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Fot. 1 - Clube da Floresta os “Florestadores”, em atividade do Clube da Floresta, 
na Serra da Freita, no verão de 2004.

Mensagem do Clube da Floresta os “Florestadores”

Depois de muitos anos na dinamização de Clubes da Floresta (primeiro os “Pardais do 

Cerco”, depois os “Florestadores”…), é com muito orgulho e saudade que recordo a 

participação neste grande projeto liderado, ano após ano e com sempre renovado 

entusiasmo, pelo Professor Luciano Lourenço. 

As fotografias perdem a cor, os registos perdem-se com o tempo mas as boas memórias 

ficam, inalteradas, permitindo-nos reviver momentos que deixaram marcas naquilo que 

somos. Essas marcas ficaram certamente em todos os professores e alunos que, num excelente 

ambiente de sociabilização, foram aprendendo a valorizar a Floresta e os seus recursos em 

caminhadas, em atividades desenvolvidas na sala do Clube, em momentos comemorativos 

do PROSEPE, num processo de constante enriquecimento de valores e de cultura.

Acredito que os alunos que frequentaram os Clubes da Floresta adquiriram 

competências de vida que os ajudarão certamente a enfrentar os problemas do futuro mais 

com “soluções” e com menos “depressões”. Saber valorizar o mundo natural e sentir 

orgulho no que a Natureza nos dá é algo que se ensina fora das salas de aula e o Professor 

Luciano Lourenço criou e alimentou sempre as melhores condições para o fazermos, pelo 

que só podemos agradecer ao máximo tudo o que nos proporcionou.
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Como professora coordenadora e dinamizadora dos Clubes da Floresta, desenvolvi 

o gosto de ensinar com base na exploração da paisagem, o que me permitiu desenvolver 

um novo projeto enraizado em muitas das dinâmicas do PROSEPE, o projeto dos 

Laboratórios Escolares da Paisagem que tem como principal objetivo levar as escolas a 

valorizar pedagogicamente os espaços florestados existentes nas proximidades.

Possivelmente, muitos dos alunos que há anos participaram no Clube da Floresta 

estarão hoje profissionalmente envolvidos na valorização ambiental, lutando pela defesa 

das nossas florestas, pela mitigação das alterações climáticas, pela biodiversidade ou por 

outros aspetos inerentes à proteção do mundo natural.

Foi esse o legado que nos deixou o Professor Luciano Lourenço, com todo o seu 

entusiasmo e dedicação pelo que, em meu nome e de todos os alunos “prosepeanos” que 

fizeram parte dos Clubes que coordenei, aqui manifesto o nosso mais profundo 

agradecimento pela Missão que tão bem desenvolveu. Muito obrigada.

Maria Manuela Tavares da Silva Lopes

Profe.ª Coordenadora do Clube da Floresta os “Florestadores”
da Escola Básica 2/3 Augusto Gil, Porto

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


