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Mensagem do Clube da Floresta “Borboleta e Amigos, Lda”

Durante vinte anos participamos no projeto PROSEPE, numa grande diversidade de 

atividades. Em todas elas, desde o magusto, horta, viveiro das árvores autóctones, passando 

pelos passeios na floresta, … foi com muito carinho e emoção que ajudamos os alunos a 

interiorizarem a importância da Floresta, a gostarem de a conhecer e a preserva-la.

A recordação que temos dos encontros nacionais e distritais dos Clubes da Floresta é 

uma recordação excecionalmente boa, pois eram dias que nos sentíamos unidos por uma 

causa nobre: “a proteção do nosso património natural”. Era uma grande alegria ver todos 

os meninos de todo o país com os seus bonés de várias cores e a  convicção que lutavam 

pelo mesmo objetivo: “Preservar e cuidar da nossa Floresta!”. 

No último encontro, choramos e o nosso coração encheu-se de muita tristeza por 

saber que iriamos terminar este projeto. Acreditamos que é pela educação das nossas 

crianças e jovens que podemos mudar este país, tornando-o mais sustentável e protegendo 

a sua riquíssima Biodiversidade. Ficou a semente e continuamos todos os anos a renovar 

e a desenvolver atividades nesse sentido. O clube Borboleta e Amigos, Lda ainda existe, 

ainda tem instalações e todos os materiais continuam a ser usados. Obrigada Enorme pelo 

seu trabalho Prof. Doutor Luciano Lourenço.

Fot. 1 - Clube da Floresta “Borboleta Amigos, Lda” no XI Encontro Distrital de Braga, que 
decorreu em Celorico de Bastos, no dia 27 de maio de 2011, e que contou com a participação do 
Sr. Prof. Marcelo Rebelo de Sousa (a); e os alunos na confeção de pão de bolota na dinamização 

do Dia do PROSEPE.
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