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Árvores ou anjos verdes? 
 

          

 

As árvores fazem parte da nossa vida desde sempre, são elas que nos abrigam do sol em dias quentes, nos 
servem para brincar quando somos miúdos, mas acima de tudo, são elas que nos dão frutos, madeira, sementes, 
chás e ar puro, sem o qual não estaríamos cá para contar a história. 

Dada a sua importância quando inserida num espaço florestal, elas passaram a ter uma data para a sua 
comemoração, o dia da árvore, que se comemora a 21 de março de todos os anos. 

Mas para os mais curiosos ficam já a saber que esta data foi comemorada pela 1ª vez em 21 de Março de 1972, 
aquando o início da Primavera no Hemisfério Norte, dia em que foi comemorado o primeiro Dia Mundial da 
Floresta em vários países, entre os quais Portugal. Em 1782, no estado norte-americano do Nebraska foi feita a 
1º comemoração oficial do Dia da Árvore, onde John Stirling Morton conseguiu impelir toda a população a 
consagrar um dia do ano à plantação ordenada de diversas árvores, para meter fim ao problema de escassez de 
material lenhoso. Rapidamente a Festa da Árvore passou a fazer parte do calendário de todos os países do 
mundo, e, em Portugal, comemorou-se pela primeira vez a 9 de Março de 1913. 

Cada vez mais é importante consciencializar todos da importância da floresta e o dever de todos na sua 
preservação. Além dos exemplos já referidos, estas servem de abrigo a muitas espécies, previnem deslizamentos 
de terras, mantêm os recursos hídricos e armazenam carbono. 
 
Portugal tem árvores que lhe são muito características: nativas, pois tiveram origem em Portugal. Temos 20 
árvores nativas, muitas de diferentes famílias, mas todos de extrema importância ao nosso planeta e com 
funções muito próprias: 

 Amenização do clima; 

 Manutenção da qualidade do ar; 

 Armazenamento do carbono atmosférico  

 Conservação da água, do solo, da biodiversidade; 

 Preservação e melhoria da paisagem e dos valores históricos e culturais; 

 Proteção dos incêndios florestais; 

 Promoção de atividade de recreio, educativas e de turismo; 

 Produção de bens não lenhosos (frutos silvestres, plantas medicinais e aromáticas, cogumelos, mel, 

pastoreio) e de bens lenhosos (madeira, cortiça). 
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 Árvores nativas de Portugal  
 

 
 

 
 

 
fonte: ABAE 

 
Sabem qual é a árvore mais velha do nosso País?  
 
Ora bem, tem 3350 anos, a “Oliveira do Mouchão”, com mais de três metros de altura, cujo tronco é tão 
grande que para o abraçar são precisas cinco pessoas, e sim, ela continua a dar azeitonas. Para 
quem está próxima dela, inseriu-a na sua cultura e tradição, pois os pescadores costumavam reunir-
se junto da oliveira, que era uma espécie de linha de partida numa corrida até aos pesqueiros. O 
pescador que chegasse primeiro ao Tejo, tinha a oportunidade de escolher a Pesqueira do Mochão, 
a melhor zona para pescar. 

Convite para viajar e conhecer as nossas árvores 
 
No nosso blog de fotografia, do nosso fotógrafo Pedro Colaço, encontram fotos magnificas de árvores, algumas 
com aspectos curiosos e todas elas com uma bela história para contar. Como hoje é o dia delas, sugerimos que 
viagem pelo blog e conhecem algumas das maravilhas que temos no nosso país, captadas pela máquina deste 
brilhante fotografo, que consegue captar com a sua objectiva as mais lindas imagens, e basta um simples “click”. 
 
https://pedrocolacofotografia.wordpress.com/                              
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