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Mensagem do Clube da Floresta “Águia Real ”

Na qualidade de coordenadora do Clube da Floresta “Águia Real”, em meu nome e 
em nome de todos os alunos que pertenceram ao Clube da Floresta, quero deixar uma 
palavra de agradecimento ao Dr. Luciano Lourenço enquanto Coordenador Nacional do 
PROSEPE - Projeto de Sensibilização e Educação Florestal da População Escolar, por 
ocasião da sua jubilação.

O Doutor Luciano Lourenço enquanto coordenador Nacional do PROSEPE 
desenvolveu um trabalho exemplar, tornando este projeto único a nível nacional. Fez 
chegar às nossas escolas ao longo dos vinte e três anos do projeto os grandes temas de 
debate para serem desenvolvidos pelos clubes da Floresta. Lutou com afinco pela 
sobrevivência do PROSEPE. 

O PROSEPE em muito contribuiu para o desenvolvimento cívico dos nossos alunos, 
levando-os a ter um comportamento diferente em relação à Floresta, a respeitar mais a Floresta, 
a conhecer melhor a sua importância socioeconómica, cultural e ambiental. O Clube da 
Floreta “Águia Real”desenvolveu este projeto durante dezanove anos e muito tem a agradecer 
ao Doutor Luciano Lourenço por todo o apoio recebido para o desenvolvimento do plano de 
atividades do Clube da Floresta. Sempre que possível as atividades do clube eram desenvolvidas 
em ambiente Florestal com o intuito de incutir nos seus membros conceitos, princípios, 
valores e atitudes que permitam uma utilização sustentável da nossa Florestal.

Uma das atividades em que os alunos participavam com grande euforia e ao mesmo tempo 
com respeito pela nossa Floresta, era a Comemoração do Dia da Floresta Autóctone com a 
plantação de árvores em áreas ardidas. Aqui os alunos aprenderam a defender a Floresta contra 
os incêndios florestais. Outras atividades de destaque onde os alunos gostavam de participar 
eram os Encontros Nacionais  e Distritais dos Clubes da Floresta, a comemoração do Dia do 
PROSEPE, a Festa e São Martinho entre outras atividades a nível de escola. O Clube da 
Floresta “Águia Real” ainda se mantém em atividade na Escola Básica de Rio Caldo, incutindo 
nos seus membros a defesa da Floresta contra o flagelo dos incêndios Florestais. 

Ao Doutor Luciano Loureço por todo o trabalho desenvolvido e por todas as atividades que 
nos permitiu desenvolver enquanto Clube da Floresta “Águia Real” o nosso muito obrigado.

Glória Pereira 

Prof.ª Coordenadora do Clube da Floresta “Águia Real”
Escola Básica de Rio Caldo,Terras do Bouro
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