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Concurso Novo Talento Português de Bonsai 
 

Regras 

1. Os candidatos trabalham sobre material de viveiro, que será sorteado antes do 

início do concurso. 

2. Os candidatos deverão possuir as ferramentas, arames e demais material que 

julguem necessário. 

3. O concurso terá a duração máxima de três horas. 

4. No final do período destinado ao concurso, os candidatos deverão assinalar a 

frente da árvore e não deixar indícios sobre a autoria do respectivo trabalho. 

5. Concluído o concurso, após a saída dos candidatos do local onde este foi 

realizado, serão registados os números atribuídos a cada árvore/candidato. 

Esta numeração será ocultada ao júri. 

6. O júri procederá à avaliação de cada trabalho de acordo com a grelha de 

pontuação anexa. 

7. No final da votação do júri, caberá a uma comissão que integrará um elemento 

 de cada clube federado, a contagem dos votos. 

8. O resultado será divulgado de acordo com a data previamente anunciada. 
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Tabela de Avaliação 
 
Bonsai Nr.:_________                                                              Júri Nr.:___________ 
 

Item a avaliar Pontos (0-9 Obs 
Nebari   
Tachiagari   
Ramos   
Técnica-Aramação   
Técnica - Poda   
Técnicas-Outras (jin, shari…)   
Estética - Concepção   
Estética - Profundidade   
Estética – Aparência Natural   
Estética - Inclinação   

TOTAL  Classificação: 
 
 
Critérios de Pontuação: 

0 - Não Existente. Totalmente errado. Contra os princípios básicos de Bonsai. 

1 - Dificilmente presentes ou visíveis. 

2 - Estágio prematuro no treino. 

3 - Já direccionado mas ainda insatisfatório 

4 - Bons passos no treino de Bonsai mas ainda a necessitar de refinamento. 

5 - Claramente bom treino e estética de Bonsai. 

6 e 7 - Trabalho de qualidade. Treino e estética avançada de Bonsai. 

8 e 9Trabalho de grande qualidade que demonstra sem sombra de dúvida uma 

técnica perfeita. Trabalho de altíssima qualidade. 
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Informação Útil 
 

Nebari 
 

Raízes superficiais: um dos factores mais importantes a observar numa boa árvore mas também 
um dos mais difíceis de corrigir. Representa um papel determinante na escolha da frente da 
árvore. 
As raízes que se cruzam e as raízes fibrosas na superfície foram removidas? 
É muito possível que o material do candidato não tenha raízes à mostra. O candidato deverá no 
entanto demonstrar que procurou pelas raízes mais profundas no vaso. 
Nem tentou procurar = 0 ! 
Se o material é pobre, por favor aplique uma média para evitar punir o candidato pela falta de 
qualidade do mesmo. 
 

Tachiagari 
 

Parte de baixo do tronco: a frente da árvore foi escolhida mostrando o tronco no seu melhor? 
Foi a segunda melhor hipótese devido ao bom Nebari ou a uma melhor posição dos ramos? 
O tronco, se necessário, foi limpo? 
Se o material é pobre, por favor aplique uma média para evitar punir o candidato pela falta de 
qualidade do mesmo. 
 

Ramos 
 

Está o primeiro ramo (sashi-eda) e o segundo ramo (uke-eda) bem definido? 
Estão os ramos correctamente dispostos sem interferirem uns nos outros nem cobrindo-se? 
Há suficiente espaço negativo por entre os ramos? 
A forma dos ramos coincide logicamente com o estilo e o movimento dos ramos? 
O ápice está bem definido? 
 

Técnicas – Aramação 
 

Correcta aramação. Não excessiva. Forte o suficiente para manter os ramos no lugar, mas sem 
danificar a casca. 
 

Técnicas – Poda 
 

Correctamente podado, sem altos, com as feridas correctas ou tratadas. Poda suficiente? 
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