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Viriato Oliveira 

Atualmente com 28 anos, é praticante de Bonsai desde os 13. 

Com formação de Técnico de Gestão Agrícola, Biologia e Geologia e visitante assíduo de 

Exposições Internacionais, como o Congresso EBA, o Congresso Francês de  Bonsai, o 

Noelanders Trophy e a Ginkgo Awards entre outros, Viriato alia o conhecimento de base com 

um importante Curriculum na Arte do Bonsai e conta já com um artigo publicado na Bonsai 

Focus nr. 94. 

As suas principais atividades neste âmbito resumem-se do seguinte modo: 

- 2003 – filia-se no Bonsai Club de Braga, tendo feito parte da direção deste clube 

- 2007 – vence o 1º Concurso Novo Talento Português 

- 2008 – representa Portugal no Congresso Anual da EBA (European Bonsai Association), em 

Viena de Áustria com uma das quatro plantas selecionadas a nível nacional, participando ainda 

no Concurso Novo Talento Europeu desse ano 

- 2008 – realiza um estágio com Tony Tickle e John Pitt em Manchester, Inglaterra 

- 2008 – realiza um estágio com Mauro Stemberger, em Itália 

- 2008 – ainda na direção do Bonsai Club de Braga, contribui ativamente para a formação da 

Federação Portuguesa de Bonsai, fazendo parte dos seus órgãos sociais enquanto 

representante do clube nesta organização 

- 2008 – é selecionada uma árvore sua para o IV Concurso Nacional do Museu Nacional de 

Alcobendas, em Espanha 

- 2010 – visita a Bélgica  e assinte o artista francês François Jeker na sua demonstração no 1º 

Congresso do Bonsai Club Eda Uchi Kai 

- 2010 – é selecionada uma árvore sua para o V Concurso Nacional do Museu Nacional de 

Alcobendas, em Espanha,tendo sido convidado para  assistente do mestre Hotsumi Terakawa 

pelo próprio 

- 2011 – filia-se no Clube Bonsai de Sintra 

- 2011 – vence um dos prémios de mérito do 3º Congresso Português de Bonsai, realizado na 

Ericeira pela Federação Portuguesa de Bonsai 


