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Mensagem do Coordenador Distrital dos Clubes da Floresta do Porto

Luciano Lourenço, um Ser Humano fantástico que se cruzou na minha vida e me 
deu enorme felicidade, num Projeto único e maravilhoso, o PROSEPE - Projeto de 
Sensibilização e Educação Florestal da População Escolar, do qual foi o seu fundador.

Na qualidade de Coordenador Distrital do Porto do PROSEPE não posso deixar de 
manifestar a minha enorme satisfação de, nos anos 90, me ter cruzado com o Professor 
Dr. Luciano Lourenço, primeiro, num Encontro de Formação sobre Risco de Incêndio 
Florestal (EPRIF’s), em Braga, em 9 de Dezembro de 1996, que envolveu professores, 
bombeiros e técnicos da proteção civil dos distritos do Porto, Braga e Viana do Castelo. 
Mais tarde, convidou-me para colaborar numa exposição sobre a floresta nos Bombeiros 
Voluntários de Barcelos, onde expusemos material do Corpo Nacional de Escutas e das 
atividades do Agrupamento 470 de Cête, do qual fazia parte, no concelho de Paredes, no 
âmbito da proteção e preservação da floresta.

Posteriormente, foi-me endereçado o convite para envolver o Agrupamento de 
Escuteiros no projeto e, dado o aumento de Clubes da Floresta no distrito do Porto, 
considerou necessário dividir a coordenação que inicialmente englobava os dois distritos 
(Braga e Porto), propondo-me a coordenação do Porto que, de imediato aceitei, tendo 
em conta a dinâmica e os objetivos a que se propunha este projeto inovador no ensino.

Considero que o Professor Doutor Luciano Lourenço foi, e é, um excelente líder que 
sempre soube delegar funções e não impor decisões unilaterais. Ao criar coordenadores 
distritais, desde Bragança, ao Algarve, entendendo-se às ilhas, conseguiu uma excelente 
equipa que o coadjuvou na tarefa de expandir um projeto com objetivos aliciantes mas, 
ao mesmo tempo equilibrados e exequíveis, como se conseguiu confirmar ao longo 
de vários anos. Cada Clube da Floresta, em geral, com um mínimo de 3 professores e 
cerca de 30 alunos (alguns tinham mais elementos) dinamizavam atividades nas suas 
escolas e nos Agrupamentos de Escuteiros, envolvendo cada vez mais outras entidades 
e comunidade envolventes.

 Este projeto era de tal forma abrangente e interdisciplinar que envolvia desde alunos 
do primeiro ciclo e até pré-escolar, até ao ensino secundário. Os professores envolvidos que 
eram voluntários, abarcavam vários grupos disciplinares, mas todos com enorme prazer em 
se envolverem no PROSEPE. Ainda hoje, há amizades que ficaram para a vida em todo o 
País. Curiosamente alguns alunos (por exemplo no meu grupo de escuteiros) continuaram 
até durante a sua vida universitária. Alguns formaram-se em áreas intimamente ligadas 
ao projeto (Biólogos, Engenheiros Florestais, Ambientais, Técnicos de Proteção Civil, 
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etc.). Outros enveredaram por ligações a Corporações de Bombeiros e refiro um caso 
como Piloto de Helicópteros. O Comandante e Capitão da Força Aérea, Noel Ferreira, 
que foi um elemento do PROSEPE, muito entusiasta e que adorava o projeto, tendo 
estado sempre presente nas diversas atividades (locais, regionais e nacionais), e foi um 
dos elementos mais interventivos, sendo de destacar os jogos de orientação (Olimpíadas) 
do PROSEPE, em especial na final nacional que decorreu entre a praia de São Martinho 
do Porto e a Foz do Arelho. Infelizmente o capitão Noel Ferreira, que também se tornou 
comandante dos Bombeiros Voluntários de Cête, faleceu prematuramente vitima de uma 
queda do helicóptero que era utilizado para apoiar no terreno o combate a um incêndio 
florestal em Sobrado, no concelho de Valongo, em Setembro de 2019.

As sucessivas formações e jornadas, que aumentavam o conhecimento dos professores 
do PROSEPE, foram momentos muito marcantes para todos. O PROSEPE, através 
do Professor Doutor Luciano Lourenço, teve sempre o enorme mérito de se rodear de 
competentes preletores e formadores que davam excelente qualidade e entusiasmo que se 
repercutia em adesão massiva aos referidos eventos.

Não posso deixar de referir que o PROSEPE e o Professor Doutor Luciano Lourenço  
foram responsáveis por aumentar exponencialmente o meu interesse pela floresta e as 
suas ligações. 

Fot. 1 - Encontro de Jovens com a Floresta, que decorreu no Centro Nacional de Exposições e 
Mercados Agrícolas (CNEMA), em Santarém, a 28 de Abril de 2000.

PROSEPE - Dez A n o s  d e  S e n s i b i l i z a ç ã o  e  E d u c a ç ã o  Florest a l  (1993/4 - 2002/3)

4.8.3.7. 1999/2000
• ENJOF’2000 - Encontro de Jovens com a Floresta, Centro Nacional

de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), Santarém, 28 de
Abril de 2000.

O Encontro foi presidido pelo Ministro da Administração Interna
que se fez acompanhar pelo Secretário de Estado Adjunto.

O programa apresentou-se semelhante ao dos anos anteriores.
Assim, durante o dia, todos os presentes puderam experimentar
diversas actividades radicais, com destaque para os matraquilhos
humanos e outros insuflados, rappel, escalada, entre outras, ou dar
um salto no tempo e realizar jogos tradicionais, contemporâneos dos
seus avós.

Além disso, no recinto estiveram patentes diversas exposições
relacionadas com o sector florestal, organizadas pelas várias entidades
a ele afectas e que, uma vez mais atraíram e cativaram os visitantes.
Da parte da tarde realizou-se o tradicional desfile dos Clubes da
Floresta.

Este ano estiveram presentes cerca de 8 mil representantes
de Clubes da Floresta, provenientes de todo o país, que mesmo
com a ameaça constante da chuva não desistiram de dar o seu
testemunho de defensores da Floresta.

Foi mais um dia de Encontro entre membros dos Clubes da
Floresta, com um vasto e diversificado programa de actividades,
que não só permitiu que todos tivessem usufruído de um dia de
convívio são e fraterno, mas também serviu de grande manifestação
em prol da Floresta, pois os alunos deram testemunho de que
querem ser “os olhos vigilantes que a floresta não têm”.
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Entre Dezembro e Janeiro (1998/99) estive presente no 19.º Jamboree Mundial de 
Escuteiros no Chile, fui portador de material didático e de divulgação do PROSEPE que foi 
alvo de muito interesse e curiosidade pelos escuteiros e outros participantes no evento que 
contou com mais de 34 mil escuteiros de todo o Mundo. Em Julho 2005 fui o representante 
de Portugal, através da ligação ao PROSEPE, que foi a associação convidada do nosso País, no 
Encontro Europeu (realizado em Paris) do “Clean Up The World”, organização internacional, 
com sede na Austrália, que nos convidou pelas atividades que fizemos: parcerias de limpezas e 
preservação da floresta, em particular numa atividade Mundial levada a efeito em Setembro, 
que em Portugal denominámos “Limpar o Mundo, Limpar Portugal”.

O PROSEPE foi alvo dos melhores elogios pelos participantes e representantes das diversas 
organizações e associações europeias presentes, pela inovação de um projeto vocacionado 
essencialmente para a preservação e sensibilização florestal. Foi devido a este encontro que 
em 2017 fui convidado pelo representante espanhol (professor em Múrcia) e representante de 
uma ONG ambiental para me associar e à Escola Secundária de Paredes (onde sou docente) 
para um projeto ERASMUS +, que para além da nossa escola envolveu mais três de Chipre, 
Itália e de Espanha, além de quatro ONG’s ambientais dos nossos quatro países.

Muita da bagagem adquirida no PROSEPE foi aproveitada para esta excelente parceria no 
projeto (ERASMUS +) que teve a duração de dois anos.

Não posso deixar de salientar que este projeto PROSEPE devia ter sido apoiado pelas 
nossas entidades governamentais de forma a manter a sua continuidade, pois era uma mais-
valia para alunos, escolas, comunidade e para o País. Apesar do projeto não estar a funcionar 
a nível nacional ainda funciona em algumas escolas. A “semente” que o Professor Doutor 
Luciano Lourenço semeou, germinou, cresceu e tornou-se adulta.

Neste momento que o Professor Doutor Luciano Lourenço se jubila é importante realçar 
toda a entrega ao projeto e a causas de cidadania que muito me marcaram e a muitos dos 
elementos do PROSEPE. Considero de inteira justiça a atribuição de uma condecoração 
pública nacional por tudo o que deu ao País e desejo que tal se venha a verificar.

Longa vida para o Professor Doutor Luciano Lourenço, na companhia da sua querida 
família e amigos. Bem-haja pelo que nos transmitiu e deu com o PROSEPE e a amizade 
inexcedível ao longo de vários anos e que se mantém até aos dias de hoje.

José Alberto Pereira

Coordenador Distrital dos Clubes da Floresta do Porto
da rede PROSEPE - Projeto de Sensibilização e Educação Florestal da População Escolar


