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PRESS RELEASE 

A Árvore Europeia do Ano 2021 é a Azinheira 
Milenar de Lecina com 104.264 votos!! 

Lisboa, 17 de março de 2021 - Devido à pandemia Covid-19, o anúncio do vencedor do concurso 

da árvore Europeia do ano foi realizado online pelo segundo ano consecutivo. A ordem final dos 

participantes, bem como o vídeo do anúncio, podem ser vistos em www.treeoftheyear.org. 

Pela primeira vez, o prestigioso título de Árvore Europeia do Ano foi ganho por uma árvore de 

Espanha - uma Azinheira milenar de Lecina. De notar que, tal como em 2018 com o Sobreiro 

Assobiador, o público europeu manifestou o seu interesse pelas espécies típicas dos sistemas 

agro-florestais de Montado da Península Ibérica. 

Sobre esta árvore, reza a lenda que houve tempos em que as bruxas povoavam a Serra da Guará, 

onde dançavam e festejavam em torno da Azinheira de Lecina. Mil anos depois, esta azinheira 

misteriosa é consagrada a Árvore Europeia do Ano 2021! 

Com um recorde histórico de 104.264 votos, a Azinheira Milenar de Lecina, deixou os seus rivais 

bem para trás. Em 2º lugar ficou a Itália, com o Plátano de Curinga que obteve 78.210 votos. Em 

3º lugar ficou o exótico candidato do Extremo Oriental europeu, Plátano Antigo, com 66.026 

votos. 

A árvore portuguesa, curiosamente também um plátano - o Plátano do Rossio, o Bem-Amado 

de Portalegre - ficou em 4º lugar com 37.410 votos! A UNAC, o organizador do concurso 

nacional congratula-se com a maior votação de sempre numa árvore portuguesa. A 

participação no concurso Árvore Europeia do Ano apresentou ao mundo este nosso magnífico 

exemplar vivo que representa a história e o património cultural da cidade de Portalegre. 

No total, contabilizaram-se este ano, 604.544 votos, mais do dobro do ano passado! 

Deixamos um reconhecimento especial a todos os organizadores e concorrentes nacionais do 

concurso pelas fantásticas campanhas que conseguiram atrair tanta atenção! 

O concurso foi organizado pela Environmental Partnership Association (EPA) e pela European 

Landowners' Organization (ELO) com o apoio dos eurodeputados Ludek Niedermayer e Michal 

Wiezik. No momento do anúncio do vencedor, Thierry de l’Escaille, secretário-geral da ELO frisou 

que “Como parceiro de longa data deste concurso,  é com grande satisfação que vejo este evento 

receber tanto reconhecimento, envolvimento e apreço por parte do público. Gostaria de felicitar 

Espanha pela vitória deste ano com a Azinheira Milenar de Lecina pela sua beleza e significado 

cultural. Os habitantes de Alto Aragón devem estar extremamente orgulhosos por esta 

conquista.”. 

A EPA, associou o evento final do concurso Árvore Europeia do Ano à conferência online: 

"Plantando para o Futuro", apadrinhada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros da República 

Checa, Tomáš Petříček, com a apresentação do Comissário Europeu do Ambiente, Oceanos e 

Pescas, Virginijus Sinkevičius e apoiada pela Škoda Auto e pela Nestlé. A gravação da conferência 

pode ser vista no site www.treeoftheyear.org. 

http://www.treeoftheyear.org/
http://www.treeoftheyear.org/
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Fica ainda um agradecimento a todos quantos participaram no concurso através do seu voto, 

bem como na partilha e divulgação da iniciativa. Esperamos voltar a contar com todos no 

próximo ano. 

Resultados do Concurso Árvore Europeia do Ano 2021: 
1. Azinheira Milenar de Lecina, Espanha - 104.264 votos 

2. Plátano de Curinga, Itália, 78.210 - votos 

3. Plátano Antigo, Federação Rússia - 66.026 votos 

4. Plátano do Rossio, Portugal - 37.410 votos 

5. Tília de São João Nepomuceno, Polónia - 35.422 votos 

6. A Antiga Árvore-Mãe, Holanda - 34.244 votos 

7. A Macieira perto de Lidman, República Checa - 32.028 votos 

8. A Árvore de Judas na colina da igreja de Mélykút, Hungria - 31.867 votos 

9. A Pouplie, França - 31.594 votos 

10. A Residente mais antiga de Medulin, República da Croácia - 31.283 votos 

11. A Árvore Sobrevivente, Reino Unido - 31.197 votos 

12. O Sobrevivente de Quatro Troncos - 30.886 votos 

13. Carvalho Antigo de Drnava, Eslováquia - 30.058 votos 

14. A velha Amoreira, Bulgária - 30.055 votos 

Para mais informações contacte: UNAC - União da Floresta Mediterrânica | Leonor Serzedelo  

Tel.: 21 710 00 14 | lsalmeida@unac.pt 

 

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 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 árvores com uma história, árvores enraizadas nas vidas e no trabalho das pessoas 

e das comunidades que as rodeiam www.treeoftheyear.org . 
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