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Mensagem do Coord. Distrital dos Clubes da Floresta de Viana do Castelo

Como antigo coordenador distrital do PROSEPE -  Projeto de Sensibilização e Educação 

Florestal da População Escolar, não poderia deixar de dar o meu testemunho ao Senhor 

Professor Doutor Luciano Lourenço, pelo inexcedível trabalho de mentoria e coordenação 

deste grande movimento cívico de sensibilização ambiental e de proteção da floresta. 

Foi uma honra conhecer e trabalhar com o homenageado. A sua forte personalidade, a 

superior formação humana e académica, alicerçada em princípios e valores, tornaram-no numa 

referência para todos quantos abraçaram este grandioso projeto. Como Mestre, ajudou-nos 

a crescer, sendo claro nas orientações, exigente nas metodologias, na ação e na avaliação. A 

dinâmica implementada pelos Clubes da Floresta foi uma mais-valia para desenvolver ações 

concertadas, tendentes a elevar o nível cívico, moral e intelectual dos intervenientes. O 

segredo da dinâmica estava na alma do projeto, alicerçada em valores que apontavam num 

caminho seguro e de futuro. Pela análise da realidade, complementada por estudos e muita 

investigação, antecipou problemas e apontou soluções plausíveis.

Fot. 1 - Encontro Distrital de Clubes da Floresta de Viana do Castelo, no dia 18 de abril de 2007 
em V. N. de Cerveira, com a plantação de 1000 árvores e limpeza de uma área infestada pela praga 

Hakea serisea). 
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A sua presença, nas várias iniciativas e nas muitas reuniões que coordenou, foi sempre um 

forte incentivo para fazer mais e melhor, transmitindo-nos confiança, segurança e dinamismo.

Evoquei este projeto, do qual o Senhor Professor Doutor Luciano Lourenço foi o grande 

mentor e obreiro, para evidenciar algumas caraterísticas marcantes do relacionamento que 

tivemos ao longo de alguns anos. A seriedade, a confiança e a convicção com que orientou 

o Prosepe frutificaram na multiplicação de discípulos e líderes locais, militantes ativos na 

concretização de ações de largo alcance escolar e social. O âmbito do movimento extravasou 

os muros das escolas para se alargar às comunidades, envolvendo instituições públicas e 

privadas, com repercussões reais e efetivas na concretização dos objetivos do movimento. A 

grande mais-valia de quem sabe para onde ir e como ir é a substância qualitativa do querer 

e do saber ser. A força anímica que moldurou todo o projeto e um percurso consistente 

com uma práxis brilhante foram a dotação de uma alma apropriada que plantava o logos 

acompanhado do saber.

Quem conhece o Senhor Professor Doutor Luciano Lourenço não esquece nunca as 

suas doutas palavras e o seu vasto e sólido saber, traduzidos em lições de grande nobreza, 

consubstanciadas na vida de um homem íntegro e de caráter. Por isso, espero que a nova fase 

não seja o ocaso, mas o merecido prémio pelo muito que deu à sociedade, como, também, 

o direito ao repouso. 

Que a memória, a recordação e os afetos continuem a engrandecer este grande Homem 

da Pólis, que sabe estar no mundo e deixa um soberbo legado.  

Um bem-haja!

Renato Frederico Ferreira

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


