cada tonelada de óleo 

usado que não tem o destino do esgoto, evita-se a emissão de 14 toneladas de gases 

poluentes! Contudo, 1000 litros de óleo usado podem produzir até 980 litros de biodiesel, 

que é muito menos poluente do que o gasóleo. Devemos todos contribuir para o bem 

comum! Vejo também que muitos de vocês já trouxeram óleo em recipientes. 

– E para onde vai o óleo a seguir? 

– Para uma instalação de processamento, onde o óleo é transformado em biodiesel. 

A multidão faz uma fila para depositar o seu óleo no Olly. 

– Aqui!  

– Está frio e fechado? Se sim, podes pôr. Ah, só podem deixar aqui óleo de origem 

alimentar! Nunca óleo de motores! Uf! Juntos, podemos fazer a diferença, e esta começa 

em cada um de nós! Viva o ambiente! 

– Viva!! 
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