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Mensagem do Clube da Floresta os “Amigos dos Bacorinhos”

O Clube da Floresta, denominado por “Os Amigos dos Bacorinhos”, integrado no 

projeto Prosepe, existiu na Escola Preparatória de Tábua, atualmente EB2 de Tábua, desde 

o Ano Letivo de 1996/1997, ininterruptamente até ao ano letivo 2011/12.

Na qualidade de membro, coordenadora e representante de todos os membros 

participantes e colaboradores, do Clube da Floresta “Os Amigos dos Bacorinhos”, ao 

longo dos seus anos de existência, venho dizer “Obrigada!” doutor Luciano Lourenço, 

por todo o empenho, dinamismo e cooperação manifestados ao longo de todo o 

período de existência do Projeto Prosepe, em que sempre se demonstrou ser um 

excelente Coordenador. Este projeto dinamizou: Escolas, o País a nível Nacional, 

Continental e Ilhas.

Foram anos áureos das Escolas, enquanto dinamizadoras dos seus respetivos planos de 

atividades que abrangiam toda a comunidade educativa e sempre com entusiasmo, mesmo 

quando nos primeiros anos não existiam horas específicas para o efeito.

Fot. 1 - Clube da Floresta “Os Amigos dos Bacorinhos” na dinamização do Encontro Distrital do 
PROSEPE, na Senhora das Preces, Vale de Maceira, Aldeia das Dez, no dia 28 de março 2003.
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Licínia Maria Andrade de Matos

Prof.ª Coordenadora do Clube da Floresta os “Amigos dos Bacorinhos” 
da Escola Preparatória de Tábua, Coimbra 

da rede PROSEPE - Projeto de Sensibilização e Educação Florestal da População Escolar

É com saudades que lembramos os diferentes momentos passados nas diversas 

atividades, desde Locais, Regionais, Nacionais e lamento que um projeto com tamanha 

grandeza e importância, apesar de todos  os esforços e trabalho desenvolvido pelo doutor 

Luciano Lourenço, como coordenador, não tenha conseguido atingir o objetivo final de o 

implementar nas Escolas, como um projeto ambiental, de interesse Nacional.

Todos aprendemos muito com este projeto, era abrangente e diversificado na área da 

proteção da floresta, permitindo formar cidadãos conhecedores, cuidadores, protetores e 

atentos às questões relacionadas com a Floresta.

Apesar do projeto ter terminado, o espírito permanece nos membros e colaboradores 

do Prosepe, as lembranças e registos ficarão sempre e a saudade do bom e saudável 

convívio de toda a Comunidade Prosepeana, nunca será apagada e a semente ficou e vai 

germinando, mas de forma diferente.

Obrigada, doutor Luciano Lourenço, por tantos e bons momentos nos ter 

proporcionado, como Coordenador e dinamizador de tamanho Projeto, que tanto nos 

ajudou a despertar consciências abertas para a nossa Floresta, tão rica e que tanto necessita 

da nossa proteção e de “Um Olhar”, sempre atento.

Obrigada! Obrigada! Obrigada!


