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PRESS RELEASE 

O Guardião da Vila Inundada da Republica Checa é 
a Árvore Europeia do Ano 2020 com 47.226 votos!! 

Lisboa, 17 de março de 2020 - Devido à pandemia que estamos a viver, este ano o anúncio 

da árvore Europeia do ano foi realizado online www.treeoftheyear.org. Por esse mesmo 

motivo a organização preparou um vídeo de apresentação das 16 árvores finalistas para 

anunciar os 3 grandes vencedores. 

O prestigiado título da Árvore Europeia do Ano 2020 foi atribuído ao Guardião da Vila 

Inundada, da República Checa, com 47.226 votos. Em 2º lugar ficou Ginko de Daruvar, a árvore 

Croata, com 28.060 votos e finalmente em 3º lugar o Álamo Solitário da Rússia, com 27.411 

votos. 

A árvore portuguesa, o milenar Castanheiro de Vales ficou em 6º lugar no concurso, com 

17.048 votos!! A participação no concurso Árvore Europeia do Ano serviu para nos dar a 

conhecer este magnífico monumento vivo que representa a história e o património cultural e 

natural do nosso país. 

O concurso foi organizado pela Environmental Partnership Association e pela European 

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

Wiezik. 

Foram contabilizados 285.174 votos e os resultados foram os seguintes: 

Lugar Nome País Votos 

1.        Guardião da Vila Inundada República Checa 47.226 

2.        Ginko de Daruvar Croácia 28.060 

3.        Álamo Solitário Rússia 27.411 

4.        A Árvore das Bruxas Holanda 18.452 

5.        Abeto multisecular – Guardião de Cibin Roménia 18.279 

6.        O Castanheiro de Vales Portugal 17.048 

7.        O Carvalho de Allerton Reino Unido 16.449 

8.        A Árvore da Liberdade Hungria 16.093 

9.        A Azinheira das três-pernas Espanha 14.456 

10.    Sorveira Eslováquia 13.582 

11.    A Faia multissecular de St-Jammes França 12.192 

12.    Sabugueiro Polónia 11.691 

13.    Teixo da Bruxa Irlanda 11.372 

14.   O respeitável Carvalho na Vila Novo Selo  Bulgária 11.191 

15.   A Árvore da Liberdade Bélgica 10.945 

16.    Carvalho de Valonia de Tricase Itália 10.730 
 

Agradecemos a vossa participação, partilha e entusiasmo e esperamos contar com todos no próximo 

ano.  

http://www.treeoftheyear.org/
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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 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 
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