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Mensagem do Clube da Floresta “As Andorinhas” e “Ouriço”

É com grande honra que dirijo umas breves e singelas palavras de apreciação, reconhe-

cimento e gratidão ao professor Doutor Luciano Lourenço, no momento em que lhe é 

atribuída uma, diga-se, justa homenagem pelo trabalho desenvolvido, ao longo da sua 

abnegada dedicação à carreira e à defesa da Floresta, em particular.

Num dia primaveril, talvez em abril!

Uma ilustre personalidade conheci

De imagem atraente

Passo firme, convincente

Olhar ávido de saber

Peculiar na sua maneira de ser

De trato afável 

Por vezes distante

Mas sempre presente

Cativava com seu rigor

Na simplicidade um grande senhor

Sonhou e o PROSEPE aconteceu

Com sua resiliência a Floresta defendeu

Como geógrafo e investigador

Homem de caráter avassalador.

Fot. 1 - Participação do Clube da Floresta “As Andorinhas”, no Encontro Nacional Primavera 
PROSEPE - Floresta Viva, em Santarém 1998 (a); e os alunos do Clube da Floresta “O Ouriço”, 

no Encontro Nacional do PROSEPE,  em Albergaria-a-Velha. a 3/5/ 2013 8b).
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Isilda Paixão Valente Monteiro

Prof.ª Coordenadora do Clube da Floresta “As Andorinhas” e do “Ouriço” 
da E.B. 2/3 Gomes Eanes de Azurara, Mangualde e  da E. B. 2-3 de Mundão, Viseu

da rede PROSEPE - Projeto de Sensibilização e Educação Florestal da População Escolar

Sinto-me honrada por ter, embora de uma forma simples, caminhado a seu lado, 

enquanto coordenadora do clube da Floresta da rede PROSEPE; ter bebido gotas do seu 

douto conhecimento e ter privado, mesmo que em escassos momentos, da sua simpatia, 

amabilidade, serenidade e determinação.

Em meu nome, e, quiçá, em nome dos muitos alunos e colegas que comigo 

caminharam na senda da sensibilização com vista a uma utilização sustentável do ambiente 

florestal, quero agradecer o quão importante foi o seu acreditar, a sua determinação, a sua 

motivação e presença.

Será, para mim, uma referência e oxalá a vida lhe sorria sempre.

Um abraço do tamanho da floresta.


