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PRESS RELEASE  
 

A INCLUSÃO TAMBÉM CHEGOU À FLORESTA 
 

 

Lisboa, 9 de janeiro de 2023 – O Eucalipto de Contige é o vencedor da 6ª edição nacional da Árvore do Ano, e 
irá representar Portugal no concurso internacional deste ano. Depois das edições anteriores premiarem 
exemplares notáveis de espécies autóctones ou ornamentais, este ano o público elegeu o Eucalipto de 
Contige, localizado na freguesia e concelho de Satão, com 3.046 votos, numa das votações mais renhidas de 
sempre entre os 3 primeiros lugares. 
 
Considerada pela Universidade de Aveiro “a maior árvore classificada de Portugal”, a sua plantação remonta 
a 1878, quando se abriu a Estrada das Donárias. Este exemplar com aproximadamente 140 anos manteve-se 
apesar de todas as intervenções urbanísticas e rodoviárias na sua envolvente. 
 
Este eucalipto está classificado como de interesse público desde agosto de 1964, onde pelas suas dimensões 
já era uma árvore notável. Julga-se que a sua plantação por volta de 1870 esteve ligada à celebração do 
nascimento de uma das filhas do proprietário - Dr. Luís Xavier.   
 
Numa espécie que nem sempre é bem-amada por alguns setores da sociedade, da qual ouvimos falar, na 
maioria das vezes, numa perspetiva depreciadora, será que existe uma nova geração na opinião pública para 
a qual o eucalipto é encarado em pé de igualdade com as restantes árvores, sendo a sua beleza e porte alvo 
de atenção, justificando que há espaço para todos.  
   
Ao pódio sobem também, em segundo lugar, a Azinheira de Alportel (São Brás de Alportel, Faro) com 2.879 
votos e, em terceiro, o Castanheiro Gigante de Guilhafonso (Pêra do Moço, Guarda) com 2.863 votos. 
 
O público decidiu entre 10 árvores candidatas, num total de votos registados de 20.073. Os resultados finais 
da votação foram: 
 

1. Eucalipto de Contige | Satão, Viseu 
2. Azinheira de Alportel| São Brás de Alportel, Faro 
3. Castanheiro Gigante de Guilhafonso | Pêra de Moço, Guarda 
4. Oliveira Real| Pedras d’El Rei, Tavira 
5. Plátano do Palácio da Anadia | Mangualde, Viseu 
6. Oliveira dos Faraós | Mouriscas, Abrantes 
7. Metrosídero ou Árvore-do-Fogo |Mafra 
8. Oliveira Milenar | Lagoa 
9. Oliveira de Casais de São Brás | Santarém 
10. Carvalho de Calvos | Póvoa de Lanhoso 

 
 
O Eucalipto de Contige irá representar Portugal no concurso europeu Tree of the Year, cujas votações 
decorrerão on-line durante o mês de fevereiro de 2023. As histórias das dez árvores nacionais que estiveram 
a concurso encontram-se disponíveis em: https://portugal.treeoftheyear.eu, bem como os resultados do 
concurso nacional. 
 

https://portugal.treeoftheyear.eu/
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Para mais informações contacte: UNAC - União da Floresta Mediterrânica | Conceição Santos Silva | Tel.: 

934306579 | arvoredoano.portugal@gmail.com 

 

 
Informação de Enquadramento 
 
O Concurso Árvore Europeia do Ano realiza-se desde 2011. Trata-se de uma iniciativa que todos os anos consciencializa mais 200 mil 
pessoas com a natureza, promovendo o cuidado e a preocupação com 16 árvores, a unidade de 16 comunidades locais em torno de 
uma causa e ainda o orgulho de 16 países na sua herança natural. 
 
Na edição anterior, foram registados 769 mil votos, tendo vencido a Carvalho de Dunin, eleito pela Polónia. Portugal tem desde 2018 
eleito espécies características dos sistemas agroflorestais mediterrânicos que têm ficado entre o 1º (Sobreiro assobiador) e o 6º 
(Castanheiro de Vales) lugar do concurso europeu. Na última edição a Sobreira Grande alcançou o 3º lugar no concurso internacional 
com 70 563 votos. 

 
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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