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Mensagem da Coordenadora Distrital dos Clubes da Floresta de Lisboa

Desde o ano de 2002, que estou ligada ao PROSEPE - Projeto de Sensibilização e 

Educação Florestal da População Escolar, mas foi mais tarde, em 2005, que o Senhor Professor 

Luciano Lourenço me convidou para Coordenar os Clubes da Floresta do Distrito de Lisboa. 

Apoiada na sua forte convicção e exemplo, trabalhei com motivação a sensibilização 

de muitas Escolas, levando-as a pertencer a esta grande “família” e pelo menos doze delas 

associaram-se e permaneceram sempre ativas durante vários anos. Clubes da Floresta, como: 

“Canis lupus”, ”Falcões do Estoril”, “A Lebre”, “Os Castores”, “Floresta Urbana”, “Os 

Arbustivos”, “Oliveiras de S. João”, “Queluz na Floresta”, entre outros.

Para nós, professores, termos sido auxiliados e orientados pelo Senhor Professor Luciano, 

neste projeto único e magnífico, foi uma enorme e forte honra. 

Um projeto que selecionou muitos professores voluntários e com espírito de missão. 

Por sua vez, estes professores foram exemplo para milhares de alunos que aprenderam com 

eles o voluntariado, o espírito de missão, a resiliência, o amor incondicional à natureza e aos 

espaços florestais.

Fot. 1 - Encontro Distrital do PROSEPE em Lisboa , Monsanto, no dia 19 de Abril de 2007, 
no Parque do Calhau.
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Trimestralmente, os coordenadores de todos os distritos do continente convergiam para 

a Lousã, para a habitual reunião geral, muito motivados, com um forte desejo de troca de 

experiências e de convívio interpares, com um orgulho imenso da elevada responsabilidade 

assumida e confiada. 

O Senhor Professor Luciano convocava-nos para o primeiro dia de fim de semana, 

sábado, e, mesmo assim, iam todos, de muito longe, por estradas incertas, deixando a família e 

obrigações para trás, mas ninguém, com o sentido do dever, faltava. Sempre  todos presentes.

Formávamos uma “família” muito coesa, voluntariosa, mostrando com sinceridade uma 

alegria imensa, na troca de saberes, trabalho realizado e mostrando resultados obtidos. 

Só foi possível este grande movimento, pelo reconhecimento coletivo de um Grande 

Senhor a orientar-nos, uma pessoa de bem, com excecionais qualidades, de educação 

esmerada, de porte afável, compreensivo e muitíssimo conhecimento da realidade florestal 

do nosso País. 

Para mim, julgo que para todos, foi o ponto mais alto das nossas carreiras, poder servir o nosso 

país, educando e sensibilizando a população escolar para a prevenção de incêndios florestais. 

A Câmara Municipal de Lisboa, sensibilizada com o nosso movimento, recebia-nos 

todos os anos em Monsanto, onde se realizavam, desde 2005, os nossos Encontros Regionais 

do Distrito de Lisboa. Pela manhã, os clubes apresentavam atividades em palco e expunham 

os trabalhos realizados nas Escolas e à tarde, uma grande caminhada levava-nos para o 

parque do Calhau, onde todos os clubes conviviam no meio da floresta e onde sempre 

estiveram presentes todos os meios de prevenção e combate aos incêndios florestais. 

A presença do Senhor Professor Luciano Lourenço, o nosso líder, marcou-nos 

permanentemente e foi através da sua pessoa que nos empenhámos em levar a cabo a missão, 

que nos atribuiu e que convictamente realizámos, com os seus ensinamentos, em prol da 

defesa da nossa Floresta. Indelevelmente ficará nos nossos corações de discípulos: pelo seu 

exemplo de Humanismo, altruísmo e dedicação ao nosso país e à sua Natureza.

Desejo-lhe muita saúde e muitas felicidades nesta nova etapa de vida.

Bem-Haja, Senhor Professor Luciano Lourenço!
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