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Mensagem da Coordenação Distrital dos Clubes da Floresta de Aveiro

O PROSEPE - Projeto de Sensibilização e Educação Florestal da População Escolar 
surgiu pela vontade de estender as atividades promovidas pelo Instituto de Estudos 
Geográficos da Universidade de Coimbra, e pela Comissão Nacional Especializada de Fogos 
Florestais (CNEFF) aos jovens em idade escolar. Com mais de 200 Clubes da Floresta a 
nível nacional e mais de vinte anos de existência, foi sem dúvida um grande contribuidor 
para desenvolver e incrementar o gosto, o interesse e o conhecimento da Floresta. 

Num país onde cerca de um terço de área está coberta por florestas, que são 
recorrentemente afetadas gravemente por incêndios, a criação do PROSEPE não foi apenas 
uma excelente ideia, foi um o reflexo de uma necessidade. Nós, docentes dos jovens que 
integraram os Clubes da Floresta, podemos testemunhar in loco, a sua influência positiva 
nos prosepeanos que por lá passaram. 

Os Clubes das Floresta foram uma presença tão marcante nas suas Escolas e 
comunidades envolventes (Encarregados de Educação, familiares, amigos e por vezes até 
entidades locais, concelhias e distritais), que era praticamente impossível não  conhecer o 
PROSEPE. Ainda hoje, quando encontramos antigos alunos que pertenceram ao nosso 
Clube da Floresta, percebemos que recordam o PROSEPE com alegria e entusiasmo, e 
não temos dúvidas que ficaram sensibilizados para a importância da Floresta. Também 
houve casos de alunos pouco motivados academicamente, que passaram a ter uma outra 
visão da escola, e melhoram o seu comportamento e aprendizagem.

Fot. 1 - O Professor Doutor Luciano Lourenço, agradecendo a lembrança dos Clubes da Floresta do 
Distrito de Aveiro, oferecida em 3 de maio de 2013, no seu Encontro Distrital, em Albergaria-a-Velha.
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O sucesso deste Projeto deveu-se ao seu Coordenador Nacional - o Professor Doutor 
Luciano Lourenço- e à equipa que com ele trabalhou, para orientar, a nível nacional, 
dezenas e dezenas de Clubes da Floresta espalhados pelo país. Houve momentos em que 
o Professor Luciano sentiu desânimo pela falta de apoio financeiro e de reconhecimento 
das entidades estatais. E se este Projeto durou mais de vinte anos, foi sobretudo pela 
excelência da sua coordenação. 

O lema era “A Floresta não tem olhos, nós somos os olhos da Floresta”. O projeto 
regia-se por ciclos temáticos e os prosepeanos realizavam atividades semanais, a celebração 
de efemérides ligadas à floresta, encontros distritais e até nacionais (infelizmente muito 
poucos pela falta de apoio económico dos pelouros do Ambiente e da Educação). O 
Professor procurava estar sempre presente nesses encontros, ou quando era impossível, 
fazia-se representar por algum elemento da sua equipa. 

A Folha Viva – Jornal dos Clubes da Floresta do PROSEPE - era sempre um foco de 
interesse pois divulgava as atividades mais significativas dos Clubes da Floresta. 

Na sua edição especial do n.º 50, de setembro de 2011 (após uma interrupção de 3 
anos, por falta de financiamento), o Coordenador Nacional escreveu: “Estamos convictos 
de que as mensagens aqui deixadas pelos atuais responsáveis pela Educação e pelas Florestas 
de Portugal marcam uma inversão de trajetória em relação ao passado recente e, apesar das 
dificuldades, abriram uma nova janela de esperança que não será desperdiçada”.

Ainda há muito para fazer e não sei se alguma vez haverá alguém a fundar outro 
projeto pedagógico com esta dimensão e tão boa coordenação. Sabemos, porém, que de 
alguma forma já demos um pequeno contributo para um futuro melhor. Pode ser em 
pequenos gestos, em projetos mais simples, porque algo muito importante ficou em todos 
nós: o Amor pela Floresta.

Falamos em nome dos Clubes da Floresta do Distrito de Aveiro, que tivemos a alegria 
e a oportunidade de coordenar. Tivemos conhecimento da Jubilação do Professor Doutor 
Luciano Lourenço e, por isso, desejamos-lhe, em nome de todos os nossos Clubes da 
Floresta, as maiores felicidades na nova etapa da sua vida.

Para nós, será sempre o Professor que criou o PROSEPE, que nos levou a olhar a 
Floresta com outros olhos, querer conhecê-la e conservá-la.

Bem-haja, Professor Luciano!
O nosso profundo agradecimento.

Maria Dulce Pereira Costa e Maria Dalila Reis

Coordenadora Distrital e Coordenadora Distrital Adjunta dos Clubes da Floresta de Aveiro
da rede PROSEPE - Projeto de Sensibilização e Educação Florestal da População Escolar


