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Mensagem da Coord.ª Distrital dos Clubes da Floresta de Coimbra

Queria felicitar o Sr. Professor Doutor Luciano Lourenço pela forma brilhante como 
conduziu o PROSEPE - Projeto de Sensibilização de Educação Florestal da População 
Escolar, ao longo de mais de 20 anos.

Tem sido com profunda e sentida alegria que tenho vindo a participar neste projeto 
desde 1995/96 com a dinamização do Clube da Floresta o “Corvo”. Dada a importância 
de existirem no contexto escolar diversas atividades de complemento curricular e da 
sensibilização à população para a valorização das questões ambientais, a nossa Escola 
apostou fortemente, logo desde a sua divulgação, na criação de um Clube da Floresta, por 
considerarmos que esta educação assume um papel essencial na correta gestão da Floresta, 
tanto atual como futuramente.   

Foram muitas as experiências vividas ao longo destes anos e que o Sr. Professor 
Luciano Lourenço, de um modo tão sentido e com enorme dedicação, acompanhou. De 
salientar uma experiência pioneira que consistiu na “Reflorestação da Serra da Atalhada”, 
no ano letivo de 1995/96. Nesta atividade, foram plantadas espécies autóctones, tais 

Fot. 1 - Clube da Floresta o “Corvo” na dinamização da Reflorestação da Serra da Atalhada, 
no ano letivo 1996/97.
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como carvalhos, castanheiros, aveleiras, bétulas, ciprestes, faias e plátanos. Para tal, foi 
importante a visita de estudo à Mata da Margaraça, visto que a Serra da Atalhada faz parte 
dessa mancha florestal. A colaboração, tanto do Instituto de Conservação da Natureza 
(ICN) como da Câmara Municipal de Penacova, que nos cedeu o espaço na Serra da 
Atalhada, foi fundamental. Para assinalar este contributo do Clube da Floresta, foi até 
colocada no local intervencionado uma placa em madeira identificativa da escola, no 
letivo 1996/97, na presença do Coordenador Nacional do PROSEPE. Outra experiência 
que merece ser referida é a publicação do “Roteiro Geológico do Concelho de Penacova”, 
que foi editado com o apoio da Câmara Municipal e lançado na Livraria Minerva, em 
Coimbra, com a presença do Sr. Professor Doutor Luciano Lourenço. Para a execução 
desta obra, os elementos do Clube da Floresta efetuaram deslocações aos locais visados 
na obra, designadamente ao Botão, Palheiros, Casal de Santo Amaro, Livraria do 
Mondego, Estrada de Miro, Penedo de Castro e Moinhos de Gavinhos. Apesar do seu 
conteúdo fortemente didático, assume-se também como um contributo precioso para o 
conhecimento, defesa e valorização do património natural de Penacova. É de salientar 
também que o antigo Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio, recebeu um exemplar 
desta obra, na altura da sua deslocação à Lousã, no âmbito das Jornadas sobre a Fileira 
Florestal, por si organizadas. Não posso deixar de mencionar ainda mais uma experiência 
única e inesquecível para os alunos do Clube da Floresta. Com efeito, e indicado à RTP 
pelo Coordenador Nacional do PROSEPE, Professor Doutor Luciano Lourenço, o Clube 
da Floresta esteve presente num programa relacionado com a Floresta, que teve lugar 
durante seis horas em direto, a partir do Teatro Tivoli, em Lisboa. 

Congratulo-me, pois, por fazer parte de um Projeto de informação e formação que 
motivou e congregou muitos professores e alunos. Os jovens envolvidos neste Projeto 
nunca o esquecerão, estou certa, e o miniparque da nossa Escola continua a ser um 
espaço agradável e tranquilo onde as “sementinhas” do PROSEPE continuam a germinar, 
lançando raízes para o futuro ambientalmente promissor que tanto ambicionamos.

Bem-haja, Sr. Professor.

Maria de Fátima Costa da Silva M. Cruz

Coordenadora Distrital dos Clubes da Floresta de Coimbra
Prof.ª Coordenadora do Clube da Floresta o “Corvo

Escola Básica 2-3 e Secundária de Penacova
da rede PROSEPE - Projeto de Sensibilização e Educação Florestal da População Escolar


