
584

Mensagem do Clube da Floresta “Ouriço”

Estávamos na década de 90, mais precisamente no ano de 1997. Neste ano surgiu a 

oportunidade de fazermos parte de um grande projeto de âmbito Nacional, preocupado 

com a Floresta e o Ambiente, que a par dos seus desígnios, ostentava um logotipo 

particularmente bonito e apelativo: Projeto de Sensibilização e Educação Florestal da 

População Escolar - o PROSEPE.

O PROSEPE apresentou-se como um projeto aliciante pela sua vertente pedagógica, 

ambiental e florestal, com objetivos e metodologias bem definidos, com uma estrutura e 

organização logística bem delineada, voltado para a população mais jovem e não deixou 

indiferente os professores.

O primeiro passo para a implementação do PROSEPE, na “Escola Padre Martins 

Capela” de Terras de Bouro, foi criar o seu Clube da Floresta, que intitulámos de “Ouriço”. 

Sendo um projeto de compromisso, responsabilidade e empenho pessoal e coletivo, 

acreditámos que só podia dar certo.

Passados 24 anos e apesar da agregação de diversas escolas, o clube “Ouriço”, 

ininterruptamente, continua a assumir-se como um projeto de Liberdade, de Vivência, de 

Educação e informação Ambiental, levado a cabo por espíritos jovens e voluntários, 

empenhados em participar ativa e entusiasticamente, na preservação, conservação e defesa 

da Floresta conscientes da sua importância e dos seus serviços, dos quais a sua existência 

e qualidade depende o bem-estar pessoal e social, dando o seu contributo indelével para a 

formação de várias gerações de estudantes.

Atualmente, na nossa Escola, continua a ser o clube com maior adesão e dedicação 

pelos alunos, pelos professores e demais comunidade escolar. Continuamos, sempre que 

solicitamos, a ter a atenção da coordenação distrital e nacional do PROSEPE.

Em meu nome e em nome da agora Escola Básica e Secundária de Terras de Bouro, 

quero humildemente agradecer ao Sr. Professor Doutor Luciano Lourenço, coordenador 

Nacional do PROSEPE, pela capacidade e determinação que demonstrou ter para unir e 

mobilizar todas as Escolas de norte a sul do País, nomeadamente os professores,  os alunos, 

os pais/encarregados de educação, os Coordenadores Regionais e Distritais e todos os 

parceiros envolvidos através do projeto PROSEPE, que inteligente e calorosamente soube 

levar às Escolas, que ao reconhecerem o seu indiscutível valor, se apropriaram e o 

abraçaram dando-lhe corpo e Vida, como só as Escolas o sabem fazer.
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Sr. Professor Doutor Luciano Lourenço, a sua presença nas atividades e eventos de 

âmbito Nacional, Regional ou Distrital de Norte a Sul do País e através dos sucessivos 

e-mails, que tão delicada e persistentemente nos enviou, informando, orientando, motivando 

e lembrando que estava sempre connosco, nos apoiava e nos felicitava pelo trabalho realizado 

foi um dos melhores alentos para alimentar o nosso ânimo. Por vezes, foram as suas ações e 

palavras assertivas que fizeram com que nos reerguêssemos e retomássemos o rumo. Durante 

todos estes anos, na qualidade de professora, fundadora e coordenadora deste projeto na 

Escola tive e tenho o privilégio e o prazer de fazer parte da família PROSEPE.

Houve momentos que a conjetura não permitia o disponibilizar dos apoios 

necessários, mas apesar das adversidades a sua “semente” conseguiu germinar nos locais 

mais inóspitos e resistentes. Deu e está a dar frutos porque foi ficando no ADN e no 

coração de quem passou e passa pelas Escolas da rede PROSEPE. Este será para nós o 

seu legado. Ficamos-lhe muito gratos pela importância que teve na nossa vida e tem na 

dinâmica e na Vida dos Clubes da Floresta nas Escolas. 

Os Clubes da Floresta dependem do voluntarismo, da persistência e de conhecimento, 

olha-se para o presente e preocupa-se com o futuro dos estudantes, da Escola e dos 

cidadãos de amanhã.

O maior sucesso desta jornada é estarmos todos de alma e coração envolvidos nesta 

causa tão especial e fazermos dela a nossa missão.

Um bem-haja Sr. Professor Doutor Luciano Lourenço.

Fot. 1 - Clube da 
Floresta “Ouriço” no 
Encontro Nacional de 
Clubes da Floresta, no 
Centro Nacional de 

Exposições Agrícolas, 
Santarém, no dia 21 de 

março de 1998.
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