
Estamos reunindo mensagens com opiniões e incentivos ao 66o concurso de plantio de 

árvores do Japão primavera de Ishikawa 2015 e apresentações de atividades em seus países. 

As mensagens recebidas serão exibidas na home page do Concurso de plantio de árvores do 

Japão. 

Estamos esperando as mensagens de todos vocês. 

Por favor envie as mensagens no endereço abaixo: 

Preencha o nome (permitido pseudônimo) e nacionalidade e envie sua mensagem para o 

endereço abaixo. 

Pedimos para que ao enviar coloque-se o título do e-mail como 「envio da mensagem de apoio. 

  shokuju@pref.ishikawa.lg.jp  

 

 

《66º concurso de palntio de árvores do Japão》tema: 

 

 

 

 

《A ligação dos japoneses com as florestas》 

As florestas são a fonte de produção de madeira, local das nascentes de água, servem para 

evitar acidentes de desmoronamento, amenizam a temperatura e evitam o aquecimento global, 

protegem a biodiversidade e formam as belas paisagens naturais. São um patrimônio público 

nacional que traz diversas proveitos e benefícios ao povo. 

 

Os japoneses, desde tempos antigos, são gratos pelos diversos benefícios que as matas 

oferecem e acreditam que os deuses habitam as árvores e outros elementos da natureza e tem 

as florestas como objeto de crença religiosa. E para conviver com estes deuses que habitam as 

florestas, vem cuidando bem e usando de forma sustentável os recursos das matas e plantando 

árvores para sua sustentação desde a antiguidade. 

 

《Esquema do Concurso Nacional de Plantio de Árvores》 

O Concurso Nacional de Plantio de Árvores é realizado na primavera de todos os anos para 

agradecer ao verde das florestas que sustentam nossa vida diária e aumentar a consciência 

sobre elas. É o evento principal do movimento de arborização em nosso país. 

 

Após a guerra, objetivando recuperar as florestas que foram devastadas, foi realizado em 

1950 o primeiro concurso de arborização e após isto, o evento passou a ser realizado todos os 

anos mudando de província obtendo a participação de pessoas comprometidas com 

 「Utilizando as árvores Deixando para o futuro Florestas da nossa terra」 
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florestamento de todas as partes do pais. A cerimônia e a atividade de plantio de árvores é 

realizada com a presença do imperador  

 

Passar as florestas que nos oferecem todos estes beneficios na vida diária de forma íntegra 

para as próximas gerações é uma obrigação de nós que vivemos agora. Para isto, atos como 

plantar árvores, cultivar, replantar são de extrema importância para garantir a proteção do 

chamado ¨ciclo do verde¨.  

  

  Com isto, o 66º Concurso de Palntio de Árvores do Japão que será realizado na província de 

Ishikawa na primavera de 2015 terá como seu tema: ¨Utilizando as árvores Deixando para o 

futuro Florestas da nossa terra¨ com o objetivo de passar esta rica natureza para as próximas 

gerações e dar maior consciência sobre a importância do cíclo do verde. Acreditamos que será 

um concurso de repercussão nacional e até mesmo mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plantio de árvore pelas mâos do Imperador Participantes plantando as árvores  


