
O Oleão chegou ao bairro 
 

A girafa e a zebra andavam à procura do amigo leão, o rei da selva, quando se perderam e 

foram ter ao Bairro dos Ecopontos. Quando lá chegaram havia algo estranho no chão e 

começaram a sentir um forte cheiro a batata frita, panados e rissóis de camarão. De repente 

começaram a escorregar e de tanto patinar foram contra três caixas coloridas, uma verde, 

outra azul e outra amarela.  

“CATRAPUUM!” - som dos animais a bater nos ecopontos. 

Girafa e Zebra: “mas o que se passa aqui? Que caixas são estas?”  

Girafa e Zebra: “Espera, será que o leão se escondeu aqui?” 

Girafa e Zebra: “Deixa ver! óóó-leão, óóó-leão, óóó-leão”.  

Vidrão: “Mas afinal, que barulheira vem a ser esta?” 

Girafa e zebra: “Nós andamos à procura do nosso amigo leão!” 

Ecopontos: “Mas que leão? Aqui não há nenhum leão, só temos o vidrão, o embalão e o 

papelão! E também temos o nosso amigo pilhão, um grande sabichão, que foi em missão à 

procura de uma solução para esta confusão.  

As duas amigas dizem uma para a outra: “Em missão? Então espera lá… será que o nosso 

amigo leão foi com o pilhão em missão? olha, já que estamos a falar em confusão, podes 

dizer-nos o que andaram a colocar no chão do bairro, que isto está tão escorregadio?” 

Ecopontos: Pois, foi para resolver esse problema que o nosso amigo pilhão foi em missão à 

procura do oleão, porque temos que arranjar algum sítio onde colocar esta gordura toda 

porque andamos aqui todos a patinar, e qualquer dia já nem banho conseguimos tomar.  

No meio da reunião, aparece o pilhão acompanhado do leão que traz às costas o oleão.  

Em uníssono gritam todos “óóó-leão, óóó-leão!” 

Girafa e a zebra: “Mas…espera lá, és tu que vais resolver todo este problema, leão?”   

Leão: “Eu? Eu não! Mas então quem é que vocês estão a chamar?”  

Pilhão: “Estão a chamar quem trazes às costas, o oleão, que é quem nos vem ajudar! O oleão 

veio connosco para completar esta missão, vai recolher todo o óleo alimentar para nos livrar 

desta gordura e melhorar a qualidade da nossa água, e ainda transformá-lo em combustível 

mais amigo do ambiente (biodiesel).    

Girafa e zebra: “Aahhhh, que engraçado!! E nós a pensar que o herói ias ser tu leão, mas 

sabes, não faz mal, porque para nós continuas a ser o nosso rei!” 

  


