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PRESS RELEASE  
 

Entrega do Prémio Árvore Portuguesa do Ano 2020  
ao Castanheiro de Vales 

 
 

Vales, 14 de fevereiro de 2020 – Decorreu hoje, em Vales, na freguesia 
de Tresminas, concelho de Vila Pouca de Aguiar, a entrega do prémio 
ao vencedor do concurso nacional da Árvore do Ano. 
 
A cerimónia de entrega do prémio contou com a participação do 
Presidente da Câmara de Vila Pouca de Aguiar que, nas palavras de 
boas-vindas dirigidas aos convidados, destacou a importância da 
preservação do património, reforçando várias vezes o papel dos 
espaços florestais para a economia local. 
 
A Secretaria de Estado da Conservação da Natureza, Florestas e 
Ordenamento do Território, representada pela Arq.ª Sandra Sarmento 
salientou a importância da valorização do património florestal na projeção das comunidades do interior do 
país. Referiu também a ligação indissociável da componente agrícola e da componente florestal no caso 
concreto dos soutos. 
 
Fernando Marques, o proprietário do Castanheiro de Vales, agradeceu a presença de todos e assumiu 
”Continuarei a preservar esta árvore que não é minha, mas é de todos os que aqui passarem”. 
 
Raquel Lopes, promotora da árvore, evidenciou que todas as árvores monumentais deveriam ser cuidadas e 
protegidas como o Sr. Fernando Marques cuida o Castanheiro de Vales. 
 
O Prof. Jorge Lage sendo um amante dos castanheiros, salientou que o Castanheiro é o espelho da alma 
transmontana, o seu fruto uma dádiva dos Deuses, que já foi essencial em épocas de fome. Depois dos 
descobrimentos, com a introdução do milho e da batata, foi desaparecendo da dieta dos portugueses, mas 
que felizmente, em 1994 com o início da comercialização da castanha congelada assistiu-se a um novo 
impulso nas vendas. 
 
A UNAC, organizadora do concurso, esteve representada por Leonor Serzedelo, Assessora da Direção, a 
quem coube apresentar a iniciativa “Árvore do Ano”. Aproveitou igualmente a ocasião para apelar ao voto 
no Castanheiro de Vales na competição a nível europeu, cuja votação está a decorrer até ao dia 29 de 
Fevereiro em www.treeoftheyear.org/vote. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.treeoftheyear.org/vote
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Em paralelo à atribuição do Prémio Árvore Portuguesa do Ano 
2020, decorreu um concurso de desenho sobre o Castanheiro, com 
a participação de alunos da escola de Campo de Jales. Deste 
concurso saiu vencedor o desenho de Bárbara Carvalhais, de 8 anos 
de idade, que verá a sua obra exposta no Parlamento Europeu por 
ocasião da entrega do prémio da árvore europeia do ano, no dia 17 
de março.  
 
A cerimónia em Vales terminou com um magusto em redor do 
magnífico Castanheiro com um perímetro do tamanho de um 
abraço de 18 crianças.  
 
 

 
 
PARA MAIS INFORMAÇÕES: LEONOR SERZEDELO | TEL.: 217 100 014 | 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 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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