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Junto da casa do Miguel e da Leonor, no Bairro da Paradela, em 

Santo António dos Cavaleiros, havia um jardim com um lago. Era 

nesse jardim que ao final da tarde quase todos os moradores se 

juntavam na conversa. 

O Miguel e a Leonor ficaram espantados com o que viram:  

A água estava suja e com cheiro desagradável. Tinha embalagens 

e sacos de plástico a boiar. A água além de escura parecia ter 

algo estranho à superfície.  

O Miguel, que se preocupava com a proteção do nosso Planeta e 

era muito atento disse logo: 

Miguel - A minha professora fez uma experiência com água e 

gordura e no final a água ficou com este aspeto. É óleo…de 

certeza que tem a ver com o que as pessoas deitam nos 

canos/esgotos de casa. Com certeza não devem saber que existe 

Oleão! 

Leonor - Oleão? O que é isso? 

Miguel - Não me digas que também não sabes? 

É um equipamento de recolha seletiva de óleos alimentares 

usados que são transformados em sabão e biodiesel protegendo o 

ambiente. 

Leonor - Como conseguem os peixes viver assim? 

Miguel - Pois não conseguem! Ficam muito doentes com esta 

poluição. Sabes Leonor, que o óleo ao ser transformado em 

energia, permite a todos nós uma mobilidade mais sustentável. 

A Leonor ficou tão sensibilizada com o que viu e ouviu, que assim 

que chegou a casa ensinou a toda a família o que fazer com os 

óleos alimentares usados. 

E a sua família que já reciclava o papel, o vidro, e as embalagens 

nos devidos ecopontos passou também a usar o oleão. 
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Mas esta mensagem tão importante não pode ficar só nas suas 

casas, e depois de muito pensarem os dois amigos resolveram 

divulgar esta informação também pelo seu bairro. 

Deitaram mãos à obra e fizeram lindos folhetos que foram 

colocar em todas as caixas do correio. 

Não demorou muito tempo até que a mudança de comportamento 

dos moradores do bairro se refletisse na qualidade da água do 

lago. 

Agora o lago está com a sua água límpida, com peixes a nadar e 

até lá mora uma família de patos. 

O local passou a ter o encanto que outrora teve e agora…todos os 

dias, no final da tarde todas as famílias se juntam para 

conversar. 

É uma alegria ver os peixes a saltar, os patinhos a nadar e as 

crianças a brincar. 

Numa tarde, a grande mudança aconteceu…os moradores ao 

aproximarem-se do lago aperceberam-se de alguma agitação, e 

começaram a ouvir vozes a dizer: 

Moradores - O Oleão ganhou vida! O Oleão ganhou vida! Ele está 

a falar! 

Oleão – Aproximem-se e juntem-se a mim! Vamos proteger o 

nosso planeta, vamos encaminhar os resíduos para os locais 

corretos. Só nós podemos mudar o Futuro e cuidar da nossa 

Terra. Todos os resíduos que a mim chegarem eu irei 

transformar em Energia. Esta energia é importante para 

conseguirmos poupar recursos. 

Moradores – Estamos contigo e iremos ajudar-te. 

Oleão – Todos juntos seremos a solução para que o nosso Planeta 

não fique doente. 

Nesse ano o Oleão, foi reconhecido pelo presidente da Junta de 

Freguesia como a entidade merecedora do prémio anual para a 
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mudança e para a sustentabilidade. Na entrega do prémio, o 

presidente fez um bonito discurso e comprometeu-se a mandar 

construir ecopontos e oleões para todos os bairros da freguesia. 

 

 


