
Posto de Combustível Amigo do Ambiente Chega ao Bairro… 

 

Na televisão … 

 - Nesta manhã de sábado, foi relatada a queda de uma bomba que destruiu 

uma plataforma petrolífera no Golfo do México. 

Segundo fontes próximas ocorreu um erro na programação do trajeto, dando 

origem a um brutal acidente ambiental. 

 

Joana Manuela encontra-se em casa com o marido a ouvir o noticiário… 

 

 - Zé, estás a ouvir as notícias?! Vai imediatamente encher o depósito!  

 - Ai, Joana Manuela, lá estás tu com as tuas paranoias. Calma! Isto não chega 

a Portugal. 

 - Ai sim?! Espera para veres. 

 

Dois dias depois no Bairro do Girassol, Zé vai ao posto de combustível abastecer 

e fica pasmado com o que vê num letreiro… 

 

 

 

 

 

 

Vem ao pensamento do Zé a conversa com a mulher: “Ai sim?! Espera para 

veres.” 

 - Estou feito! 

 - Atão, Zéi! Tá tudo bêm? – pergunta o António, funcionário do posto de 

combustível e velho amigo do Zé. 

 - Atendendo à nossa velha amizade, não tens um restinho de gasolina? 

 - Nem restinho, nem restão! Não sobrou nem uma gota 

 

Junto à gasolineira está uma senhora, D. Armelinda, que ouve a conversa toda 

e decide intervir. 

SEM COMBUSTÍVEL! 

Dirija-se ao posto de combustível mais próximo. 

Lamentamos o incómodo. 



 - Bom dia, meus senhores! Chamo-me Armelinda e sou a Presidente da 

Associação Amiga do Ambiente (AAA). Estive a ouvir a vossa conversa e julgo 

ter a solução. 

 - Qual é? – pergunta o Zé. 

- A associação para a qual trabalho desenvolveu uma fonte de energia amiga do 

ambiente. Convido-vos a ver com os próprios olhos um posto de biocombustível. 

 

Os dois velhos amigos aceitam de imediato o convite e algum tempo depois… 

- Chegámos! Querem que vos faça uma visita guiada?  

A Armelinda nem espera pela resposta…zás…arrasta-os para dentro do edifício. 

- Adôrei! – exclamou o António após terminar a visita. 

- Eu também! – disse o Zé. – Vou já para casa contar à minha mulher. 

 

O Zé conta à Joana Manuela e ela, com a ajuda das amigas, espalha a novidade 

pelo Bairro do Girassol.  

A notícia chega à estação de televisão “Bairro TV” (BTV) que de imediato envia 

um repórter para fazer um direto para o programa:” Ambiente TV”. 

Chegado ao local, o repórter entrevista a Armelinda: 

 - Muito bom dia, caros telespetadores, hoje temos uma notícia de última hora. 

O posto de combustível amigo do ambiente em breve chegará ao Bairro do 

Girassol. Connosco temos Armelinda, presidente da AAA que nos vai ajudar a 

perceber como e quando abrirá o novo posto de combustível. Bom dia, senhora 

Presidente! 

 - Bom dia, pode dirigir-se a mim apenas por Armelinda. 

 -Muito bem. Então, como é que este posto de combustível será desenvolvido? 

 - Bem, ao contrário de outros postos de combustível este não irá abastecer os 

depósitos dos veículos com gasolina 95 ou 98, nem mesmo com gasóleo, mas 

sim com biocombustíveis, com energia não poluente. 

 - Como serão produzidos os biocombustíveis? 

 - Serão produzidos a partir de óleos alimentares, cana de açúcar, soja, milho, 

beterraba e muitos outros resíduos domésticos desde que sejam biológicos. E é 

aí que lá em casa podem ajudar: podem trazer os vossos resíduos domésticos 



para aqui. Com eles produziremos os biocombustíveis que em breve 

abastecerão os vossos carros. 

- UAU! Não poluirão o ambiente, mas serão mais caros, de certeza! 

 - Aí é que se engana! Vão ser mais baratos porque não é preciso gastar dinheiro 

para salvar o Planeta Terra. Os preços serão 1,60 por litro. 

 - Fantástico!! Muito obrigado pela sua disponibilidade e creio que todos neste 

bairro vão fazer a sua parte. 

 

Acabada a entrevista, já estavam duas pequenas filas de pessoas a entregar 

resíduos domésticos. 

 

A notícia não se espalhou só pelo Bairro do Girassol, mas por todo o Concelho, 

depois por todo o Distrito, até que se espalhou por todo o país e, por toda a 

Europa e, por fim, por todo o mundo.  

 

Passados alguns dias, o posto de biocombustível do bairro abriu e começou a 

abastecer carros! 

 Abriram postos de combustíveis amigos do ambiente em todo o mundo! 
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