
 
 

 

PRESS RELEASE 
 

Fantástico exemplar português candidato a Árvore Europeia do Ano 
2023. Vamos votar! 

 

Lisboa, 1 de fevereiro de 2023 – Entre 1 e 28 de fevereiro decorrem as votações para o Concurso Europeu 
Tree of the year 2023. 

O concurso europeu é uma final constituída pelos vencedores do concurso nacional de cada país, estando 
Portugal representado pelo grandioso Eucalipto de Contige, em Sátão, vencedor do concurso Árvore do Ano 
no nosso país, numa votação aberta a todos os portugueses. 

O conjunto de árvores a votação este ano é bastante diversificado, incluindo espécies florestais como o 
eucalipto, agroflorestais como a azinheira e diversos carvalhos, várias fruteiras e alguns exemplares 
ornamentais, todos a votos em treeoftheyear.org/pt/vote 

Será possível votar na árvore preferida até 28 de fevereiro/2023 mas, as votações do concurso da Árvore do 
Ano tornar-se-ão secretas de 22 a 28 de fevereiro. Desta forma, os apoiantes não conhecerão o vencedor até 
ao anúncio final. A cerimónia de entrega dos prémios regressa este ano ao Parlamento Europeu, no dia 21 de 
março, no edifício József Antall. 

De volta também está Rob Mc Bride, tree hunter britânico, que vai visitar todas as árvores a concurso e que 
no dia 14 de fevereiro estará em Portugal a visitar o Eucalipto de Contige e a atribuir-lhe o galardão nacional. 

 

Informação de Enquadramento 

O Concurso Árvore Europeia do Ano realiza-se desde 2011, trata-se de uma iniciativa que todos os anos 
consciencializa mais 700 mil pessoas com a natureza, promovendo o cuidado e a preocupação com as árvores, 
a união das comunidades locais em torno de uma causa e ainda o orgulho dos países na sua herança natural. 

Na edição anterior, foram registados 769.212 votos, esperando a Environmental Partnership Association 
(EPA), organizadora do Concurso Europeu, uma participação ainda maior este ano. 

Em 2023, as árvores concorrentes são: 

• O Eucalipto de Contige em Satão, a maior árvore classificada em Portugal.  

• A Colónia de Macieiras de Krolevtsi símbolo da indomabilidade ucraniana 

• O Carvalho Comum – Carvalho Dragão na Eslováquia, protetora dos habitantes locais durante séculos 

• O Carvalho Fabrykant da Polónia, nobremente envolto por flores e esquilos na primavera 

• A Árvore da Borracha Gigante do Jardim Botânico de Palermo em Itália com as suas raízes aéreas 
colunares 

• O Plátano na Bulgária, a árvore mais antiga da região de Varna, com 1050 anos 

• O Carvalho de Seja, na Letónia, onde anualmente se celebra o solstício de verão com uma coroa de 
flores 

• A Azinheira de São Roque, candidata por Espanha, árvore protetora de viajantes e caminhantes 

• O Plátano “ponte” na Hungria símbolo da força de vontade e da vontade de viver 

https://www.treeoftheyear.org/pt/vote


 
 

 

• A Pereira de Klerken na Bélgica, onde em 2023 se retomará a procissão em homenagem da árvore, 
interrompida nos últimos 20 anos 

• O Carvalho do Marquês nos Países Baixos, patriarca de uma floresta ameaçada pela expansão da 
autoestrada 

• O Carvalho do campo Dreznica na Croácia, onde as alterações previstas ao regime hidrológico 
colocam em perigo esta árvore 

• A Pereira em Drásov na República Checa, que se desenvolveu e manteve junto da mina de urânio 
aberta na década de 50 

• A Faia Roxa de Reigi, na Estónia, rara nas duras condições nórdicas e plantada em homenagem ao 
nascimento do filho de um pastor  

• A Faia Chorosa de Monte Cassel em França, conhecida como a “Faia dos encontros” 

• O Teixo da Abadia de Waverley no Reino Unido, fiel guardião das ruínas da Abadia de Waverley  

Para mais informações contacte: UNAC - União da Floresta Mediterrânica | Conceição Santos Silva | Tel.: 21 
710 00 14 | arvoredoano.portugal@gmail.com 

 

NOTAS PARA OS EDITORES 

A UNAC – União da Floresta Mediterrânica representa os interesses dos produtores florestais do espaço mediterrânico 
português junto das instituições nacionais e europeias. Acompanha e analisa todos os processos e iniciativas com 
relevância e interesse para os seus associados, como é o caso das políticas rurais, florestais, ambientais e fiscais. Através 
da UNAC, as organizações de produtores florestais do espaço mediterrânico definem posições comuns sobre temas 
estratégicos e transversais, desenvolvendo contributos e participações válidas, construtivas e tecnicamente 
fundamentadas. Tem uma área territorial de influência de dois milhões de hectares. 

www.unac.pt 

 

A Associação de Parceria Ambiental (EPA) é uma organização ambiental líder estabelecida há 25 anos na Europa Central 
e Oriental. Com uma equipa de 80 colaboradores, a EPA atua em 6 países através dos seus membros na Bulgária, 
República Tcheca, Hungria, Polónia, Romênia e Eslováquia. A EPA possui uma experiência de 25 anos na coordenação de 
projetos e atividades de transporte orientadas para a mudança de mentalidades das pessoas para proteger e melhorar o 
meio ambiente.  

www.environmentalpartnership.org 

 

A Árvore Europeia do Ano é um concurso que destaca a importância das árvores no património natural e cultural da 
Europa e nos serviços do ecossistema. O concurso não procura apenas a árvore mais bonita esteticamente, mas sim uma 
árvore com uma história, uma árvore enraizada nas vidas e no trabalho das pessoas e da comunidade que a rodeia. 

www.treeoftheyear.org 

Organização Europeia:            Apoio Europeu: 

 
 

Organização Nacional:             Apoio Institucional Nacional                    
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