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Mensagem do Clube da Floresta os “Micófilos”

Embora conheçamos o Professor Doutor Luciano somente a partir do ano letivo 

2002/2003, cremos estar em condições de poder afirmar que nada acontece por acaso, 

que os acontecimentos obedecem a uma lógica, a que corresponde uma lei intrínseca, pois 

sabemos que uma árvore boa só pode dar bons frutos, enquanto  uma árvore má só dará 

maus frutos. Como não podemos fugir à responsabilidade de situações que criamos e 

sentimentos que experimentamos, cada pessoa comanda a sua vida e dá rumo ao seu 

destino, não deixando que isso aconteça por acaso. Daí que o homenageado tenha dado 

direção e expressão à sua vida.

O Professor Doutor Luciano Lourenço, como “pai” do PROSEPE - Projeto de 

Sensibilização de Educação florestal  da População  Escolar, aceitou as coisas, os desafios e 

as pessoas tal como elas são, para melhor as poder ajudar. Sem chamar a si o protagonismo, 

fez com que todos fossem atores e realizadores deste projeto. Soube ser justo, bom, 

Fot. 1 - Clube da Floresta os “Micófilos” na dinamização do IX Encontro Distrital de Clubes da 
Floresta de Braga, no Bom Jesus em Braga, a 8 de Maio de 2008.
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sensato, humano e acérrimo defensor da Humanidade, através da sensibilização da 

comunidade escolar para os valores da cidadania e preservação do ambiente. Mesmo em 

períodos mais conturbados do Projeto, aplicou toda a sua capacidade de ação e reação, 

porque soube manter-se calmo e seguro, assumindo  um “ato de fé” em si e nos outros. 

Estamos convencidos de que, enquanto responsável máximo pelo PROSEPE, nunca 

dramatizou as situações para além do necessário, porque soube ser objetivo e usou sempre 

o bom senso. Como pessoa naturalmente agradável, conquistou todos quantos 

colaboraram com ele, pelo que foi e será sempre alguém que é admirado e respeitado por 

todos nós.

O Professor Luciano ousou canalizar a sua “ambição” para o desenvolvimento das 

qualidades próprias, colocando-as ao serviço da comunidade. Por ser determinado, lutou, 

com denodo, por uma causa superior que projetou para o bem comunitário. 

É caso para dizer que quem não tem a firme convicção do que quer e do que faz, 

dificilmente conseguirá realizar o que deseja. Sendo um homem de convicções, o Professor 

Luciano teve êxito, porque soube ser humilde e persistente na busca dos sonhos que 

idealizou e realizou.

Um abraço de gratidão da equipa de os “Micófilos.

Maria Isabel Viegas Cardoso 
Maria de Fátima Mangas e Amadeu Lemos da Silva 

Prof.ª Coordenadora do Clube da Floresta os “Micófilos” 
Prof.ª Coordenadora Adjunta e Prof. Colaborador 

da Escola Básica. 1 de Guilhofrei, Braga

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


