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Mensagem do Clube da Floresta os “Laranjinhas de Amares”

Chegada à Escola Básica 2/3 de Amares recebo uma proposta de um desafio, que 

durante 25 anos encabecei com muito orgulho: ser coordenadora de um Clube da 

Floresta. Confesso que fiquei entusiasmada e apesar, de entrar no “desconhecido”, aceitei. 

Tive a oportunidade de trabalhar, desenvolver um projeto que trouxe muitas 

aprendizagens para os seus elementos, e de se revelar uma mais-valia para os alunos, não 

só em termos ambientais, mas também socias. Participamos ativamente em todos os 

desafios, em todos os encontros distritais e nacionais, tendo sempre contado com a 

presença do Prof. Doutor. Luciano Lourenço, a sua equipa e também a Dr.ª Graça 

Lourenço. Foram tempos maravilhosos que recordo com muita saudade e ainda hoje é a 

imagem de uma Escola/Agrupamento.

Mesmo em momentos de quase desistência, por parte da tutela, continuamos o nosso 

projeto contando sempre com a disponibilidade de um grande Homem, sempre atento e 

disposto a lutar pelos seus ideais, no sentido de sensibilizar a população escolar para a 

importância da Floresta Nacional e a sua preservação: o Prof. Doutor Luciano Lourenço.

Ainda hoje encontro ex-alunos, membros do Clube da Floresta, que nunca esqueceram 

a grandiosidade desse projeto e recordam com muita saudade os momentos que vivemos: 

entre feiras de produtos, confecção de compotas, construção de presépios, identificação 

de espécies florestais, sementeiras, plantações, Pedipapers Ecológicos, Hino do PROSEPE, 

Olimpíadas da Floresta, Encontros Nacionais e Distritais, simulação e combate de 

incêndios, congressos em Coimbra, Fátima, …

Foram tempos de grandes aprendizagens … muito ficamos a conhecer sobre a nossa 

floresta e aprendemos a ter um olhar diferente sobre a mesma. Como dizia o Polenix: 

“A Floresta não tem olhos, nós somos os olhos da Floresta”.

Um muito obrigada ao Prof. Doutor Luciano Lourenço pelo que nos proporcionou, 

pela amizade que fomentou e sobretudo pelas aprendizagens que fizemos.
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