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O"Assobiador"
é um dos finalistas do 'Tree oh

the yeaf\ que anualmente premeia a árvore
da Europa com melhor história.

A votação online teve início na passada quinta-
-feira e desafia todos os europeus a eleger das 1 3

finalistas aquela que consideram ser a árvore do
ano.

Em Portugal, o exemplar nomeado para a edi-
ção deste ano, é o "Assobiador" , famoso sobreiro

de Águas de Moura, que conta com 234 anos de

existência, e que deve o seu nome aos múltiplos
pássaros que usam os seus ramos como refúgio.

De referir que o concurso "European Tree of
The Year" não se baseia na beleza, tamanho ou
idade das árvores, centrando-se sobretudo na im-

portância da história de cada árvore, tendo por isso

como objectivo destacar a ligação emocional que
os habitantes e comunidade têm com as árvores,
assim como com a sua importância para a herança
natural e cultural do país.

A votação, a decorrer até 28 de Fevereiro, cos-
tuma receber 200 mil votos anuais provenientes de

todos os cantos da Europa, além das imagens das

árvores concorrentes, é possível ler a história de

cada um dos exemplares.
Os resultados serão anunciados a 2 1 de Março,

data que coincide com o Dia Internacional das Flo-
restas, numa cerimónia que terá lugar no Parla-
mento Europeu, em Bruxelas, onde serão ainda
atribuídos prémios aos vencedores, isto é, as enti-



dades que os propuseram. No caso nacional, íoi a
União da Floresta Mediterrânica.

O Assobiador - Um marco na comunidade

Com a idade estimada de 234 anos e mais de 1 6

metros de altura, este Sobreiro Assobiador (ou
"casamenteiro", como é, também, chamado na al-

deia), ficou conhecido como o mais produtivo do

mundo. Descortiçado mais de 20 vezes desde

1 820, a extracção de cortiça realizada em 1991 ob-
teve 1 .200 kg, produzindo cortiça suficiente para
o fabrico de mais de cem mil rolhas.

De referir que no início de 2017, à Câmara de
Palmeia concluiu uma obra de requalificação do

espaço envolvente, que veio proteger, valorizar e
dar visibilidade a este importante espécime,
criando, em simultâneo, melhores condições para
a sua contemplação e fruição. Foi criada uma pla-
taforma em madeira para acesso e usufruto sem

dano, e instaladas placas interpretativas e sinalé-
tica. Junto do espaço de jogo e recreio contíguo,
foi, também, criada uma zona de ginásio de ar
livre, numa lógica de associação de valências que
se complementam, para garantir uma oferta de

qualidade a quem vive na aldeia de Águas de
Moura e atrair visitantes à localidade.

Para Cecília de Sousa, presidente da União das

Freguesias de Poceirão e Marateca este concurso
"vera reforçar a importância, anteriormente reco-
nhecida pelas autarquias locais, deste árvore que

quer para a região, quer para o país", umas vez

que "é única, e cujos seus 234 anos de história
muito nos prestigia" .

A autarca aproveitou para apelar "a todos os

portugueses para que votem no Assobiador" .

Os interessados em votar poderão faze-lo atra-
vés do seguinte link:

https://www. treeoftheyear.org/ETY-
-2018/Home.aspx

Como surge o "Nosso Sobreiro
Assobiador" a concurso

Em declarações ao JPN, Fernanda Pésinho, ve-
readora do Ambiente explicou que, em Novembro
de 2017, a "Câmara Municipal de Palmeia foi
contactada pela UNAC - União da Floresta Me-
diterrânica, entidade que representa os interesses

dos produtores florestais do espaço mediterrânico

português junto das instituições nacionais e euro-

peias, entidade associada da ELO (coorganiza-
dora do concurso europeu "Tree of the Year),
dando nota da intenção de submeter o "nosso "

Sobreiro Assobiador, ao referido concurso, pelo
conhecimento que tiverem da sua história, pe-
dindo assim autorização para o efeito".

"O Sobreiro em causa, tem sido objecto, por
parte da Câmara Municipal de Palmeia da acções
estratégicas, inseridas numa política de preserva-
ção do nosso património natural, com vista à sua

preservação, divulgação, embelezamento e valori-

zação, contribuindo para novas formas de vivência
do espaço onde se insere, e melhores condições de

contemplação, tornando-lhe uma atracção, tam-
bém ela, turistica", destacou a autarca.

Recorde-se que foi concluído no início do ano
de 2017 o arranjo paisagístico do espaço envol-
vente à referida árvore, ficando dotado de valên-
cias de lazer, de desporto, associadas ao bem-estar

físico, com equipamentos de ginásio ao ar livre,
junto ao equipamentos infantis, tornando aquela
área num espaço de desfrute inter-geracional, en-

riquecendo, assim, as condições de contemplação
daquela "ARVORE", e contribuindo para fortalecer
os laços emocionais de ligação da comunidade

àquela espécime "única".
Para Fernanda Pésinho "foi com muita satisfa-

ção que acolhemos a vontade da UNAC de levar
a concurso o "nosso Sobreiro Assobiador"

,
sendo

a primeira vez que Portugal entra neste concurso

europeu, e mais simbólico ainda com uma espé-
cime do nosso concelho, em concreto da "Fregue-
sia " de Marateca, e com muito orgulho foi emitida

pelo município, a autorização necessária ao pro-
cesso de candidatura, pois a mesma não deixa de

reflectir não só o empenho, a visão e o investi-
mento municipal na preservação e divulgação
deste património natural, mas também o reflexo
da ligação emocional, das nossas gentes, da co-
munidade de Aguas de Moura na valorização e

preservação deste património que o torna tão es-

pecial e tão nosso. Estamos todos de parabéns!"


