
 O dia em que o oleão chegou ao Bairro das Flores: 

 Era uma vez uma menina chamada Mia. A Mia mudou de casa 
recentemente. Os seus pais abriram um restaurante no Bairro das Flores. Era 
um bonito bairro e com pessoas muito simpáticas. 

 A Mia era a responsável pela reciclagem do restaurante. Certo dia, os 
garrafões destinados a guardar o óleo já usado estavam cheias e como sempre, 
a Mia ia deposita-los no oleão. Pelo menos assim pensava a Mia. No entanto, 
quando chegou à ilha dos ecopontos daquele bairro reparou que não havia 
oleão. De volta ao restaurante, Mia cruzou-se com um senhor muito bem-
parecido e simpático que percebeu que a Mia ia com cara de poucos amigos e 
resolveu perguntar: 

- Desculpe menina, está tudo bem consigo? Parece um pouco aborrecida! 

- Acabo de sair da ilha de eco pontos e descobri que não há oleão!!!! Como é 
que é possível? 

Surpreso o senhor simpático perguntou: 

- Oleão? O que é um Oleão? Já agora chamo-me João Marcelo e sou o 
presidente desta cidade. E tu como te chamas? 

- Eu sou a Mia e mudei-me recentemente para este bairro. Muito gosto em 
conhece-lo! 

- E agora que já nos apresentamos podes explicar-me o que é o oleão? 

- O oleão é um ecoponto onde se coloca o óleo já usado. E que depois é 
reaproveitado! – Explicou a Mia. 

- Desconhecia por completo a existência desse ecoponto! Mas parece uma 
excelente ideia. Vou resolver este assunto o quanto antes. 

 Não foi preciso muito tempo para chegar o oleão à ilha de eco pontos do 
Bairro das Flores. E foi numa das suas idas à ilha de eco pontos que a Mia 
descobriu que aquele oleão não era um oleão qualquer. Era um oleão muito 
especial. Ele conseguia falar! 

- Olá Mia! 

- Mas quem é que falou?!!! – Gritou a Mia assustada! 

- Sou eu, o oleão! Mas, por favor, não te assustes! Eu não faço mal a ninguém!  

- Mas como é que tu consegues falar? 

- Nem eu sei explicar porquê! Nunca me tinha acontecido antes! Só depois de 
teres despejado o teu óleo usado no meu contentor é que percebi que conseguia 
falar! – tentou explicar o oleão! 

- Quer-me parecer que temos aqui um oleão muito especial!!! 

- Pois… ainda por cima eu sou uma menina!!! 

- Uma menina?!!! – Perguntou a Mia ainda mais surpreendida. 

- Sim, sou a Oleana! Muito prazer em conhecer-te Mia! 



- Sempre a ser surpreendida! O que vai acontecer a seguir?!!! Não me digas que 
também tens superpoderes?!!! 

- Agora que falas nisso, não sei se é bem um superpoder, mas consigo 
transformar o óleo usado em novas energias! Até consegui criar uma máquina e 
algumas máquinas ajudantes para criar combustíveis sem prejudicar o ambiente. 

- A sério?!!! De verdade?!!! Podes explicar melhor?!! 

- Sempre que o meu reservatório de óleo usado fica cheio a máquina “super 
2022” leva-o e não me perguntes como, mas ela consegue transformar esse óleo 
num combustível super especial que não polui!  

- Uauuuuu!!! Isso é espetacular! E esse combustível pode ser usado onde? 

- Em todas as máquinas e veículos que precisem de gasóleo ou gasolina para 
funcionar! Este super combustível 3000 é o melhor substituto! 

- O melhor de todos mesmo! Não faz poluição durante o seu fabrico e não polui 
quando está a ser usado! Fantástico! – disse a Mia ainda muito admirada com 
tudo o que lhe estava a acontecer!  

 No caminho de regresso ao restaurante a Mia não parava de pensar em 
tudo o que lhe acabara de acontecer. “Um oleão, ou melhor, uma oleã, que 
consegue produzir um combustível não poluente?!!! Isto parece notícia de 
telejornal! “ 

 Mal acabou de dizer a palavra telejornal, Mia teve uma excelente ideia! 
Resolveu falar com o presidente João Marcelo. De certeza que ele conhece 
alguém que me pode ajudar a divulgar este fenómeno! É claro que o senhor 
presidente não podia ficar indiferente a tal acontecimento!  

 Nessa mesma noite o Bairro das Flores foi notícia: 

“Bairro das Flores possui o melhor ecoponto do país e quiçá do Mundo!!! Menina 
descobre que o oleão do seu bairro possui a capacidade de produzir 
combustíveis não poluentes!” 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



 


