
 

 

Portugal conquista novamente o pódio
concurso “European Tree of the Year

 

O vencedor do concurso 
hoje, no Parlamento Europeu
Monte Barbeiro, Portugal, 

segundo lugar foi atribuído ao Carvalho de Abramtsevo
Russa (39.538 votos). O prim

de Snowy Hill em Pécs, na Hungria, com 45.132 votos.

 
 
Lisboa, 19 de Março de 2019
“Azinheira Secular do Monte 
debaixo da sua copa faz com que o calor abrasador do Alentejo nos pareça suportável 
e nos permita contemplar a vastidão da planície envolvente respirando a 
tranquilidade.  

“O Homem venera as árvores desde o princípio dos tempos. Com este 
continuamos a celebrar as árvores que não só nos ajudam a compensar as nossas 
emissões de CO2, mas que também constituem um símbolo de sustentabilidade e de 
relações emocionais entre o Homem e a Natureza
Parlamento Europeu e organizador da Cerimónia de Entrega de Prémios.

Os vários países reuniram-
título "European Tree of the Year
favoritos durante o mês de fevereiro.
período de votação, evidenciando o interesse dos europeus pela diversidade do seu 
património natural e pela sua proteção, tal como referiu 
Partnership Association. Seguindo o top 3, os resultados da votação foram:

4. A Árvore-Pássaro, França 
5. Tília da Liberdade, República Checa 
6. Árvore ajoelhada, Polónia 
7. O Carvalho de Estimação, Holanda 
8. O Guardião dos Segredos 
9. A árvore de Nellie, Reino Unido 
10. A árvore de Nossa Senhora de Lummen, Bélgica 
11. Tília de Gubec, República da Croácia 
12. Ulmeiro de Navajas, Espanha 

  

 

PRESS RELEASE  
 

conquista novamente o pódio
European Tree of the Year 2019

O vencedor do concurso europeu da árvore do ano de 2019
hoje, no Parlamento Europeu, em Bruxelas. A Azinheira Secular do 

, Portugal, ficou em 3º lugar com 32.630
segundo lugar foi atribuído ao Carvalho de Abramtsevo da Federação 

O primeiro lugar foi conquistado pela Amendoeira 
de Snowy Hill em Pécs, na Hungria, com 45.132 votos.

Março de 2019 – A melhor forma de perceber a grandiosidade 
Azinheira Secular do Monte Barbeiro” é efetivamente pela sua sombra

debaixo da sua copa faz com que o calor abrasador do Alentejo nos pareça suportável 
e nos permita contemplar a vastidão da planície envolvente respirando a 

O Homem venera as árvores desde o princípio dos tempos. Com este 
continuamos a celebrar as árvores que não só nos ajudam a compensar as nossas 
emissões de CO2, mas que também constituem um símbolo de sustentabilidade e de 
relações emocionais entre o Homem e a Natureza” acredita Pavel Poc Membro do 

e organizador da Cerimónia de Entrega de Prémios.

-se em torno das 15 árvores candidatas que competem pelo 
European Tree of the Year", promovendo energicamente os seus candidatos 

favoritos durante o mês de fevereiro. Foram contabilizados 311.772 
período de votação, evidenciando o interesse dos europeus pela diversidade do seu 
património natural e pela sua proteção, tal como referiu Josef Jary da 

Seguindo o top 3, os resultados da votação foram:

Pássaro, França - 29.140 votos 
Tília da Liberdade, República Checa – 22.294 votos 
Árvore ajoelhada, Polónia – 16.856 votos 
O Carvalho de Estimação, Holanda – 16.194 votos 
O Guardião dos Segredos da Grande Morávia, Eslováquia – 15.412
A árvore de Nellie, Reino Unido – 14.408 votos 
A árvore de Nossa Senhora de Lummen, Bélgica – 14.295 votos 
Tília de Gubec, República da Croácia – 14.217 votos 
Ulmeiro de Navajas, Espanha – 13.622 votos 
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A Azinheira Secular do 

32.630 votos. O 
da Federação 

istado pela Amendoeira 
de Snowy Hill em Pécs, na Hungria, com 45.132 votos. 

A melhor forma de perceber a grandiosidade da 
é efetivamente pela sua sombra. Sentarmo-nos 

debaixo da sua copa faz com que o calor abrasador do Alentejo nos pareça suportável 
e nos permita contemplar a vastidão da planície envolvente respirando a sua 

O Homem venera as árvores desde o princípio dos tempos. Com este concurso, 
continuamos a celebrar as árvores que não só nos ajudam a compensar as nossas 
emissões de CO2, mas que também constituem um símbolo de sustentabilidade e de 

” acredita Pavel Poc Membro do 
e organizador da Cerimónia de Entrega de Prémios. 

árvores candidatas que competem pelo 
", promovendo energicamente os seus candidatos 

 votos durante o 
período de votação, evidenciando o interesse dos europeus pela diversidade do seu 

da Environmental 
Seguindo o top 3, os resultados da votação foram: 

15.412 votos 

 



 

 

13. O imponente plátano de Câmpeni, Roménia 
14. O venerável carvalho

votos 
15. Tília do Castelo de Raudoné, Lituânia 

 
A cerimónia de entrega dos prémios foi organizada pela Environmental Pa
Association e a European Landowners’ Organization. A South Moravian Region, a 
Mendel University da República Checa, e o Grupo S&
apoiaram a organização da respetiva cerimóni
e Ladislav Miko, membros da Comissão Europeia

 

As histórias das árvore a concurso encontram

Azinheira Secular do Monte 

 
 
Para mais informações contacte:
Ana Paiva Brandão 
Secretária-Geral da UNAC - União da Floresta Mediterrânica
T: 21 710 00 14 | 91 929 79 62 
geral@unac.pt 
 
 

  

 

te plátano de Câmpeni, Roménia – 13.040 votos 
O venerável carvalho-da-turquia perto da aldeia de Rani lug, Bulgária 

Tília do Castelo de Raudoné, Lituânia – 12.148 votos 

A cerimónia de entrega dos prémios foi organizada pela Environmental Pa
European Landowners’ Organization. A South Moravian Region, a 

Mendel University da República Checa, e o Grupo S&D do Parlamento Europeu 
apoiaram a organização da respetiva cerimónia, que foi moderada por Natalie Pauwels 

Miko, membros da Comissão Europeia. 

As histórias das árvore a concurso encontram-se disponíveis em: 
https://www.treeoftheyear.org 

 
 

Azinheira Secular do Monte Barbeiro - Fotografia: Nuno Sequeira

informações contacte: 

União da Floresta Mediterrânica 
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turquia perto da aldeia de Rani lug, Bulgária – 12.846 

A cerimónia de entrega dos prémios foi organizada pela Environmental Partnership 
European Landowners’ Organization. A South Moravian Region, a 

D do Parlamento Europeu 
foi moderada por Natalie Pauwels 

se disponíveis em: 

 
Sequeira 



 

 

NOTAS PARA OS EDITORES  
 
A UNAC – União da Floresta Mediterrânica 
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, construt
uma área territorial de influência de dois milhões de hectares.
www.unac.pt 
 
A Associação de Parceria Ambiental (EPA) 
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
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 imp
e cultural da Europa e nos serviços do ecossistema. O concurso não procura 
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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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 

líticas 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 

ia de dois milhões de hectares. 

Associação de Parceria Ambiental (EPA) é uma organização ambiental líder estabelecida há 25 anos 
a 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 

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 

da comunidade que a rodeia. 
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ortância das árvores no património natural 
a árvore mais bonita 

esteticamente, mas sim uma árvore com uma história, uma árvore enraizada nas vidas e no trabalho das 


