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Ao Professor João Soares Carrola e, através dele, à UTAD – Universidade de Trás-os-Montes 
e Alto Douro, o nosso mais sincero agradecimento pela generosidade em nos cederem o 
direito de utilização, a título gratuito, das fotos identificadas com os seus nomes. 
As fotos reportam-se ao campus da UTAD, em Vila Real, e estão publicadas no livro “O Cam-
pus da UTAD pela imagem”, editado em 2019, que a todos recomendamos.

Agradecimentos

Prof. João Soares Carrola – UTAD
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Seres vivos presentes em quase todos os ecossistemas, as árvores são elementos funda-
mentais à subsistência de todos os outros seres do planeta. Essenciais para o equilíbrio 
climático, são grandes produtoras de oxigénio, filtram e limpam o ar atmosférico, contribuem 
para a manutenção da humidade e regularidade da chuva, para além de serem determinantes 
para a sustentação das terras. São, em si mesmas, um habitat que serve de morada a muitas 
espécies animais e vegetais. 
Em ambientes urbanos, diminuem a amplitude térmica, em grande medida pela projeção de 
sombra, tornando o clima mais ameno. Além de tudo isto, embelezam a paisagem com a sua 
multiplicidade de tamanhos, formas, texturas e cores.

A importância das árvores

Prof. João Soares Carrola – UTAD
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A Diaplant orgulha-se de atuar no sector da economia verde, contribuindo para a existência 
de um mundo mais natural e sustentável.

Com pouco mais de uma década de existência, a Diaplant conseguiu já tornar-se uma em-
presa de referência no setor do paisagismo. Com produção própria de árvores e arbustos, 
de médio e grande porte, numa área superior a 30 hectares, a nossa empresa, dispõe de 
espécies e variedades em elevado número e em diferentes estádios de desenvolvimen-
to, permitindo que os nossos clientes supram todas as suas necessidades num só local. 
Como em tudo o mais que fazemos, também as nossas plantas se destacam pelo seu 
elevado nível de qualidade.

Trabalhamos no sentido de criar espaços verdes dos quais as pessoas possam desfrutar, 
em harmonia com as plantas. O nosso gabinete de arquitetura paisagista encontra-se ca-
pacitado para conceber qualquer tipo de projeto, incluindo sistemas de rega. Em relação 
estreita com o cliente, criamos espaços a pensar nos seus futuros utilizadores que, aliados 
à responsabilidade ambiental, permitem economizar recursos vitais, como é o caso da 
água. 

Subsequentemente, as nossas equipas de jardinagem, dotadas de conhecimentos técni-
cos e equipamentos de ponta, encontram-se preparadas para abraçar desafios de exigên-
cia e rigor elevados, na criação dos espaços projetados. 

A conjugação das atividades de viveirista, arquitetura paisagista e construção de espaços 
verdes, permite, à Diaplant, diferenciar-se na área do paisagismo, pela sua capacidade em 
executar projetos chave-na-mão (desde a criação até à construção). Quer se trate de um 
jardim privado ou de um parque público, a Diaplant é o parceiro ideal para todos quantos 
procuram executar um projeto que prime pela qualidade e se distinga dos demais. 
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ÁRVORES
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PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

Acer campestre ‘Elsrijk’
Árvore robusta de porte ereto, com os ramos principais 
de eretos a oblíquos, formando, inicialmente, uma copa 
cónica que, com o passar dos anos, se torna, em grande 
parte, oval. 
De folhas caducas, opostas, de cor verde, com 3 a 5 lóbu-
los de 5-8cm de comprimento e 5-10cm de largura, com 
margens bastante onduladas. Apresenta um tom outonal 
amarelado e queda tardia das folhas. As flores, verde-
-amareladas, aparecem em maio, em panículas verticais. 
Não é muito exigente em termos de solo e resiste bem ao 
calor, à geada, ao vento e à poluição urbana. 
Esta variedade é, particularmente, adequada para a va-
lorização de espaços verdes em centros urbanos, desde 
parques ou grandes jardins, avenidas largas, praças e 
ruas; para o reforço de escarpas ou terrenos inclinados; 
pode, também, ser utilizada em sebes.

Origem: Países BaixosZ 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

8 - 12 m IV - V

Acer monspessulanum
Árvore de pequeno porte, com tronco geralmente retorcido 
e copa irregular, amplamente arredondada. Os ramos são 
castanho-escuros, com longas rugas.
Folhas caducas, trilobadas, com lóbulos de borda lisa. 
São relativamente pequenas, de 3-6cm de comprimen-
to, de cor verde-escura, que no outono ficam amarelas. 
Flores pequenas de cor verde-amarelada. Os frutos são 
‘sâmaras’ de cor púrpura, aquando o surgimento, passan-
do a verde acinzentado.
Adaptada a quase todo o tipo de terrenos, aprecia solos 
calcários e mais secos. Gosta de luz e calor e é suficien-
temente rústica. É normal que a folhagem caia durante 
os anos de seca, sendo uma reação natural sem efeitos 
colaterais. Resistente a doenças.
Árvore adequada para pequenos jardins, bosques com 
árvores da mesma espécie ou de espécies distintas. Ade-
qua-se, também, a avenidas estreitas, praças e ruas.

Origem: Bacia do Mediterrâneo 

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr

Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

4 - 8 m IV - V

Acer platanoides ‘Crimson King’
Árvore de crescimento médio, com copa oval, resultado 
dos seus ramos ascendentes em forma de arco. 
De folhagem muito interessante, devido à sua cor verme-
lho-carmesim, que permanece com a mesma intensidade 
no verão. As flores surgem na primavera, aquando a re-
bentação das folhas, sendo bastante interessantes devido 
ao contraste do amarelo das pétalas com o vermelho das 
sépalas. 
Espécie pouco exigente quanto ao tipo de solo, preferindo, 
no entanto, um bem drenado, ácido a alcalino. 
Com aplicação em parques ou em grandes jardins e em 
bosques de espécies distintas. Também pode ser utilizado 
em avenidas largas, praças e ruas, uma vez que é resis-
tente à poluição urbana.

Origem: Países BaixosZ4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

12 - 20 m IV - V

Acer platanoides ‘Globosum’
Árvore de copa arredonda, com a forma de uma bola regu-
lar e compacta, muito ramificada, que fica achatada com 
a idade.  
De folhagem caduca, aposta, de cor verde brilhante. No 
outono apresenta uma cor intensa amarelo-dourada, ge-
ralmente com contorno avermelhado. A floração, verde-
-amarelada, sucede em grande número e é disposta em 
corimbos erguidos, com cerca de 8cm de comprimento.
Tolera todos os tipos de solos, desde levemente ácidos a 
alcalinos. Bastante tolerante ao calor e à seca, aos ventos 
e à poluição urbana. 
É ideal para avenidas estreitas, praças ou ruas, pequenos 
jardins e para o cultivo em vaso.

Acer pseudoplatanus
 
Árvore imponente, com copa arredondada ou bastante 
abobada.
Folhas caducas, opostas, coriáceas, com 5 lóbulos arre-
dondados, de cor verde-escura no verão e um magnífico 
amarelo-dourado no outono. As flores surgem de maio a 
junho, de coloração verde-amarelada. 
Árvore muito rústica e resistente ao frio, ao calor, ao vento, 
a climas marítimos e à poluição urbana. Adapta-se bem 
em todos os tipos de solos. Possui um sistema radicular 
muito forte e profundo, útil para consolidar terrenos decli-
vosos. 
Interessante para arborizar parques ou grandes jardins, 
avenidas largas, praças e ruas. Utilizado, também, para a 
criação de corta-ventos.

PAP

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

Origem: Europa Central, Pirenéus e Cáucaso 

Origem: BélgicaZ4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

Z4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

4 - 8 m IV - V

+ 25 m V - VI

Acer rubrum
Árvore de grande porte, que apresenta uma copa pirami-
dal, quando jovem, adquirindo uma forma arredondada ou 
oval, em idade adulta. O tronco é acinzentado e suave, 
com tendência a enrugar com a idade. 
As folhas brotam na primavera, somente após a floração, 
sendo tingidas de vermelho. Com o tempo, evoluem para 
uma coloração verde carregado, sendo a face inferior de 
tonalidade esbranquiçada. No outono voltam a mudar de 
cor, passando a tonalidades de amarelo e vermelho. As 
flores antecedem a folhagem, brotando em aglomerados 
eretos, antecedendo os frutos, que são de cor vermelha.
Adaptado a uma grande variedade de solos, como os cal-
cários, argilosos e arenosos, com um pH ácido ou neutro.
Planta de baixa manutenção, adequando-se perfeitamen-
te a arruamentos e jardins informais ou relvados.

12 - 20 m III - IV

Origem: Leste da América do NorteZ 3 (-40,00ºC/-34,50ºC)
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PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr
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Acer saccharinum
Árvore com copa piramidal e ramos secundários penden-tes.
Folhas lobadas com a face superior verde clara e a infe-
rior cinza prateada. No outono, adquirem uma cor amarela 
intensa e, por vezes, vermelha. As flores antecedem o sur-
gimento da folhagem, sendo de cor amarela mais pálida. 
Trata-se de uma planta bastante tolerante a condições 
adversas, como a seca, solos pobres, poluição urbana, 
e ambientes à beira mar. Também suporta muito bem a 
poda. Prefere solos frescos e húmidos, não muito   cal-
cários.
Pelo seu rápido crescimento e conformação graciosa, ga-
nhou notoriedade para utilização em intervenções paisa-
gísticas. Tendo em conta a dimensão da sua copa, é ideal 
para utilização em grandes jardins, parques ou florestas.

Aesculus x carnea ‘Briotii’
 
Árvore caducifólia, de tamanho médio, porte arredondado 
a largo e copa densa.
Apresenta folhas verdes escuras, lustrosas, adornadas 
com 5 - 7 folíolos. Famosa pela sua notável exibição floral, 
floresce vermelho rosado brilhante, em panículas eretas 
de até 20cm de comprimento, muito atrativas para abe-
lhas, no fim da primavera. As flores são seguidas por 
cápsulas, ligeiramente espinhosas, cada uma contendo 
tipicamente duas ou três nozes.
Árvore interessante para parques e grandes prados. Pode 
ser plantada como uma árvore de sombra.

Origem: Leste e Centro da América do NorteZ4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

25 - 30 m II - IV

Origem: FrançaZ 5a (-28,80ºC/-26,1ºC)

7 - 10 m V - VI

Albizia julibrissin ‘Ombrella’
Seleção da espécie-tipo Albizia julibrissin. Apresenta ra-
mos em forma de leque, criando, assim, uma copa tipo 
“guarda-sol”.  
Possui folhas alternadas, com cerca de 20-30cm de com-
primento, de cor verde intensa e ligeiramente matizadas 
de púrpura. Particularidade: as folhas dobram durante a 
noite ou em períodos de seca. As flores aparecem na ex-
tremidade dos ramos, em pedúnculos longos, de cor rosa 
escuro (bolas de 3cm de largura) e compostas, apenas, 
por muitos estames finos e sedosos, de cor púrpura, me-
dindo até 4cm de comprimento.
Prefere um local ensolarado e protegido e um solo bem 
drenado. Nos primeiros anos, após a cultura, é aconselhá-
vel proteger os troncos com esteiras de bambu ou sacos 
de serapilheira, e cobrir o perímetro das raízes com folhas. 
Espécie com charme exótico que pode ser utilizada em 
pequenos jardins, em bosques com diversas variedades, 
avenidas largas, praças e ruas. Resistente ao clima ma-
rítimo.

Origem: França

5 - 10 m VI - VIII

Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Albizia julibrissin ‘Summer Chocolate’
Semelhante à espécie-tipo, diferindo, no entanto, na folha-
gem: inicialmente de coloração verde que, rapidamente, 
se torna num vermelho-púrpura. Atinge o expoente máxi-
mo de intensidade e brilho em pleno verão. 
Distingue-se, também, na floração, cor-de-rosa clara (qua-
se branca) que faz aumentar o contraste com a sombra 
das folhas.
Com aplicação em pequenos jardins, como exemplar soli-
tário, em bosques com diversas variedades, avenidas lar-
gas, praças e ruas. Resistente ao clima marítimo. 

Alnus glutinosa
 
Árvore de copa irregular, com ramos abertos. Em jovem 
apresenta uma forma piramidal, tornando-se arredondada na fase adulta.
Folhas ovaladas, com 5-10 cm de comprimento e de cor 
verde escura brilhante (tonalidade mais clara na página 
inferior). A floração ocorre entre fevereiro e março, em tom 
amarelo carregado. 
Árvore muito rústica e geralmente resistente a insetos e 
fungos, mas sensível à poluição atmosférica. Desenvol-
ve-se facilmente em áreas húmidas e junto a cursos de 
água, tendo um sistema radicular muito útil na proteção 
dos solos contra a erosão e na melhoria da sua fertilidade.
Pouco interessante para ambientes urbanos, como arrua-
mentos, mas ótima para arborizar parques ou grandes jar-
dins, em zonas de terrenos húmidos.

Amelanchier alnifolia ‘Obelisk’
Árvore ou arbusto de pequeno porte, marcadamente fas-
tigiado. 
As folhas caducas, ovais com cerca de 3-4cm de com-
primento, brotam com uma tonalidade vermelha intensa, 
tornando-se verdes logo de seguida. No Outono, passam 
a vermelho brilhante. Possui flores brancas, em forma de 
estrela, agrupadas em racimos curtos, em meados de 
abril. O fruto é rosa-avermelhado, violeta quando maduro. 
Espécie adequada para pequenos jardins, cultivo em vaso 
e para a criação de bosques com diversas variedades. É 
muito resistente à poluição urbana e ao vento.

Origem: EUA

4 - 8 m IV

Z4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

Origem: JapãoZ 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

4 - 8 m VI - VIII

Origem: Europa, Noroeste Africano e Oeste Asiático  

12 - 20 m II - III

Z 3 (-40,00ºC/-34,50ºC)

Á
R

V
O

R
E

S                 

Á
R

V
O

R
E

S                 
PAP

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

PAP

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

PAP

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

PAP

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr

PAP

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

PAP

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr
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Betula  utilis ‘Jacquemontii’
Árvore ornamental de casca branca e brilhante, com pe-
quenas listras, muito resistente ao frio. Quando cultivada 
num ambiente propício (solos arenosos e húmidos, com 
silício, ácidos, permeáveis ou profundos), pode crescer 
até 20 metros, mas normalmente atinge  os 8 a 10 metros.
Possui folhas verde-escuras, coriáceas, de borda denta-
da, com até 12cm de largura, de tonalidade amarela, no 
outono. As flores despontam na primavera e têm a forma 
de amentilhos pêndulos, com 10-12cm de comprimento, 
em tom amarelo-esverdeado.
O excesso de água pode prejudicá-la, bem como a expo-
sição direta ao sol, em climas quentes. Não é suscetível a 
pragas. A poda é recomendada em tempos de inatividade.
Adequada a pequenos e grandes jardins e parques, como 
exemplar solitário ou agrupado, para avenidas, praças e 
ruas. Permite criar barreiras corta-vento já que é bastante 
resistente até mesmo à poluição urbana.

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr

Origem: Himalaias

8 - 10 m III - IV

Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Altura 

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr
500/600 4xr
600/700 4xr
700/800 4xr

Betula  utilis ‘Jacquemontii’
Multitronco

Betula  utilis ‘Jacquemontii’
Arbusto

Tamanho 

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr
500/600 4xr
600/700 4xr
700/800 4xr

Betula pendula ‘Fastigiata’
Árvore de folha caduca, de crescimento colunar com for-
tes ramos a crescer junto ao tronco. 
Folhas alternas, simples e de forma ovada-triangular com 
bordo irregularmente serrilhado e pecíolo bem desenvolvi-
do (com cerca de 2cm). 
Esta espécie prospera na maioria dos solos e é totalmente 
resistente, pois é extremamente rústica e tolerante à po-
luição urbana.
Ideal para locais estreitos, pequenos jardins e grandes jar-
dins, avenidas, praças e ruas, bem como, na construção 
de bosques de variedades distintas.

Altura

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr
500/600 4xr
600/700 4xr
700/800 4xr

Origem: Europa e Ásia Menor

8 - 10 m III - IV

Z 2 (-45,50ºC/-40,10ºC)

Amelanchier lamarckii
Arbusto grande ou pequena árvore de porte ereto. 
Possui folhas caducas, alternadas, de 3-8cm de compri-
mento, de forma elíptica e cor verde-escura, apresentando 
uma tonalidade vermelho-alaranjada no outono. As flores 
brancas, em forma de estrela, agrupadas em cachos ere-
tos e muito abundantes em abril, são seguidas de um fruto 
(baga redonda) de cor azul escura, comestível e saboroso. 
Espécie muito rústica, resistente à poluição urbana e ao 
vento. Tolera a humidade e seca estival temporária. 
Adequada a pequenos jardins, como exemplar solitário, 
na criação de bosques com variedades distintas e sebes 
naturais floridas.

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr

Altura 

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr

Origem: América do NorteZ4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

4 - 8 m IV

Amelanchier lamarckii
Multitronco

Amelanchier lamarckii
Arbusto

Tamanho  

150/175 2xr
175/200 2xr

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr

Betula pendula
Árvore de tamanho médio, com copa colunar estreita e 
fortes ramos eretos, espirais ou ondulados. 
As folhas são caducas, alternas, simples e de forma ova-
da-triangular, com bordo irregularmente serrilhado e pe-
cíolo bem desenvolvido. No outono, a coloração torna-se 
amarela. Flores verde-amareladas, em panículas até 5cm 
de comprimento, de março a abril. 
Tolera todos os tipos de solos e suporta até solos areno-
sos, pobres e muito secos. É uma espécie extremamente 
rústica e resistente à poluição urbana. 
Ideal para locais estreitos, pequenos e grandes jardins, 
avenidas, praças e ruas, bem como, na construção de 
bosques de variedades distintas.

NOTA: Este artigo também está disponível na conforma-
ção “arbustiva”.

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

Origem: Europa e Ásia Menor

12 - 20 m III - IV

Z 2 (-45,50ºC/-40,10ºC)
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Catalpa bungei
Forma anã da mais conhecida Catalpa bignonioides. O re-
sultado é uma pequena árvore de folha caduca, de copa 
densa e arredondada, com aparência em camadas, devi-
do ao arranjo das suas folhas grandes, de um verde cla-
ro, em forma de coração, que proporcionam uma sombra 
muito agradável.
Árvore interessante para plantar em pequenos jardins, de-
vido às suas pequenas dimensões. Aspeto naturalmente 
formal, adiciona ao jardim, simetria e formalidade, com 
baixa manutenção.

Celtis australis
Árvore robusta, possui um tronco grosso e direito, com 
uma casca lisa de cor cinzenta ou esbranquiçada. 
A copa é ampla e muito ramificada, com as ramificações 
primárias eretas e ramagens um pouco pendentes (pubes-
centes desde jovens). 
As folhas são simples, alternadas, pinadas e arredonda-
das, com um pecíolo longo. De tonalidade verde mais cla-
ra na página inferior e margem finamente serrada. O fruto 
é redondo e liso (do tamanho de uma ervilha), inicialmente 
de cor verde, passando a amarelo ou vermelho e final-
mente quase negro.
Na Península Ibérica é especialmente frequente no Sul, 
sendo espontânea no centro e sul de Portugal.
Bastante resistente ao vento e à seca, e pouco exigente 
quanto ao solo, suportando bem os calcários. 
Espécie ornamental de grande beleza, ideal para alinha-
mentos, parques ou grandes jardins. 

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

Origem: China

8 - 12 m

Z 5a (-28,80ºC a -26,1ºC)

Origem: Bacia do Mediterrâneo e Europa Central 

15 - 20 m

Z 6b (-20,50ºC/-17,80ºC)

Cercis canadensis ‘Forest Pansy’
Árvore de pequeno porte, com copa larga e ramos finos. 
Tem um crescimento mais rápido que a Cercis siliquas-
trum. 
As folhas são caducas, alternadas, de 7-12cm de com-
primento, largamente arredondadas e pontiagudas, de 
cor vermelha escura na primavera, ficando mais ténue no 
verão. Flores papilionáceas de cor rosa púrpura, agrupa-
das em racimos curtos, um pouco menores em relação à 
Cercis siliquastrum.
Espécie adequada a pequenos jardins, para cultivo em 
vaso, criação de bosques com variedades distintas e cria-
ção de sebes naturais. Com aplicação, também, em ave-
nidas estreitas, praças e ruas. Tolera a poluição urbana.

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr

Origem: América do Norte

8 - 10 m III - IV

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Carpinus betulus
Árvore com tronco geralmente retorcido e copa cónica ar-
redondada.
Folhas caducas, alternadas, com 5-10cm de compri-
mento, ovadas e serradas, de cor verde que, no outono, 
adquirem uma bonita coloração amarela. Possui folhas 
marcescentes que permanecem na árvore até ao final do 
inverno. Prefere solos com alguma fertilidade, permeáveis 
e frescos. 
Suporta bem a poda, sendo, também, utilizada na topiá-
ria e em sebes altas com a ramificação desde a base. É 
uma espécie rústica, com alto potencial de germinação, 
resistente ao vento, tolerante ao calor e muito resistente 
à poluição urbana. 
Pode ser utlizada em parques ou grandes jardins, na cons-
trução de bosques com variedades distintas e na criação 
de sebes e corta-ventos.

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

Origem: Europa, Cáucaso e Irão

12 - 20 m IV - V

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Carpinus betulus ‘Fastigiata’
Forma piramidal da espécie-tipo, de copa muito compacta 
e graciosa. Cresce, naturalmente, com a ramificação des-
de a base e ramos muito próximos do tronco. 
Apresenta folhas ovadas de cor verde brilhante com um 
comprimento de 8-10cm. No outono adquirem uma bonita 
coloração amarela. 
Pouco exigente no que respeita ao tipo de solo e muito 
resistente ao vento e a podas severas. Tolera, também, 
o asfalto. 
Espécie adequada para parques ou grandes e pequenos 
jardins, como exemplar isolado, na criação de bosques de 
variedades distintas ou na criação de sebes e corta-ven-
tos.

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

Origem: Europa, Cáucaso e Irão

12 - 20 m IV - V

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Altura 

175/200 2xr

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr
500/600 4xr
600/700 4xr
700/800 4xr

Carpinus betulus ‘Fastigiata’
Arbusto
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Fagus sylvatica ‘Atropurpurea’
Árvore imponente que, caso disponha de bastante espa-
ço, pode crescer tanto em largura como em altura. Possui 
um tronco direito com casca lisa e acinzentada.
Na primavera, a folhagem emerge num atraente vermelho 
vivo, perfeito para contrastar com o verde da restante pai-
sagem. No verão, com o passar dos dias, as folhas suaves 
e brilhantes desvanecem, tornando-se verde-púrpura. No 
outono atingem uma coloração vermelho-acastanhada.
Esta espécie prefere solos húmidos, mas bem drenados. 
Pode mostrar sinais de stress com seca prolongada.
Ideal para parques e grandes jardins, avenidas largas, 
praças e ruas. Para apontamentos como exemplar solitá-
rio ou na criação de sebes e corta-ventos.

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr

Fagus sylvatica
Árvore majestosa e imponente, com tronco liso de cor 
acinzentada. 
Apresenta folhas elípticas, de margens onduladas, cor 
verde clara e aspeto sedoso, que mais tarde adquirem to-
nalidades outonais muito interessantes, que variam dos 
tons amarelos, aos vermelhos escuros e aos laranjas. As 
folhas são marcescentes, permanecendo nos ramos du-
rante o inverno mesmo depois de secas. Por este motivo, 
é muito utilizada em sebes altas. As flores são pouco inte-
ressantes e surgem apenas em plantas adultas, a que se 
seguem frutos semelhantes a nozes. 
Pouco exigente quanto ao solo, no entanto, tem preferên-
cia pelos profundos, pouco compactos, frescos e férteis. 
Atinge todo o seu esplendor em climas com verões fres-
cos e húmidos e invernos frios. 
Ideal para parques e grandes jardins. Frequentemente 
usada em grupo, e para arborizar arruamentos ou praças. 
Também isolada ou em sebes altas.

Fagus sylvatica ‘Asplenifolia’
Árvore de porte ereto e copa largamente piramidal en-
quanto jovem. Posteriormente, os ramos vão-se alongan-
do em forma de leque, formando uma copa oval larga e 
muito densa, ramificada desde a base. 
Folhas profundamente recortadas com 8-12cm de compri-
mento e 4-5cm de largura, de cor verde-escura na página 
superior e mais clara na inferior; no outono adquirem cor 
amarela. Mesmas exigências do Fagus sylvatica. 
Espécie adequada para parques ou grandes jardins, ave-
nidas largas, praças ou ruas, e na criação de bosques com 
variedades distintas.

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr

Origem: Europa Central e CáucasoZ 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

+ 20 m IV - VI   

Origem: Europa Central e Cáucaso Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

10 - 12 m IV - VI

Origem: EuropaZ 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

+ 20 m IV - VI

Cercis siliquastrum
Árvore de médio porte com forma arredondada. 
Folhas caducas, alternadas, arredondadas, com 7-12cm 
de comprimento, cordiformes de cor verde-clara. Produz 
pequenas flores papilionáceas, de cor rosa-lilás agrupa-
das nos ramos do ano anterior. A floração inicia-se antes 
das folhas. De seguida, surgem vagens compridas, de cor 
verde, que se tornam castanhas no amadurecimento. 
Prefere terrenos calcários, mas tolera bem os moderada-
mente ácidos. Suporta longos períodos de seca e calor. 
Sensível à geada numa fase jovem, tornando-se mais rús-
tica com a idade. Raramente é atacada por pragas.
Espécie adequada a pequenos jardins, para cultivo em 
vaso, na criação de bosques de variedades distintas e se-
bes naturais. Utilizada, igualmente, em avenidas estreitas, 
praças e ruas. Tolera a poluição urbana.

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr

Crataegus laevigata ‘Paul’s Scarlet’
Árvore de pequeno porte, com copa cónica, enquanto jo-
vem, e posteriormente arredondada, com ramos laterais 
extensos, por vezes, ligeiramente pêndulos e pouco es-
pinhosos.
Folhas caducas, alternadas, amplamente ovoides, com 
3 a 5 lóbulos, de cor verde intensa. Flores brilhantes em 
tom vermelho-carmesim, dispostas em corimbos grandes 
e densos, durante a primavera. Frutos pequenos e verme-
lhos, pouco abundantes. 
Espécie pouco exigente quanto ao tipo de solo, tolera bem 
a poluição urbana e o asfalto. Adequada para parques ou 
grandes jardins, avenidas estreitas, praças e ruas, Tam-
bém como exemplar isolado.

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr

Origem: Ásia Menor

8 - 10 m III - IV

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Origem: InglaterraZ 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

4 - 8 m IV - VI

Crataegus x lavallei ‘Carrierei’
Árvore de pequeno porte com copa arredondada e ramos 
espinhosos. 
Folhas caducas, elípticas, alternadas, alongadas, com 
5-15cm de comprimento, coriáceas, de cor verde brilhan-
te, adquirindo as tonalidades amarelas e laranjas no outo-
no. Flores brancas na primavera, seguidas de grandes e 
numerosos frutos alaranjados, que permanecem na árvo-
re até ao inverno. 
Prefere terrenos argilosos, pesados e calcários. Muito re-
sistente à seca, ao vento, à poluição urbana e tolerante 
ao asfalto. 
Espécie adequada para parques ou grandes jardins, ave-
nidas estreitas, praças e ruas.

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr

Origem: China

8 - 12 m IV - V

Z 5a (-28,80ºC a -26,1ºC)
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Ginkgo biloba
Árvore de folha caduca, que apresenta uma copa cónica, 
quando jovem, e que gradualmente se torna mais irregular 
e estreita. O tronco, de cor cinza, apresenta-se fissurado 
nos exemplares adultos. 
Folhas muito originais e decorativas em forma de leque, de 
cor verde claro na primavera e ligeiramente mais escuras 
no verão. No outono adquirem uma fantástica coloração 
intensa amarela. Quando as folhas caem, no outono, for-
mam um extraordinário manto dourado à volta da árvore. 
Espécie muito rústica, tolera todo tipo de solos, mas de-
senvolve-se de forma mais exuberante e regular em solos 
profundos, ácidos a alcalinos. Tolerante à poluição urba-
na, ao asfalto e a solos calcários.
Planta adequada para parques ou grandes jardins, ave-
nidas largas, praças ou ruas, na criação de bosques de 
espécies distintas ou como exemplar solitário.

Ginkgo biloba ‘Blagon’
Árvore de porte médio, de forma piramidal/colunar. 
Tronco com casca de cor cinza acastanhada, fissurado 
nos exemplares adultos. 
Apresenta uma folhagem de cor verde, que atinge o seu 
máximo esplendor no período do outono, ao adquirir uma 
tonalidade dourada. Tem a forma de ventoinha, com 3 a 5 
elementos, atingindo os 10 cm de comprimento.
Tolera a maior parte dos tipos de solos, prosperando me-
lhor nos solos com boa drenagem.
Planta rústica e resistente, adapta-se bem às condições 
urbanas. Não é vulnerável ao vento.
Por via das suas dimensões e porte piramidal, é uma 
planta ideal para arruamentos estreitos.

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

Altura 

175/200 2xr

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr
500/600 4xr
600/700 4xr
700/800 4xr

Ginkgo biloba ‘Globosa’
Enxertada no tronco da Ginkgo biloba, esta variedade é 
adequada para áreas pequenas, pois a sua copa desen-
volve-se de forma arredondada. 
Apresenta uma densa folhagem verde que, no outono, ad-
quire uma tonalidade amarela intensa. Quando as folhas 
caem formam um extraordinário manto dourado à volta da 
árvore. 
Tolera a maior parte dos tipos de solos, prosperando me-
lhor nos solos com boa drenagem. Uma vez que a planta 
espécie teve um período evolutivo muito longo, é particu-
larmente resistente a doenças, poluição, fungos e bacté-
rias.
Sendo uma variedade de pequena dimensão, é uma plan-
ta adequada para uma ampla utilização, desde pequenos 
jardins até praças e parques.

PAP

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr

Origem: ChinaZ 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

12 - 20 m IV

Origem: França Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

8 - 12 m IV - V

Origem: HolandaZ 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

3 - 5 m IV

Fagus sylvatica ‘Purpurea Pendula’
Espécie de características muito similares à Fagus sylva-
tica ‘Pendula’, com ramos nitidamente pendentes, distin-
guindo-se desta, pela coloração púrpura das suas folhas.
Tronco direito, casca lisa acinzentada e folhagem den-
sa, cujos ramos principais se estendem horizontalmente 
enquanto que os secundários pendem, quase tocando o chão.
Aplicável em parques ou jardins grandes e/ou como exem-
plar isolado. 

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr

Fagus sylvatica ‘Pendula’
Árvore que se distingue da espécie-tipo pelos seus nume-
rosos ramos, nitidamente, pendentes. O tronco é direito e 
de casca lisa acinzentada.
Apresenta folhagem densa, cujos ramos principais se 
estendem horizontalmente enquanto que os secundários 
pendem, quase tocando o chão. 
Muito atraente e impressionante, mesmo no inverno, 
quando se encontra desprovida de folhas. As caraterísti-
cas das folhas, flores e fruto e as exigências de cultivo são 
identicas à Fagus sylvatica.
Aplicável em parques e grandes jardins e como exemplar 
solitário.

Altura 

250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr

Origem: Europa

15 - 25 m IV - VI

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Origem: Europa

15 - 25 m IV - VI

Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Fraxinus angustifolia
Árvore de copa predominantemente ovalada, com nume-
rosos ramos.
As folhas caducas variam muito entre as plantas jovens e 
as adultas. Apresentam entre 3 a 13 folíolos, estreitamen-
te lanceolados. As suas margens são serrilhadas, geral-
mente com tantos dentes quantas nervuras secundárias. 
As flores são nuas, pois não possuem pétalas nem sépa-
las, e apresentam-se em ramalhetes opostos. Os frutos 
são sâmaras de cor amarela. A sua forma alada facilita a 
disseminação da planta. 
É indiferente ao pH, mas necessita de um solo fresco e 
com alguma humidade. Espécie muito resistente ao frio e 
ventos, tolerando bem a poluição atmosférica. No entanto, 
é afetada pelo ar costeiro.
Espécie de utilização muito comum em parques e jardins. 

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

Origem: Sudoeste Europeu e África Setentrional

15 - 20 m III - V

Z 6b (-20,50ºC/-17,80ºC)
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Koelreuteria paniculata
Espécie de médio porte, de copa larga, folhagem delicada 
e floração exuberante.
As folhas apresentam um verde intenso no verão e ama-
relo ou laranja no outono, de comprimento até 40cm, 
compostas, com folíolos elípticos e margens serrilhadas. 
A floração ocorre no verão, despontando longas inflores-
cências do tipo panícula, carregadas de pequenas flores 
amarelas. Os frutos que lhes sucedem, são cápsulas ver-
des que, gradualmente, adquirem uma cor rosada quando 
amadurecem. 
Além do seu interesse decorativo e ornamental, é uma 
planta de crescimento rápido, que tolera a poluição urba-
na e não apresenta um sistema radicular agressivo, tor-
nando-se assim uma opção interessante para o contexto 
urbano.

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

Origem: China e Coreia

8 - 12 m VI - VII

Z 6b (-20,50ºC/-17,80ºC)

Laburnum x watereri ‘Vossii’
Árvore de pequeno porte, de copa pitoresca, irregular e 
ereta. 
Folhas caducas, alternadas, com 10cm de comprimento, 
compostas por 3 folíolos ovados de 3-8cm de comprimen-
to, de cor verde-escura. Floração perfumada e exuberan-
te, de cor amarelo-dourada, agrupada em racimos que po-
dem atingir os 50cm. São seguidas de frutos com 4-8cm, 
semelhantes a vagens de cor verde. 
Pouco exigente quanto ao tipo de solo e tolerante à polui-
ção urbana. 
Espécie adequada para pequenos jardins, avenidas es-
treitas, praças ou ruas, e até para reforço de escarpas 
e terrenos inclinados. Adequada também para bosques, 
com variedades distintas ou até da mesma variedade, e 
sebes naturais. 

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr

Origem: Países Baixos

4 - 8 m IV - VI

Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Liquidambar styraciflua
Das mais elegantes árvores de folha caduca, com tronco 
principal retilíneo e ramos bem espaçados e estendidos. 
Forma uma copa piramidal muito regular, que, com a ida-
de, adquire um perfil mais arredondado. 
Apresenta um ritidoma profundamente fissurado de cor 
acinzentada. 
As folhas, nas suas extremidades, apresentam longos pe-
cíolos, com 5 lóbulos e margens ligeiramente serradas, 
de cor verde brilhante, na primavera e no verão. No outo-
no adquirem uma das colorações mais interessantes que 
existem na natureza: variações do amarelo-dourado, ao 
laranja, ao vermelho intenso e ao violeta. As flores surgem 
ao mesmo tempo das folhas, mas sem relevância orna-
mental. Os frutos são cápsulas esféricas de 2-4cm que 
transitam de verde a castanho.
Prefere solos profundos e húmidos, tolera a poluição ur-
bana e o asfalto.
Planta adequada para parques e grandes jardins, na cria-
ção de bosques de variedades distintas e arborização de 
avenidas largas, praças e ruas. Também se destaca como 
exemplar isolado. 

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

+ 20 m

Origem: Sul dos EUA, México e América CentralZ 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Gleditsia triacanthos ‘Inermis’
Árvore de crescimento médio com uma altura entre os 15-
20m e uma largura que poderá atingir (até) os 10m. 
Tem uma estrutura identica à Gleditsia triacanthos, mas 
distingue-se principalmente pela falta de espinhos. Possui 
uma casca cinza com fissuras superficiais. Os ramos e as 
folhas novas são castanho-avermelhados. 
As folhas são compostas, com cerca de 20cm de compri-
mento. No verão, são verdes claras e no outono apresen-
tam uma tonalidade amarela. Após a floração, aparecem 
as leguminosas verde-amareladas marcantes, com cerca 
de 45cm de comprimento. Tornam-se castanho-averme-
lhadas ao longo do tempo. 
Cresce facilmente em solo seco a húmido, com um valor 
de pH neutro a ácido e prefere um ambiente ensolarado.

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

Origem: América do NorteZ 5a (-28,80ºC a -26,1ºC)

Ginkgo biloba ‘Tremonia’
Espécie de estrutura colunar a oval, com um tronco princi-
pal reto e ramificações abertas e espontâneas. De cresci-
mento lento, especialmente quando jovem, poderá atingir 
uma altura de 10-12m e uma largura a rondar os 5m. Re-
quer um local com muita luz.
As folhas são em forma de leque que crescem em feixes 
de 3-5 juntas e têm um pequeno corte no topo. No outono, 
as folhas tornam-se amarelas douradas sendo esta uma 
das características de valor ornamental desta espécie. 
‘Tremonia’ é a variedade masculina, sendo a mais ade-
quada como árvore de rua, devido à falta de frutos. A sua 
copa colunar e estreita também se adequa a pequenos 
jardins, praças e parques. 

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

Origem: AlemanhaZ 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

10  - 12 m IV - V

Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’
‘Sunburst’ é uma variedade da espécie Gleditsia triacan-
thos sem espinhos, e de porte médio. Distinta da espécie-
-tipo pela sua folhagem amarela-dourada na primavera, 
que evolui para um verde limão brilhante, no verão. 
Floresce em pequenos cachos com flores amarelo-es-
branquiçadas, no fim da primavera, inicio de verão.
De porte inferior - comparativamente à espécie-tipo - e  
resistente à poluição, é uma opção interessante para am-
bientes urbanos. Muito ornamental, confere versatilidade 
a qualquer espaço.

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

Origem: América

8 - 12 m V - VI

Z 5a (-28,80ºC a -26,1ºC)

15 - 20 m  V
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Liquidambar styraciflua ‘Globosa’
Árvore de pequeno porte, que forma naturalmente uma 
copa arredondada e compacta, sem recurso a poda. 
Folhas caducas, opostas, com 5 lóbulos profundos, de cor 
verde escura, mais pequenas do que as da espécie-tipo. 
Cor outonal com variações do laranja ao laranja-averme-
lhado e posteriormente púrpura, persistindo bastante tem-
po na árvore.
Prefere solos profundos e húmidos. Tolera a poluição ur-
bana e o asfalto.
Planta adequada para cultivo em vaso, pequenos jardins 
e na arborização de avenidas estreitas, praças e ruas.

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr

Origem: EUAZ 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

2 - 3 m

Liquidambar styraciflua ‘Paarl’
Semelhante ao Liquidambar styraciflua, porém, com uma 
copa mais colunar e piramidal.
Folhagem de cor verde-escura, brilhante no verão, que 
adquire diversas tonalidades quando no outono - à seme-
lhança da espécie-tipo. 
Os solos têm que ser ricos e nutritivos, permeáveis, ácidos 
a neutros. Não tolera solos calcários. 
Planta adequada para alinhamentos em ruas largas ou 
estreitas, praças, parques, cemitérios e grandes jardins.

Origem: AlemanhaZ 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

12 - 20 m

Liquidambar styraciflua 
‘Slender Silhouette’
Árvore de porte fastigiado, com ramos eretos que formam 
uma copa colunar e compacta. 
A folhagem de verão apresenta um adorável verde bri-
lhante que, durante o outono, varia do laranja ao vermelho 
e ao violeta. 
Prefere solos ricos e nutritivos, permeáveis, ácidos a neu-
tros. Não tolera solos calcários. 
Devido ao seu porte fino e colunar, é ideal para pequenos 
jardins, locais estreitos ou para apontamentos. Nos pri-
meiros anos, é recomendável a proteção da árvore dos 
invernos rigorosos. 

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr

Origem: EUAZ 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

12 - 20 m

Altura 

175/200 2xr

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr
500/600 4xr
600/700 4xr
700/800 4xr

Liquidambar styraciflua
Multitronco

Liquidambar styraciflua
Arbusto

Altura 

175/200 2xr

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr
500/600 4xr
600/700 4xr
700/800 4xr

PAP

Espaldar arb.
(Formado desde o solo)

120X200

Espaldar 150X150
(fuste limpo a 200/220cm)

16/18
18/20
20/25

Espaldar 150X200 
(fuste limpo a 240/260cm)

16/18
18/20
20/25

Este exemplar pode apresentar-se ramificado desde a 
base, ficando totalmente coberto de folhas, ou com um 
pequeno fuste, elevando assim um pouco a copa.
A formação em espaldar, permite conter mais facilmente o 
seu porte, ficando em forma de paralelepípedo.

Liquidambar styraciflua
Espaldar

PAP 

Telhado 150X150
(fuste limpo a 220/240cm)

16/18
18/20
20/25

Telhado 200X200 
(fuste limpo a 260/240cm)

16/18
18/20
20/25

Liquidambar styraciflua com formação “Telhado”, apresen-
ta um fuste com uma altura de, aproximadamente, 2m.
Com um crescimento da copa horizontal, praticamente 
não tem necessidade de poda ou condução. Em termos 
de altura, mantém um porte reduzido, sendo que, em lar-
gura, pode gerar uma copa ampla, capaz de proporcionar 
bastante sombra.

Liquidambar styraciflua
Telhado
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IV - V

IV - V

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr
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Malus nicoline
Híbrido da espécie floribunda, que se caracteriza como 
planta ornamental. Arbusto ou árvore pequena de copa 
larga.
Possui folhas ovoides com 6-9cm, suavemente serrilha-
das nas bordas, ligeiramente fragrantes, de cor púrpura, 
quando jovens, que no verão se tornam verde brilhantes, 
passando a acobreadas no outono. A floração (abundan-
te) desponta nos ramos secundários, em abril, de cor ver-
melho-vivo. Seguem-se frutos globosos (vermelho-escu-
ros) de 1cm, que permanecem na árvore durante bastante 
tempo.
Espécie bastante rústica, prefere solos neutros, férteis e 
moderadamente húmidos.
Utilizado como exemplar solitário ou agrupado.

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr

Origem: Europa, Ásia OcidentalZ 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Malus perpetu ‘Evereste’
Pequena árvore ou arbusto de copa piramidal. 
As folhas são caducas, alternadas, ovoides, com 8cm de 
comprimento e 5cm de largura, mais ou menos lobadas. 
De cor verde escuro (e pecíolo vermelho) que se prolon-
ga até ao outono, altura em que atinge os tons laranjas e 
amarelos. Flores brancas perfumadas, com cerca de 5cm 
de diâmetro, que despontam no final da primavera, quan-
do a folhagem se desenvolve.
Os frutos produzidos são esferas, com cerca de 2,5cm, 
achatadas, irregulares, desprovidas de cálice, de colora-
ção laranja-avermelhada, que persistem até ao inverno.
Facilmente produzido em solos moderadamente férteis e 
bem drenados. Quando estabelecido, torna-se bastante 
resistente à seca, doenças e à poluição.
Perfeito como exemplar solitário e ideal para pequenos 
jardins e jardins urbanos.

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr

Origem: França

Melia azedarach
Árvore de folha caduca, muito atraente devido à sua mag-
nífica folhagem, floração exuberante e frutificação dura-
doura. 
Apresenta folhas lanceoladas, com  3 - 5cm, de cor ver-
de brilhante, que no outono se transformam em amarelo 
dourado. As flores violetas, desenvolvem-se em forma de 
estrela e são muito perfumadas.
Não tem requisitos específicos no que respeita aos solos, 
desde que sejam bem drenados. Tolera climas marítimos.
Espécie adequada para parques ou grandes jardins, na 
criação de bosques de diversas espécies, avenidas lar-
gas, praças e ruas.

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

Origem: China e Índia

3 - 6 m IV - V

4 - 8 m IV - V

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

8 - 12 m IV - V

 Z 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

Altura 

175/200 2xr

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr
500/600 4xr
600/700 4xr
700/800 4xr
800/900 4xr

Liquidambar styraciflua ‘Slender Silhouette’
Arbusto

Liquidambar styraciflua ‘Worplesdon’
Espécie de porte ereto e piramidal, produzida para evi-
denciar os tons intensos de vermelho, laranja e amarelo, 
no outono. 
Tem um crescimento bastante rápido. Interessante por de-
monstrar resistência em climas onde o frio é mais intenso 
e a chuva mais abundante. 
Folhas caducas, com 5 lóbulos de cor verde escura, pro-
fundamente cortados. No outono, varia do laranja, com 
nuances avermelhadas, ao vermelho escuro. 
Prefere solos ricos e nutritivos, permeáveis, de ácidos a 
neutros. Não tolera solos calcários. Tolera o asfalto e a 
poluição urbana.
Planta adequada para parques ou grandes jardins, aveni-
das largas, praças, ruas e criação de bosques de varieda-
des distintas. 

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

Origem: InglaterraZ 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

12 - 20 m

Liriodendron tulipifera
Árvore de grande porte, de tronco reto e ritidoma liso e 
acinzentado. Possui uma copa oval com uma silhueta ma-
jestosa. 
Folhas caducas, alternadas, com um formato muito par-
ticular, de cor verde, muito brilhante na página superior 
e mais pálida na inferior. No outono, adquirem uma fan-
tástica coloração amarela dourada e laranja. Possui uma 
floração abundante, muito interessante, com flores perfu-
madas, semelhantes a tulipas, de cor verde pálida com a 
base laranja. 
Prefere terrenos profundos, férteis, frescos e bem drena-
dos. Suporta bem a poluição urbana e o asfalto, mas sofre 
com a seca prolongada. 

Pode ser utilizado em grandes jardins, isolado ou em gru-
po nos parques ou para arborizar avenidas largas, praças 
e ruas.

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

Origem: América do NorteZ 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

+ 25 m V - VII

IV - V
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Olea europaea
Árvore tradicional mediterrânica, profundamente ligada 
aos costumes mediterrâneos, desde o seu cultivo, até aos 
vários significados e culturas. 
Os ramos de oliveira simbolizam a Paz. Na antiguidade, 
era associada aos jogos olímpicos, em que os vencedores 
eram coroados com ramos de oliveira. O azeite produzido 
era frequentemente utilizado em cerimónias religiosas. 
Árvore de médio porte que pode atingir os 15m de altura, 
sendo mais comum vê-la com 6-8m. 
Apresenta uma copa ampla e um tronco grosso, com riti-
doma cinzento. Ramos cinzentos, cobertos por ‘escamas’ 
de pequenas dimensões. 
As folhas são simples, lanceoladas a obovadas, de cor 
verde-acinzentada (escura) na página superior, e de cor 
cinza-esbranquiçada na página inferior. A floração ocorre 
entre abril e maio, com flores brancas, reunidas em paní-
culas. A maturação do fruto (azeitonas) ocorre em outubro: 
drupas de cor preta ou castanho-púrpura. O fruto é muito 
apreciado para consumo, ou na produção de um dos prin-
cipais elementos da ‘Dieta Mediterrânica’: o azeite.
Espécie muito resistente, sendo na Europa uma das árvo-
res com maior longevidade, podendo ultrapassar os 1500 
anos de idade. É possível encontrar exemplares das mais 
variadas formas. 
São bastante rústicas, pois desenvolve-se mesmo em so-
los secos e pobres, mas num solo profundo e bem dre-
nado permite-lhe um melhor desempenho. Resistente ao 
vento e aos climas marítimos. 
Adequada ao cultivo em vaso, pequenos e grandes jardins 
ou em parques. Evidencia-se bastante enquanto exemplar 
isolado, mais ainda, quando aplicada a técnica de poda 
Bonsai.

Origem: Bacia do Mediterrâneo Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

PAP 

Alt. Tronco 60/80

20/25
25/30

Alt. Tronco 80/100

18/20
20/25
25/30

Alt. Tronco 100/120

16/18
18/20
20/25
25/30

Alt. Tronco 180/200

14/16
16/18
18/20
20/25
25/30
30/35

6 - 8 m IV - V

Olea europaea
Copa Livre

Olea europaea
Pom-Pom

PAP 

18/20
20/25
25/30
30/35
35/40
40/45
45/50
50/60
60/70
70/80
80/90
90/100
100/120
120/140
140/160
160/180
180/200
200/220
220/240
240/260
260/280
280/300

Morus alba ‘Pendula’
Pequena árvore ornamental, com ramos bastante pêndu-
los, que curvam, inicialmente, na vertical, aumentando sob 
a forma de “guarda-sol”. A copa pode atingir cerca de 4m 
de largura. 
Folhas de 5-15cm de comprimento, ovoides, coriáceas, de 
cor verde brilhante, adquirindo as tonalidades amarela e 
laranja no outono. Flores brancas na primavera, seguidas 
de frutos grandes (semelhantes a framboesas), comestí-
veis, de cor branca que, com a maturação, se tornam rosa 
e vermelhos, permanecendo na árvore até ao inverno. 
Pouco exigente quanto aos solos: prefere terrenos argi-
losos, calcários, profundos e bem drenados. Muito resis-
tente à seca, à poluição urbana, aos climas marítimos e 
ao vento. 
Adequado para pequenos jardins e como exemplar soli-
tário.

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

Origem: ItáliaZ 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Nyssa sylvatica
Árvore com copa estreita e cónica, muito ramificada. 
Composta por folhas caducas, alternadas, ovoides, com 
5-13cm de comprimento, de um verde pálido. Interessante 
pela sua magnífica coloração outonal que varia do amare-
lo, ao vermelho e laranja. Flores pouco vistosas em abril, 
seguidas de frutos negros. 
Prefere solos profundos, frescos a húmidos, nutritivos e 
ácidos. Árvore rústica, resistente às geadas tardias. 
Ideal para parques ou grandes jardins, avenidas largas, 
praças ou ruas e como exemplar solitário.

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr

Origem: América do Norte

Morus alba ‘Fruitless’
Árvore de porte médio, com copa ovalada e irregular cuja 
largura, em idade adulta, ultrapassa a altura da planta. A 
copa é suportada por ramos abundantes que brotam do 
tronco relativamente pequeno.
Apresenta folhas com 10-19cm de comprimento, ovaladas 
e de cor verde brilhante. A ponta é bicuda e os rebordos 
são serrilhados. As flores medem entre 5-6 cm, e são de 
cor verde. Esta variedade, por ser uma variedade modifi-
cada, não gera frutos. 
Prefere solos leves e bem drenados, preferencialmente, 
do tipo calcário. Tolera bem os solos secos e pouco férteis. 
Tem uma resistência moderada ao vento. Pelo conjunto 
das suas características, é frequentemente utilizada em 
parques, praças e jardins.

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

Origem: ÁsiaZ 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

8 - 10 m V - VI

4 - 8 m V - VI

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

12 - 20 m IV
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PAP 

20/25
25/30
30/35
35/40
40/45
45/50
50/60
60/70
70/80
80/90
90/100
100/120
120/140
140/160
160/180
180/200
200/220
220/240
240/260
260/280
280/300
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Platanus x acerifolia
Árvore majestosa com tronco alto e imponente, de copa 
larga e globosa formada por ramos robustos. 
Tronco com casca castanho-acinzentada que se esfolia 
deixando descobertas zonas brancas ou creme, muito de-
corativas. 
Folhas semelhantes às do Acer palmatum, caducas, alter-
nadas, coriáceas, de cor verde e largamente triangulares 
com 20-22cm de largura. A cor outonal é um amarelo-es-
verdeado. As flores aparecem ao mesmo tempo que as 
folhas, em cachos verdes amarelados, agrupados em in-
florescências pendentes. Os frutos são redondos de cor 
verde, passando a castanho-avermelhado após amadure-
cerem. Permanecem na planta por muito tempo, pendura-
dos em longos pedúnculos. 
Prefere solos profundos, bastante húmidos, argilosos e al-
calinos. Tolera a poluição urbana, os climas marítimos e o 
asfalto. Resistente ao vento. 
Adequado para parques e grandes jardins, avenidas, pra-
ças ou ruas, na criação de bosques com espécies distintas 
e como corta-ventos.

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

Origem: InglaterraZ 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Prunus avium ‘Plena’
Pequena árvore, com ramos castanho-avermelhados, 
muito eretos e regulares e bastante ramificados, formando 
uma copa arredondada e densa. 
As folhas são caducas, alternadas, oblongas, acumina-
das, com as bordas dentadas e irregulares, com cerca de 
15cm de comprimento, de cor verde escura. No outono, 
varia do castanho-alaranjado ao vermelho-escarlate. A flo-
ração é extremamente atraente, no final de abril a maio, 
conferindo à planta milhares de flores brancas dobradas, 
com cerca de 2-3cm de diâmetro, agrupadas em racimos. 
Prefere áreas com sol pleno, solos frescos, profundos, ri-
cos, alcalinos e argilosos. Resistente à geada e à poluição 
urbana, exige muita luz e adora o calor. 
Ideal para parques ou grandes jardins, avenidas largas, 
praças e ruas e na criação de corta-ventos.

PAP

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

Origem: FrançaZ 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Altura 

150/175 2xr
175/200 2xr

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr

Parrotia persica ‘Vanessa’
Arbusto

+ 25 m IV - V

8 - 12 m IV - V

Parrotia persica
Árvore pequena de copa larga.
O tronco e os ramos mais velhos possuem uma casca 
suave acinzentada que se descasca, conferindo-lhe uma 
textura e aspeto extraordinários.  
As folhas são caducas, alternadas, obovoides, coriáceas, 
com cerca de 10cm de comprimento e 6cm de largura, de 
cor verde-escura na página superior e verde-clara na in-
ferior. A folhagem torna-se muito decorativa no outono, ao 
adquirir uma coloração amarela, passando pelos laranjas 
e os vermelhos. As flores aparecem em março - antes das 
folhas - agrupadas em pequenos cachos, com estames 
vermelhos luminosos, provenientes de brácteas em forma 
de estrela.
Adaptável a qualquer tipo de solo, tendo preferência por 
solos argilosos, profundos, húmidos e ácidos.
Adequada para jardins ou parques, avenidas largas, pra-
ças e ruas, bem como, na criação de bosques de espécies 
distintas e corta-ventos.

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

Origem: Médio Oriente e CáucasoZ 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Parrotia persica ‘Vanessa’
Semelhante à espécie-tipo, diferindo no seu tronco, mais 
direito e copa um pouco mais ovalada.
Folhas alternadas, obovoides a elípticas (de 6-10cm de 
comprimento) com ápices arredondados e margens irregu-
larmente onduladas. Quando brotam, têm uma coloração 
verde e vermelha, enquanto que no outono experienciam 
várias colorações, desde o bronze, ao vermelho carmim 
e laranja, terminando num amarelo dourado brilhante. As 
flores vermelhas despontam em fevereiro e março e são 
pequenas, semelhantes às flores do Hamamelis, mas sem 
perfume. 
Pouco exigente quanto ao solo, preferindo solos profun-
dos, argilosos, frescos a húmidos e neutros ou ligeiramen-
te alcalinos.  
Ideal para jardins e parques ou avenidas estreitas, praças 
e ruas.

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr

Origem: InglaterraZ 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

6 - 10 m II - III

PAP 

20/25
25/30
30/35
35/40
40/45
45/50
50/60
60/70
70/80
80/90
90/100
100/120
120/140
140/160
160/180
180/200
200/220
220/240
240/260
260/280
280/300

Olea europaea
Bola

Olea europaea
Exemplares e Bonsais

 8 - 12 m III - IV
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Quercus coccinea
Árvore grande com uma copa inicialmente piramidal e 
depois mais arredondada, com ramos soltos, geralmente 
horizontais. 
Os ramos jovens são glabros e de cor castanha amare-
lada. As folhas são alternadas, elípticas, com 8-15cm de 
comprimento, com 3 lóbulos de cada lado, dentadas, de 
cor verde intenso- No outono adquirem uma fantástica 
tonalidade vermelha escarlate. No inverno as folhas ad-
quirem um tom castanho-avermelhado e permanecem na 
árvore até bastante tarde. As flores são amentilhos dou-
rados com 6-8cm de comprimento, seguidas por bolotas 
de 2 a 2,5cm. 
Prefere terrenos frescos, mas também cresce bem em so-
los arenosos e secos. Em zonas com boa exposição solar, 
a folhagem adquire tonalidades mais intensas, atingindo 
todo o seu esplendor no outono. 
Adequada a parques ou grandes jardins, avenidas largas, 
praças ou ruas. 

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

Origem: EUAZ 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Quercus ilex
Espécie mediterrânea de tronco preponderante e copa 
larga, globosa, muito densa, impenetrável ao sol. 
Nos exemplares jovens a casca é dura, lisa e acinzen-
tada, tornando-se, nos exemplares mais velhos, casta-
nha-acinzentada, dividida em escamas. As folhas são 
persistentes, alternadas, com 3-7cm de comprimento, co-
riáceas, muito variáveis, elípticas a ovoides-lanceoladas. 
A parte superior é verde escura, enquanto que a inferior 
é coberta com feltro branco. Flores de um amarelo ténue. 
Os frutos são bolotas verde-claras.
Tolera muito bem a poda, sendo possível criar formas com 
a copa.Normalmente tolera todos os tipos de solo, mas 
prefere os profundos, nutritivos e alcalinos.
Ideal para parques ou grandes jardins, avenidas largas, 
praças ou ruas. Adequado na criação de bosques da mes-
ma variedade e corta-ventos.

PAP 

14/16 vaso
16/18 vaso
18/20 vaso

20/25 vaso
25/30 vaso
30/35 vaso
35/40 vaso
40/45 vaso
45/50 vaso

Origem: Bacia do MediterrâneoZ 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

Pyrus calleryana ‘Chanticleer’
Árvore de médio porte que possui uma copa esbelta e 
cónica. 
Folhas caducas, alternadas, ovadas, até 10cm de com-
primento, bastante coriáceas, de cor verde brilhante. 
Surgem logo no início da primavera e caiem no final do 
outono; adquirem a coloração outonal tardiamente, mas é 
duradoura e muito interessante, com tons amarelo inten-
so, laranja e vermelho. Flores brancas, simples, com 2cm 
de diâmetro, surgem em meados de abril. Os frutos são 
pouco abundantes e assemelham-se a pequenas peras. 
Prefere solos frescos, neutros ou ligeiramente calcários, 
mas também tolera solos pobres. Muito resistente à polui-
ção urbana e ao vento. Imune à maioria das doenças ou 
pragas e tolerante ao asfalto. 
Ideal para parques ou grandes jardins, avenidas largas, 
praças ou ruas e na criação de bosques de diversas va-
riedades. 

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

Origem: EUAZ 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

8 - 12 m IV

20 - 25 m IV - V

8 - 12 m IV - V

Prunus cerasifera ‘Pissardii Nigra’
Árvore pequena com copa arredondada e compacta. 
Folhas caducas, ovais, com cerca de 5cm de comprimen-
to, de cor vermelho-rubi, que, mais tarde, adquirem um 
vermelho-púrpura que se manterá mesmo no verão. Flo-
res simples, de um rosa claro luminoso, muito abundan-
tes, preenchem completamente a copa que se transfor-
ma numa espetacular “nuvem” cor de rosa. Os frutos são 
ameixas vermelhas que surgem entre agosto-setembro. 
Prefere solos frescos e permeáveis. Qualquer poda para 
controlar o seu crescimento ou para moldar a árvore deve 
ser realizada imediatamente após a floração. Tolera o ven-
to e a poluição urbana.
Espécie adequada para o cultivo em vaso e em pequenos 
jardins, na criação de bosques com várias plantas da mes-
ma variedade ou de variedades distintas, na criação de 
sebes naturais e de corta-ventos. Adequada também para 
avenidas estreitas, praças e ruas.

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr

Origem: Balcãs e Ásia MenorZ 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

4 - 8 m III - IV

Prunus serrulata ‘Kanzan’
Árvore de pequeno porte com copa ereta, nos primeiros 
anos, que depois se vai tornando mais alargada. 
Folhas caducas, alternadas, com 8-12cm de comprimen-
to, de cor bronze quando surgem, passando, depois, a 
verde brilhante. No outono, adquirem o tom amarelo-ala-
ranjado. A floração, extremamente abundante, ocorre em 
abril/maio, com flores de um rosa intenso, muito dobradas, 
com cerca de 6cm de diâmetro e em grupos de 2 a 5. 
Tolera bem quase todo o tipo de terrenos, desde que pos-
suam boa drenagem. Prefere solos húmidos, profundos, 
nutritivos e levemente alcalinos. Resistente à geada e to-
lerante à poluição urbana e ao asfalto. 
Muito utilizado no cultivo em vaso, pequenos jardins, na 
criação de bosques com variedades distintas ou da mes-
ma variedade. Ideal, também, na criação de sebes natu-
rais e floridas ou na arborização de avenidas estreitas, 
praças ou ruas.

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

Origem: ChinaZ 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

7 - 10 m IV - V

Prunus x yedoensis
Árvore de folha caduca, cujos galhos arqueados ostentam 
as folhas.
As folhas apresentam-se alternadas, elípticas, com 
6-12cm de comprimento, de cor verde brilhante, que, no 
outono, vão variando do amarelo ao amarelo-alaranjado. 
A sua floração ocorre em março e abril, com flores em 
tom rosa, enquanto botão, que se vão tornando brancas, 
simples, agrupadas, com 3-4cm de diâmetro. 
Prefere solos bem drenados, profundos, arenosos, argi-
losos e alcalinos. Espécie resistente à poluição urbana.
Adequada para o cultivo em vaso, para pequenos jardins, 
na criação de bosques e sebes naturais e floridas. 

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr

Origem: JapãoZ 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

4 - 8 m III - IV
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Salix babylonica
Árvore com a copa inicialmente oval, cujos os ramos, com 
a idade, se tornam pendentes e ficam em forma de cho-
rão. Possui um tronco tortuoso e casca grossa com sulcos 
longitudinais irregulares. 
Os seus ramos normalmente são desprovidos de pelugem 
na fase adulta. São finos, com tonalidades amarelas a 
acastanhadas e descendentes, podendo chegar ao solo. 
As folhas são caducas, alternadas, lineadas a lanceola-
das, com 8-16cm de comprimento, acuminadas, com am-
bos os lados glabros de cor verde. A floração ocorre em 
amentilhos finos de cor verde-prateada. O seu sistema 
radicular carateriza-se por raízes planas, densamente ra-
mificadas e muito extensas.
Prefere solos húmidos, permitindo, assim, um crescimento 
muito rápido.
Pode ser plantado ao longo das margens dos rios ou em 
pequenos jardins, como por exemplo, à beira de um lago.

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

Origem: Asia OrientalZ 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Sophora japonica
Árvore de porte médio e copa arredondada, que  com a 
idade, fica larga e arqueada. 
Possui uma casca verde-escura matizada de branco, 
quando jovem, e cinza-escura quando adulta. 
As folhas são caducas, alternadas, imparipenadas, com 
cerca de 25cm de comprimento, ovadas e em tom verde 
brilhante. A sua coloração outonal é um amarelo pálido. 
As flores branco-creme são muito abundantes, em forma 
de borboleta, reunidas em racimos terminais compridos. A 
planta não floresce antes dos 10 ou 15 anos de idade. Os 
frutos são vagens pêndulas.
Espécie pouco exigente quanto ao tipo de solo, aprecian-
do solos secos, alcalinos e pobres. Muito rústica na idade 
adulta, suporta, mesmo assim, climas quentes durante a 
fase de crescimento. Tolera a poluição urbana e o asfalto.
Árvore adequada para parques ou grandes jardins, na ar-
borização de avenidas largas, praças ou ruas.

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

Origem: China e CoreiaZ 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Quercus suber
Árvore majestosa com copa muito larga e irregular, forma-
da por fortes ramos. 
O tronco e ramos são revestidos por cortiça que inicial-
mente é lisa e acinzentada, ficando, com o tempo, com 
grandes estrias longitudinais. 
Folhas ovadas, coriáceas, com margens dento-aculeadas, 
com 5cm de comprimento e 2cm de largura. Na parte su-
perior são de cor verde-escura, enquanto na   inferior são 
lanuginosas de cor prateada. Os frutos são bolotas, prote-
gidas por cúpulas escamosas.
Tem requisitos específicos de crescimento, sendo eles: 
solos ácidos, húmidos e temperaturas superiores a 5.ºC. 
Suporta qualquer tipo de poda e tolera o clima marítimo.
Espécie adequada para parques ou grandes jardins, na 
criação de bosques de variedades distintas e na arboriza-
ção de avenidas largas, praças ou ruas.

PAP 

14/16 vaso
16/18 vaso
18/20 vaso

20/25 vaso
25/30 vaso
30/35 vaso
35/40 vaso
40/45 vaso
45/50 vaso

Origem: Sudoeste da Europa e Noroeste de África Z 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

10 - 15 m III - V

15 - 20 m

15 - 20 m VII - VIII

Quercus robur
Árvore de grande porte que pode chegar aos 800 anos de 
idade. A copa é muito larga, de forma esférica e de ramos 
robustos. O tronco é relativamente curto em comparação 
à copa. O sistema radicular é profundo, tornando-se ver-
tical com a idade.
As folhas são alternadas, com 10-15cm de comprimen-
to, de 4 a 5 lóbulos de cada lado, levemente coriáceas, 
quase sésseis. De cor verde-amarelada, tornam-se ama-
rela torrada no outono, permanecendo nos ramos durante 
bastante tempo. Os frutos são bolotas que despontam nas 
extremidades dos pedúnculos. 
Espécie robusta e pouco exigente quanto aos solos. Pre-
fere terrenos férteis e profundos, húmidos e argilosos. Su-
porta períodos de seca estiva. Tolera a poluição urbana e 
é resistente ao vento.
Utlizado em parques ou grandes jardins, avenidas largas, 
praças e ruas. Adequado para criação de bosques de va-
riedades distintas e corta-ventos.

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

Origem: Europa e Médio OrienteZ 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

+ 25 m

Quercus robur ‘Fastigiata Koster’
Árvore de porte ereto e colunar, com ramificação densa 
envolvendo o tronco. Pode atingir os 20m de altura e 4m 
de largura. 
As folhas são caducas, alternadas, de cor verde escura, 
com 5-15cm de comprimento, delimitadas, por ambos os 
lados, por 3 a 6 lóbulos arredondados. Na sua coloração 
outonal destacam-se os castanhos amarelados. Os frutos 
são bolotas obovoides, semelhantes ao Quercus robur. 
Resistente à seca, à poluição atmosférica da cidade e to-
lerante ao asfalto.
Variedade tolerante a quase todos os tipos de solo, sendo 
pouco exigente e robusta. Resistente à geada, geralmen-
te desenvolve-se melhor em locais com sol pleno ou com 
meia sombra. 
Adequada para parques ou pequenos e grandes jardins. 
Na arborização de avenidas estreitas, praças ou ruas e 
na criação de bosques composto por diversas variedades.

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

Origem: Holanda Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

15 - 20 m

Altura 

175/200 2xr

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr
500/600 4xr
600/700 4xr
700/800 4xr

Quercus robur ‘Fastigiata Koster’
Arbusto
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Sorbus aucuparia
Árvore de porte ereto, por vezes, ramificado desde a base, 
cuja copa vai arredondando com a idade. 
As folhas são caducas, alternadas imparipenadas, com 
cores outonais desde o amarelo ao laranja-avermelhado. 
As flores brancas, entre maio-junho, são seguidas de fru-
tos vermelhos que atraem a avifauna. 
Sem grandes exigências quanto ao solo, sendo que, pre-
fere solos ácidos e húmidos. Não suporta grandes perío-
dos de seca nem calor estival, mas tolera o vento.
Espécie ideal para parques, pequenos e grandes jardins, 
na arborização de avenidas estreitas, praças ou ruas. 
Adequada na criação de bosques de diferentes varieda-
des e corta-ventos.

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr

Origem: Europa, África do Norte e Ásia MenorZ 3 (-40,00ºC/-34,50ºC)

Tilia cordata
Árvore de copa ovoide larga a arredondada, de tronco 
castanho escuro e fissurado. 
Os ramos jovens alteram do verde ao castanho-averme-
lhado. A rebentação da sua folhagem ocorre cerca de 15 
dias depois da Tilia platyphyllos, apresentando folhas 
coriáceas relativamente mais pequenas (8cm de compri-
mento), que se tornam amarelas no outono.
Pequenas flores pungentes e fragrantes (branco creme), 
despontam no início do verão, em umbelas, a que se se-
guem pequenos frutos redondos e acinzentados no final 
do verão.
Tolera todo o tipo de solos, sendo bastante resistente à 
seca, geadas e ventos marítimos.
Ideal para avenidas e ruas largas, parques, praças, áreas 
costeiras, grandes jardins e quebra-ventos.

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr

Origem: Europa Z4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

6 - 12 m V - VI

20 - 25 m VI - VII

Tilia tomentosa
Grande árvore com ramos ascendentes que proporcio-
nam uma copa claramente arredondada. Os ramos verdes 
mais jovens, são cobertos por uma pubescência branca, 
que deixa de ser visível posteriormente. 
As folhas são caducas, coriáceas, dentadas e mais ar-
redondadas que a espécie Tilia platyphyllos. Na página 
superior apresentam-se verde-escuras e na inferior bran-
co-prateado. No outono a sua coloração torna-se amarela. 
As flores são pequenas, muito perfumadas, de cor ama-
rela ou esbranquiçada, a que se seguem frutos ovoides 
e secos.  
Espécie que cobre encostas e sopés de áreas montanho-
sas de altitudes moderadas. Árvore rústica, que tolera o 
calor e a seca melhor que as restantes espécies. Tolera, 
também, a poluição urbana e o asfalto.
De elevado valor ornamental, por isso, são frequentemen-
te usadas em parques ou grandes jardins, e na arboriza-
ção de avenidas largas, praças ou ruas.

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

Origem: Península Balcânica e Hungria Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

+ 25 m VI - VII
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Ulmus resista ‘Sapporo Gold’
Árvore de porte médio, com folha caduca, que pode atingir 
mais de 20 metros de altura. Tem uma copa oval larga que 
recai com o avançar da idade.
Produz folhas ovais, com 3-8cm, de cor verde. Na prima-
vera a folhagem adquire uma tonalidade avermelhada e, 
no outono, muda para dourada, tanto mais intensa quanto 
maior for a exposição solar. Em março ocorre a floração, 
antes do aparecimento da folhagem, sendo de tonalidade 
vermelho-púrpura.
Prefere solos permeáveis, não sendo exigente relativa-
mente ao pH. Suporta bem o calor e resiste aos ventos 
costeiros. Particularmente resistente a infestações.
Adequado para praças e ruas citadinas mas, devido à con-
formação da sua copa, resulta melhor em espaços aber-
tos, como parques e jardins amplos.

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

Origem: América

+ 20 m III

Z 5a (-28,80ºC a -26,1ºC)



38 39

ARBUSTOS



40 41

 A
R

B
U

STO
S

Acer palmatum
Arbusto
Arbusto grande ou árvore de pequeno porte, de forma 
arredondada a ampla, cujos ramos, quando jovens, são 
avermelhados.
As folhas verdes, ligeiramente ranhuradas, são palmadas 
com 5 a 7 longos e pontiagudos lóbulos. Coloridas no ou-
tono, quando atingem as cores quentes amarelo-dourado, 
vermelho-púrpura e bronze, antes de se disseminarem 
pelo chão.
Pequenas flores avermelhadas, bonitas mas sem expres-
são, aparecem em cachos em forma de guarda-chuva, na 
primavera e dão lugar a pequenos frutos alados (sâma-
ras), que amadurecem no início do outono.
Facilmente cultivado em solos pouco húmidos, organica-
mente ricos, levemente ácidos e bem drenados. 
Amplamente utilizado como exemplar solitário, em peque-
nos e grandes jardins, parques e em vasos.

Altura 

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr
500/550 4xr

Altura 

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr
500/550 4xr
550/600 4xr

Origem: Japão, Coreia e China Z 6a (-23,3ºC/-20,6ºC)

Acer palmatum
Multitronco

Acer palmatum
Tronco

PAP 

12/14 3xr
14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr

5 - 8 m V

Acer palmatum ‘Atropurpureum’ 
Arbusto
Arbusto ou pequena árvore com uma copa de obovoide 
a estreita, cujo desenvolvimento é ligeiramente inferior à 
espécie-tipo. 
Folhas púrpuras, na primavera, que se tornam mais pro-
fundas no verão (divididas em 5-7 lóbulos). A sua folha-
gem delicada mantém a sua coloração durante o verão, 
tornando-se vermelho brilhante no outono. Corimbos de 
pequenas e discretas flores vermelhas, despontam em 
maio, seguidos de pequenos frutos simples, alados.
Espécie adequada a parques, pequenos e grandes jardins 
e cultivo em vaso. Ideal, também, como exemplar solitário 
(dentro da temática de jardins japoneses) e como aponta-
mento de destaque em paisagens verdes.

Altura 

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr

Origem: Japão, Coreia e China 

4 - 6 m V

Z 6 (-23,30ºC/17,80ºC)
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Abelia x grandiflora ‘Prostrata’
Cultivar de baixo crescimento, com forma alargada e ra-
mos pendentes.
Folhas verde-brilhantes e pontiagudas. 
Flores brancas (tubulares) tingidas de rosa e perfumadas, 
desencadeadas por cálices rosados e persistentes, do ve-
rão ao outono. 
Útil como cobertura de solo ou arbusto de plano baixo.

Vaso 

V2L
V5L
V10L 
(bola)

Origem: AsiaZ 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Acer japonicum ‘Aconitifolium’
Arbusto largo ou pequena árvore de ramificações eretas 
que se alargam com a idade, tornando-se densamente ra-
mificado e compacto. 
Apresenta uma folhagem profundamente recortada em 7 
a 11 lóbulos, de um emergente verde brilhante na prima-
vera, que, no outono, adquire uma deslumbrante e inten-
sa coloração laranja-avermelhada e púrpura. Permanece 
bastante tempo na planta.
Pequenas flores vermelhas despontam, em abril, antes do 
surgimento das folhas, dando lugar a sâmaras, que ama-
durecem no final do verão até ao início do outono.
Facilmente cultivada em solos húmidos, mas bem drena-
dos, organicamente ricos e ligeiramente ácidos. Apesar de 
tolerar o sol pleno, a folhagem atinge todo o seu esplendor 
em sombra parcial.
Perfeita como solitário em pequenos jardins e parques ou 
para cultivo em vaso.

Altura 

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

200/250 3xr
250/300 3xr

Origem: JapãoZ 5a (-28,80ºC/-26,10ºC)

Abelia x grandiflora ‘Edward Goucher’
Arbusto compacto, com hastes eretas que curvam gracio-
samente.
As folhas apresentam-se ovais, brilhantes e verde-escu-
ras (tingidas de bronze quando jovens). No outono, tor-
nam-se púrpuras-acobreadas.
Abundantes aglomerados de flores rosa-lilases (ligeira-
mente perfumadas), em forma tubular, adornam a planta 
até ao outono. Os seus atraentes cálices, com tonalidades 
bronze, enriquecem a tela e persistem após a queda das 
flores.
Ideal para pequenos e rochosos jardins, sebes floridas na-
turais ou topiadas e para cultivo em vaso.

Vaso 

V2,5L
V5L
V10L

Origem: Estados Unidos Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

1,5 - 2 m VI - X

0,50 - 1m VI - X

2 -  4 m IV
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Acer palmatum ‘Deshojo’ 
Arbusto ereto, bem ramificado e arredondado.
Apresenta pequenas folhas delgadas e lobadas, de to-
nalidade vermelho-carmim, na primavera, tornam-se ver-
des no verão, muitas vezes, marginadas de bronze. No 
outono, a sua coloração intensifica-se para um vermelho 
brilhante. Produz flores e frutos à semelhança das outras 
variedades de bordos japoneses.
Excelente como planta para pequenos jardins e formação 
de bonsais.

Altura 

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

200/250 3xr
250/300 3xr

Origem: Japão, Coreia e China Z 6 (-23,30ºC/17,80ºC)

2 - 4 m V

Acer palmatum ‘Dissectum’ 
Sem tronco e ¼ Tronco (45cm)
Arbusto ou árvore de pequeno porte de ramificações am-
plas e fortes ramos em cascata que, com o tempo, vão 
formando um gracioso exemplar em forma de cúpula.
Folhas de cortes profundos e estreitos. De cor verde-clara 
a verde-amarelada, quando jovens, mais acentuada no 
verão. No outono, amarelo-dourada, ocasionalmente ma-
tizada por tons laranjas e vermelhos.
Com a queda das folhas ficam a descoberto os seus ele-
gantes e retorcidos ramos que se destacam durante os 
meses de inverno. Na primavera, produz pequenas flores 
avermelhadas, que dão lugar a sâmaras esverdeadas, 
que amadurecem no final do verão.
Planta robusta que, pelas suas características, impõe ca-
ráter a um jardim. Exemplar perfeito como peça de des-
taque em pequenos e grandes jardins, parques e cultivo 
em vaso.

Ø Copa 

60/80
80/100
100/125
125/150
150/175
175/200

Origem: JapãoZ 6b (-20,50ºC/-17,80ºC)

½ Tronco 
(90cm)

PAP  Ø Copa
12/14 100/125
14/16 125/150
16/18 150/175
18/20 175/200
20/25 200/225
25/30 225/250

Tronco (180cm)
PAP  Ø Copa
12/14 100/125
14/16 125/150
16/18 150/175
18/20 175/200
20/25 200/225
25/30 225/250

Acer palmatum ‘Dissectum’ 
½ Tronco (90cm) e Tronco (180cm)

Acer palmatum ‘Dissectum’
Pirâmide

Altura 

100/125
125/150
150/175
175/200
200/225
225/250

2 - 4 m V

Sem tronco: 
enxertado na 

base;
1/4 Tronco

45cm

Disponível 
também  como 
arbusto pirami-
dal, de ramos 
pêndulos que 

lhe conferem um 
porte mages-

toso.

 A
R

B
U

STO
S                 

Acer palmatum ‘Bloodgood’ 
Arbusto
Magnifico arbusto largo ou pequena árvore de copa densa 
e arredondada (mais estreita que a variedade ‘Atropur-
pureum’). Considerado um dos mais fascinantes bordos 
japoneses de folha vermelha.
Delicada folhagem primaveril, de 5 a 7 lóbulos pontiagu-
dos, que mantem a cor vermelha-escura a púrpura até ao 
verão, tornando-se um vibrante carmesim no outono. Pro-
duz flores e frutos à semelhança do Acer ‘Atropurpurem’ 
(do qual procede), sendo, estes últimos, de um vermelho 
mais intenso. 

Com diversas aplicações, desde pequenos a grandes jar-
dins e parques e como exemplar solitário ou cultivo em 
vaso.

Altura 

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr

Origem: Japão, Coreia e ChinaZ 6b (-20,50ºC/-17,80ºC)

2 - 4 m V

Altura 

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr

Acer palmatum ‘Atropurpureum’ 
Multitronco

Acer palmatum ‘Atropurpureum’ 
Tronco

PAP 

12/14 3xr
14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr

Altura 

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr

Acer palmatum ‘Bloodgood’ 
Multitronco



44 45

 A
R

B
U

STO
S

Acer palmatum dissectum ‘Inaba-Shidare’
½ Tronco (90 cm) e Tronco (180 cm)

Acer palmatum dissectum ‘Inaba-Shidare’  
Pirâmide

Altura 

100/125
125/150
150/175
175/200
200/225
225/250

Acer palmatum dissectum ‘Ornatum’ 
Sem tronco e ¼ Tronco
Notável pela cor distinta da sua folhagem, é um arbusto 
caducifólio com um porte elegante, arredondado e vigo-
roso.

Folhas profundamente laciniadas, cujos lóbulos apresen-
tam cortes profundos e estreitos, geradores de sub-lóbu-
los. São de um vermelho-bronze brilhante que se destaca 
na primavera. No final do verão, tornam-se verde-bron-
ze antes de se cobrirem de deslumbrantes tonalidades 
vermelho-carmesim, no outono. Produz pequenas flores 
avermelhadas, na primavera, que dão lugar a sementes.
Com aplicação em pequenos jardins, cultivo em vaso ou 
como exemplar solitário.

Ø Copa 

60/80
80/100
100/125
125/150
150/175
175/200
200/225
225/250

Origem: JapãoZ 6b (-20,50ºC/-17,80ºC)

2 - 4 m V

Sem tronco: 
enxertado na 

base;
1/4 Tronco

45 cm

Acer palmatum dissectum ‘Ornatum’
½ Tronco (90 cm) e Tronco (180 cm)

Acer palmatum dissectum ‘Ornatum’
Pirâmide

Altura 

100/125
125/150
150/175
175/200
200/225
225/250
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Acer palmatum dissectum ‘Garnet’
½ Tronco (90 cm) e Tronco (180 cm)

Acer palmatum dissectum ‘Garnet’
Pirâmide

Altura 

100/125
125/150
150/175
175/200
200/225
225/250

Acer palmatum dissectum ‘Garnet’ 
Sem tronco e ¼ Tronco (45cm)
Notável pela sua cor e vigor excecionais, é um arbusto de 
folha caduca, de tamanho médio, que cresce um pouco 
mais verticalmente que outras cultivares do grupo ‘Dissec-
tum’.
Folhas grandes, geralmente, de 7 lóbulos, profundamente 
dissecados, caracterizam-se por um vermelho profundo, 
que se mantém durante todo o verão. No outono o tom 
vermelho torna-se ainda mais brilhante.
Na primavera, produz pequenas flores púrpuras, seguidas 
de frutos vermelhos.
Adequado para pequenos jardins, cultivo em vaso, jardins 
temáticos e rochosos e como exemplar isolado.

Origem: JapãoZ 6b (-20,50ºC/-17,80ºC)

2 - 4 m V

Acer palmatum dissectum ‘Inaba-Shidare’ 
Sem tronco e ¼ Tronco (45cm)
Arbusto com uma forma de crescimento irregular e disper-
sa. Raramente cresce como pequena árvore com múlti-
plos troncos. A copa é mais larga do que alta, e com ramos 
pendentes nos exemplares adultos.
Do grupo ‘Dissectum’ é o que tem as folhas maiores e 
mais profundamente cortadas (com  5-7 lóbulos longos e 
pontiagudos). Estas mantêm uma cor púrpura durante o 
verão e primavera. A cor outonal altera-se do vermelho-
-escuro ao vermelho-alaranjado. Em locais secos, esta 
coloração é menos intensa. 
Adequado a pequenos e grandes jardins, parques e para 
cultivo em vaso.

Ø Copa

60/80
80/100
100/125
125/150
150/175
175/200
200/225
225/250

Origem: JapãoZ 6b (-20,50ºC/-17,80ºC)

2 - 4 m V

Ø Copa 

60/80
80/100
100/125
125/150
150/175
175/200
200/225
225/250

Sem tronco: 
enxertado na

base;
1/4 Tronco  

45 cm

Sem tronco: 
enxertado na 

base;
1/4Tronco

45 cm

Disponível 
também  

como arbusto 
piramidal, 
de ramos 

pêndulos que 
lhe conferem 

um porte 
magestoso.

½ Tronco (90cm)
PAP  Ø Copa

8/10 60/80
10/12 80/100
12/14 100/125
14/16 125/150
16/18 150/175
18/20 175/200
20/25 200/225
25/30 225/250
30/35 250/300

Tronco (180cm)
PAP  Ø Copa
12/14 100/125
14/16 125/150
16/18 150/175
18/20 175/200
20/25 200/225
25/30 225/250
30/35 250/300

½ Tronco (90cm)
PAP  Ø Copa

8/10 60/80
10/12 80/100
12/14 100/125
14/16 125/150
16/18 150/175
18/20 175/200
20/25 200/225
25/30 225/250
30/35 250/300

Tronco (180cm)
PAP  Ø Copa
12/14 100/125
14/16 125/150
16/18 150/175
18/20 175/200
20/25 200/225
25/30 225/250
30/35 250/300

½ Tronco (90cm)
PAP  Ø Copa

8/10 60/80
10/12 80/100
12/14 100/125
14/16 125/150
16/18 150/175
18/20 175/200
20/25 200/225
25/30 225/250
30/35 250/300

Tronco (180cm)
PAP  Ø Copa
12/14 100/125
14/16 125/150
16/18 150/175
18/20 175/200
20/25 200/225
25/30 225/250
30/35 250/300

Disponível 
também  

como arbusto 
piramidal, 
de ramos 

pêndulos que 
lhe conferem 

um porte 
magestoso.

Disponível 
também  

como arbusto 
piramidal, 
de ramos 

pêndulos que 
lhe conferem 

um porte 
magestoso.
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Acer palmatum ‘Fireglow’
Arbusto largo e ereto ou pequena árvore de porte arre-
dondado.
Folhas que evoluem da tonalidade vermelho-rosada, na 
primavera, para vermelha intensa no verão e vermelha 
púrpura no outono. Cada folha é constituída por 5 a 7 ló-
bulos, esguios e pontiagudos. Gera flores pequenas de 
cor púrpura, seguidas por frutos alados.
Desenvolve-se bem em diferentes tipos de solos, com ex-
ceção dos argilosos. Prefere os húmidos, mas bem drena-
dos, requerendo rega no período estival.
Adequado a múltiplas utilizações, tais como jardins citadi-
nos, pátios e jardins informais. Pode ser mantido em vaso 
de grandes dimensões. 
Pouco exigente em termos de manutenção.

Origem: JapãoZ 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

2,5 - 4 m V

Acer palmatum ‘Seiryu‘
Único exemplar do grupo ‘Dissectum’ que possui um porte 
ereto e não pêndulo. Forte, mas não excessivamente vi-
goroso, destaca-se pela sua forma amplamente colunar.

Folhas pequenas, profundamente cortadas e dissecadas, 
de grande beleza. A delicada folhagem primaveril emerge 
em tons verde-lima, de pontas avermelhadas, que se vai 
tornando num verde mais pálido, marginado de vermelho 
no verão. Chegado o outono, transforma-se num espeta-
cular amarelo-dourado claro antes de se tornar uma man-
cha laranja-avermelhada.   
Apropriado para pequenos jardins, cultivo em vaso, jardins 
temáticos e rochosos e como exemplar isolado.

Altura 

60/80
80/100
100/125
125/150
150/175
175/200
200/250
250/300
300/350

Origem: JapãoZ 6b (-20,50ºC/-17,80ºC)

5 - 6 m V

Altura  

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr

Acer palmatum ‘Katsura’
Arbusto de folha caduca muito apreciado, e premiado, 
pela sua beleza. O seu crescimento é erecto e em forma 
de pirâmide invertida. É uma planta densa e compacta.
As suas folhas são lobadas, pequenas e delicadas. Emer-
gem no início da primavera, de cor laranja-dourado com 
extremidades rosadas. No verão atingem uma cor verde 
brilhante e no outono mudam para tons brilhantes de ama-
relo e laranja. Embora tolere a exposição solar, a colora-
ção é mais exuberante em zonas de sombra parcial.
Planta de fácil crescimento em solos húmidos, ricos em 
matéria orgânica, ligeiramente ácidos e bem drenados. 
Pela sua beleza, funciona bem em vários tipos de jardim, 
sejam públicos ou privados, como exemplar.

Origem: JapãoZ 6b (-20,50ºC/-17,80ºC)

Altura 

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr

2,5 - 4 m V

Acer palmatum ‘Osakazuki’
Arbusto largo e ereto ou pequena árvore de porte arre-
dondado.
Folhas grandes verdes, de 7 lóbulos, serrilhadas e brilhan-
tes no verão (as juvenis são um laranja impressionante), 
que se transformam em laranja-avermelhado e verme-
lho-carmesim no outono. À medida que as folhas caem, 
expõem os contornos graciosos da casca e dos ramos, 
acrescentando interesse à paisagem de inverno.
Considerado um dos mais fantásticos bordos japoneses 
no que respeita às cores outonais, é mais tolerante à seca 
e ao vento que a maioria dos cultivares.
Adequado a jardins, parques e como exemplar solitário.

Origem: JapãoZ 6b (-20,50ºC/-17,80ºC)

Altura 

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr

4 - 6 m V

Altura

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr

Acer palmatum ‘Katsura’
Multitronco

Acer palmatum ‘Senkaki’
Notável pela cor vermelho-coral do seu tronco e ramos. 
Arbusto grande ou árvore pequena, com folhas de 5 ló-
bulos que despontam amarelo-rosadas, tornando-se, gra-
dualmente, verdes no verão e amarelas no outono.
Tal como as suas congéneres, produz flores avermelha-
das, na primavera, a que se seguem os frutos (sâmaras).
O contraste da queda da folhagem e o tom dos ramos 
acrescenta um toque de cor extraordinário e tão necessá-
rio na paisagem de inverno.
De porte vertical e em forma de vaso, torna-se uma exce-
lente planta de quatro estações. 
Ideal para parques, pequenos e grandes jardins e cultivo 
em vaso.

Origem: JapãoZ 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

4 - 8 m V

Altura 

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr
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Arbutus unedo
Arbusto largo ou pequena árvore de ramos retorcidos e 
tronco baixo. Copa ovoide a redonda, bastante densa, 
com interesse ornamental em todas as estações do ano. 
Casca castanho-acinzentada, do tronco e ramos, que las-
cam para revelar um atraente estrato interno cor de cane-
la. Folhas elípticas, verde-escuras (mais pálidas na página 
inferior), brilhantes e cerosas. No final do verão e outono, 
densas panículas de pequenas flores brancas, matizadas 
de rosa, despontam da ponta dos ramos, a que se seguem 
frutos globosos (ø1 - 2cm), de pele granulosa, amarelos 
de início, que se vão tornando vermelhos na maturação.
Sobrevive em zonas de elevado declive e tolera grande 
parte dos solos e climas (mesmo o marítimo); consente 
moderadamente a seca, quando estabelecido.
Espécie adequada a pequenos jardins, isolada ou em gru-
po, na criação de sebes topiadas e cultivo em vaso.

Altura

30/40 2xr
40/60 2xr
60/80 2xr
80/100 2xr
100/125 2xr
125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

200/250 3xr
250/300 3xr

Exemplares

Origem: Bacia do MediterrânioZ 8b (-9,40ºC/-6,70ºC)

PAP

12/14 3xr
14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

20/25 4xr

Exemplares

Arbutus unedo
Árvore

Acer palmatum ‘Skeeter’s Broom’
Esta variedade de Acer palmatum caracteriza-se pelo seu 
porte vertical e estreito. Embora mantenha parecenças 
com a variedade ‘Bloodgood’, o ‘Skeeter’s Broom’ é de 
menor dimensão.
As folhas são pequenas e com cinco lóbulos, que emer-
gem na primavera, em um vermelho brilhante. No verão a 
tonalidade muda para um vermelho-púrpura intenso e, no 
outono, antes da queda, torna-se escarlate.
Prefere ambientes de exposição solar ou meia sombra, 
assim como solos húmidos, ricos em matéria orgânica, li-
geiramente ácidos e bem drenados. 
Pelo seu porte, é uma planta adequada para pequenos 
jardins e para manutenção em vaso.

Acer palmatum ‘Trompenburg’
Variedade de grande beleza, este Acer será sempre um 
ponto de interesse em qualquer projecto de paisagismo 
onde seja integrado. Tolera a exposição solar integral me-
lhor do que qualquer outra variedade.
A folhagem é bastante particular, por integrar entre 7 a 9 
lóbulos pontiagudos, com os rebordos serrados, asseme-
lhando-se a uma mão de dedos estendidos. Na primave-
ra, emerge em tonalidade púrpura intensa, que mantém 
durante o verão, passando a carmesim no outono, antes da queda.
Desenvolve-se bem em solos húmidos, ricos em matéria 
orgânica, ligeiramente ácidos e bem drenados. Perfeito 
para utilização numa multiplicidade de jardins. 
Não requer grande manutenção, podendo ser podado, se 
necessário, no período de dormência que antecede o sur-
gir da folhagem.

Origem: Japão

Origem: Japão

Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

1,5 - 2,5 m

2,5 - 4 m

V

V

Altura 

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr

Altura 

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr

6 - 12 m X - XII

Altura

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr

Acer palmatum ‘Skeeter’s Broom’
Multitronco

Altura

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr

Acer palmatum ‘Trompenburg’
Multitronco
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Berberis x stenophylla
Arbusto de porte compacto e espinhoso.
Folhas rígidas, estreitas e verdes.
Flores amarelas, perfumadas, dispostas em corimbos ao 
longo dos ramos pendentes, seguidas de pequenos frutos 
escuros.
Adequado para a formação de sebes floridas naturais ou 
como exemplar isolado ou agrupado.

Vaso

V2,5L

Origem: Estados UnidosZ 7a (-17,70ºC/15,00ºC)

Berberis thunbergii ‘Atropurpurea Nana’
Charmoso arbusto anão com um porte arredondado.
Folhas pequenas e obovadas, encantadoras devido ao 
seu tom vermelho e púrpura, que no outono se tornam 
mais brilhantes (ligeiramente mais pequenas que a espé-
cie-tipo).
Flores minúsculas, perfumadas, de coloração amarelo-pá-
lida, seguidas de abundantes bagas vermelhas.
Espécie resistente à seca, ventos e poluição urbana, com 
aplicação em pequenos (e rochosos) jardins, para reforço 
de escarpas ou declives, para cobertura de solo e borda-
duras.

Origem: JapãoZ 4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

Vaso 

V2,5L 

0,6 m III - IV

2 - 3 m IV - V

Buddleja davidii ‘Harlequin’
Arbusto razoavelmente vigoroso, muito rústico e bastante 
atrativo para as borboletas.
Folhas lanceoladas, de até 25cm de comprimento, verdes 
com bordas brancas-creme.
Produz panículas cilíndricas e perfumadas de flores (15-
20cm de comprimento), vermelho-púrpura.
Adequado à formação de sebes floridas naturais e para 
aplicação em pequenos jardins.

Vaso

V2L 
V4,5L
V10L

Origem: ÁsiaZ 6b (-20,50ºC/17,80ºC)

2 - 4 m VII - IX
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Azalea indica
Arbusto de pequena dimensão que se apresenta bastante 
compacto. 
Pertencente à família Rhododendron, possui folhas ex-
traordinariamente verdes, com cerca de 3cm de compri-
mento.
As flores, que brotam de março a julho, são dobradas ou 
semidobradas. Pode florescer até 3 vezes ao ano. 
Desenvolve-se bem em solos ácidos. 
Indicada para cultivo em vaso, varandas ou pequenos jar-
dins.

Origem: JapãoZ 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

1,5 m III - VII

Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’
Arbusto denso e arqueado.
Apresenta folhas ovadas, vermelho-púrpuras, que se 
transformam em tons brilhantes de vermelho ou verme-
lho-alaranjado no outono.
Pequenas e fragrantes flores amarelo-pálido emergem em 
meados da primavera, mas sem grande relevância quan-
do comparadas com a folhagem. Seguem-se abundantes 
bagas vermelhas e brilhantes no outono que, geralmente, 
permanecem nas hastes espinhosas, mesmo depois das 
folhas caírem.
Tolerante às condições urbanas, é excelente para criar 
barreiras ou sebes. Também eficaz quando plantada em 
grupos ou como solitário.

Vaso 

V2,5L 
V5L
V10L

Origem: JapãoZ 4 - 8 (-34,40ºC/-28,90ºC)

Vaso 

V1L
V2,5L
V5L

Azalea japonica
Arbusto de porte espesso, crescendo verticalmente e de 
forma aberta e arredondada.
Folhas verde-escuras lanceoladas, com extremidades 
pontiagudas, de margens lisas e nervuras perfeitamente 
visíveis.
Carateriza-se, essencialmente, pela sua floração abun-
dante e magestosa. As flores singelas, em forma de trom-
beta, apresentam uma grande paleta cromática e um bri-
lho acetinado.
Muito utilizada para pequenos jardins, mas, também, para 
manter em vaso (até mesmo na formação de bonsais).

Vaso 

V1L
V2,5L
V5L

Origem: JapãoZ 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

1,5 m IV - V

1 - 1,5 m III - IV
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Buxus sempervirens
Clássico na decoração de zonas ajardinadas, muito utili-
zado para topiária. 
Arbusto muito ramificado e coberto de materiais lenhosos, 
cujo aspeto difere de acordo com a idade. Quando jovens, 
apresentam uma casca lisa e como adultos, coberta de 
fissuras.
Folhas pequenas, inteiras, opostas e flexíveis, de forma 
oval, de cor verde intenso e brilhante na face superior e 
pálida e amarelada na face inferior. 
Flores monoicas, de cor amarelada (2mm), muito ricas 
em néctar, mas sem grande interesse ornamental. Frutos 
em cápsulas castanhas, ovais e duras (1cm) que, quando 
abertas, se veem 3 valvas com 2 sementes cada, de cor 
negra e lustrosa.
Usa-se, principalmente, na formação de sebes e escultu-
ras em topiária.

Vaso 

V1L 
V2L 
V5L
V15L
V25L

V7,5L
(bola)

Caesalpinia gilliesii
Arbusto ou árvore pequena de porte arredondado e aber-
to. Os ramos são cobertos de uma casca cinzenta e en-rugada.
Folhas bipinadas, verdes, similares às folhas das mimo-
sas.
Flores, durante todo o verão, produzindo, de forma contí-
nua, racimos verticais em 40 corolas amarelas, cercadas 
por longos estames escarlates.
Adequado à produção em vaso e em pequenos jardins, 
mesmo como sebe florida natural. Bastante resistente à 
seca.

Vaso

V3,5L  
V8L 
V25L 

Origem: América do SulZ 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

Caesalpinia pulcherrima
Espécie de porte ereto, ramificado e cheio de espinhos. 
Folhas compostas bipinadas, verde-escuras na face su-
perior e um pouco mais claras e opacas na inferior, com 
numerosos folíolos ovalados. Em regiões um pouco mais 
frias, as folhas caem no inverno.
Floresce quase todo o ano, mas com maior intensidade na 
primavera e verão. Flores de coloração vermelha, laranja 
e amarela, dispostas em cachos paniculares. Frutos tipo 
vagem, de coloração verde, quando jovens, e castanha 
quando maduros, contendo sementes arredondadas e 
achatadas.
Apropriado para a criação de maciços, bem como, na for-
mação de excelentes sebes vivas informais. Sensível à 
geada.

Vaso

V3,5L  
V8L 
V25L 

Origem: Europa, Norte África, TurquiaZ 6a (-23,30ºC/-20,60ºC)

4 - 6 m IV - V

2- 4 m VII - VIII

Origem: América do SulZ 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

2 - 5 m IX - IV
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Buddleja davidii ‘Kalypso’
Arbusto de forma vertical mas aberto, composto por paní-
culas cilíndricas de flores, perfumadas, lilás-rosadas cla-
ras. Folhagem verde-escura.

Origem: ÁsiaZ 6b (-20,50ºC/-17,80ºC)

Vaso 

V2L 
V4,5L
V10L

Buddleja davidii ‘White Bouquet’
Arbusto de porte vertical, ligeiramente aberto, composto 
por espigas longas de flores brancas e perfumadas. 
Esta cultivar é umas das mais antigas e talvez a melhor de 
floração branca.
Folhagem longa e verde.

Vaso 

V2L 
V4,5L
V10L

2 - 4 m VII - IX

2 - 4 m VII - IX

Origem: ÁsiaZ 6b (-20,50ºC/-17,80ºC)

Buxus microphylla ‘Faulkner’
Arbusto com porte ascendente, bastante denso e com-
pacto. 
Folhagem exuberante, de folhas pequenas, arredon-
dadas, verdes escuras e brilhantes. Mantém esta cor a 
maior parte do ano, tornando-se tingida de bronze no cli-
ma frio de inverno. A floração ocorre na primavera, sendo 
as flores pequenas e de tonalidade amarelada.
Este buxo fornece cor durante todo o ano, bem como for-
ma, textura e contraste com as plantas circundantes.
Ideal para modelar, logo, particularmente adequado para 
a topiária, nomeadamente nas formas de bola e cone.
Muito versátil, esta planta é perfeita para canteiros e bor-
daduras em jardins formais ou mediterrâneos.
Pode ser podado, preferencialmente no final da prima-
vera. 

Vaso 

V1L 
V2L 
V5L
V15L
V25L

V7,5L 
(bola)

Origem: JapãoZ 6b (-20,50ºC/-17,80ºC)

1 - 1,5 m III - VI
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Calluna vulgaris
Arbusto pequeno e espesso que gosta de sol e prefere 
solos ácidos. Têm caules revestidos de flores em forma 
de sino. 
As espigas de flores podem atingir 10 cm mas tornam-se 
mais curtas à medida que envelhecem. A folhagem é em 
geral verde escura, manchada de roxo no Inverno. 
Existem mais de 500 cultivares, rastejantes e eretas, sen-
do todas uma boa opção para revestimento de solo.

Vaso 

V1L
V2L

Vaso 

V1L
V2L

Origem: Europa e Noroeste de ÁfricaZ 4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

0,5 m VII - IX

Calluna vulgaris ‘Alba’
Semelhante à espécie-tipo, esta variedade apresenta-se 
como um arbusto compacto, anão e perene.
Ostenta brotos rígidos, cobertos com pequenas folhas ver-
des escuras semelhantes a escamas. Espigas de flores 
pequenas e brancas, em forma de sino, são produzidas 
entre meados e o final do verão.

Origem: Europa e Noroeste de ÁfricaZ 4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

0,4 m VII - IX

Calluna vulgaris ‘Annemarie’
Esta variedade é uma urze perene, densamente ramifica-
da, formando um tapete, com longos cachos de vistosas 
flores, duplas, de cor rosa. 
Com folhagem verde no verão, torna-se bronze no inver-
no. 
É uma ótima escolha para cobertura do solo. 

Origem:Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC) 

0,4 - 0,5 m VII - IX
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Calliandra tweedii
Planta arbustiva, lenhosa e muito florífera, caracterizada 
por ramos longos e flexíveis. Bastante rústica.
Folhas compostas, bipinadas e opostas, com folíolos pe-
quenos, de cor verde-escura.
Inflorescências do tipo umbela, com flores vermelhas, de 
longos e sedosos estames, com aspeto de pompom.
Excelente para formar sebes naturais floridas ou como 
planta isolada de destaque.

Origem: Brasil, UruguaiZ 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Callistemon laevis
Arbusto bastante resistente, de porte desordenado e um 
pouco arqueado. Considerado o melhor Callistemon de 
refloração.
Folhas aromáticas, muito rígidas e lanceoladas, verme-
lhas-bronze quando despontam, que se tornam verde-a-
cinzentadas. 
Produz notáveis espigas cilíndricas (10-15cm de compri-
mento), muito incomuns, em forma de “escova limpa-gar-
rafas” de cor vermelha-intensa, em maio-julho (primeira 
vez), com uma segunda floração em setembro-outubro.
Ideal para zonas mais secas do jardim, destacando-se 
como planta isolada. Também utilizada para a formação 
de sebes floridas.

Vaso 

V2,5L
V5L

V7,5L
V10L

Vaso 

V3L 

Callicarpa bodinieri ‘Profusion’
Um dos melhores arbustos de frutificação ornamental,
de porte vertical e denso. Bastante rústico.
As folhas são lanceoladas (5-12cm) bronze-arroxeadas, 
quando jovens, verdes no verão e roxo-douradas no ou-
tono. 
Flores pequenas, lilases, sem grande expressão. Apre-
senta atraentes bagas roxas que pontilham todos os ra-
mos arqueados (como contas num fio) e persistem mesmo 
depois das folhas caírem (outubro a janeiro). São muito 
atrativas para os pássaros.
Ideal para criar destaque em recantos do jardim.

Vaso 

V3L  
V15L  

2 - 3 m VII

Origem: ChinaZ 6a (-23,30ºC/-20,60ºC)

Origem: AustráliaZ 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

2 - 4 m III - IX

2 - 4 m V - VI | IX - X

Vaso 

V1L
V2L
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Calycanthus floridus
Arbusto denso e arredondado, cujos ramos se tornam ver-
de-acastanhados.
Folhas ovais, aromáticas, verde-escuras na página supe-
rior e pálidas na inferior, que, consistentemente, se tornam 
um atraente amarelo-dourado no outono. 
Apresenta uma profusão de flores muito perfumadas, 
vermelhas-escuras, com 4-5cm de largura, que despon-
tam nas pontas de ramos curtos. Estas dão lugar a frutos 
acastanhados, em forma de “urnas”, que amadurecem no 
outono e persistem durante o inverno.
Pode ser utilizado como exemplar em pátios ou zonas de 
estar, onde o aroma perfumado das flores possa ser apre-
ciado, ou agrupado em bordaduras de arbustos, bosques 
ou áreas naturalizadas.

Vaso  

V5L
V10L
V18L  

Origem: Sudeste dos Estados Unidos

2 - 3 m IV - VII

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Altura

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

200/250 3xr

Camellia japonica 
Multitronco

Camellia japonica 
Árvore

PAP 

8/10 2xr
10/12 2xr

12/14 3xr
14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

20/25 4xr

Camellia japonica 
Arbusto
Pequena árvore ou arbusto perenifólio caracterizado pelas 
suas folhas coriáceas, verde brilhantes e pela sua ape-
lativa floração que aparece, sobretudo, na estação mais 
monótona do ano: meados de outono até final do inverno, 
pudendo durar até à primavera.
Prefere solos ricos em húmus, ácidos e bem drenados. 
Desenvolve melhor se protegida do gelo, vento e sol ple-
no.
Existem, no entanto, diversas variedades de florações, 
textura foliar e ritmos de crescimento.
Espécie adequada para pequenos jardins, para plantação 
como exemplar solitário ou agrupado, cultivo em vaso e 
sebes naturais floridas.

Altura 

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr

Origem: Japão, Índia, ChinaZ 8b (-9,40ºC/-6,70ºC)

4 - 9 m XII - V
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Calluna vulgaris ‘Boskoop’
Esta variedade distingue-se pela coloração exuberante 
da sua folhagem. 
‘Boskoop’ é um arbusto anão, perene, com folhagem 
amarelo-ouro, que se torna laranja e vermelha no inver-
no. 
Do final do verão ao início do outono, apresenta cachos 
verticais de pequenas flores cor lavanda.

Origem: Europa e Noroeste de ÁfricaZ 5 (-28,80ºC/-23,40ºC) 

Calluna vulgaris ‘Silver Queen’
Urze resistente, cultivada essencialmente pela sua 
atraente folhagem cinza-prateada, de  textura suave e 
rica, que não fica opaca ou roxa no inverno.
De porte amplo e espalhado, possui uma grande quanti-
dade de flores minúsculas de lilás claro a lilás profundo, 
que cobrem os caules de julho a setembro.
Prefere um solo rochoso e não melhorado.
Uma ótima opção para uso em plantações em massa ou 
em vaso.

Origem: Europa e Noroeste de ÁfricaZ 5 (-28,80ºC/-23,40ºC) 

0,4 - 0,5 m VIII - IX

0,4 - 0,5 m VII - IX

Calluna vulgaris ‘Westerlee Gold’
Subarbusto ou arbusto baixo muito ramificado, de ramos 
finos ascendentes e ramosos, castanho-acinzentados e 
algo escamosos.
Folhas douradas, oposto-cruzadas, sésseis, com duas 
pequenas aurículas na base, que se mantêm inalteradas 
durante todo o ano. 
Flores de coloração branca, de 4 pétalas que se unem na 
base, fazendo lembrar um sininho. Estas reunem-se em 
cachos terminais muito alongados.
Presta-se à decoração de bordaduras, maciços arbusti-
vos, floreiras ou vasos.

Origem: Europa e Noroeste de África

0,2 - 0,5 m VII - VIII

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Vaso 

V1L
V2L

Vaso
 

V1L
V2L

Vaso 

V1L
V2L
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Cassia didymobotrya
Arbusto de ramos arqueados.
Folhas verdes, compostas, cobertas de pelos finos, com 
folhetos de 8 a 18 pares, que quando friccionadas, delei-
tam com o seu rico aroma de milho torrado.
Flores amarelo-douradas brilhantes que emergem de bo-
tões pretos, dramaticamente contrastantes e se elevam 
acima da folhagem. São hermofroditas.
Com a queda das flores, formam-se vagens planas e 
oblongas acastanhadas.
Utilizada como espécie individual ou em pequenos grupos 
ou em vasos de pátio.

Vaso 

V2,5L

Origem: ÁfricaZ 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

2 m VII - IX

Ceratostigma willmottianum
Pequeno arbusto decíduo com caules graciosamente ar-
queados, avermelhados e angulares, revestidos de folhas 
verdes escuras (3-5cm comprimento) com margens púr-
puras, eriçadas em forma de diamante. 
A sua folhagem adquire uma tonalidade vermelha brilhan-
te no outono. 
As suas flores azuis, surgem no final do verão, em cachos, 
dispostas em densas cabeças terminais, criando um con-
traste interessante com a folhagem.
Prefere lugares secos e pedregosos e responde muito 
bem em condições quentes e ensolaradas, prinicplamen-
te, se voltado a sul.
Arbusto muito interessante para o jardim, devido à sua 
floração tardia.

Vaso 

V2,5L
V3L

Origem: ChinaZ 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

0,5 - 1 m VIII - X

Cestrum aurantiacum
Planta que pode assumir um porte denso, bem ramificado, 
ereto a arqueado, quando adulta.
Folhas grandes glabras, ovadas e brilhantes, verdes e 
com margens inteiras (15cm de comprimento). 
Possui expressivas flores tubulares, laranja-douradas (em 
forma de trombeta com 5 pétalas), em cachos terminais 
que libertam, no final da tarde e à noite, uma maravilhosa 
fragrância átrica. Os frutos são bagas pequenas, redon-
das e brancas.
Prefere solos argilosos, férteis e bem drenados.

Vaso 

V2,5L
V5L

Origem: América do Norte e do SulZ 7b (-14,90ºC/-12,30ºC)

0,5 - 1 m V - IX
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Caryopteris incana 
Um excelente arbusto de floração tardia, de forma densa 
e arredondada, com estames verticais.
Folhas ovado-oblongas, dentadas, verdes na face supe-
rior e acinzentadas na inferior.
Flores, azul-violeta, florescem do final do verão até ao 
Outono, em densos corimbos que se estendem das axi-
las superiores das folhas. As flores, folhas e caules são 
aromáticos.
Adequado à formação de fronteiras arbustivas e cultivo 
em vaso.

Vaso 

V2L
V5L

Origem: China e JapãoZ 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

1,5 m VIII - X

Caryopteris x clandonensis
Híbrido entre Caryopteris incana e Caryopteris mongholi-
ca, de porte compacto e denso.
Folhas verde-acinzentadas de margens serradas. 
Inflorescências axilares perfumadas, que desapontam 
num agradável tom azul brilhante, desde o verão até ao 
início do outono.
Uma solução para plantar em grupo, como uma cerca viva 
de baixo crescimento. Uma adição maravilhosa para um 
jardim temático de corte, sensorial ou polinizador. 

Vaso 

V2L
V5L

Origem: China e JapãoZ 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

1,5 m VIII - X

Caryopteris x clandonensis ‘Heavenly 
Blue’
Cultivar compacta e ereta, com ramos arqueados.
Folhas ovais e lanceoladas, verde-prateadas. 
Apresenta uma floração profusa, de flores azuis a azuis-
-púrpura, nas axilas das folhas (ambas perfumadas).
Muito eficaz em grandes grupos e como cobertura baixa.

Vaso 

V2L
V5L

Origem: China e JapãoZ 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

1 m VIII - X
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Chaenomeles x superba ‘Nicoline’
Arbusto caracterizado pelo seu porte pequeno e elegan-
te, de conformação arredondada, ramos espalhados e 
espinhosos e folhas de pequenas a médias. Resulta do 
cruzamento do C. japonica (Japão) com o Chaenomeles 
speciosa (China).
Folhas oblongas, brilhantes, verde-médio, de 5cm de 
comprimento e flores abundantes, grandes, escarlates-
-vibrantes de 3.5cm, por vezes semi-dobradas. Frutos,  
semelhantes a maçãs (5cm), amarelo-esverdeados, per-
fumados quando maduros.
Escolha perfeita para bordaduras de arbustos mistos ou 
sebes de baixa floração. A forma espalhada e os ramos 
espinhosos fazem desta planta uma excelente escolha 
para barreira de segurança.

Vaso 

V4,5L
V10L

Origem: China, JapãoZ 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Choisya ternata
Arbusto denso e arredondado.

Com folhas palmadas, compostas por 3 folhetos, verdes-
-médio, aromáticas e muito brilhantes quando a luz do sol 
incide sobre elas. 
As flores em tom branco-puro, em forma de estrela, flores-
cem do final da primavera ao início do verão e por vezes, 
de forma intermitente, durante todo o verão e/ou outono. 
Estas têm uma fragrância divina a flores de laranjeira.
Ideal para bordaduras e sebes floridas naturais. Efeito 
extraordinário quando colocado em pátios ou debaixo de 
janelas, onde o seu odor pode ser melhor apreciado.

Vaso 

V2,5L
V5L

Origem: Sudoeste dos Estados Unidos e MéxicoZ 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

Cistus ladanifer
Arbusto denso e vigoroso. 
Apresenta hastes compridas que possuem folhas lanceo-
ladas de 3-10cm, de cor verde-escuro, realçadas por um 
brilho existente, proveniente de uma resina pegajosa, o 
ládano, que exala fortes aromas. 
Flores com aproximadamente 10cm de diâmetro, her-
mafroditas, constituídas por 3 sépalas e 5 pétalas de cor 
branca, amarrotadas, com uma mancha vermelho-acasta-
nhada na base de cada pétala, rodeando os estames e os 
pistilos amarelos. 
Tolerante à seca e climas marítimos, sendo ideal para jar-
dins secos e rochosos.

Vaso 

V1,3L
V2,5L

Origem: Sul da Europa e Norte de ÁfricaZ 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

1 - 1,5 m III - V

1  - 2,5  m V - IX

1,5  - 2 m III - VI
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Cestrum ‘Newellii’
Arbusto vigoroso com ramos pendentes. 
Folhas estreitamente ovais (em forma de lança), verde-
-escuras. 
Do verão ao outono, produz densas panículas de até 
12cm, de flores tubulares, carmesim, até 2cm de compri-
mento. As flores são seguidas por bagas púrpuras.
Uma solução para a criação de sebes naturais ou para 
colocação em vaso. 

Vaso 

V2,5L
V5L

Origem: América do SulZ 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

Chaenomeles speciosa ‘Nivalis’
Arbusto de crescimento emaranhado, mas largo, com ga-
lhos espinhosos. Um dos primeiros cultivares a florir.
Folhas simples, ovais, verde brilhantes. 
Floração abundante de coloração branco-puro (com 4cm 
de largura), a partir de ramos desnudos, por algumas 
semanas, no início da primavera, criando uma brilhante 
exibição floral numa altura em que pouco há, ainda, para 
se ver no jardim. Estas dão lugar a pequenos frutos, per-
fumados e amarelado-esverdeados, que amadurecem no 
outono e podem ser usados em compotas e geleias.
Tolerante à seca, uma vez estabelecido. Ideal para bordas 
mistas de arbustos ou para criação de barreiras de segu-
rança contra invasores indesejados.

Vaso 

V4,5L
V10L

  
 

Origem: China e JapãoZ 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Chaenomeles speciosa ‘Simonii’
Variedade de porte menor, aberto e muito rústico. 
Folhas ovais, verde-escuras brilhantes de 4-9cm.
Produz flores duplas, bastante grandes, em vermelho- rubi 
profundo, que despontam antes ou à medida que as folhas 
emergem. São seguidas de frutos aromáticos, amarelo-
-esverdeados. 
De forma mais prostrada, é útil para cobertura.

Vaso 

V4,5L
V10L

Origem: China e JapãoZ 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

2 - 3 m V - IX

1,5 - 2 m III - VI

1 m III - V
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Clerodendrum bungei
Arbusto semi-lenhoso, de ramagem ereta e pouco rami-
ficado.
Folhas grandes, opostas, ovadas a cordiformes, de cor 
verde escura, com margens serrilhadas e aroma almisca-
rado, que caem no inverno para rebrotarem na primavera. 
Produz numerosas flores (perfumadas) em inflorescên-
cias, do tipo corimbo, de formato afunilado e cor rosa. O 
fruto é uma baga pequena e azulada.
Pode ser usado em maciços ou em vasos e floreiras.

Vaso 

V2,5L

Origem: China e ÍndiaZ 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

Clivia miniata
Planta herbácea, perene e rizomatosa.
As suas longas folhas são verde-escuras, lisas e coriá-
ceas, podendo atingir até 1m de comprimento (5-7cm de 
largura). 
No fim da primavera, as flores tubulares começam a nas-
cer em conjuntos que fazem lembrar um bouquet e têm 
um formato de sino. Podem variar entre o vermelho, laran-
ja ou amarelo e emanam um perfume muito suave. Dão 
origem a um fruto do tipo baga carnuda. 
Ideal para formar maciços e bordaduras.

Vaso 

V2,5L
V4L

Origem: África do SulZ 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

Convolvulus floridus
Arbusto ereto com ramos ascendentes.
Folhas coriáceas, muito alongadas e numerosas, verde-a-
cinzentadas, brilhantes e pubescentes.
Carateriza-se por possuir numerosas flores brancas, pe-
quenas (em forma de trombeta), em inflorescências pani-
culadas e terminais. 
Ideal para zonas com solos rochosos.

Vaso 

V2,5L

Origem: Ilhas CanáriasZ 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

1 - 1,5 m III - V

0,6 m VII - X

2 - 4 m II - IV
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Cistus x pulverulentus
Arbusto de hábito arredondado.
Folhas verde-acinzentadas, oblongas, pubescentes e se-
dosas. 
Uma sucessão de flores rosa-púrpura, muito brilhantes, 
com estames dourados e amarelos no centro, despontam, 
por semanas, até o final do verão.
Excelente para adicionar cor cintilante a jardins secos, no-
meadamente encostas.

Vaso 

V1,3L
V2,5L

Origem: Sul da Europa e Norte de ÁfricaZ 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

Cistus x purpureus
Híbrido criado a partir do cruzamento do Cistus ladanifer 
e Cistus creticus.
Arbusto vigoroso, de hábito arredondado. 
Folhas verde-escuras, oblongas, estreitas, pubescentes. 
Rebentos novos avermelhados. 
Flores rosa-púrpura (8cm), com centro amarelo, adorna-
das por manchas púrpura na base das pétalas.
Tolerante à seca e à salinidade, logo, uma boa opção para 
encostas, coberturas de solo, jardins costeiros, mediterrâ-
neos e de pedra.

Vaso 

V1,3L
V2,5L

Origem: Sul da Europa e Norte de ÁfricaZ 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

Cistus salvifolius
Arbusto pequeno, que cresce em forma de tufo baixo, di-
fuso ou prostrado - ascendente. Bastante ramificado, com 
pelos que formam um enfeltrado denso.
Folhas aromáticas, simples opostas, ovais, com nervura 
central claramente mais espessa que as secundárias. 
Flores solitárias ou reunidas em grupos de até 4, herma-
froditas. Coroa formada por 5 pétalas brancas e um tufo 
central proeminente de estames amarelos. O fruto é uma 
cápsula globosa coberta de pelos curtos e densos, de cor 
castanha, contendo numerosas sementes.
Ideal para coberturas.

Vaso 

V1,3L
V2,5L

Origem: Sul da Europa e Norte de ÁfricaZ 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

0,7 - 1 m VI - VII

0,7 - 1 m VII - VIII

0,2 - 1 m V - VI
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Cornus florida ‘Cherokee Chief’
Arbusto
Arbusto grande ou árvore de pequeno porte, de forma 
amplamente piramidal e naturalmente simétrica.
Distingue-se da espécie-tipo, quer pela folhagem 
verde-escura, que gradualmente se torna vermelho-
acobreada no outono, quer pelas brácteas, das suas 
flores, profundamente rosadas. Produz bagas vermelhas 
comestíveis, mas não particularmente saborosas.
Adequada a pequenos e grandes jardins e parques e 
como exemplar de destaque.

Altura 

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr

Origem: Leste da América do NorteZ 6b (-20,50ºC/-17,80ºC)

4 - 8 m IV - V

Altura

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr

Cornus florida
Multitronco

Cornus florida
Árvore

PAP  

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr

Altura

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr

Cornus florida ‘Cherokee Chief’
Multitronco
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Cornus alba ‘Sibirica’
Cultivar conhecida pelo emaranhado das suas hastes fi-
nas, vermelho-coral brilhantes que são, particularmente, 
vistosas em zonas com neve. À medida que a primavera 
se aproxima, as hastes vão ficando, gradualmente, mais escuras.
A folhagem ovada-elíptica, verde-médio/escura, torna-se 
vermelho-púrpura no outono.
Pequenas flores branco-amareladas de 6cm aparecem 
em grupos. Estas dão lugar a drupas branco-azuladas no 
verão.
Excelente variedade para plantar em grupos.

Vaso 

V2L
V4,5L
V10L

Origem: Sibéria, Norte da China até CoreiaZ 3 (-40,00ºC/-34,50ºC)

Cornus canadensis
Planta herbácea, rizomatosa, que forma uma larga co-
bertura de folhas ovais, verde-escuras, sustentadas em 
espirais, sobre caules eretos. No outono, tornam-se ver-
melho-púrpura. 
Brácteas brancas ovais, conspícuas, cercam flores esver-
deadas, no final da primavera e início do verão. Seguem-
-se, densos cachos de drupas comestíveis, semelhantes 
a bagas vermelhas.
Ideal para coberturas de solo em áreas sombreadas.

Vaso 

V1L

Origem: Japão, Coreia e Nordeste da China, América do NorteZ 2 (-45,50ºC/-40,10ºC)

Cornus florida
Arbusto
Arbusto grande ou árvore de porte, ereto, bem ramificado.
Folhas opostas, simples, ovoides (8-15cm), de cor verde 
suave que, no outono, adquirem uma fantástica tonalidade 
vermelho-carmim. 
No final da primavera, aglomerados de pequenas flores 
verdes são envoltos por quatro esplêndidas brácteas 
brancas, a que se seguem frutos redondos laranja-aver-
melhados.
Planta rústica que prefere solos ácidos, húmidos, mas 
bem drenados, mas não tolera a salinidade.
Funciona bem em pequenos ou grandes jardins e parques, 
como planta isolada ou agrupada e cultivada em vaso.

Altura 

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr

Origem: Leste da América do NorteZ 6b (-20,50ºC/-17,80ºC)

2 - 3 m V - VI

0,1 - 0,2 m V - VI

 4 - 8 m IV - V
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Cornus kousa ‘Chinensis’
Arbusto
Arbusto de múltiplos caules ou árvore de pequeno porte, 
que, geralmente, cresce em forma de vaso, nos primeiros 
anos, tornando-se mais arredondada quando adulta. Porte 
mais ereto que o Cornus kousa.
Variedade similar à espécie-tipo, distinguindo-se, no en-
tanto, nas suas brácteas florais e frutos, ligeiramente 
maiores. 
As suas folhas são superiores, suaves e pubescentes, de 
fantástica coloração outonal vermelho-alaranjada. Particu-
larmente notável pelas suas precoces e abundantes brác-
teas brancas florais (4-6cm) que brotam, profusamente, 
em maio, seguidas de bagas vermelhas comestíveis, que 
amadurecem no verão. Talvez o mais confiável de todos 
os Cornus, não sendo sujeito à alternância das florações.
Ideal como exemplar solitário ou agrupado em pequenos 
e grandes jardins e parques.

Altura 

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr

Origem: China (apesar de amplamente difundido no Japão e na Coreia)Z 6a (-23,30ºC/-20,60ºC)

Altura

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr

Cornus kousa ‘Chinensis’
Multitronco

Cornus kousa ‘Chinensis’
Árvore

PAP  

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr

4 - 8 m IV - V

Cornus kousa chinensis ‘China Girl’
Arbusto
Arbusto grande ou árvore pequena, de conformação larga, 
em forma de vaso.
Planta muito vigorosa que floresce desde os primeiros 
anos de vida, com grandes brácteas florais. Rapidamen-
te se torna volumosa e as brácteas têm a tendência a 
crescer proporcionalmente ao desenvolvimento do arbus-
to. Estas são verde-esbranquiçadas (quando nascem) a 
branco-creme brilhante. Com a maturidade não se tornam 
rosa, mas antes, castanhas-escuras e caem todas de uma 
só vez. Os frutos são grandes (2.5cm), de uma bela cor 
vermelho-alaranjada e são produzidos profusamente.
Aplicável em pequenos e grandes jardins e parques.

Altura 

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr

Origem: HolandaZ 6a (-23,30ºC/-20,60ºC)

4 - 8 m IV - V
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Cornus florida ‘Rainbow’
Arbusto ou pequena árvore densa, de porte mais vertical. 
Devido ao padrão de ramificações mais ou menos hori-
zontal, a copa torna-se mais larga do que alta. 
Diferencia-se da espécie-tipo pela tonalidade das suas 
folhas variegadas: verde-escuras com margens creme a 
amarelas, às vezes, tingidas levemente de rosa, na pri-
mavera-verão. À medida que se caminha para o outono, 
adquire um bonita tonalidade vermelha-escura exibindo 
margens escarlates. 
Produz abundantes e grandes brácteas brancas (ligeira-
mente sobrepostas) que ladeiam as suas flores.
Ideal para pequenos e grandes jardins, como exemplar 
solitário ou agrupado e para cultivo em vaso.

Altura 

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr

Origem: Leste da América do NorteZ 6b (-20,50ºC/-17,80ºC)

Cornus florida ‘Rubra’
Arbusto
Arbusto grande ou árvore de pequeno porte, amplamente 
cónico, com folhas ovadas, levemente torcidas, verde-cla-
ras (quando jovens, ligeiramente púrpuras), sendo na pá-
gina inferior branco-acinzentadas. No outono, tingem-se 
de um bonito escarlate a violeta.
Flores verdes, discretas, cercadas por quatro brácteas 
vistosas em rosa-avermelhado, aparecem no início do ve-
rão, antes das folhas, e são seguidas por frutos globosos 
vermelhos.
Adequada a pequenos e grandes jardins e parques.

Altura 

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr

Origem: Leste da América do NorteZ 6b (-20,50ºC/-17,80ºC)

4 - 8 m IV - V

4 - 8 m IV - V

Altura

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr

Cornus florida ‘Rubra’
Multitronco

Cornus florida ‘Rubra’
Árvore

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
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Cornus kousa chinensis ‘Schmetterling’
Arbusto
“Cornizo-borboleta” como o próprio nome indica, é uma 
variedade europeia, arredondada e compacta que se dife-
rencia dos demais pelo seu crescimento vigoroso e ereto. 
A folhagem verde cintilante, torna-se completamente ama-
rela, vermelha e alaranjada no outono. 
As flores, que despontam em junho, são feitas de brácteas 
brancas puras (compridas, não muito largas) que assu-
mem uma leve coloração rosa ao toque. Após o período 
de floração, que dura cerca de 3 semanas, seguem-se 
frutos comestíveis, de cor avermelhada, que parecem um 
cruzamento de uma framboesa com um morango. 
Bastante rústico.
Adaptado para pequenos e grandes jardins e parques.

Altura 

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr

Origem: HolandaZ 6a (-23,30ºC/-20,60ºC)

4 - 8 m VI

Cornus kousa ‘Satomi’
Um dos primeiros Cornus kousa de brácteas rosa a ser 
introduzido no mercado. Possui um porte vertical.
Folhas de um verde profundo e brilhante, amplas, arre-
dondadas, com nervuras, que assumem, no outono, uma 
coloração escarlate. No inverno, é notável pela sua casca 
esfoliante, maculada, bronzeada e cinza.
Planta interessante para as 4 estações do ano: na prima-
vera, brácteas rosadas (estreitas e pontiagudas, um pou-
co instáveis na sua coloração) cercam o conjunto central 
de pequenas flores verde-amareladas. Estas dão lugar a 
frutos rosados, no verão, que persistem até ao outono. 
Para aplicação em pequenos e grandes jardins e parques.

Altura 

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr

Origem: JapãoZ 6a (-23,30ºC/-20,60ºC)

4 - 8 m VI

Altura

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr

Cornus kousa chinensis ‘Schmetterling’
Multitronco
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Cornus kousa chinensis ‘Milky Way’
Arbusto
Arbusto grande, de porte largo e arredondado e cresci-
mento robusto.
Folhagem grande, verde-escura na página superior e 
verde-azulada no estrato inferior, que volvem púrpura no 
outono. 
Floresce com grandes brácteas florais cor creme e frutifi-
cação abundante, dando a impressão de se estar presen-
te à autêntica “Via-Láctea”.
Ideal para parques, pequenos e grandes jardins.

Altura 

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr

Origem: China, Japão e CoreiaZ 6a (-23,30ºC/-20,60ºC)

4 - 8 m IV - V

Altura

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr

Cornus kousa chinensis ‘Milky Way’
Multitronco

Cornus kousa chinensis ‘Milky Way’
Árvore

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr

Altura

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr

Cornus kousa chinensis ‘China Girl’
Multitronco
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Cotoneaster x suecicus ‘Coral Beauty’
Cultivar de ramos pendentes, de porte arredondado e 
compacto. 
As folhas oblongas brilhantes são, também elas, mais bri-
lhantes (verde-escuras; no inverno tornam-se vermelho-
-acastanhadas), e frutifica em grande abundância (bagas 
vermelho-alaranjadas).
Flores brancas, pequenas, na primavera/início do verão.
Muito rústico, sendo ideal para jardins rochosos ou com 
declives acentuados para controlar a erosão. Como cres-
ce pouco em altura, mas estende-se rapidamente, é uma 
excelente opção para cobertura de solo, principalmente, 
em zonas que se queiram de baixa manutenção.

Vaso 

V1L
V2,5L

Origem: Sul da ChinaZ 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

0,5 - 1 m V - VI

Crataegus monogyna
Arbusto ou árvore de pequeno porte, com ramos providos 
de espinhos longos e aguçados, dispostos nas axilas das 
folhas. Apresenta um tronco liso e acinzentado. 
As folhas são simples, alternas, até 4-5cm, ovadas ou 
obovadas, de base acunheada ou subtruncada, verde-
-escuras na página superior e glaucas na inferior, glabras 
ou escassamente pilosas, com estípulas profundamente 
lobadas, com 3-7 lóbulos dentados.
As flores são hermafroditas e estão agrupadas em corim-
bos, com pétalas de cor branco-rosada e sépalas trian-
gulares, persistentes, reflexas, menores que as pétalas; 
estilete único. O fruto é uma drupa, comestível, de cor 
vermelha ou vermelha-acastanhada.
Utiliza-se para formar sebes espinhosas, pois resiste bem 
às podas. 

Vaso 

V2,5L 
V5L 

Origem: Europa, Norte de África e Ásia OcidentalZ 4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

3 - 4 m III - V

Cotoneaster dammeri ‘Skogholm’
Arbusto agradável, de crescimento horizontal, com ramos 
arqueados e folhagem verde-brilhante. 
Apresenta o crescimento mais vigoroso e rápido de todos 
os cultivares do género Cotoneaster. 
Floração branca e profusa. Frutifica em menor abundância 
(frutos vermelhos) que o Cotoneaster ‘Coral Beauty’.

Vaso 

V1L
V2,5L

Origem: Sul da ChinaZ 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

0,5 - 1 m V - VI
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Cornus kousa ‘Venus’
Arbusto
Planta muito vigorosa e de crescimento vertical.
Apresenta uma folhagem brilhante verde-escura, elíptica 
e ovada com 10-15cm de comprimento, que no outono 
se torna uma mistura de cores vermelhas, alaranjadas e 
amarelas. As brácteas branquíssimas são as maiores do 
género Cornus (até 15cm). Além da grande duração da 
floração, apresenta uma densidade floral excecional, co-
brindo completamente a planta. Frutos vermelhos, carnu-
dos e atrativos (comestíveis) aparecem no outono.
Tem uma boa tolerância à seca e uma grande resistência 
ao frio, muito superiores às dos genitores C. nuttallii e Cor-
nus kousa. Totalmente resistente à antracnose e ao oídio.
Não é muito exigente quanto ao solo, na condição de que 
não seja muito calcário.
Notável como exemplar solitário. Adequado a pequenos e 
grandes jardins e parques e ao cultivo em vaso.

Altura 

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr

Origem: Estados UnidosZ 6a (-23,30ºC/-20,60ºC)

4 - 8 m V

Altura

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr

Cornus kousa ‘Venus’
Multitronco

Cotinus coggygria ‘Royal Purple’
Versão compacta e de folhas púrpuras da espécie-tipo. 
Arbusto ereto, espalhado, com várias hastes.
Folhas ovadas que emergem num rico vermelho-acasta-
nhado na primavera, que, gradualmente, se tornam ver-
melho-púrpura escuro no verão e mais avermelhadas no 
outono. 
Flores amareladas que aparecem em panículas terminais 
e ramificadas, na primavera, e grandes inflorescências 
plumadas de cor rosa, no verão.
Funciona muito bem quando aplicada em sebes floridas 
naturais, como exemplar solitário ou agrupado.

Vaso 

V4,5L
V10L

Origem: Sul da Europa até China CentralZ 6a (-23,30ºC/-20,60ºC)

3 - 5 m V - VI 
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Z 6b (-20,50ºC/-17,80ºC)

1 - 1,5 m V - VI

Z 6b (-20,50ºC/-17,80ºC)

1,5 - 3 m IV - VI

Origem: Ásia, EuropaZ 4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

1 m V
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Vaso 

V2,5L 
V4,5L
V10L

Origem: Oeste da EuropaZ 6b (-20,50ºC/-17,80ºC)

1,7 m IV - V

Cytisus scoparius
Arbusto erecto, com caules arqueados e longitudinalmente 
estriados e angulados.
Folhas compostas e alternadas, que possuem 3 folíolos 
verde-escuros na parte superior e verde-pálidos e peludos 
na parte inferior. 
Flores amarelas, abundantes no fim da primavera. 
Tem um crescimento muito rápido em solos bem drenados 
e locais ensolarados. 
Envelhece relativamente rápido, exigindo renovação a 
cada 5-6 anos.
Ideal para zonas mais secas e pedregosas. Muito interes-
sante misturado nas sebes floridas ou nos maciços.

Vaso 

V2,5L 
V4,5L
V10L

Origem: EuropaZ 6b (-20,50ºC/-17,80ºC)

2 m V - VI

Cytisus praecox ‘Hollandia’
Arbusto muito ramificado com ramos verdes eretos, cujas 
folhas caducas caem precocemente. 
A floração é espetacular no fim primavera, apresentando 
uma coloração rosa-avermelhada, seguida de vagens cin-za. 
Cresce bem em solos pobres, mesmo rochosos. Resiste 
à seca.
Perfeito como parte integrante de uma bordadura enso-
larada.

Cytisus scoparius ‘Andreanus’ 
Arbusto de folhagem densa, com tonalidade verde escura. 
Ramos verdes quando jovens e acinzentados com o pas-
sar do tempo. 
Floração bicolor (amarela com centro vermelho escuro) 
exuberante, no fim da primavera.
Uma boa solução para casas de campo e jardins informais 
e de cascalho.

Vaso 

V2,5L 
V4,5L
V10L

Origem: EuropaZ 6b (-20,50ºC/-17,80ºC)

1,5 - 1,7 m V - VI

Cytisus scoparius ‘Boskoop Ruby’ 
Arbusto muito ramificado com ramos verdes eretos, cujas 
folhas caducas caem precocemente. 
As flores apresentam uma coloração vermelha-carmim-
-escura, no fim da primavera, seguida de vagens cinza. 
Cresce bem em solos pobres, mesmo rochosos. Resiste 
à seca.
Para aplicação semelhante às variedades anteriores.

Vaso 

V2,5L 
V4,5L
V10L

Origem: Europa

Cytisus scoparius ‘Burkwoodii’ 
Arbusto ereto, arredondado, com numerosos ramos finos 
e arqueados, verde-brilhantes. 
As folhas mais baixas são verdes, divididas em 3 folhetos 
(cada 0.50cm), as mais altas são simples, quase sésseis. 
Floração abundante e perfumada (semelhante às flores da 
ervilha) em cachos axilares, seguidas de frutos tipo va-
gens planas e pretas.
Espécie adequada ao reforço de escarpas e declives ou à 
criação de zonas arbustivas de delimitação.

Vaso 

V2,5L 
V4,5L
V10L

Origem: Oeste da Europa

Daphne x burkwoodii ‘Somerset’
Cultivar resultante do cruzamento de Daphne cneorum e 
Daphne caucasica. 
Arbusto densamente ramificado, com um porte arredonda-
do, e dos mais rústicos do género Daphne.
Folhas verdes, pequenas, densas, oblongas e brilhantes. 
Flores extremamente perfumadas, em cachos, de um 
branco cremoso a rosa pálido, a que se seguem pequenos 
frutos vermelhos, no outono.
Excelente opção para colocar próximo a caminhos e por-
tas, para que o seu aroma possa causar impacto. Bastan-
te eficaz em jardins pequenos.

Vaso 

V2L 
V5L



74 75

 A
R

B
U

STO
S

Deutzia scabra ‘Plena’
Arbusto ereto e ramificado, bastante vigoroso.
Produz magníficos e numerosos cachos de flores dobra-
das, branco-rosadas (campanuladas), que mais parecem 
plumas. Cada aglomerado encontra-se suspenso em for-
tes ramos arqueados, de folhas verde-escuras.
Com aplicação em jardins informais, vasos e floreiras.

Vaso 

V4,5L
V10L

Origem: ÁsiaZ 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Duranta erecta ‘Alba’
Arbusto lenhoso de hastes longas e pendentes, densas, 
amarelas-esverdeadas, com ou sem espinhos.
Folhas verde-claras, coriáceas e com bordas serrilhadas. 
Inflorescências recurvadas, com muitas flores pequenas e 
brancas- Formam-se em cachos que vão desabrochando, 
sequencialmente, na primavera-verão. Frutos decorativos 
e abundantes (do tamanho de uma pérola) de cor laranja.
Ideal como planta isolada, para formação de maciços e 
sebes floridas de crescimento livre ou topiadas.

Vaso 

V2,5L

Origem: Estados Unidos (zona tropical)Z 11 (>+4,40ºC)

Duranta erecta ‘Geisha Girl’
Arbusto com folhas verdes brilhantes e galhos em cas-
cata. 
Flores azul-púrpura com bordas brancas enrugadas, du-
rante o verão (alternadamente de maio até ao final de se-
tembro), seguidas de bagas amarelo-alaranjadas.
Ideal como planta isolada, para formação de maciços e 
sebes floridas de crescimento livre ou topiadas.

Vaso 

V2,5L

2 - 3 m V - VI

2 - 3 m IV - VIII

Origem: América do Sul (zona tropical)Z 11 (>+4,40ºC)

2 - 3 m V - IX
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Vaso 

V2L
V5L

Origem: EuropaZ 4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

Daphne odora
Arbusto compacto, de folhagem verde-escura e coriácea. 
Produz umbelas terminais de flores muito perfumadas, 
rosa pálidas e brancas, do final do inverno ao início da 
primavera.
Raramente frutifica mas, quando o faz, produz frutos ver-
melhos logo após a floração.
Uma boa opção para jardins informais, bordaduras e can-
teiros de flores.

Vaso 

V2L 
V5L 
V10L 

Daphne cneorum
Arbusto de baixo crescimento, com ramos longos e pros-
trados.
Folhas alternadas, simples, com cerca de 2,5cm de com-
primento e muito estreitas (3-5mm de largura), verde-es-
curas e brilhantes (glaucas na página inferior).
Flores rosa-brilhantes (13mm de diâmetro) em densos ca-
chos, com o característico aroma do género Daphne.
Ideal para cobertura de solo e jardins rochosos.

Deutzia gracilis 
Planta arbustiva, ramificada e florífera de aspecto denso. 
Os ramos são, inicialmente, eretos mas, com o crescimen-
to, vão-se arqueando, conferindo à planta uma aparência arredondada.
As folhas são simples, opostas, de cor verde-escura e for-
mato oval a lanceolado, acuminadas, com margens ser-
rilhadas. 
As flores reúnem-se em densos racimos terminais e são 
campanuladas, brancas e delicadamente perfumadas.
Bastante rústica, dispensa manutenção constante.
Ideal para jardins com linhas arredondadas, informais ou 
naturais. Também pode ser plantada em vasos e floreiras.

Vaso 

V2L 
V4,5L

Origem: JapãoZ 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

0,1 - 0,5 m IV

Origem: China, JapãoZ 4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

1- 1,5 m II - III

1 - 1,5 m IV - V
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Eremophila maculata
Arbusto de médio porte, com uma aparência informal e 
solta (quase indisciplinada). 
Folhas verdes estreitas e flores tubulares vermelhas, man-
chadas, que despontam das axilas das folhas. A superfície 
interna do tubo é pilosa e os lóbulos têm alguns fios se-
melhantes a teias de aranha. Quatro estames estendem-
-se para além das pétalas. Os frutos que se seguem são 
secos e quase esféricos.

Poderá ser utilizada em sebe ou como cortina corta-vento 
informal.

Vaso 

V3,5L 
V8L 
V25L 

Origem: AustráliaZ 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

Erica carnea ‘December Red’ 
É uma das primeiras Erica carnea a florir.
Esta variedade exibe uma grande quantidade de flores es-
treitas, tornando-se rosa-púrpura ao longo da temporada. 
Excelente para fornecer cor ao Inverno. Este arbusto pe-
rene, de baixo crescimento, cria uma excelente cobertura 
de solo para locais ensolarados.

Vaso 

V1L
V2,5L

Origem: Europa Central 

Erica carnea ‘Heathwood’
Arbusto perene e baixo, frequentemente com 15cm de al-
tura e 45cm de diâmetro. 
As folhas são pequenas, estreitas e de cor verde escura, 
ganhando uma tonalidade verde-bronze no inverno. 
As flores, de cor lilás-rosado e crescem, em espigões, 
desde o final do inverno até à primavera.

Ideal para cobertura de solo ou na criação de maciços.

Vaso 

V1L
V2,5L

1,5 - 2 m IX - XII

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

0,15 - 0,3 m XII - II

Origem: Europa CentralZ 6b (-20,50ºC/-17,80ºC)

0,15 - 0,3 m XII - II
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Vaso 

V5L 

Origem: ÁsiaZ 7b (-14,90ºC/-12,30ºC)

Elaeagnus x ebbingei ‘Gilt Edge’
Arbusto denso e arredondado, capaz de iluminar qualquer 
espaço desinteressante.
As folhas e galhos, recém-emergentes, são bege-pratea-
dos, tornando-se lanceoladas, acuminadas, ligeiramente 
onduladas, com 5-10cm de comprimento, verde brilhante 
no centro e com largas margens amarelo-douradas. 
Flores discretas, prateadas, com uma intensa fragrância, 
seguidas de frutos vermelhos. 
Espécie adequada a criação de sebes ou colocação frente 
a muros.

Vaso 

V3L  
V5L 
V10L 
V12L 
V18L 

Elaeagnus x ebbingei
Espécie de porte vertical e compacto. Os ramos são ligei-
ramente espinhosos e com o tempo vão-se tornando mais 
longos e pendentes nas extremidades.
Folhas alternadas, ovadas, ligeiramente onduladas, ver-
de-escuras brilhantes na parte superior; prateadas com 
pontos castanhos na inferior. 
Flores brancas (tubulares), odoríferas, que despontam 
nas axilas das folhas. Frutos avermelhados, comestíveis, 
semelhantes a azeitonas.
Tolerante ao clima marítimo e à poluição. 
Adequado para pequenos jardins, para reforço de escar-
pas e declives, criação de sebes floridas naturais ou to-
piadas.

Enkianthus campanulatus
Arbusto ereto e densamente ramificado, cujos ramos são 
dispostos em camadas.
Deslumbrante coloração outonal, cujas folhas elípticas, 
serrilhadas, de verde-médio, se transformam num magní-
fico vermelho brilhante no outono. 
Pequenas flores, em forma de sino, amarelo-creme a ro-
sa-esbranquiçado (cada uma com 1,2cm de comprimen-
to) com riscas/veios e bordas rosa, aparecem em cachos 
pendentes, no final da primavera.
Prefere solos férteis, ácidos e bem drenados. Ideal como 
exemplar isolado ou para criação de maciços.

Vaso 

V12L
V15L 

Origem: JapãoZ 6b (-20,50ºC/-17,80ºC)

Origem: ÁsiaZ 7b (-14,90ºC/-12,30ºC)

2 - 4 m IX - XI

2 - 3 m IX - XI

2 - 3 m V - VI
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Erica x darleyensis ‘White Perfection’ 
Cultivar resultante do cruzamento de Erica carnea com a 
mais alta Erica erigena (as variedades Erica x darleyensis 
são mais altas, vigorosas e arbustivas que a maior parte 
das urzes).
As folhas são verdes brilhantes, adornadas com pontas 
amarelas na primavera. 
Considerada a melhor das urzes brancas, esta varieda-
de é um arbusto perene, vigoroso, com cachos de flores 
branco puro, em forma de sino, que despontam no início 
do inverno até meados da primavera. 
Apresenta melhor desempenho em sol pleno, e em solos 
de humidade média, bem drenados. 
Uma adição bem-vinda para jardins de pedra, costeiros e 
encostas. Para causar mais impacto recomenda-se a sua 
plantação em grupos. 

Vaso 

V1L
V2,5L 

Origem: EuropaZ 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

0,3 - 0,6 m XII - IV

Erica erigena ‘Golden Lady’
Arbusto anão, denso e compacto, que se caracteriza, es-
sencialmente, pela sua folhagem dourada, fina (em forma 
de agulha), que se mantem durante todo o ano.
Apresenta uma floração branca, com conformação de cá-
lice, mas esparsa. 
Popular por possibilitar criar espetaculares coberturas de 
solo, dada a sua capacidade de adaptação e a sua cor 
exuberante que cria atração a qualquer jardim.

Vaso 

V1L
V2,5L

Origem: EuropaZ 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

0,5 m II - IV

Escallonia ‘Iveyi’
Arbusto vigoroso, perene, de médio porte, com cresci-
mento uniforme. 
Folhas verde-escuras, brilhantes e finamente serradas. 
Uma profusão de panículas de flores brancas, perfuma-
das, despontam no verão.
Ideal para zonas costeiras, para a formação de sebes flo-
ridas naturais ou topiadas.

Vaso 

V2,5L 
V4,5L

Origem: Cornualha (condado de uma península de Inglaterra)Z 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

1 - 1,5 m VI - X
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Vaso 

V1L
V2,5L 

Origem: Europa Central Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Erica carnea ‘Winter Beauty’ 
Arbusto denso e compacto, popular por possibilitar criar 
coberturas de solo, pela sua capacidade de adaptação e 
por dar muita cor e atração ao jardim num momento em 
que a maioria das outras plantas estão sem expressão. 
Folhas verde-médias, em forma de agulha. As flores são 
em forma de sino (4 a 6mm de comprimento) e produ-
zem-se em espiga. São muito pequenas e decorativas, em 
tom rosa, aparecendo durante quase todo o inverno até 
princípios da primavera. 
O porte da Erica carnea é benéfico quando a cobertura do 
solo é um requisito, pois produz uma espessa manta, que 
suprime o crescimento anual de ervas daninhas.
Varandas, terraços, jardins rochosos, como espécie única 
ou em maciços, cobertura de solo, eis as muitas aplica-
ções deste extraordinário exemplar.

Vaso 

V1L 
V2,5L

Erica carnea ‘Springwood White’ 
Muito popular pelo seu porte tapizante e capacidade de 
cobertura de solo, esta variedade apresenta flores peque-
nas abundantes, com coloração branca. As suas flores 
ocultam lindamente a folhagem, verde brilhante, em forma 
de agulha.
Recebeu o prestigioso Prémio de Jardim de Mérito do Ro-
yal Horticultural Society, pelas suas qualidades notáveis.
Uma excelente adição para cobertura, encostas e jardins 
costeiros.

Erica x darleyensis ‘Arthur Johnson’ 
Levemente perfumada, esta variedade é um arbusto pe-
rene, de propagação vigorosa, com uma folhagem verde-
-médio, de ponta cremosa na primavera e longos cachos 
de flores rosa-magenta. 
Excelente para fornecer cor no Inverno. O seu porte com-
pacto é perfeito para sufocar as ervas daninhas. 

Vaso

V1L
V2,5L 

Origem: EuropaZ 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Origem: Europa Central e do Sul

0,1 - 0,2 m XII - V

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

0,1 - 0,2 m XII - V

0,45 - 0,6 m XII - IV
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Euonymus fortunei ‘Coloratus’
Extremamente rústico e resistente, de crescimento quase 
rasteiro, que rapidamente forma uma densa cobertura de 
solo. 
Forma um denso tapete de folhas verde-escuras, ovais a 
elípticas, brilhantes (até 5cm de comprimento) que se tor-
nam vermelho-púrpura durante os meses mais frios.
Muito útil para o controlo de erosão em declives e taludes, 
podendo, também, ser conduzido como trepadeira.

Vaso 

V2L
V3L
V10L

Origem: ChinaZ 6a (-23,30ºC/-20,60ºC)

Euonymus fortunei ‘Silver Queen’
Planta ereta, de folhas alongadas (meio arredondadas) e 
brilhantes, verde-escuras marginadas de branco. No tem-
po frio, a folhagem coriácea costuma ficar tingida de rosa.
Flores brancas sem grande expressão e frutos pequenos, 
esféricos e brancos.
Adicionando cor à paisagem pela sua gradual alteração de 
tom ao longo das estações, é um arbusto muito versátil e 
poderá ser utilizado em sebes.

Vaso 

V2L
V3L
V10L

Origem: ChinaZ 6a (-23,30ºC/-20,60ºC)

Euonymus japonicus ‘Albomarginatus’
Espécie ereta e ramificada, com enfolhamento denso e 
compacto. 
As folhas finas, são elípticas a ovaladas, opostas, cero-
sas, brilhantes, de margens serrilhadas e de cor verde 
com uma fina (mas distinta) margem branca.

Vaso 

V2L 
V3L
V5L

Origem: JapãoZ 8b (-9,40ºC/-6,70ºC)

0,3 - 0,5 m IV - V

1,5 - 2,5 m V - VI

3 - 4 m VI - VII
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Vaso 

V2,5L
V5L
V10L 

Origem: Argentina e ChileZ 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

Escallonia ‘Red Dream’
Variedade anã, densa, de porte quase arredondado e fo-
lhagem pequena, oval, verde-coriácea.
Floração longa, composta por pequenas flores vermelhas.
Adequada para canteiros baixos, vasos e zonas costeiras 
(devido à sua resistência ao vento e clima marítimo).

Vaso 

V2,5L
V5L
V10L

Escallonia macrantha
Arbusto perene de rápido crescimento, com folhas verdes, 
pequenas, ovais e brilhantes.
É uma espécie hermafrodita (possui órgãos masculinos 
e femininos), que produz flores perfumadas, cor de rosa, 
agrupadas em cachos.
Arbusto denso, de baixa manutenção, muito utilizado para 
criar sebes floridas. Idealmente plantado em canteiros ou 
bordaduras e jardins costeiros, pela sua tolerância à sali-
nidade.

Escallonia rubra
Arbusto composto por ramos com ritidoma castanho-escu-
ro que se descasca com facilidade.
Folhas simples, alternas, obovadas, coriáceas, verdes es-
curas e brilhantes na página superior, e verde-claras na 
página inferior, com glândulas acastanhadas e margens 
serradas. 
Flores pequenas, tubulares, de carmesim a rosa escuro, 
produzidas em cachos soltos no verão e no início do ou-
tono.
Adaptado para a criação de sebes, para a utilização em 
jardins de baixa manutenção, em canteiros e bordaduras. 
Tolerante à salinidade.

Vaso 

V2,5L 
V5L
V10L

Origem: Chile e ArgentinaZ 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

Origem: América do SulZ 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

1 - 2 m VII - IX

1 m VII - IX

2 - 3 m VI - X
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Fatsia japonica
Planta arbustiva, com folhas largas, ideal para quem pro-
cura adicionar um toque simples e tropical a qualquer es-
paço.
De folhas grandes (30cm larg.), profundamente lobadas 
(7-9 lóbulos), palmadas, de cor verde-escura, com mar-
gens recortadas e muito brilhantes. 
As inflorescências surgem no outono e inverno e são do 
tipo umbela, terminais, com numerosas flores brancas 
(pequenas), de importância ornamental secundária. Os 
frutos são pequenos, globosos e negros.
Notável para contrastar com outras plantas de texturas e 
cores diferentes, criando efeitos paisagísticos interessan-
tes em locais semi-sombreados do jardim. Além disso é 
uma excelente folhagem para interiores bem iluminados, 
quando plantada em vasos grandes.

Vaso 

V2,5L
V5L
V10L
V25L 

Origem: Coreia, JapãoZ 6a (-6,60ºC/-1,20ºC)

Forsythia x intermedia ‘Spring Glory’
Arbusto vistoso, com um contorno amplo e arredondado 
na forma vertical.
Deslumbrante, com as suas massas de flores amarelas, 
suaves, que despontam antes mesmo da folhagem, e que 
anunciam a chegada da primavera.
Poderá ser utilizado como arbusto de fundo em bordadu-
ras, ou como acrescento a jardim primaveril, dado que se 
misturará, perfeitamente, com plantas perenes, à medida 
que a folhagem verde substitui as flores da primavera.

Vaso 

V2L 
V4,5L
V10L

Origem: EuropaZ 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Grevillea juniperina
Arbusto de forma prostrada, de folhas lineares de 5-35mm 
de comprimento, terminando em um ponto pungente, mui-
to afiado. 
Inflorescências vistosas vermelhas, em forma típica de 
‘aranha’, que surgem nas axilas das folhas e nas extremi-
dades dos galhos.
Tem um crescimento desgrenhado e, portanto, é aconse-
lhável manter a sua forma com uma poda para se manter 
mais densa em termos de vegetação e uma aparência ver-
de mais intensa.
Uma boa opção para zonas costeiras, plantação em vaso 
e bordaduras.

Vaso 

V2,5L
V5L
V10L

Origem: AustráliaZ 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

2 - 4 m X - I

2 - 3 m IV - V

2 - 4 m II - III
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Vaso 

V2L
V5L
V10L  

Origem: Japão, Coreia e ChinaZ 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Exochorda racemosa
Arbusto denso e arredondado, com ramos arqueados e de 
floração precoce. 
Os botões das flores lembram pérolas brancas. Folhas 
oblongas com 4-6cm de comprimento, arredondadas e 
dentadas na margem superior.
Fruto com 5 válvulas, deiscente (de 8mm) de coloração 
amarela a castanha.
Plantado isolado ou em sebe, trará cor ao jardim.

Vaso 

V4,5L
V10L

Euonymus japonicus ‘Microphyllus’
Espécie densamente arbustiva e arredondada, de porte 
anão e ereto.
Folhas pequenas de apenas 3cm de comprimento, elípti-
cas e verde-brilhantes.
Ideal para jardins pequenos e bordaduras e cultivo em va-
sos ou coberturas.

Fabiana imbricata
Arbusto com diversos ramos nas extremidades de nume-
rosos caules, completamente cobertos com folhas em for-
ma de agulhas minúsculas, organizadas como escamas.
Um exemplar de magnífica beleza, com uma profusão de 
flores brancas, em forma de trombetas, que nos presen-
teiam com um espetáculo fantástico e uma fragrância se-
melhante a mel.
Produz frutos comestíveis. Também cultivado para fins 
medicinais. Resistente aos climas marítimos.
Pode ser aplicado em bordaduras e zonas rochosas.

Vaso 

V2,5L

Origem: ChileZ 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

Origem: ChinaZ 5b (-26,00ºC/-23,40ºC)

0,5 - 1 m

3 - 4 m IV - V

1,5 - 2,5 m V - VIII 
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Hydrangea paniculata ‘Grandiflora’
Arbusto vigoroso e vertical, com folhas verdes, ovadas, 
serradas e pontiagudas, que se tornam laranjas no outo-
no. 
Produz uma profusão de panículas de flores cónicas, 
branco-creme, que se tingem de rosa com o aproximar do 
outono. São de tal forma pesadas, que os ramos arqueiam 
com o peso.
Ideal para formação de bordas mistas de arbustos e para 
colocação em frente a muros e cercas.

Vaso 

V2,5L
V3L
V5L

Origem: China, JapãoZ 5b (-26,00ºC/-23,40ºC)

Hydrangea quercifolia
Arbusto de hastes fortes e extraordinárias folhas grandes 
(20x18cm, semelhantes às dos carvalhos), profundamen-
te lobadas, verde-escuras (acinzentadas na página infe-
rior). No outono, tornam-se vermelho-vivo e depois laran-
ja. A queda das folhas deixa a descoberto uma rica casca 
esfoliante castanha.
Panículas verticais de 10-15cm de pequenas flores, ini-
cialmente brancas, e depois rosa (com o aproximar do 
outono).
Uma ótima candidata para plantações em massa, sebes, 
bordaduras arbustivas mistas, planta de enquadramento 
ou de destaque.

Vaso 

V2,5L
V3L
V5L

Origem: Estados Unidos

Hydrangea sargentiana
Arbusto de porte médio, ereto e aberto, cuja casca des-
casca com a idade. 
Folhas grandes (10-15cm), ovadas, aveludadas e pubes-
centes de cor verde-escura. 
Inflorescências largas e planas (15-20cm de diâmetro), 
cujas flores centrais são fertéis e púrpuras ou azuis, e se 
encontram ladeadas de outras brancas (estéreis). 
Um bom espécime para acentuar locais protegidos perto 
de casas ou pátios.

Vaso 

V2,5L
V3L
V5L

Origem: China

1 - 2 m VII - IX

1 - 2 m VI - VII

1 - 2 m VII - VIII

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Z 5b (-26,00ºC/-23,40ºC)
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Altura 

80/100 2xr
100/125 2xr
125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

200/250 3xr
250/300 3xr

Origem: Japão, China e América do NorteZ 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Hamamelis x intermedia ‘Diane’
Arbusto de copa larga / aberta, com folhas ovais que se 
tornam vermelhas e amarelas no outono. 
Flores vermelho-acobreadas, levemente perfumadas, de 
meio ao final do inverno.
Espécie adequada a pequenos e grandes jardins ou par-
ques.

Altura 

80/100 2xr
100/125 2xr
125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

200/250 3xr
250/300 3xr

Hamamelis x intermedia ‘Arnold Promise’
Grande arbusto, vertical, com ramos em ascensão gracio-
sa. 
Com flores amarelo-brilhantes e docemente perfumadas, 
do final do inverno até o início da primavera (dos cultivares 
x intermedia é o que floresce mais tardiamente). Cada flor 
consiste em pétalas, em forma de fita, e um cálice ver-
melho. Agrupadas ao longo dos ramos, desprovidos de 
folhas, abrem as suas pétalas de aranha em dias amenos. 
Ostenta folhas verdes, amplamente ovadas ou arredon-
dadas, que aquecem em atraentes tons de amarelo e ver-
melho no outono.
Poderá ser aplicado em bordas de arbustos mistos para 
demonstrar o quão dramáticas poderão ser as  suas flores 
no inverno. Perfeito quando considerado planta isolada. 

Hydrangea arborescens ‘Annabelle’
Pequeno arbusto de folhas amplamente ovais, verde-mé-
dio.
Produz enormes cachos de flores arredondadas, de até 
30cm de diâmetro, no início do verão (até dois meses), 
que iluminam as áreas sombrias do jardim. Abrem verde-
-lima, amadurecendo para um branco brilhante, retornan-
do ao verde pálido, no final do verão, antes de alterarem para um tom bronze no outono.
Uma boa escolha para borda mista. As flores são ótimas 
flores de corte, frescas ou secas. Excelente como pano de 
fundo e de enquadramento para plantas perenes baixas.

Vaso 

V2,5L
V3L
V5L

Origem: América do NorteZ 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Origem: BélgicaZ 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

2 - 4 m I - III

1 - 2 m VI - VIII 

2 - 4 m II - III
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Ilex mutchagara ‘Nellie R. Stevens’
Arbusto
Híbrido resultante do cruzamento do Ilex aquifolium e Ilex 
cornuta. Apresenta um crescimento regular, de forma den-
sa e cónica.
Folhas oblongas, verde-escuras brilhantes (até 10cm 
comp.) e margens pouco espinhosas. 
Pequenas flores branco-esverdeadas, geralmente discre-
tas, aparecem na primavera, seguidas por uma exuberan-
te frutificação (verde brilhante) que amadurece no outono, 
para um vermelho escarlate e persiste todo o inverno.
Utilizado como arbusto para sebes defensivas e corta-
-vento ou pequena árvore isolada. 

Altura 

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr

Origem: Europa Ocidental e Sul, Noroeste de África e Sudoeste da ÁsiaZ 6b (-20,50ºC/-17,80ºC)

Lagerstroemia indica
Tronco
Árvore de pequeno porte ou arbusto grande. Caracterís-
tica particular da espécie: o tronco descasca deixando 
exposto o lenho limpo e macio, especialmente no inverno 
quando a planta se encontra desnuda, mostrando o seu 
gracioso marmoreado, entre o cinzento e o castanho. 
Folhas caducas, opostas, elípticas, alongadas, com 3-5cm 
de comprimento e de cor verde escura. Floração muito 
abundante, com flores agrupadas em panículas muito flo-
ridas com 15-20cm de comprimento.
Prefere locais protegidos do vento, com sol pleno e um 
solo constantemente húmido, bem drenado e argiloso. 
Uma poda rigorosa após a floração ou no início da prima-
vera promove a floração.
Uma solução para pequenos jardins e arruamentos, iso-
lada ou em grupo. Ideal, também, para  colocação em 
vasos.

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr

Origem: China e CoreiaZ 9 (6,60ºC/-1,20ºC)

4 - 8 m III - IV

Altura

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr

Ilex mutchagara ‘Nellie R. Stevens’
Multitronco

Ilex mutchagara ‘Nellie R. Stevens’
Árvore

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr

4 - 8 m VII - VIII
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Vaso

V2L
V2,5L
V5L
V10L

 

Origem: Leste da China e JapãoZ 6b (-23,30ºC/-17,80ºC)

Ilex crenata ‘Green Edge’
Arbusto
Arbusto compacto, de folhas ovais a elípticas, de cor ver-
de, levemente brilhantes, bolbosas, sem espinhos e com 
até 2cm de comprimento. A floração ocorre entre maio 
e julho, sendo as flores pequenas, de coloração branco 
mate. Os frutos são pequenos, com núcleo escuro.
Prefere solos neutros ou ligeiramente ácidos e ligeiramen-
te calcários, moderadamente húmidos e bem drenados. 
Tolera bem o vento marítimo e a poluição atmosférica.
Útil para utilização enquanto sebe baixa, que pode ser uti-
lizada em topiária, uma vez que tolera bem a poda. Traz 
estrutura ao jardim e destaca as plantas sazonais. Funcio-
na bem em vasos. 

Vaso 

V1L
V2,5L
V5L

V7,5L
V10L
V15L

Ilex crenata ‘Fastigiata’
Azevinho de porte colunar, estreito/vertical, de folhagem 
bastante densa.
Folhas pequenas, arredondadas, verde-escuras, conve-
xas e brilhantes, muito semelhantes às dos Buxus, facil-
mente identificáveis pelas suas margens crenadas/denta-
das. 
Pequenos frutos negros, seguem-se a pequenas flores 
brancas, no final do verão e outono.
Pode ser utilizado como sebe baixa e densa ou corta-ven-
to.

Origem: ÁsiaZ 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

1 - 3 m IV - VI

1 - 1,5 m V - VII

Vaso

V1L
V2,5L
V5L

V7,5L
V10L
V15L

Ilex crenata ‘Green Edge’
Bola
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Laurus nobilis
Arbusto
Arbusto grande e ereto, com folhas aromáticas, estreita-
mente ovadas, ligeiramente onduladas nas margens, bas-
tante utilizadas em perfumes, licores e como condimento 
culinário.
Pequenas flores, verde-amareladas pálidas, surgem em 
pequeno aglomerados. Frutos ovais, negros, quando ma-
duros.
Bastante resistente às podas, à poluição urbana e à pro-
ximidade do mar.
A melhor planta para qualquer tipo de sebe, seja natural 
ou topiada. Adequada a pequenos e grandes jardins e par-
ques.

Altura 

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr

Origem: Leste do Mediterrânico, Ásia MenorZ 8b (-9,40ºC/-6,70ºC)

5 - 15 m IV

Altura

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr

Laurus nobilis
Multitronco

Laurus nobilis
Árvore

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr

Loropetalum chinense ‘Fire Dance’
Arbusto perenifólio, ligeiramente pêndulo e largo, formado 
por ramos arqueados. 
Folhas vermelho-púrpura profundo, que podem ficar aco-
breadas no verão. 
De floração livre, em forma de “aranhas” de cor fúcsia, 
aglomeradas no final dos ramos curtos, semelhantes às 
dos seus parentes Hamamelis. Também despontam no 
final do inverno e início da primavera, podendo florescer 
novamente no final do verão, início do outono.
Adequado a sebes floridas, para cultivo em vaso e peque-
nos jardins.

Vaso 

V2,5L
V5L
V10L

Origem: China, JapãoZ 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

1 m III - IV
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Altura

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr
400/450 3xr
450/500 3xr

Lagerstroemia indica
Multitronco

Lagerstroemia indica
Arbusto

Altura 

150/175 2xr
175/200 2xr

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr

Lagerstroemia indica ‘Dynamite’ 
(Vermelha)

Lagerstroemia indica ‘Nivea’ 
(Branca)

Lagerstroemia indica ‘Violacea’ 
(Lilás)

Lagerstroemia indica ‘Rosea’ 
(Rosa)
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PAP

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

Magnolia grandiflora ‘Gallisoniensis’
Tronco 180-200-220

Magnolia grandiflora ‘Gallisoniensis’
Arbusto

Altura 

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr

Magnolia kobus
Arbusto grande ou árvore de pequeno e médio porte. 
Copa piramidal quando jovem, que se vai tornando mais 
densa e arredondada.
Folhas verde-escuras, aromáticas e obovadas, são 
atraentes durante a estação de crescimento, mas com 
pouca cor outonal (castanho-amarelado). 
Flores brancas, em forma de cálice (Ø10cm), perfumadas, 
que abrem antes do surgimento das folhas. Quando jo-
vens, não florescem profusamente. Frutos avermelhados 
muito decorativos.
Considerada a mais rústica das Magnolias nativas do Ja-
pão (resistente ao asfalto e à poluição urbana), criando um 
espetacular efeito como exemplar solitário ou agrupado, 
ao longo de avenidas ou praças.

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

Origem: JapãoZ 6a (-23,30ºC/-20,60ºC)

8 - 10 m III - IV

Magnolia x soulangeana
Tronco 180-200
A sua ascendência híbrida é o resultado do cruzamento 
das espécies Magnolia denudata e Magnolia liliflora.
A postura é ereta e o tronco apresenta ramos densos e 
compactos.
Folhas obovadas, verde-pálidas (10-15cm), que se tornam 
num adorável amarelo no outono. 
As flores, que eclodem a partir do final de fevereiro (antes 
das folhas) são grandes, em tons branco e rosa,  têm for-
ma de cálice e são perfumadas.
Indicada para jardins pequenos. Pode ser mantida em 
vaso.

PAP 

12/14 3xr
14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr

Origem: FrançaZ 6b (-20,50ºC/-17,80ºC)

6 - 8 m III - IV
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Magnolia denudata ‘Yellow River’
Pequena árvore caducifólia, com flores docemente perfu-
madas, de tom amarelo delicado. Eretas e em forma de 
cálice quando em botões, as flores grandes com 15cm 
de comprimento, abrem as suas tépalas à medida que 
amadurecem. Ricas em fragância frutada, desbotam para 
um branco cremoso com o tempo. As flores aparecem em 
galhos despidos em meados da primavera, antes do sur-
gimento das novas folhas verdes. 
Semelhante à espécie tipo, esta variedade cria cenários 
altamente floridos e dramáticos durante a primavera.
Interessante para parques e jardins, como espécime iso-
lado ou agrupado.

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr

Origem: ÁsiaZ 5

3 - 5 m III -I V

Magnolia grandiflora ‘Gallisoniensis’
Tronco 160-140-120
Árvore caraterizada por ter uma copa um pouco oval.
Espécie interessante devido à coloração das suas enor-
mes folhas, alternadas, com 12-20cm de comprimento, 
que se apresentam verde-escuro na página superior e 
acobreadas na inferior. Mas, principalmente, pelas suas 
flores fragrantes e bastante largas (de 20 - 25cm) que des-
lumbram pelo seu branco puro, desde o início de junho 
até ao final do verão (de forma intermitente). Esta espécie 
produz floração apenas em estado adulto (por volta dos 9 
anos). Também os frutos que produz exalam aroma.
Prefere solos húmidos e bem drenados. É bastante resis-
tente à geada e à poluição urbana. 
Planta adequada para parques ou grandes jardins, para a 
criação de bosques de diferentes espécies, avenidas lar-
gas, praças e ruas.

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

Origem: EUAZ 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

15 - 20 m VII - VIII

Magnolia ‘Genie’
Árvore compacta, pequena e caducifólia com flores perfu-
madas, que despontam em meados da primavera. Abrin-
do-se em botões vermelho-escuros, as flores em forma de 
tulipa, púrpura-avermelhadas, são grandes, com 15cm de 
diâmetro e contam até 6 - 12 tépalas. Esta magnólia híbri-
da floresce desde muito jovem.
É a escolha perfeita para pequenos jardins, que combina 
a sua natureza resistente com baixos requisitos de ma-
nutenção.

PAP 

12/14 3xr
14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr

Origem: ÁsiaZ 5

3 - 5 m III -I V
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Altura

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr

Magnolia stellata
Multitronco

Magnolia stellata
Arbusto

Altura 

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

 
400/450 4xr
450/500 4xr

Magnolia ‘Susan’
Tronco 180-200
Arbusto ou árvore de pequeno porte, compacto, bem ra-
mificado.
Folhas ovadas (até 16cm de comprimento), verde-pálidas. 
No outono, tornam-se amarelo-bronze. 
Flores estreitas, em forma de cálice, com 6 pétalas ligeira-
mente torcidas, perfumadas, rosa-púrpura (rosa profundo 
enquanto botão) com tons mais claros no interior. Floração 
tardia (floresce 2 - 4 semanas mais tarde que a Magnolia 
stellata e a soulangeana) que pode repetir, esporadica-
mente, em meados do verão.
Resistente à poluição urbana, é aplicável em pequenos 
jardins e como exemplar solitário.

PAP 

12/14 3xr
14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr

Origem: Estados UnidosZ 6b (-20,50ºC/-17,80ºC)

4 - 6 m IV - V

Altura

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr

Magnolia ‘Susan’
Multitronco

Magnolia ‘Susan’
Arbusto

Altura 

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr
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Altura

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr

Magnolia x soulangeana
Multitronco

Magnolia x soulangeana
Arbusto

Altura 

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr

Magnolia x soulangeana ‘Lennei Alba’
Menor que a maioria das Magnolia x soulangeana, ‘Lennei 
Alba’ é uma pequena árvore ou arbusto grande, conheci-
da pelas suas folhas ovais,verde-escuras.
Produz flores grandes, em fomato de cálice, perfumadas, 
com 10cm de diâmetro, de um branco puro intenso. Apa-
recem em ramos despidos, no início ou meio da primave-
ra, antes que as folhas se desenrolem.
Opção interessante para pátios, e pequenos jardins.

PAP 

12/14 3xr
14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr

Origem: ÁsiaZ 6

4 - 6 m III -I V

Magnolia stellata
Tronco 180-200
Arbusto de porte espalhado e arredondado, muito ramifi-
cado e compacto, com casca aromática.
Folhas estreitamente obovadas, verde-claras, que adqui-
rem tons amarelos no outono. 
Flores abundantes, ligeiramente perfumadas, em forma 
de estrela (12 - 18 pétalas) de um branco puro - surgem 
antes das folhas.
É das primeiras Magnolias a florescer na primavera e tam-
bém a mais rústica.
Adequada a pequenos jardins, como exemplar solitário ou 
agrupado, ou como sebe alta informal.

PAP 

12/14 3xr
14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr

Origem: JapãoZ 6a (-23,30ºC/-20,60ºC)

2 - 5 m III - IV
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Myrtus communis ‘Tarentina’
Arbusto pequeno e mais compacto que a espécie-tipo.
As folhas são pequenas e fragrantes, elípticas, verde-es-
curas e aromáticas quando esmagadas.
As flores são brancas, perfumas e vistosas, com 2cm de 
diâmetro. Florescem do meio da primavera ao início do 
verão, antes de dar lugar às bagas preto-arroxeadas. 
Bastante resistente aos climas marítimos, é, também, 
adequado a jardins rochosos e para formação de sebes 
floridas e topiadas.

Vaso 

V1,3L
V2,5L
V4L
V10L

Origem: Zonas Mediterrâneas do Sul da Europa e ÁsiaZ 8b (-9,40ºC/-6,70ºC)

1 - 1,5 m IV - VI

Nandina domestica
Arbusto atraente, pequeno, com ramos eretos semelhan-
tes ao bambu, capaz de criar contrastes bastante interes-
santes.
Folhas pinadas, compostas, inicialmente rosa-pálidas, 
verdes no verão, tingindo-se de vermelho-púrpura no ou-
tono-inverno. 
Grandes panículas de flores branco-rosadas, no verão, 
dão lugar a aglomerados de frutos vermelhos e brilhantes 
no inverno e primavera.
Muito resistente ao frio (tolerando a geada) pode ser plan-
tada em vasos. 
Ficam lindas a formar uma orla arbustiva num canteiro, em 
grupo ou isolada. Planta perfeita para situações difíceis.

Vaso 

V3L
V5L
V10L
V18L

Origem: China, JapãoZ 8a (-12,20ºC/-9,50ºC)

1 - 2 m V - VII

Nandina domestica ‘Fire Power’
Forma anã, com crescimento compacto e forma arredon-dada.
Apresenta folhas de tonalidade verde clara, no verão, que 
se vão tornando laranja e vermelho brilhante com a che-
gada do outono e inverno.
Excelente opção para ambientes informais e como cober-
tura de solo.

Vaso 

V3L
V5L
V10L
V18L

Origem: China, Japão Z 8a (-12,20ºC/-9,50ºC)

0,6 - 0,8 m V I - IX

 A
R

B
U

STO
S                 

Metrosideros excelsus
Arbusto ou árvore que no país nativo cresce até 20m. 
Copa regular que, com a idade, adquire um perfil arredon-
dado.
Folhas verde-brilhantes no topo e cinzento-claras com 
uma penugem na base. Estas são semelhantes às da 
Acca sellowiana.
Uma explosão de cachos de flores vermelhas e brilhantes, 
em forma de escova, conferem-lhe, também, o nome co-
mum “Árvore de Fogo”.
Planta cada vez mais utilizada para formar sebes densas 
em ambientes mais adversos; útil para o aumento de pri-
vacidade num jardim ou um bom corta-vento na primeira 
linha do mar, por ser muito resistente à salinidade e ao 
vento. Também resulta muito bem como árvore de sombra 
para um terraço ou varanda.

Vaso 

V2L
V3L
V10L
V20L
V35L
V45L
V70L

Origem: Nova Zelândia

Myrtus communis
Arbusto típico da flora e do clima mediterrânico, bastante 
ramificado. Copa irregular com ramos ascendentes, nu-
merosos  e densos.
Pequenas folhas, de ovadas a lanceoladas, verde-brilhan-
tes e aromáticas. 
Flores brancas, abundantes e fragrantes, com 2cm de 
largura, com numerosos e compridos estames. A estas 
seguem-se bagas preto-arroxeadas.
Bastante resistente aos climas marítimos, é, também, 
adequado a jardins rochosos e para formação de sebes 
floridas e topiadas.

Vaso 

V1,3L
V4L
V10L

Origem: Zonas Mediterrâneas do Sul da Europa e ÁsiaZ 8b (-9,40ºC/-6,70ºC)

2 - 5 m VI - VIII

Mahonia x media ‘Charity’
Arbusto de porte ereto, com folhas pinadas, compostas 
por até 21 folhas pequenas e verdes em forma de lança, 
com pontas espinhosas. Muitas vezes, tornam-se verme-
lho-alaranjadas no outono. Com a idade, a planta estreita 
na base, revelando hastes rígidas de cor acinzentada, o 
que lhe confere uma aparência exótica.
Pequenas flores amarelas, nascidas de cachos terminais 
eretos de até 35cm de comprimento, no final do outono 
e durante o inverno, seguidas de bagas roxas brilhantes.
Planta perfeita para bordas em jardins costeiros e urba-
nos.

Vaso 

V3L

Origem: InglaterraZ 7b (-14,90ºC/-12,30ºC)

2 - 3 m XI - II

 Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

3 - 5 m V - VI
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Nerium oleander
Arbusto (ou árvore de pequeno porte) compacto e arre-
dondado. Dos arbustos mais utilizados nos jardins medi-
terrânicos.
Folhas estreitas, lanceoladas, de cor verde lustroso na pá-
gina superior e com uma nervura média esbranquiçada, 
bem marcada, de onde saem numerosas nervuras secun-
dárias. Com elevado teor de toxicidade. 
Inflorescências em corimbos terminais, com poucas ou 
muitas flores de cores variadas, por vezes dobradas, com 
ou sem fragrância, que perduram pelo verão. Seguem-se 
frutos, em longas vagens, contendo sementes.
Tolerante aos climas marítimos e à poluição urbana, sen-
do adequado a pequenos e grandes jardins e parques, 
bem como na formação de sebes floridas naturais.

Vaso 

V2,5L
V5L
V10
V15 

Origem: Bacia do Mediterrânio, Pérsia, Índia, JapãoZ 8b (-9,40ºC/-6,70ºC)

2 - 4 m VI - IX

Osmanthus x burkwoodii
Arbusto de porte arredondado, densamente ramificado.
Folhas de oval a elípticas, irregularmente serradas, de 
3-5cm de comprimento, em verde escuro brilhante.
Produz uma grande profusão de flores brancas, perfuma-
das, ocasionalmente seguidas por alguns frutos ovoides 
negros.
Sugere-se a sua aplicação em encostas e jardins de bai-
xa manutenção, sebes, topiaria e para enquadramentos. 
Uma boa alternativa ao azevinho ou buxo. É o mais resis-
tente de todos os Osmanthus.

Vaso 

V5L
V10L
V20L 

Origem: InglaterraZ 7a (-17,70ºC/-15,00ºC)

PAP

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

20/25 4xr
25/30 4xr

Nerium oleander
Árvore

2 m III - IV
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Nandina domestica ‘Gulf Stream’
Forma anã, derivada de Nandina domestica ‘Compacta’, 
bastante compacta e densa. 
É uma mutação da espécie-tipo divergindo na forma das 
folhas, que são mais pontiagudas e levemente pendentes 
e a sua floração, vermelha intensa, a partir da primavera.
É uma das plantas mais resistentes e adaptavéis. Uma 
boa opção para sebes informais ou bordaduras mistas.

Vaso 

V3L
V5L
V10L
V18L

Nandina domestica ‘Obsessed Seika’
Arbusto denso e compacto, que é uma mutação daNandi-
na domestica ‘Gulf Stream’.
Os seus folíolos lanceolados são vermelho-intensos, 
quando jovens, amadurecendo para um verde-púrpura 
escuro no verão e vermelho-laranja no outono e inverno.
Produz cachos de flores melíferas brancas, a que se se-
guem bagas vermelhas no outono. Um espetáculo perma-
nente!
Uma boa escolha para vasos, onde proporcionará inte-
resse todo o ano, bem como uma adição interessante e 
colorida para colocar à frente de uma borda de arbustos.

Vaso 

V3L
V5L
V10L
V18L

Nandina domestica ‘Magical Lemon & 
Lime’
Arbusto bastante ramificado e ereto, composto por entre 
nós foliares curtos e folíolos lanceolados, de tonalidade 
verde amarelada, quando emergem, tornando-se um rico 
verde-limão durante o verão. Contrasta bastante bem com 
flores e folhagens vermelhas.
Prefere solos ricos e húmidos, comportando-se melhor 
com rega consistente.
Pode ser usado como cobertura informal e bordas e can-
teiros de arbustos. Para melhor efeito, agrupado.

Vaso

V3L
V5L
V10L
V18L

Origem: China, JapãoZ 6b (-20,50ºC/-17,80ºC)

0,7 - 1 m VII - VIII

Origem: China, Japão Z 8a (-12,20ºC/-9,50ºC)

1 - 1,5 m V I- IX

Origem: China, JapãoZ 8b (-9,40ºC/-6,70ºC)

0,5 - 1 m VI - IX
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Photinia x fraseri ‘Little Red Robin’
Versão anã da Photinia x fraseri ‘Red Robin’, com um por-
te mais compacto que, naturalmente, vai formando uma 
bola sem poda.
Folhas verdes, também, semelhantes, mas mais peque-
nas e um vermelho ainda mais intenso nas folhas jovens. 
As flores, branco-marfim, despontam em meados da pri-
mavera, algumas vezes, seguidas de frutos vermelhos.
Ideal para vasos, sebes baixas e bordaduras.

Photinia x fraseri ‘Carré Rouge’
Variedade mais compacta e arrumada que a ‘Red Robin’. 
As folhas são lanceoladas e brilhantes, de cor vermelha, 
bastante intensa, enquanto jovens, passando a verde es-
curo à medida que envelhecem. 
As flores são pequenas, de tom branco-marfim, surgindo 
em panículas, na primavera.
Desenvolve-se bem em diversos tipos de solo, desde que 
bem drenados. 
Como é bastante tolerante a podas e modelações duras, 
torna-se ideal para fazer sebes e bordaduras, assim como 
para manter em vaso.

Vaso 

V2,5L
V5L
V10L

Vaso 

V2,5L
V5L 
V10L 

Origem: Nova Zelândia

Origem: Países Baixos

Z 6a (-23,30ºC/-20,60ºC)

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

1 - 1,5 m

1,5 - 2,5 m

IV - V

III - IV

Photinia x fraseri ‘Red Robin’
Arbusto
Muito admirada pelo seu porte, pelo policromismo das 
suas folhas e pela floração e frutificação abundantes, tem 
demonstrado ser bastante resistente a pragas e doenças. 
Nos primeiros anos apresenta um porte arbustivo ereto, e 
depois mais arredondado, com ramificação muito densa. 
Também pode ser cultivada em forma de árvore com um 
fuste limpo. O tronco cresce direito e macio, evidenciando 
uma atrativa casca cinza-esverdeada. 
As folhas oval-alongadas, apresentam margens serradas 
e, quando jovens, uma tonalidade vermelha, intensa. Do 
final da primavera até ao final do verão tornam-se gradual-
mente verdes. Salpicos de novas folhas vermelhas voltam 
a despontar, tornando-se, novamente, escarlate no outo-no. 
Uma boa opção para fomar sebes e, certamente, uma das 
plantas que melhor se adapta ao crescimento em vaso.

Vaso * Altura 

V2,5L* 40/60
V5L* 60/80

V7,5L* 80/100
V10L* 100/125
V15L* 125/150
V25L* 150/175
V35L* 175/200
V50L* 200/250
V70L* 250/300

Extra
V90L* 250/300
V110L* 300/350

Origem: Nova ZelândiaZ 6a (-23,30ºC/-20,60ºC)

3 - 5 m  V
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Osmanthus heterophyllus
Arbusto
Arbusto denso e vertical. 
Folhas coriáceas alongadas e opostas, verde-escuras, 
com margens dentadas e espinhosas (especialmente em 
plantas jovens).
Flores brancas, fragrantes e tubulares, agrupadas em pe-
quenos aglomerados axilares. A estas, seguem-se ocasio-
nalmente, bagas azuis-escuras. 
Espécie adequada à criação de sebes, uma vez que não 
necessita de muita poda.

Altura 

150/175 2xr
175/200 2xr

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr

Origem: JapãoZ 7a (-17,70ºC/-15,00ºC)

4 - 6 m IX - X

Altura

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr

Osmanthus heterophyllus
Multitronco

Ozothamnus diosmifolius
Arbusto pequeno, ereto e aberto, muito ramificado e le-
nhoso.
Folhas lineares (1 - 1,5cm), margens fortemente revoltas, 
com a página superior verde e a inferior branca.
Flores dispostas em corimbos terminais densos, de colo-
ração branca ou rosada. 
Tolerante à seca, geadas moderadas e climas marítimos.
Funciona bem em jardins informais e bordas mistas.

Vaso 

V2,5L
V5L 

Origem: Leste da AustráliaZ 8b (-12,20ºC/-6,70ºC)

1 - 2 m IV - VIII
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Phyllostachys bissetii
Espécie muito rústica e vigorosa. É um dos primeiros 
bambus a produzir canas novas em cada ano. 
Caules e folhas num verde-escuro lustroso. Folhagem 
densa e leve.
É particularmente adaptado aos climas rigorosos e utiliza-
do em sebes (como corta-vento), tufos isolados e locais 
contidos ou em vaso.

Vaso * altura 

V5L* 100/150
V10L* 200/250
V35L* 250/300

Origem: Oeste da ChinaZ 6b (-20,50ºC/-17,80ºC)

5 - 6 m

Pistacia lentiscus
Arbusto ou pequena árvore de porte, inicialmente ereto, 
que se vai tornando mais largo e arredondado.
Espécie dióica que apresenta caules de coloração acin-
zentada, quando jovens, enrubescendo ou tornando-se 
verde com a idade.
Folhas pinadas e compostas, odoríferas (resina aromáti-
ca), verde-escuras no topo e mais pálidas na parte inferior, 
que se tornam avermelhadas com o tempo frio. 

As flores são insignificantes, quando comparadas com os 
frutos vermelhos e vistosos, que cobrem a planta no outo-
no (negros quando maduros).
Uma das plantas mais apropriadas a locais secos e pró-
ximos do mar, necessitando, no entanto de solos férteis.

Vaso *  altura 

V1L
V2,5L

V5L * 40/60
V25L * 60/80
V * 100/120
V * 140/160

V90L  * 150/200 

Origem: Ilhas Canárias, Marrocos e Costa MediterrânicaZ 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

4 - 6 m III - V
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PAP

12/14 3xr
14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

Photinia x fraseri ‘Red Robin’
Tronco 160/220

Photinia x fraseri ‘Red Robin’
Árvore - Espaldar 150x150

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

20/25 4xr

PAP

16/18 3xr
18/20 3xr

20/25 4xr

Photinia x fraseri ‘Red Robin’
Árvore - Espaldar 150x200

Photinia x fraseri ‘Red Robin’
Arbusto - Espaldar

Altura 

100/200
120/200

PAP

16/18 3xr
18/20 3xr

20/25 4xr

Photinia x fraseri ‘Red Robin’
Árvore - Telhado 150x150

Altura

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr

Photinia x fraseri ‘Red Robin’
Multitronco

Photinia x fraseri ‘Red Robin’
Tronco 100/120

PAP 

8/10 2xr
10/12 2xr

12/14 3xr
14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
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Altura

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr

Prunus lusitanica ‘Angustifolia’
Multitronco

Prunus lusitanica ‘Angustifolia’
Árvore - 1/2 tronco

PAP 

8/10 2xr
10/12 2xr

12/14 3xr
14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

PAP

12/14 3xr
14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

20/25 4xr
25/30 4xr
30/35 4xr
35/40 4xr
40/45 4xr
45/50 4xr

Prunus lusitanica ‘Angustifolia’
Árvore - Tronco 180/220

Prunus lusitanica ‘Angustifolia’
Árvore - Espaldar 150x150

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr

20/25 4xr
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Prunus lusitanica ‘Angustifolia’
Arbusto
Arbusto ou árvore de tamanho pequeno a médio, natu-
ralmente piramidal e com uma ramificação muito densa e 
regular. Cresce mais lentamente que o Prunus lusitanica.
Os ramos jovens são visivelmente purpúreos, o que con-
trasta muito bem com a folhagem verde-escura brilhante 
de margens dentadas. As folhas são menores e nitida-
mente mais estreitas que as da espécie-tipo.
Flores em racimos eretos brancos e perfumados, segui-
das de frutos de cor escura, reunidos em cachos de 10cm 
de comprimento.
Tolera poda ligeira. Adequado para uso em parques e jar-
dins, como exemplar isolado ou agrupado ou na formação 
de sebes.

Vaso * altura 

V2,5L * 40/60
V5L * 60/80

V7,5L * 80/100
V10L * 100/125
V15L * 125/150
V25L * 150/175
V35L * 175/200
V50L * 200/250
V70L * 250/300

Extra
V90L * 250/300
V110L * 300/350

Origem: Portugal, EspanhaZ 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

Pittosporum tobira ‘Nanum’
Versão anã do Pittosporum tobira, que se desenvolve, na-
turalmente, como arbusto pequeno, denso e arredondado. 
O porte globular mantem-se ao longo dos anos, mesmo 
sem recurso a poda.
Folhas verdes coriáceas, brilhantes e obovadas. 
Cachos de pequenas flores brancas, deliciosamente per-
fumadas, emergem nas pontas dos ramos, no final da 
primavera, e gradualmente degeneram para um amare-
lo-creme.
Muito versátil, esta planta é perfeita para canteiros e bor-
daduras em pequenos jardins e jardins costeiros.

Vaso 

V1L
V5L

Origem: China, Coreia, JapãoZ 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

0,8 - 1 m IV - VI

8 - 12 m  V

Prunus laurocerasus ‘Rotundifolia’
Arbusto vigoroso, de porte ereto, que vai arredondando 
com a idade.
Possui folhas verde-claras a mais escuras, amplamente 
ovadas (em oposição à maioria dos lauros cujas folhas 
são mais estreitas e alongadas e geralmente muito escu-
ras), com o ápice ligeiramente arredondado. Cria um porte 
compacto, dado os novos brotos crescerem lateralmente, 
permitindo que se preencha totalmente. 
Inflorescências compostas, feitas de pequenas flores 
brancas e perfumadas, são seguidas por frutos muito or-
namentais, mas venenosos. O Rotundifolia não floresce 
com muita frequência. 
Ideal para sebes formais ou paredes verdes informais.

Vaso * altura 

V2,5L * 40/60
V5L * 60/80

V7,5L * 80/100
V10L * 100/125
V15L * 125/150
V25L * 150/175
V35L * 175/200
V50L * 200/250
V70L * 250/300

Extra
V90L * 250/300
V110L * 300/350

Origem: EuropaZ 6b (-20,50ºC/-17,80ºC)

2 - 4 m IV - V

Pittosporum tobira
Arbusto ou árvore de porte ereto e denso, bem ramificado.
Folhas obovadas até 15cm, coriáceas e ligeiramente on-
duladas nas margens, que se mantêm verde-brilhantes 
em todas as estações.
Flores branco-creme, muito perfumadas, em aglomera-
dos com 8cm largura, a que se seguem frutos redondos 
e verdes.
Tolerante à poluição urbana e climas marítimos, sendo 
adequada para pequenos jardins, aglomerados, sebes to-
piadas e na criação de quebra-ventos.

Vaso 

V1L
V2,5L
V5L
V10L
V26L
V45L
V70L
V110L

Origem: China, Coreia, JapãoZ 8b (-9,40ºC/-6,70ºC)

2 - 5 m IV - VI
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Stewartia pseudocamellia
Árvore pequena robusta ou arbusto grande, de porte pi-
ramidal. Particularmente interessante por se assemelhar 
ao género Camellia. Apresenta um tronco vistoso e des-
camado. 
Folhas de oval a obovadas, até 9cm de comprimento, ver-
de escuras. No outono, transformam-se em tons laranjas 
e vermelhos. 
Flores, de  5- 6cm de largura, brancas com uma série de 
estames amarelos ao centro, que aparecem nas axilas 
das folhas.
Não é muito exigente ao nível do solo, mas tem prefe-
rência por solos húmidos e bem drenados. Ventos frios e 
secos poderão danificar as flores sendo recomendado ser 
plantada em locais protegidos. 
Ideal para a valorização de espaços verdes em centros 
urbanos, desde parques ou grandes jardins, avenidas lar-
gas, praças e ruas ou até mesmo como espécie solitária. 

PAP 

14/16 3xr
16/18 3xr
18/20 3xr
20/25 3xr

25/30 4xr
30/35 4xr

Altura 

125/150 2xr
150/175 2xr
175/200 2xr

200/250 3xr
250/300 3xr
300/350 3xr
350/400 3xr

400/450 4xr
450/500 4xr

Origem: JapãoZ 5 (-23,80ºC/-23,40ºC)

8 - 12 m VI - VII

PAP

16/18 3xr
18/20 3xr

20/25 4xr

Prunus lusitanica ‘Angustifolia’
Árvore - Espaldar 150x200

Prunus lusitanica ‘Angustifolia’
Arbusto - Espaldar

Altura 

100/200
120/200

Stewartia pseudocamellia 
Árvore

CONÍFERAS
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Cedrus deodara
Conífera de porte piramidal largo e regular e folhagem 
densa. 
Os ramos apicais e secundários são ligeiramente pêndu-
los, conferindo-lhe um porte gracioso. 
Folhas aciculares (2-5cm de comprimento) verde-intenso 
com reflexos azulados, que contrastam com o verde-claro 
dos novos crescimentos. As pinhas podem ser de tipolo-
gia macho ou fêmea, mais alongadas ou arredondadas, 
dependendo do género.
Prefere solos ligeiramente ácidos. Sensível ao excesso 
de humidade e longos períodos de geada, mas tolera a 
poluição urbana.
A utilizar em parques e jardins de tamanho médio ou gran-
de. Uma boa espécie para combater a erosão do solo.

Altura 

200/250
250/300
300/350
350/400
400/450
450/500
500/550
550/600
600/650
650/700
700/750

Origem: Himalaias e AfeganistãoZ 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

20 - 25 m IV - V
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Cedrus deodara ‘Aurea’
Variante do Cedrus deodara, sendo, no entanto, de porte 
relativamente inferior. 
De hábito, também ele, flexível, destaca-se, em elegância, 
pela tonalidade amarelo-dourada das suas agulhas, que 
se acentua quando exposta a sul. No verão a cor amarela 
atenua-se, conservando, mesmo assim, um certo brilho. 
Possui as mesmas exigências de cultivo da espécie-tipo. 
Ideal para parques ou grandes jardins.

Altura 

200/250
250/300
300/350
350/400
400/450
450/500
500/550
550/600
600/650
650/700
700/750

Origem: Inglaterra

Cedrus atlantica ‘Glauca Pendula’
Conífera muito peculiar e original, devido aos seus ramos 
pendentes e flexíveis. 
As folhas, pinhas e exigências de cultivo são as mesmas 
do Cedrus atlantica ‘Glauca’. 
Tolera o vento e a poluição urbana.
Notável como exemplar solitário para parques e grandes 
jardins. 

Altura 

200/250
250/300
300/350
350/400
400/450
450/500
500/550
550/600

Origem: França

8  - 12 m IV - V

4 - 8 m IV - V

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Z 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)
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Cedrus atlantica ‘Glauca’
Árvore conífera semelhante à espécie-tipo, mas de porte 
piramidal e mais largo, cujos ramos, com o tempo, vão-se 
espalhando e dobrando, para cima, nas pontas. 
Folhagem em agulhas azul-acinzentadas e pinhas inicial-
mente amarelas, que se tornam castanhas, quando ma-
duras. 
Adapta-se a qualquer tipo de solo, exceto os demasiado 
húmidos. Tolerante ao tempo seco, vento, à poluição ur-
bana e ao asfalto.
Muito eficaz como exemplar isolado em jardins grandes, 
parques e praças ou a enquadrar edifícios importantes.

Altura 

200/250
250/300
300/350
350/400
400/450
450/500
500/550
550/600
600/650
650/700
700/750

Origem: Norte de África

Araucaria araucana
Árvore dioica muito característica, de copa amplamente 
cónica, com um grande tronco cilíndrico e ramos horizon-
tais e pouco ramificados, dispostos em espirais regulares 
e frequentemente descaídos na parte inferior da copa. A 
casca é escamosa e grossa de cor cinza a cinza acasta-
nhada. 
As folhas são aciculares, verdes, espessas e coriáceas, 
de ovadas a triangulares com a ponta extremamente afia-
da. As pinhas (redondas) amadurecem em 2 - 3 anos, tor-
nando-se castanhas. 
Prefere solos profundos, nutritivos, permeáveis e pouco 
calcários. Não é muito rústica, mas suporta o calor e o asfalto. 
Ideal para parques ou grandes jardins.

Altura 

60/80
80/100
100/125
125/150
150/175
175/200
200/250
250/300
300/350
350/400

Origem: Chile e Argentina

20 - 25 m IV - V

Z 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

30 - 35 m IV - V

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Cedrus atlantica
Majestosa conífera com porte cónico e ereto, com uma 
forte predominância apical. Ramos laterais ascendentes, 
enquanto jovens, que se vão tornando mais horizontais 
com a idade. 
Folhas aciculares rígidas (mas não muito afiadas), com 
aproximadamente 2,5cm de comprimento, verde-escuras, 
por vezes, azuladas. Os frutos são pinhas semelhantes a 
“ninhos” ocos e fechados. 
Adapta-se a vários tipos de terreno, mas é sensível aos 
demasiado húmidos.
Necessita de especial atenção durante o período de trans-
plante. Ideal para parques ou grandes jardins, sendo resis-
tente ao vento e à poluição urbana e tolerante ao asfalto.

Altura 

200/250
250/300
300/350
350/400
400/450
450/500
500/550
550/600
600/650
650/700
700/750

Origem: Argélia e MarrocosZ 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

25 - 35 m IV - V
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x Cupressocyparis leylandii
Espécie de porte compacto e cónico, com ramos densos e 
regulares desde a base. 
Folhas verde-claras, escamosas e afiadas. 
Conífera clássica para sebes, necessitando, no entanto, 
de podas regulares para controlar todo o seu vigor. 
Prefere solos nutritivos, frescos e ácidos. Bastante rústico, 
tolera os climas marítimos e a poluição urbana.
Ideal para parques ou grandes jardins, na criação de bos-
ques e corta-ventos e para sebes topiadas.

Altura 

100/125
125/150
150/175
175/200
200/250
250/300
300/350
350/400
400/450
450/500
500/550
550/600

Origem: Inglaterra

Cryptomeria japonica ‘Globosa Nana’
Conífera anã, globosa, de ramos jovens verdes, curtos, 
macios, semilenhosos e curvos, que se sobrepõem for-
mando uma esfera compacta que, com o tempo, se torna 
achatada. 
Folhas macias, aciculares, com cerca de 6-12cm de com-
primento, verdes muito brilhantes, que se vão tornando 
bronze-avermelhadas no inverno. 
Não tolera climas secos. 
Ideal para pequenos jardins, também eles rochosos ou 
para o cultivo em vaso.

Vaso * altura 

V3L
V7L

V10L * 30/35
V20L * 40/50
V30L * 60/70
V35L * 70/80

V18L ¼ Tr
V12L ½ Tr

Origem: Japão

1,8 -  2m IV - V

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

15 - 20 m IV - V

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

PAP

16/18
18/20
20/25
25/30
30/35
35/40

x Cupressocyparis leylandii 
Tronco 180/220

x Cupressocyparis leylandii 
Espaldar - Tronco 180/220

PAP  

Espaldar 150X150

20/25
25/30
30/35
35/40

Espaldar  200X150

20/25
25/30
30/35
35/40
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Cedrus libani
Conífera de porte piramidal, quando jovem, evoluindo 
para uma copa de topo plano e ramos horizontais, à me-
dida que envelhece. 
Folhas em forma de agulha com 4 lados, rígidas e de cor 
verde escura. Nascem agregadas em rosetas, permane-
cendo na árvore por 3 a 6 anos. As pinhas são eretas (até 
10 cm de comprimento), de cor verde púrpura em jovens, 
tornando-se castanho-avermelhada aquando da matura-
ção. Normalmente resinosas, as pinhas necessitam de 2 anos para amadurecer.
Desenvolve-se melhor em zonas de grande exposição 
solar. Prefere solos bem drenados e medianamente hú-
midos. Tolerante à seca, uma vez estabelecido, e também 
suporta bem a geada. Pouco suscetível a ataques de pra-
gas e a doenças.
Conífera muito associada ao Líbano, do qual é um sím-
bolo nacional (presente na bandeira do país). Pela sua 
dimensão, e do seu sistema radicular, adequa-se melhor 
a zonas verdes de média ou grande dimensão.

Altura 

200/250
250/300
300/350
350/400
400/450
450/500
500/550
550/600
600/650
650/700
700/750

Origem: Síria e Sudoeste Asiático

Chamaecyparis obtusa ‘Nana Gracilis’
Conífera anã. Achatada e arredondada ou desordenada-
mente cónica, quando jovem, vai-se tornando amplamen-
te cónica com os anos. 
Ramagem “torcida” em forma de concha. Folhas verde-es-
curas, curtas, grossas e escamosas.
Prefere solos húmidos, soltos, ácidos. 
Ideal para pequenos jardins rochosos ou cultivo em vaso.

Vaso * altura 

V10L
V20L

V30L * 60/80
V35L * 80/100

Origem: Japão

Cedrus deodara ‘Pendula’
Híbrido natural do Cedrus deodara e do Cedrus deodara 
‘Robusta’.
Com porte pêndulo, a sua altura depende do crescimento 
da parte apical da árvore. Normalmente, os ramos princi-
pais descaem e cobrem todo o tronco, podendo, também, 
estenderem-se, antes de dobrarem no topo.
Folhas aciculares com cerca de 5cm de comprimento, de 
verde-escuro a verde-azulado, mais firmes e afiadas que 
as agulhas do Cedrus deodara. Também produz pinhas. 
Notável como exemplar solitário para parques e grandes 
jardins.

Altura 

200/250
250/300
300/350
350/400
400/450
450/500
500/550
550/600

Origem: Alemanha

1,5 - 2 m IV - V

Z 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

6 - 8 m IV - V

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

20  - 25 m IV - V

Z4 (-34,40ºC/-28,90ºC)
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Cupressus sempervirens ‘Stricta’
Conífera com porte colunar, estreito, afunilado e compac-to.
Folhas escamosas, com cerca de 1mm de comprimento, 
verde-brilhantes. Frutos: pinhas esféricas a ovadas (2-
3cm de diâmetro), inicialmente verdes, tornando-se cas-
tanho-acinzentadas, quando maduras (o amadurecimento 
ocorre a cada 2 anos).
Prefere locais ensolarados e mais protegidos do vento. 
Adequado para solos secos, pedregosos e pobres, muito 
profundos e alcalinos. 
A sua silhueta única sustenta-se melhor com uma poda 
ligeira e constante. 
Ideal para parques, pequenos e grandes jardins, alinha-
mentos em avenidas estreitas, praças ou ruas.

Altura 

125/150
150/175
175/200
200/250
250/300
300/350
350/400
400/450
450/500
500/550
550/600

Origem: Itália

Juniperus communis ‘Hibernica’
Apresenta um crescimento colunar, formando uma copa 
muito densa e estreita.
As extremidades dos ramos são eretas. Folhas tipo agu-
lhas, de pontas afiadas, mas não pungentes, verde-claras, 
ligeiramente tingidas de prateado, criando, assim, um bo-
nito efeito verde-azulado. 
Os frutos são cones baciformes, redondos e azuis (quan-
do maduros). 
Raízes profundas e ligeiramente ramificadas. 
Adequado a solos secos, frescos, soltos e pobres.
Perfeito como exemplar isolado e para jardins pedrego-
sos.

Vaso * altura 

V25L*175/200
V70L*250/300

Origem: Hemisfério Norte

18 - 20 m IV - V

 Z 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

3 - 5 m

Z 3 (-40,00ºC/-34,50ºC)

Juniperus communis ‘Repanda’
Variedade de arbusto prostrado que forma um tapete bai-
xo e denso, que pode atingir os 2 metros de diâmetro. 
As folhas têm a forma de agulha e são de cor verde escu-
ro, com apontamentos de bronze, no inverno. 
Tolera bem a seca e adapta-se a múltiplos tipos de solo, 
desde que bem drenados.

Vaso 

V1L
V2,5L
V5L

Origem: Hemisfério Norte

0,3 - 0,4 m

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)
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x Cupressocyparis leylandii ‘2001’ 
Forma piramidal e fastigiada do x Cupressocyparis ley-
landii. 
Possui ramos ascendentes muito próximos do tronco, 
traduzindo-se numa silhueta cónica, muito densa e re-
gular. 
A copa mantém-se muito compacta, sendo útil para for-
mar sebes altas que requerem apenas uma poda ligeira 
anual. 
Resiste bem ao vento, aos climas marítimos e à poluição 
urbana.

Ideal para topiária e uma boa opção como corta-vento.

Altura 

100/125
125/150
150/175
175/200
200/250
250/300
300/350
350/400
400/450
450/500
500/550
550/600

Origem: Países BaixosZ 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

15 - 20 m IV - V

Tamanho

200 X 150
300 X 150

x Cupressocyparis leylandii 
Espaldar

x Cupressocyparis leylandii ‘2001’ 
Tronco 180/220

PAP

16/18
18/20
20/25
25/30
30/35
35/40
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Juniperus horizontalis ‘Limeglow’
Zimbro anão que forma um tapete no solo capaz de atingir 
cerca de 1 metro de diâmetro. 
As folhas jovens são de cor verde-amarelada, transfor-
mando-se em laranja no outono e bronze no inverno. 
Planta excelente para cobertura de solos, particularmente 
os rochosos. Aprecia solos bem drenados.

Juniperus conferta ‘Schlager’
Arbusto de crescimento lateral e prostrado, formando um 
manto denso de folhagem verde-azulada (verde-brilhante 
nas pontas dos rebentos), levemente espinhosa e aromá-
tica.
Ideal para coberturas de solo.

Juniperus horizontalis ‘Golden Carpet’
Arbusto de crescimento lento, junto ao solo, que pode atin-
gir um diâmetro a rondar os 2 metros. 
As folhas, em forma de escama, são de cor dourado-ver-
de. No inverno, a cor dourada torna-se mais intensa. 
Gosta de solos bem drenados e é tolerante à seca.
Resiste bem à exposição solar e é uma excelente opção 
para cobertura de solos, nomeadamente, de taludes. 

Vaso 

V1L
V2,5L
V5L

Vaso 

V1L
V2,5L
V5L

Origem: Alemanha Origem: Canadá, Alasca e Norte dos EUA

0,1 - 0,2 m 0,1 - 0,5 m

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC) Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Juniperus horizontalis ‘Andorra Compact’
Arbusto semi-prostrado, com ramos curtos e densos, as-
cendentes, que partem do centro da planta. 
As folhas - agulhas - são escamosas (não espinhosas), 
muito estreitas, verde-acinzentadas, que assumem tons 
bronze no inverno. 
Prefere solos secos e frescos, bem drenados, pobres, áci-
dos ou alcalinos.

Vaso 

V1L
V2,5L
V5L

Vaso 

V1L
V2,5L
V5L

Origem: América do Norte Origem: Canadá, Alasca e Norte dos EUA

Juniperus horizontalis ‘Blue Chip’ 
Porte rasteiro, ideal para cobrir solos.
Hábito prostrado e extenso, formando um esplêndido ta-
pete de agulhas azul-prateadas, brilhantes e macias, o 
ano todo.
Ótimo para jardins rochosos e encostas para controlo da 
erosão.

Juniperus horizontalis ‘Prince of Wales’ 
Juniperus do tipo prostrado, com pouco crescimento verti-
cal, com hábito de cobertura de solo.

Procurado pela sua folhagem verde esmeralda, cujas ex-
tremidades adquirem uma cor burgundy, no inverno. 
Excelente para fazer cobertura vegetal, particularmente 
em taludes e em solos rochosos. Requer pouca quanti-
dade de água. 
Pela sua resistência ao calor, frio e solos pobres, é uma 
excelente opção para colocar próximo de arruamentos, 
passeios e para ladear zonas pavimentadas.

Vaso 

V1L
V2,5L
V5L

Vaso 

V1L
V2,5L
V5L

Origem: América do Norte Origem: Canadá, Alasca e Norte dos EUA

0,3 - 0,4 m 0,1 - 0,5 m

Z 4 (-34,40ºC/-28,90ºC) Z5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

0,2 - 0,3 m 0,1 - 0,2 m

Z 4 (-34,40ºC/-28,90ºC) Z6 (-23,30ºC/-17,80ºC)
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Juniperus x media ‘Mint Julep’
Arbusto vigoroso, amplo e semi-ereto, com ramos ar-
queados que se espalham em camadas oblíquas suces-
sivas; as extremidades descaem elegantemente. Folhas 
escamosas, verde-brilhantes. 
Planta adequada a condições difíceis. Traz um elemento 
estrutural ao jardim, presente durante todo o ano.
Utilizado em bordaduras e jardins informais.

Vaso 

V1L
V2,5L
V5L

Origem: América do Norte

Juniperus x media ‘Old Gold’
Arbusto muito compacto, semiprostrado, com ramificação 
densa e espalhada. Ramos ascendentes cobertos de fo-
lhagem amarelo-dourada que persiste todo o ano. 
As suas folhas escamosas, finas e macias, são mais cla-
ras nas pontas dos novos crescimentos.
Poderá ser utilizado como cobertura de encostas, sebes 
baixas ou colocado em vasos ou floreiras.

Vaso 

V1L
V2,5L
V5L

Origem: Ásia

1,5 - 2 m

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

1 - 1,2 m

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Juniperus x media ‘Pfitzeriana Aurea’
Arbusto vigoroso, em forma de vaso, amplamente espa-
lhado, com ramos arqueados.
Possui uma mistura de folhas espinhosas e escamosas, 
amarelo-douradas brilhantes. Se plantado em locais som-
breados e durante os meses de inverno, as folhas tornam-
-se um verde mais escuro. 
Prefere solos secos e frescos, moderadamente ácidos ou 
alcalinos. Pouco exigente e rústico, tolera a poluição ur-
bana e a poda.
Adequado para uma ampla variedade de locais de plantio, 
incluindo encostas, canteiros, bordaduras e mesmo em 
vasos.

Vaso 

V1L
V2,5L
V5L

Origem: Japão

2 - 3 m

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

C
O

N
ÍFE

R
A

S                

Juniperus horizontalis ‘Wiltonii’
Arbusto prostrado, com ramos planos, largos e rastejan-
tes, hábito afunilado e ramificação muito densa. 
As folhas são pequenas agulhas azuis prateadas, estrei-
tamente pressionadas aos longos galhos. Como se trata 
de uma cultivar feminina, no outono é adornada com fru-
tos azul-acinzentados. 
Um espécime maravilhoso para cobertura de solo, fican-
do esplêndido em efeito cascata. Adequado para jardins 
rochosos e canteiros.

Juniperus x media ‘Gold Coast’
Variedade de Juniperus bastante resistente que se popu-
larizou pela sua forma e cor. 
A conformação ligeiramente pendente dá-lhe um efeito 
escultural. Apresenta uma coloração verde-dourada, com 
as folhas novas numa tonalidade amarela mais intensa. A 
folhagem é muito densa, o que ajuda a controlar as ervas 
daninhas. 
É particularmente tolerante à poluição urbana, tornan-
do-se uma ótima opção para um jardim urbano de baixa 
manutenção.

Vaso 

V1L
V2,5L
V5L

Vaso 

V1L
V2,5L
V5L

Origem: América do Norte

Origem: Mongólia

 0,1 - 0,2 m

0,5 -  1 m

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Juniperus x media ‘Pfitzeriana Compacta’
Cultivar com uma forma prostrada, densa e compacta, 
com ramos elevados para o exterior.
Folhagem verde clara, ligeiramente espinhosa.
Tolera sombra melhor que outros Juniperus.
Ideal para espaços pequenos.

Vaso 

V1L
V2,5L
V5L

Origem: Japão

1 - 1,5 m

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)
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Pinus pinea
Árvore de copa bastante distinta, globosa e arbustiva 
quando jovem, mais abobada, larga e achatada com a 
idade. 
O tronco carateriza-se por ser, frequentemente, curto, di-
reito, cilíndrico, com casca muito grossa, de cor castanho-
-alaranjada, profundamente fissurada, que se desprende 
em placas grossas (de bordas enegrecidas), deixando a 
descoberto, cascas novas vermelhas escuras.
Folhas aciculares, com 8-20cm de comprimento,dispos-
tas em fascículos pares, de cor verde escura (glaucosas 
quando jovens), ligeiramente torcidas e um pouco afiadas. 
Os frutos são pinhas, pesados e globulares, brilhantes, 
de cor castanha. Suporta a seca e é indiferente ao pH do 
solo. Resistente ao vento, à poluição urbana e aos climas 
marítimos.
Ideal para parques ou grandes jardins, na arborização de 
avenidas largas, praças ou ruas. 

PAP 

14/16
16/18
18/20
20/25
25/30
30/35
35/40
40/45
45/50

Origem: Península Ibérica 

Pinus sylvestris
Árvore perenifólia e resinosa, cuja forma da copa varia 
com a idade, passando do piramidal, com ramificação 
desde a base, até uma copa rasa e apenas ramificada na 
parte final do tronco. 
Apresenta um tronco ereto, com uma casca pouco espes-
sa, castanho-escura e fendida na base, de cor vermelho-
-alaranjada.
As folhas, rígidas e em forma de agulha, surgem agrupa-
das em pares e exibem um tom glauco. As flores masculi-
nas apresentam uma cor amarela, enquanto que as femi-
ninas são de um tom avermelhado.  As pinhas, de forma 
ovoide ou cónica e cor castanha-amarelada, são caducas. 
As sementes, pequenas e oblongas, são aladas. 
A sua grande tolerância aos ventos e o seu rápido cresci-
mento, conjugado com a pouca exigência ao tipo de solo, 
fazem com que esta espécie seja frequentemente usada 
para a criação de barreiras de vento, para fixação de terre-
nos desagregados ou sujeitos a erosão e como elemento 
de estabilização e proteção.

PAP 

14/16
16/18
18/20
20/25
25/30
30/35
35/40
40/45
45/50

Origem: Ásia e Norte e Centro da Europa

15 - 25 m IV - V

10 - 30 m IV - V

Z 1 (<-45,50ºC) 

Z 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

Arbusto
Altura

150/175
175/200
200/250
250/300
300/350
350/400
400/450
450/500
Árvore

PAP 
16/18
18/20
20/25
25/30
30/35

Multitronco
Altura

200/250
250/300
300/350
350/400

Origem: Europa, África e Ásia

20 m

Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Taxus baccata
Árvore ou arbusto de copa cónica e larga, de grande lon-
gevidade. O tronco é longo, sinuoso e ramificado desde 
a base, de casca em tom castanho-avermelhado que se 
descama em tiras ou placas, deixando máculas averme-
lhadas.
Folhas verde-escuras, glabras, achatadas e de forma li-
near, apresenta bandas estomáticas diferenciadas sobre 
a parte inferior e tom mais claro. 
As flores, unissexuadas, dispõem-se em exemplares di-
ferentes. As masculinas surgem solitárias nas axilas das 
folhas, constituídas por um agregado esférico de anteras 
amareladas. As femininas surgem solitárias ou em pares e 
apresentam uma tonalidade verde. 
O falso fruto é constituído por uma semente, parcialmente 
envolta por uma estrutura carnosa e escarlate, em forma 
de taça – o arilo.
Num contexto urbano é apreciado como planta ornamen-
tal, pois demonstra tolerância à poluição e grande resis-
tência à poda, sendo uma planta frequentemente usada 
para execução de sebes e topiária.
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Juniperus squamata ‘Blue Star’
Esta variedade de Juniperus é um arbusto de pequena 
dimensão, constituído por um montículo denso de folha-
gem de hábito hemisférico. 
A sua coloração é azul acinzentada, tornando-se azul ar-
roxeada, no inverno. De crescimento lento, este arbusto 
anão é uma excelente opção como cobertura de solo. 
Gosta de solos mediamente húmidos e bem drenados. 
Tolerante a solos pobres, arenosos e secos. Pouco tole-
rante a condições de clima quente e húmido.

Juniperus x media ‘Pfitzeriana Glauca’
Arbusto vigoroso, ramificado, com ramos espalhados e 
arqueados. 
Possui folhas escamosas de cor glauca (azul-prateada).
Tolerante a condições quentes e secas, traz um elemento 
estrutural ao jardim, durante todo o ano.
Pode ser transformado em bonsai.

Vaso 

V1L
V2,5L
V5L

Vaso 

V1L
V2,5L
V5L

Origem: Afeganistão, China, Taiwan

Origem: Japão

Pinus mugo ‘Mughus’
Espécie subalpina muito resistente ao frio e à seca; am-
pla, sempre regular. 
Possui porte baixo e ramos curvados. Folhas persisten-
tes, agrupadas em pares, medindo até 4cm de compri-
mento, de cor verde-escura. 
Frutos cónicos, com 6cm de comprimento, castanho-
-amarelados a castanho-escuros. 
Muito rústico, suporta o vento e a poluição urbana. 
Ideal para parques e grandes ou pequenos jardins, jar-
dins rochosos, reforço de escarpas e declives e na cria-
ção de sebes naturais.

Vaso*altura 

V5L
V10L

V15L*35/40
V18L*40/60

Origem: Sul da Europa

2 -  3 m IV - V

0,1 - 0,5 m

2 - 3 m

Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Z 4 (-34,40ºC/-28,90ºC) 
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Taxus baccata ‘Fastigiata Robusta’
Forma fastigiada colunar, com ramos apertados, que lhe 
conferem um porte muito mais compacto e ereto que a 
familiar ‘Fastigiata’. 
As agulhas são verde-escuras, brilhantes, mais longas do 
que a espécie-tipo. 
No início da primavera, despontam flores conspícuas a 
que se seguem frutos, de cobertura carnuda e vermelha, 
no final do verão.
Ideal para adicionar altura e estrutura a um jardim e es-
quemas formais de plantação. 

Altura 

125/150
150/175
175/200
200/250
250/300
300/350
350/400
400/450
450/500

Origem: Reino Unido 

Thuja occidentalis ‘Smaragd’
Arbusto semi-anão, de porte compacto, estreito e ereto, 
que forma um cone perfeito, verde profundo todo o ano. 
Os ramos estão dispostos mais verticalmente do que em 
outras cultivares. 
A casca é castanha-avermelhada, que se desprende em 
longas tiras.
Ideal para sebes de baixa manutenção, tolerante ao vento 
e poluição urbana.

Altura 

60/70
80/100
100/125
125/150
150/175
175/200
200/250

Origem: América do Norte

Taxus baccata ‘Fastigiata Aurea’
Arbusto estritamente colunar, com galhos densos e retos, 
que, com os anos, se vai tornando mais amplamente có-
nico. 
Os seus ramos, rigidamente eretos, ostentam agulhas 
longas, dispostas radialmente, de amarelo-douradas a 
verde-limão. 
Cultivar feminina que produz cones conspícuos, com se-
mentes vermelho-coral que contrastam lindamente com a 
folhagem.
Perfeito como espécime isolado e  formação de sebes.

Altura 

150/175
175/200
200/250
250/300
300/350
350/400
400/450
450/500

8 - 12 m IV - V

Origem: Reino Unido

2 - 3 m IV - V

4 - 6 m IV - V

Z 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

EXÓTICAS
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Agave franzosinii
Planta grande e majestosa que forma, geralmente, uma 
única roseta solitária de folhas grossas, espinhosas, ar-
queadas, de cor azul-acinzentada. 
Apresenta folhas pontiagudas, marginadas por dentes 
proeminentes e um espinho terminal castanho escuro.
Prefere solos bem drenados e tolera a seca e climas ma-
rítimos.

Vaso 

V4,5L
V8L
V25L

Agave macroacantha
Espécie de porte compacto e arredondado, disposta numa 
única roseta. 

Apresenta folhas estreitas, rijas e eretas, de cor azul-a-
cinzentada. Possui alguns espinhos, pouco notórios, nas 
margens das folhas, destacando-se pelas terminações 
pretas muito pontiagudas.   
Após 15 anos, poderão surgir flores verdes tingidas de 
púrpura.
Prefere solos bem drenados e tolera a seca e os climas 
marítimos.

Vaso 

V4,5L
V8L

Agave desmettiana ‘Variegata’
Suculenta de folhas verde-claras, em forma de lança (com 
alguns dentes minúsculos), com branco-amarelo ao longo 
das margens, elegantemente curvas, formando uma ro-seta.
Floresce entre os 8 - 10 anos, produzindo uma haste gros-
sa e verde, que emerge do centro da planta, elevando-se 
a 2 - 3 metros de altura, com uma profusão de flores que 
são seguidas de brotos.
Planta rústica, excelente como planta isolada ou para for-
mação de grupos, quer em relvados quer em canteiros, de 
estilo mediterrânico, seco ou tropical. 

Vaso 

V4,5L
V8L
V25L

Origem: México

Agave ovatifolia
Planta que concebe uma roseta larga e arredondada de 
folhas curtas, grossas e largas, ligeiramente em forma de 
concha, de cor azul-acinzentada. As folhas são revestidas 
de pequenos espinhos marginais e na ponta. 
Florescem apenas uma vez, quando maduras (mais de 10 
anos), e a sua flor, em forma de espigão, pode atingir os 
4 metros de altura. 
Planta muito resistente ao frio. Indicada para jardins cos-
teiros, rochosos, jardim de suculentas ou jardins mediter-
rânicos. 

Vaso

V4,5L
V8L

Origem: México 

Agave spectabilis
Das variedades de Agave mais comumente difundidas 
pelo mundo, caracteriza-se pela sua conformação em ro-
seta basal e as suas folhas grossas e maciças, azul acin-
zentadas, com espinhos marginais e na ponta.
Após muitos anos de vida, produz flores, bem formadas, 
em amarelo pálido. 
Muito adequada para decoração de parques, encostas 
rochosas ou colocadas em vasos grandes para decorar 
entradas.

Vaso 

V4,5L
V8L
V25L

Origem: México

Agave montana
Suculenta que forma uma roseta de folhas carnudas, 
largas, retas, de cor verde-maçã, com grandes espinhos 
avermelhados ao longo das margens e um robusto espi-
nho terminal. Para complementar, as folhas carregam, nas 
suas superfícies inferiores, as impressões distintas das 
margens espinhosas das folhas anteriores. 
Embora pouco frequentes, as plantas maduras (acima de 
10 anos) florescem apenas uma vez.
Planta solitária que não produz rebentos.

Vaso 

V4,5L
V8L

0,9  - 1,2 m

0,6 - 0,9 m

Origem: México

1 -  1,5 m

1,5 -  2 m

Origem: México

1,8 - 2,4 m

Origem: México

Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

0,5 - 1 m

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)
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Aloe x spinosissima
Híbrido, pequeno e deslumbrante, que resulta do cruza-
mento de Aloe arborescens e Aloe humilis. 
As folhas carnudas, com espinhos macios, estreitam-se a 
um certo ponto, ficando eretas, curvando-se, suavemente, 
nas pontas.
Forma aglomerados com espigões de flores tubulares, 
vermelho-alaranjadas, no inverno.

Vaso 

V3,5L
V6L
V12L

Origem: África   

Brachychiton rupestris
Árvore muito peculiar devido ao formato do seu tronco, 
que se assemelha ao de uma garrafa (onde são acumula-
das as reservas de água). Este pode começar a ser nota-
do por volta dos 5 - 8 anos de idade.
As folhas são simples ou divididas, com uma lâmina es-
treita de até 11cm de comprimento e 2cm de largura. A 
floração, de cor creme, ocorre entre setembro e novembro 
e a frutificação, com folículos em forma de barco, aconte-
ce entre os meses de novembro e maio.
É uma árvore suculenta e caduca, que se adapta facilmen-
te à plantação e resiste à seca e às altas temperaturas. 
Árvore de aparência diferenciada para ser utilizada como 
exemplar isolado ou para grandes jardins ou parques.

PAP 

18/20
20/25
25/30
30/40

Origem:  Austrália

Aloe perfoliata
Espécie com caule prostrado e ramificado, com até 2m de 
comprimento.
As folhas são carnudas, grossas, frequentemente curva-
das para dentro, com cores que variam entre azul a verde 
escuro ou vermelho. As margens das folhas têm peque-
nos dentes, brancos a amarelos. 
As flores são vermelhas, de opacas a brilhantes e apare-
cem no verão, em caules ramificados.

Vaso 

V3,5L
V6L
V12L

0,8  - 1 m IV - V

Origem: África do Sul  

0,5 m IV - V

12 - 20 m IX - XI

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)
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Aloe arborescens
Planta que se desenvolve num tronco arborizado central 
com crescimento de folhas alternadas verde-azuladas. 
Desenvolve-se na forma de um arbusto desorganizado, 
cheio de hastes, onde não se consegue distinguir uma 
raíz inicial.
As folhas adultas são filiformes (com um comprimento 
entre 50-60cm) e têm margens dentadas. 
Produz rosetas de até 1,5m de diâmetro, de onde surgem 
flores vivamente vermelhas, em hastes eretas.

Vaso

V5L
V10L
V18L
V25L
V55L

Aloe bainesii
Trata-se de um arbusto ou árvore de pequeno porte, com 
tronco maciço e ramificação bifurcada, com vários troncos 
que formam pequenos tufos aéreos. Possui casca lisa e 
cinzenta. 
As folhas estão dispostas em uma roseta densa. São 
longas, estreitas, profundamente canalizadas e curvas. 
A superfície da folha é verde-escura com uma margem 
dentada.
A inflorescência é simples ou dividida em três ramos late-
rais. Os racimos são cilíndricos e contêm flores tubulares 
rosa-salmão.
Devido à base sólida do tronco, não é aconselhável ser 
plantado perto de edifícios.

Vaso 

V15L
V25L

Agave spectabilis ‘Marginata’
Suculenta de folhas em roseta, longas, carnudas e 
bicolores: verdes no interior com margens amarelas e 
espinhosas, possuindo um espinho apical negro.
Floresce apenas uma vez, com flores agrupadas em 
panículas que saem do centro da roseta de folhas. Produz 
novos rebentos ao longo do tempo junto à base da planta 
mãe.
Tolerante ao frio e à salinidade. 

Vaso 

V5L
V8L
V25L

Origem: México

1,5 - 2 m

Origem: África do Sul

2 - 3 m III - IV

Origem: África do Sul

IV - V

Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

6 - 9 m

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)
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Crassula ovata ‘Blue Waves’
Herbácea suculenta, com folhas onduladas azul-esver-
deadas que podem adquirir um tom avermelhado nas 
bordas, no inverno. Possui um caule ramificado, verde e 
suculento quando jovem, que vai adquirindo uma tonali-
dade mais clara. 
Do final do inverno ao início da primavera, os exemplares 
mais maduros produzem flores em forma de estrela, bran-
co-rosadas.
Tem baixas necessidades hídricas, apresentando prefe-
rência por solos leves e bem drenados. Pouca resistência 
ao frio e à geada. 
Indicada para jardins de suculentas e rochosos, em re-
giões amenas. 

Vaso 

V1L
V3,5L
V6L

Origem: África do sul

Crassula ovata ‘Hobbit’
Pequena suculenta, muito ramificada, com uma folhagem 
de cor verde-clara muito diferenciada devido ao seu for-
mato quase tubular e enrolado (em forma de trombeta). 
As extremidades das folhas tendem a ficar avermelhadas.
Apresentam flores pequenas, em forma de estrela, de cor 
branca ou branco-rosada.
Adaptada a climas amenos, é pouco resistente à geada. 
Uma boa opção para terrários e como planta de interior. 
No exterior, cria uma cobertura de solo compacta.

Vaso 

V1L
V3,5L
V6L

Origem:  África do Sul

Cordyline australis ‘Red Star’
Espécie compacta com folhas longas, finas e arqueadas, 
em forma de espada, de cor vermelho-bronze. 
As plantas maduras produzem panículas de pequenas flo-
res brancas, com aroma doce, do final da primavera ao 
início do verão.
Tem preferência por locais ensolarados e solos bem dre-
nados. Apresenta alguma sensibilidade ao frio e a geadas. 
Introduz dinâmica a um jardim devido à sua cor diferencia-
da e aparência tropical. 

Vaso 

V2,5L 40-60
V5L 60-80

V10L 80-100

0,6  - 1,2 m III - IV

Origem: Nova Zelândia

2 - 3 m VI - VII

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

0,6 m IV - V
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Chamaerops humilis
É a única espécie de palmeira originária da Europa. Possui 
porte arbustivo, formando touceiras com múltiplos troncos. 
De cor verde, as folhas rígidas e em leque, são profun-
damente divididas, com pecíolos de espinhos curtos e re-
curvados ao longo das margens. As folhas crescem até 
50 - 60cm.
A sua inflorescência é amarela, disposta em racimos, en-
tre as folhas. Os frutos (drupas), que possuem aproxima-
damente 1cm de diâmetro e coloração castanho-amarela-
da ou avermelhada, amadurecem no verão/outono.
Resiste, com facilidade, à secura estival e às geadas do 
inverno, à insolação e à pobreza do solo.

Altura

40/50 
60/80
80/100

100/120 1/3T
120/140 3/5T
150/175 4/8T
170/190 4/8T

Chorisia speciosa
Árvore bastante popular pelo seu valor ornamental que 
advém do seu porte escultural e flores e frutos exuberan-
tes. Tronco cinzento-esverdeado com estrias fotossintéti-
cas e fortes acúleos (espinhos), muito afiados nos ramos 
mais jovens. É comum, também, apresentar uma espécie 
de alargamento na base, tipo garrafa.
Possui folhas palmadas com 5 a 7 folhetos lanceolados e 
flores grandes, em forma de funil, com cinco pétalas rosa-
das com salpicos vermelhos e bordas brancas.
Os frutos são cápsulas verdes, que, quando maduros, re-
bentam (deiscentes), expondo as sementes envoltas em 
fibras finas e brancas (semelhantes a algodão).
Ideal para parques ou grandes jardins e na arborização de 
avenidas largas, praças ou ruas.

PAP 

20/25
25/30
30/40
40/50
50/60

Chamaerops excelsa
Palmeira caracterizada pelo seu tronco colunar, não rami-
ficado, coberto por uma fibra espessa, castanha. A cada 
ano, no topo do tronco, novas folhas persistentes, desen-
volvem-se em forma de leque, compostas por 35 a 40 seg-
mentos, de cor verde escura na superfície, e verde pálido 
a cinza na parte inferior, nascidas a partir de pedúnculos 
espinhosos. Ao mesmo tempo, as folhas inferiores caem, 
deixando a base das hastes presas ao tronco.
No final da primavera, logo abaixo das folhas, formam-se 
longas panículas pendulares de flores amarelas, seguidas 
por cachos de frutas, esféricas, azuis escurecidas. É a úni-
ca palmeira que suporta neve ou geada.
Ideal para cultivo em vaso, pequenos ou grandes jardins 
e parques.

Altura
tronco 

60
70
80
90
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

Origem: Extremo Oriente

10 - 12 m VI - VIII

Origem: Bacia do Mediterrâneo 

4- 6 m VI - VIII

Origem: Brasil e Argentina

Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

15 m VII - IX
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PAP

14/16
16/18
18/20
20/25
25/30

Altura

200/250
250/300

Erythrina crista-galli
Multitronco

Erythrina crista-galli
Árvore de tronco tortuoso e folhas compostas, trifoliola-
das com folíolos glabros, de coloração verde levemente 
acinzentada.
As flores (de cálice campanulado) são vermelhas na su-
perfície e rosadas na face inferior. É considerada uma flo-
rífera decídua, isto é, perde as folhas durante a floração. 
Os frutos são do tipo vagem de coloração castanho-es-
cura.
Notável como exemplar solitário.

Origem: América do Sul

6 - 9 m

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

IV - V
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Crassula ovata ‘Hummel’s Sunset’
Subarbusto suculento, perene, com folhas verde-brilhan-
tes, arredondadas e carnudas, adornadas com pontas 
amarelo-douradas e bordas vermelhas.
Floresce em aglomerados de pequenas flores estreladas, 
brancas ou rosa-pálidas. À medida que envelhece, o tron-
co e os ramos tornam-se maciços e grossos. 
Desenvolve-se em solos pobres, rochosos ou arenosos, 
secos e bem drenados, em sol pleno ou meia sombra. 
Indicado para rock gardens em climas amenos ou para 
colocação em vasos. 

Vaso 

V1L
V3,5L
V6L

Origem: África do Sul

0,3 - 0,9 m IV - VI

Crassula ovata ‘Minor’
Uma variedade mais pequena da Crassula ovata. Apre-
senta folhas ovaladas a elípticas, grossas, carnudas, 
lustrosas e verdes com bordas avermelhadas. Tronco e 
ramos grossos, curtos e retorcidos, de porte igualmente 
ereto.
Floresce no inverno e primavera, despontando inflores-
cências terminais, com numerosas flores estreladas, per-
fumadas, de cor branca ou rosa.
É de fácil cultivo, necessitando, apenas, de solo bem dre-
nado, sol ou meia sombra, e pouca quantidade de água, 
mas frequente. 

Vaso 

V1L
V3,5L
V6L

Origem: África do SulZ 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

  0,3 - 0,5 m III - XI

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Hesperaloe parviflora
Planta que cresce em tufos, com folhagem tipicamen-
te herbácea. Folhas estreitas, arqueadas, em forma de 
espada, verde-azuladas, que adquirem tons púrpura ou 
bronze-avermelhados em climas frios. Cada folha possui 
cabelos marginais distintos, semelhantes a fios.
Apresenta flores tubulares, de vermelho a rosa-salmão, 
em inflorescências ramificadas que se elevam bem acima 
do grupo de folhagem (1,5m).
Adequada a pequenos jardins, em conjunto com outros 
xerófitos, sendo compatível com outras plantas suculentas 
e catos, devido à sua textura e forma. Pode também ser 
cultivada em vaso.

Vaso 

V3,5L
V8L
V25L

Origem: México

1- 2 m IV - V

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Vaso

V3,5L

Origem: Sudeste da Europa e Ásia Menor

0,1 - 0,15 m  V

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Euphorbia myrsinites
Planta suculenta que possui hastes de folhas carnudas, 
azul-esverdeadas, dispostas em espirais próximos, que se 
estendem por 40cm de comprimento.
Durante a primavera, produz aglomerados de flores verde-
-amareladas, em forma de estrela, dentro de um colar de 
brácteas amareladas (por vezes tingidas de rosa).
Planta resiliente à maioria das pragas e doenças, é tam-
bém tolerante à salinidade e de baixa manutenção. 
Tem preferência por cultivo em sol pleno, em solos secos 
e bem drenados. Tolerante à seca, é capaz de se desen-
volver em solos pobres e rochosos. 
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Phormium tenax ‘Golden Ray’
De hábito vertical a semi-arqueado, de folhagem varie-
gada que, normalmente, possui uma ampla faixa central 
verde (correndo em ambos os lados da nervura central) e 
uma faixa mais estreita amarela, marginada de vermelho-
-bronze escuro. Várias faixas mais finas de amarelo, são 
frequentemente vistas em folhas individuais.
Uma planta colorida e brilhante, que traz um toque de cor 
durante todo o ano.

Vaso 

V3L
V5L
V10L

Origem: Nova Zelândia

1 - 2 m VII - VIII
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Phormium tenax ‘Rainbow Sunrise’
Porte e condições de cultivo idênticas à espécie-tipo. Dife-
rencia-se pela paleta de cores da sua folhagem: as folhas 
apresentam inúmeras listras rosadas, bem compactas, 
médias e claras, com listras verdes em direção às mar-
gens. 
Requer um local ensolarado, seja em um jardim costeiro, 
ou encosta, e pode ser usado como uma cobertura infor-
mal baixa.

Vaso 

V3L
V5L
V10L

Origem: Nova Zelândia

Phormium tenax ‘Purpureum’
Espécie de folhas vermelho-acastanhadas, em forma de 
espada, eretas que se inclinam em direção às pontas.
Pode tolerar condições de seca, tornando-se mais vigo-
rosa com alguma disponibilidade de água. Resistente ao 
frio.
Muito decorativo devido à coloração diferenciada da folha-
gem. Fornece dinâmica cromática aos jardins. Ideal para 
jardins próximos do mar.

Vaso 

V3L
V5L
V10L

Origem: Nova Zelândia

1 - 1,5 m VII - VIII

1 - 1,5 m VII - VIII

Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)
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Myoporum parvifolium
Arbusto baixo e prostrado, que se espalha em hastes lon-
gas, produzindo flores brancas, em forma de estrela, nas 
axilas das folhas.
Folhas carnudas e glabras, ovadas, com a extremidade 
mais estreita na direção da base. Às vezes apresentam 
algumas serrilhas nas margens próximas à ponta da folha.

Vaso 

V2,5L

Origem: Austrália

0,3 m IV - V

Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

Phormium tenax ‘Variegatum’
Espécie que forma touceiras de folhas eretas, em forma 
de tiras de 1,8m de comprimento, listradas de verde pro-
fundo com uma borda creme (marcante) nas margens. 
Flores vermelhas opacas, em grandes panículas, formam-
-se em caules altos, no final da primavera.
Ideal para pátios, jardins exóticos, costeiros e de baixa 
manutenção.

Vaso 

V3L
V5L
V10L

Origem: Nova Zelândia

1 - 1,5 m IV - V

Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)
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Castanea sativa ‘Judia’
Esta variedade apresenta-se com fruto grande e carnudo.

Idade 

2 anos
3 anos
4 anos
14/16
16/18
18/20
20/25

Origem: Sul e Leste da Europa, Médio Oriente, Norte de África

Castanea sativa ‘Longal’
Variedade de fruto alongado, muito saboroso, de fácil con-
servação e de fácil remoção da casca.

Idade 

2 anos
3 anos
4 anos
14/16
16/18
18/20
20/25

Origem: Sul e Leste da Europa, Médio Oriente, Norte de África

Castanea sativa ‘Martainha’
Esta variedade apresenta um fruto oval, de grande calibre, 
e fácil separação do ouriço. Muito saboroso e de fácil con-
servação e remoção da casca.

Idade 

2 anos
3 anos
4 anos
14/16
16/18
18/20
20/25

Origem: Sul e Leste da Europa, Médio Oriente, Norte de África

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

IX - X

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

IX - X

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

IX - XI

Castanea sativa ‘Bouche de Bétizac’
Esta variedade apresenta um fruto oval de grande calibre, 
e casca brilhante, castanha escura. Muito saboroo e de 
fácil conservação e remoção da casca.

Idade 

2 anos
3 anos
4 anos
14/16
16/18
18/20
20/25

Origem: França

IX - XI

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Citrus aurantifolia - Limeira-azeda

Árvore espinhosa e de copa densa e arredondada. 
Apresenta folhas verdes brilhantes e aromáticas e flores 
brancas, ligeiramente perfumadas, no final da primavera. 
O fruto é pequeno, de forma oval, casca fina e lisa, com 
polpa verde-amarelada e sabor ácido.

Idade

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos

Origem: Ásia tropical Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)
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Actinidia - Kiwi

Trepadeira lenhosa e muito ramificada. O prolongamento 
dos seus caules (flexíveis), permitem que a planta trepe 
e se enrole em qualquer lugar, garantindo a sua estabi-
lidade. 
Apresenta folhas verde-escuras, alternadas e ovais, qua-
se circulares e em forma de coração. 
No início do verão apresenta pequenas flores de cor bran-
ca e perfumadas. Em altura, a planta pode atingir entre os 
6 e os 10 metros.

Actinidia arguta - Kiwi ‘Baby’

Esta variedade apresenta um fruto de forma oval, mas 
mais pequeno do que o comum, tendo como principal par-
ticularidade a pele fina, lisa e sem pêlo, aproveitando-se 
todo o fruto para consumo. 
São ligeiramente mais doces.

Idade 

2 anos

Origem: Japão, Coreia, Norte da China e Extremo Oriente Russo

X - XI

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Actinidia chinensis ‘Gold’ - Kiwi Amarelo

Variedade que apresenta um fruto de forma oval e com 
polpa amarela, de casca lisa e sem pêlo, de cor castanho-
-esverdeada.

Idade 

2 anos

Origem: Japão, Coreia, Norte da China e Extremo Oriente RussoZ 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

X - XI

Actinidia chinensis ‘Hayward’
Esta variedade apresenta um fruto de forma oval e com 
polpa verde brilhante, de casca lisa coberta com pêlos fi-
nos, e de cor castanho-esverdeada.

Idade 

2 anos

Origem: Japão, Coreia, Norte da China e Extremo Oriente Russo

X - XI

Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Castanea sativa - Castanheiro

Árvore vigorosa, de porte imponente, com um tronco de 
casca espessa e rugosa. 
As folhas são verdes brilhantes, dentadas e estão 
dispostas, alternadas, sobre os ramos. O sistema radicular 
é muito expansivo, mas pouco profundo.
Os frutos desenvolvem-se no interior de um invólucro 
espinhoso, o ouriço, normalmente com três castanhas 
de forma cónica mais ou menos achatada. No início 
de outubro, os ouriços começam a abrir e libertam as 
castanhas.
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Citrus reticulata ‘Setubalense’
Esta variedade apresenta um fruto de tamanho médio, li-
geiramente achatado de coloração pálida. A casca é fina 
e lisa, muito aromática, mas com tendência ao empola-
mento aquando madura. A polpa laranja clara, apesar de 
conter inúmeras sementes, é muito sumarenta.

Idade 

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos

Origem: Sudoeste asiático, nordeste da Índia e China.

I - III

Citrus reticulata ‘Hernandina’
Esta variedade, apresenta um fruto de casca fina e lisa, 
muito aromática. A polpa é de cor alaranjada, muito su-
marenta.

Idade 

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos

Origem: Ásia

I- II

Citrus x sinensis ‘Baía de Verão’
Esta variedade apresenta frutos de cor laranja e casca 
grossa e rugosa. 
Os frutos são grandes, desprovidos de sementes e doces. 
A polpa é consistente, granulada e de um tom  laranja vivo.

Idade 

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Origem: Brasil

Citrus x sinensis ‘D. João’
Esta variedade apresenta frutos com umbigo rudimentar, 
de cor laranja e casca grossa e rugosa. A polpa é sucu-
lenta e doce.

Idade 

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Origem: Ásia Oriental

VII -IX

 Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

Citrus x sinensis - Laranjeira

Árvore espinhosa, de copa densa e arredondada. Apre-
senta um tronco em tom castanho-acinzentado. 
As folhas são alternas, ovadas a elípticas, agudas no ápi-
ce, verde-escuras brilhantes e ligeiramente aromáticas. As 
flores são também aromáticas, brancas com tons rosa e 
púrpura, e agrupadas. 
O fruto é carnudo. O seu interior é dividido por gomos, 
com a cor a variar entre o amarelo, o laranja e o encarna-
do, e de polpa adocicada. A casca é ligeiramente rugosa 
e de cor alaranjada.

Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

XI - II

 Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

FR
U

TÍFE
R

A
S                 

Citrus reticulata ‘Clementina’ 
Apresenta ramos esguios, de caule fino, e quase sem es-
pinhos. 
A folhagem é densa e variável em tamanho, estreitamente 
lanceolada e de cor verde escura. 
Os frutos apresentam casca avermelhada, fina e muito 
aromática. A polpa é muito sumarenta, doce mas com um 
leve travo de acidez e geralmente sem sementes.

Idade 

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos

Origem: Ásia

XI - II

Citrus limon ‘Eureka’
Esta variedade apresenta um fruto de forma oval, perfu-
mado e de casca grossa. Contem poucas sementes.

Idade 

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Origem: Sudeste da Ásia, Sul da China e da Birmânia

X - V

Citrus limon ‘Lunario’
Esta variedade apresenta um fruto de forma oval alonga-
da, perfumado e de casca fina e lisa. A polpa é de cor 
amarela-esverdeada e não é muito sumarenta.

Idade 

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Origem: Sudeste da Ásia, Sul da China e da Birmânia

I- XII

Citrus limon - Limoeiro 

Árvore espinhosa e de copa densa. 
Apresenta folhas simples, de coloração verde brilhante e 
aromáticas. As flores são brancas de botões vermelhos ou 
púrpura e ligeiramente perfumadas. As flores e os frutos 
aparecem ao longo do ano, mas, prolificamente, no final 
do inverno, primavera e início do verão. 
O fruto é grande, de forma oblonga a arredondada, com 
casca lisa ou rugosa, de sabor ácido, e amarelo quando 
maduro.

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Citrus reticulata - Tangerineira

Árvore pequena, espinhosa, de copa densa e arredonda-
da, apresenta um tronco castanho-acinzentado. 
As folhas são aromáticas e apresentam uma tonalidade 
verde escura brilhante na página superior e verde-ama-
relada na página inferior. As flores são brancas e perfu-
madas. 
O fruto, de cor laranja-avermelhado, tem uma superfície 
lisa e lustrosa, de casca fina, muito perfumada, que se 
separa muito facilmente da polpa. Apresenta-se de forma 
globosa a elíptica. O seu interior é dividido por gomos de 
cor alaranjada, suculentos e doces. 

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

 Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

 Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)
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Feijoa sellowiana - Feijoeira

Com uma copa densa e um tronco ramificado, de casca 
cinzenta.
As folhas são verdes na página superior e prateadas na 
inferior. Floresce no verão, apresentando-se carnosas e 
com longos estames vermelhos, em tufos. 
Os frutos amadurecem no outono e apresentam-se de for-
ma oval, de casca verde e rugosa. De polpa sumarenta, 
gelatinosa, translúcida no centro e granulosa, branca e 
opaca próximo à casca. 

Idade

3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos

Origem: América do Sul

X  - XI

Eriobotrya japonica - Nespereira

Árvore de copa ampla, irregular e densa, e caules gros-
sos, lenhosos e sinuosos. 
As folhas são simples, alongadas, de coloração verde-es-
cura, e de textura rígida e ligeiramente dentadas.As flores 
são pentâmeras, brancas, perfumadas e surgem na extre-
midade dos ramos, em cachos. 
O fruto é levemente alongado, de cor amarela, laranja ou 
rosada, e de polpa suculenta e doce.

Idade

4 anos
5 anos
6 anos
7 anos

Origem: Sudoeste da China Oriental

Ficus carica ‘Pingo de Mel’
Nesta variedade, o fruto apresenta casca lisa de textura 
fina, comestível, de cor verde amarelado, tamanho médio, 
com polpa avermelhada e doce.

Idade

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Origem: Ásia Menor

Ficus carica ‘Breva’
Nesta variedade, o fruto apresenta casca lisa de textura 
fina, comestível e de tamanho médio e forma alongada. 
Cor escura, azul-violeta, e com polpa avermelhada e doce.

Idade

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Origem: Sudoeste da Ásia

VII -IX

Ficus carica - Figueira

Árvore de tronco tortuoso, ramificado, casca cinzenta e 
lisa, e copa larga com ramos compridos e horizontais.
As folhas são grandes e ásperas, verde-escuras na pá-
gina superior, verde-claras, quase cinzentas, na página 
inferior, apresentando-se em disposição alterna. 
O fruto, em forma de pêra e de casca fina, pode apresen-
tar-se verde, castanho ou negro, quando maduro, depen-
dendo da variedade. A polpa é comestível e doce.

IX

V - VI

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)
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Citrus x sinensis ‘Dalmau’
Esta variedade apresenta frutos com umbigo rudimentar, 
de cor laranja e casca grossa e rugosa. Os frutos são 
grandes, desprovidos de sementes e doces.

Idade

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Origem: Ásia Oriental

Diospyrus kaki ‘Coroa de Rei’
Esta variedade apresenta um fruto de casca fina, laran-
ja-avermelhada, de polpa mole, gelatinosa e translúcida.

Idade

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Origem: China

Diospyrus kaki ‘Fau-Fau’ - Diospireiro Maçã

Esta variedade, apresenta um fruto de casca fina laranja-
-avermelhada, de polpa firme e opaca.

Idade

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Origem: China

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

X

XI - III

 Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

Cydonia oblonga ‘Champion’ - Marmeleiro

Árvore de copa larga e arredondada. 
Apresenta folhas simples e ovadas, com pecíolo curto, 
verde-escuras na página superior e acinzentadas e muito 
pilosas na inferior. As flores, de cor branca a rosa pálido, 
aparecem solitárias na extremidade dos ramos e com nu-
merosos estames. 
O fruto é arredondado ou alongado, muito aromático quan-
do maduro. A polpa tem a coloração branco amarelada e a 
casca é lisa, áspera e amarela. A fruta é muito usada para 
fazer marmelada e geleia.

Idade

4 anos
5 anos
6 anos
7 anos

Origem: Ásia CentralZ 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

X - XI

Diospyrus kaki - Diospireiro

Árvore de copa larga que pode chegar aos 10m de altura. 
O tronco é tortuoso e a casca bastante rugosa. 
 As folhas são simples, largas, lanceoladas e rígidas, de 
cor verde terroso, que adquire tonalidades castanhas e 
avermelhadas durante o outono, logo antes de caírem. As 
flores são pequenas de cor creme ou rosadas. 
Os frutos são laranja-avermelhados, de casca fina e do-
ces.

XII

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)
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Malus domestica ‘Golden Delicious’
Nesta variedade, o fruto é de cor verde-clara e possui uma 
polpa branca, firme e suculenta, de sabor equilibrado en-
tre o doce e o ácido. 

Idade 

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Origem: Estados Unidos da América

Malus domestica ‘Fuji’
Nesta variedade, o fruto apresenta calibre médio a gran-
de, casca de coloração avermelhada e uma polpa sucu-
lenta e de textura muito crocante.

Idade 

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Origem: Japão

Malus domestica ‘Reine des Reinettes’ 
Nesta variedade, o fruto apresenta uma casca rugosa de 
cor castanha-avermelhada e forma achatada, de contor-
nos arredondados, mas irregulares. A polpa é amarelada 
e doce e tem tendência a ser ‘farinhenta’. 

Idade 

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Origem: França

Malus domestica ‘Starking Delicious’
Nesta variedade, o fruto apresenta calibre médio a gran-
de. A casca é avermelhada e fina, e a polpa tenra, fina e 
perfumada.

Idade 

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Origem: América do Norte

XI -III

IX - X

III - IV

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

IX - X

Malus domestica ‘Porta-da-Loja’
Esta variedade apresenta frutos de formato ligeiramente 
achatado, de polpa amarelada de consistência firme e sa-
bor ácido. A casca, de cor amarela, contém grandes man-
chas irregulares vermelhas.

Idade 

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Origem: EuropaZ 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

XI - III
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Ficus carica ‘São João Preto’
Nesta variedade, o fruto apresenta casca lisa, de textura 
fina, comestível, carnudo e de tamanho médio. Cor escu-
ra, azul-violeta, e com polpa avermelhada e doce.

Idade 

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Origem: Sudoeste da Ásia

Malus domestica ‘Bravo de Esmolfe’
Nesta variedade o fruto apresenta calibre médio a peque-
no, de forma oblongo-cónica. 
A casca é esbranquiçada e apresenta, por vezes, man-
chas avermelhadas. Caracteriza-se pelo seu aroma inten-
so e agradável e pela polpa branca macia, suculenta e 
doce. 

Idade 

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Origem: Europa e Ásia

VIII - X

Fragaria x ananassa - Morangueiro

Possui um tronco central de onde surgem as folhas, as 
raízes, as estolas e as inflorescências. 
As folhas são geralmente trifoliadas e dispostas em es-
piral. São substituídas na primavera. As raízes emergem 
da base que está em contato com o solo. Apresenta flores 
brancas. Os frutos são de coloração vermelha, e possuem 
uma epiderme fina, sendo muito delicados e pouco resis-
tentes. 

Vaso

V10,5cm

Origem: EuropaZ 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Malus domestica - Macieira

Árvore de copa geralmente arredondada e tronco de tom 
pardo e liso. 
As folhas têm entre 3-10cm de comprimento e são alter-
nadas, simples, com uma margem serrilhada. Apresenta 
flores brancas ou róseas, bem aromáticas. 
Os frutos têm forma globular e uma coloração que vai en-
tre o vermelho e o verde, podendo apresentar manchas 
esverdeadas ou amareladas, consoante a variedade. A 
polpa é esbranquiçada e contêm várias sementes no in-
terior.

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

V  - VIII

Juglans regia ‘Franquette’ - Nogueira

Árvore de copa ampla, arredondada e densa, com tronco 
reto, de coloração cinzento-esbranquiçada, liso mas com 
fissuras verticais em exemplares mais velhos. 
As folhas, com cerca de 30 cm de comprimento, são alter-
nadas (margem inteira ou serrada), duras e de coloração 
esverdeada. As flores são pequenas e amarela-esverdea-
das (a floração precede a folhagem).
O fruto é uma trima (drupáceo), subglobosa, com cober-
tura verde, relativamente carnuda, que se torna negra ao 
secar. A semente – noz – tem uma cobertura lenhosa, de 
forma ovoide e de cor castanha clara.

Idade 

2 anos
3 anos
4 anos
14/16
16/18
18/20
20/25

Origem: Grécia e Península BalcânicaZ 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

IX -XI

IV -V
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Passiflora - Maracujá

Trepadeira, sub-lenhosa, de caules angulosos a quadran-
gulares. 
Apresenta crescimento vigoroso continuo e um sistema 
radicular pouco profundo. As folhas podem apresentar-se 
de diversas formas, consoante a variedade, sendo verdes 
e contendo gavinhas. As flores são grandes e vistosas, 
divergindo na coloração consoante a  variedade.
O fruto apresenta uma polpa que vai da cor amarela à 
laranja, consoante a variedade, e envolve numerosas se-
mentes, ovais e pretas. Sabor e aroma agradáveis e pala-
dar ácido (em função da variedade).

Passiflora edulis
Esta variedade apresenta caules angulosos, flores bran-
cas por cima e verdes por baixo, e filamentos brancos com 
margens púrpura. 
O fruto apresenta casca roxa e uma polpa laranja, muito 
sumarenta.

Origem: Sudeste do Brasil Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

VI -VIIII

Passiflora edulis ‘Rosea’
O fruto desta variedade é idêntico à variedade anterior, 
apresentando casca de cor rosa e uma polpa branco- ro-
sada, muito sumarenta.

Origem: Sudeste do Brasil Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

VI -VIIII

Passiflora ligularis 
Esta variedade produz frutos em tons laranja e amarelo, 
com pequenas marcas mais claras. Com forma arredon-
dada e casca dura e escorregadia. A polpa é gelatinosa e 
transparente, de sabor doce e bastante aromática.

Origem: América Latina Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

VI -VIIII

Passiflora quadrangularis
Vigorosa e com caules quadrangulares. Flores de cor ver-
melha, roxa e branca com filamentos brancos, azuis, ro-
xos. Esta variedade comporta o fruto maior desta espécie.

Vaso 

V1L
V2L

Origem: Sudeste do Brasil Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

VI -VIIII
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Olea europaea ‘Galega’
Esta variedade apresenta grande rusticidade, mas fraco 
ou médio rendimento em azeite. Certa resistência do fru-
to ao desprendimento, mas queda acentuada no fim da 
maturação. 
Pouco apropriada à colheita por vibração.

Vaso

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos

Origem: Europa Mediterrânica 

Olea europaea ‘Picual’
Esta variedade é vigorosa, dando bom rendimento em 
azeite. 
O fruto é grande e mantém-se na árvore com uma peque-
na percentagem de queda antes da colheita. Frutifica cedo 
e é resistente à geada e ao encharcamento moderado. 
Menos resistente à seca e a pH alcalino.

Vaso

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos

Origem: Europa Mediterrânica

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Olea europaea - Oliveira

Árvore de copa ampla e tronco grosso, de casca cinzenta.
As folhas são simples, alternadas, grossas, elíticas e 
de pecíolo curto, de cor verde-acinzentada escura (sem 
pêlos) na página superior e cinzento-esbranquiçada na 
página inferior. As flores, branco-amareladas, são muito 
pilosas e apresentam-se em cachos muito densos, na ex-
tremidade dos ramos. 
O fruto é uma drupa elipsoide a subglobosa (azeitona), de 
cor verde quando nova, tornando-se negra ou verde-acas-
tanhada quando madura.

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Olea europaea ‘Cobrançosa’
Esta variedade é bastante regular e produtiva, dando bom 
rendimento em azeite. A forma do fruto é ovoide e assimé-
trica. Baixa resistência do fruto ao desprendimento, mas 
de queda reduzida. 
Tolerante ao frio e aos solos calcários e alcalinos. Susce-
tível à seca e salinidade. 

Vaso

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos

Origem: Europa Mediterrânica Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

IX - XI

IX - XI

IX - XI

Vaso 

V1L
V2L

Vaso 

V1L
V2L

Vaso 

V1L
V2L
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Prunus avium ‘Napoleon’
Nesta variedade, os frutos são carnudos, de pele fina, com 
tons entre o vermelhão e o amarelo.

Idade

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Origem: Ásia Menor

Prunus avium - Cerejeira

Árvore de copa ampla, pouco densa e de forma irregular 
ou piramidal. 
O tronco é liso, anelado, de cor castanho-avermelhado. 
As folhas são simples, serrilhadas, verdes, um pouco 
compridas e pontiagudas. As flores aparecem na primave-
ra, de cor branca, sendo muito aromáticas. 
Os frutos são drupas (cerejas) globosas, e podem apre-
sentar cor vermelho-escura, amarelada, vermelho-vivo ou 
negra, conforme as variedades. De paladar doce ou ácido.

VI

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Prunus armeniaca ‘Moniqui’ 
Esta variedade produz frutos grandes, de casca fina e 
amarela. A polpa é amarela translucida, firme, suculenta, 
doce e aromática. 

Idade

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos

Origem: Ásia Central e ChinaZ 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

VI

Prunus avium ‘Burlat’
Nesta variedade, os frutos têm a pele fina e vermelha es-
cura ou púrpura. A polpa é sumarenta e de cor vermelho-
-intensa,

Idade

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Origem: Ásia Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

V

Prunus domestica - Ameixoeiro 

Árvore de tamanho pequeno ou médio, semelhante à do 
pessegueiro, mas com crescimento mais ereto. 
Folhas ovadas ou oblongo-lanceoladas com pontas agu-
das ou obtusas, pecíolos curtos e margens serrilhadas. As 
flores são brancas, pequenas e com pecíolos mais longos, 
suportadas principalmente em grupos de duas a três, em 
esporas curtas e solitárias. 
Os frutos são uma drupa de forma oval, geralmente gran-
des, globosos ou ovais, podendo ser de cor vermelha, ver-
melha-escura, amarela ou verde, consoante a variedade.
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Prunus armeniaca ‘Bullida’
Esta variedade produz frutos grandes, de casca fina, la-
ranja suave, polpa firme e textura doce muito aromática. 

Idade

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos

Origem: Ásia Central e ChinaZ 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Prunus armeniaca - Damasqueiro

Árvore de pequeno a médio porte, pouco espinhosa e com 
copa arredondada. 
O tronco é reto e robusto, coberto de casca castanha-es-
cura, um pouco fissurada. 
As folhas são elípticas e ovadas, com pontas agudas a 
acuminadas, lateralmente serradas. As flores são normal-
mente solitárias, de cor branca ou rosa. 
O fruto é uma drupa, subglobosa e de pele fina aveludada. 
Apresenta uma coloração que vai do vermelho ao amare-
lo, consoante a variedade. A polpa varia entre o amarelo e 
o laranja e contém no interior, uma única semente.

Passiflora tripartita ‘Molissima’ 
Esta variedade apresenta uma flor rosa com hipanto longo 
e pétalas curtas. 
Os frutos atingem (até) cerca de 10 cm de comprimento, 
obovoides, de maturação verde a amarelo-alaranjado, e 
de polpa laranja.

Vaso

V1L
V2L

Origem: América Latina Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

VI -VIIII

Pistacia vera - Pistácia

Árvore de crescimento lento, porte aberto, pouco ramifica-
do e com dominância apical muito pronunciada. 
As folhas apresentam uma coloração verde e, no outono, 
tornam-se vermelho-alaranjadas. As flores são pequenas 
e com uma coloração variável entre o verde e o castanho. 
O fruto é uma drupa seca, de morfologia oval de 0,2 a 
2,5cm de comprimento, com uma semente comprida. A 
semente, que é a parte comestível, apresenta uma co-
loração verde ou verde-amarelada, com uma membrana 
avermelhada.

Idade

2 anos
3 anos
4 anos

Origem: Ásia Menor, Sudoeste Asiático e o Turquemenistão

VIII - IX

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

VI

Prunus armeniaca ‘Moncarapacho’
Esta variedade produz frutos de dimensão média, casca 
fina e suave, amarela com tonalidades avermelhadas. A 
polpa é amarela translucida, firme, suculenta, doce e aro-
mática. 

Idade

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos

Origem: Ásia Central e ChinaZ 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

VI
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Prunus dulcis Ferragnes - Amendoeira

De tronco curto e uma conformação tortuosa, apresenta 
casca lisa, verde com marmoreados de vermelho nos pri-
meiros anos, tornando-se, com o tempo, rugosa e escure-
cida para os tons castanho-acinzentados. 
As folhas têm as margens serradas, e uma coloração ver-
de em ambas as páginas. As flores surgem antes das fo-
lhas, e tem uma cor branco-rosada. 
O fruto torna-se carnudo numa drupa. A pele da drupa é 
fina e peluda e apresenta geralmente uma cor que passa 
do verde, ao amarelo com tons vermelhos. 

Idade

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Origem: Ásia central

IX

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Prunus domestica ‘Regina Claudia Violeta’
Esta variedade apresenta frutos de tamanho médio e forma 
esférica. A casca é fina, dura e aromática e apresenta cor 
violeta e polpa amarela, compacta, sumarenta e doce. 

Idade

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Origem: Europa (Grécia)Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

VIII

Prunus domestica ‘Stanley’
Esta variedade apresenta fruto de casca fina e coloração 
escura. A polpa é amarela, compacta, sumarenta e muito 
doce.

Idade

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Origem: Europa Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

VII -VIII

Prunus persica - Pessegueiro

Árvore vigorosa de tronco castanho-acinzentado, marcado 
por pequenas fissuras. 
As folhas são oblongo-lanceoladas, com pontas agudas, 
margens finamente serrilhadas, dobradas ligeiramente ao 
longo do nervo central e compridas. As flores são vistosas 
e surgem no início da Primavera, apresentando uma 
tonalidade rosada. 
O fruto pode apresentar casca fina, lisa ou aveludada, 
de polpa firme e saborosa, de cor branca, amarela ou 
alaranjada, consoante a variedade.

Prunus domestica ‘Santa Rosa’
Esta variedade apresenta frutos grandes e de forma ligei-
ramente oblonga. Os frutos são vermelhos púrpura, de 
polpa rosa, firme e sumarenta.

Idade

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Origem: China, JapãoZ 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

VII
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Prunus domestica ‘Regina Claudia Gialla’
Esta variedade apresenta frutos grandes de cor dourada. 
Polpa amarelo-esverdeada, suculenta e carnuda. 

Idade

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Origem: GréciaZ 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Prunus domestica ‘Golden Japan’
Esta variedade apresenta frutos grandes, de casca fina, 
cor amarela dourada e muito suculentos.

Idade

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Origem: Japão

Prunus domestica ‘Monstruosa Inglaterra’
Esta variedade apresenta frutos grandes, de casca fina e 
cor púrpura. A polpa, verde-amarelada, é suculenta, mas 
um bocado ácida. 

Idade

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Origem: China

VIII - IX

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

VII

Prunus domestica ‘Regina Claudia Verde’
Esta variedade apresenta frutos de casca fina, de cor ver-
de, podendo, no entanto, apresentar leves tons amarela-
dos e rosados. Polpa dourada, suculenta e carnuda.

Idade

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Origem: GréciaZ 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

VII -VIII

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

VIII

Prunus domestica ‘Reina Claudia d’Oul-
lins’
Esta variedade apresenta frutos de tamanho grande, de 
casca fina e cor amarela. Polpa amarela clara, suculenta 
e carnuda, ligeiramente ácida.

Idade

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Origem: Grécia

VII - VIII

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)



146 147

FR
U

TÍFE
R

A
S

Prunus persica nucipersica ‘Red Diamond’ 
Esta variedade apresenta frutos de tamanho médio, de 
casca vermelha brilhante. A polpa é alaranjada e muito 
suculenta.

Idade

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos

Origem: China – Pérsia Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

VII

Punica granatum ‘Mollar de Elche’ - Romãzei-
ra

Pequena árvore de ramos cinzento-acastanhados. 
As folhas são verdes brilhantes, opostas, simples e oblon-
gas. As flores, laranja-escuras, apresentam-se em grupos. 
Os frutos têm uma forma arredondada e casca coriácea, 
vermelha. O seu interior é compartimentado por mem-
branas que albergam numerosas sementes prismáticas, 
rodeadas de uma polpa carnosa, comestível, de rosa in-
tenso, transparente e sabor doce. 

Idade

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Origem: Sul da Ásia  Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

X -XII

Pyrus communis - Pereira

Árvore de tronco liso ou escamoso (consoante a espécie), 
com ramos maiores e mais vigorosos na parte inferior. 
As folhas alternadas e simples, elípticas e verdes brilhan-
tes, transitam para os tons vermelhos e amarelos, no ou-
tono. 
O tamanho e forma dos frutos é muito variável, mas têm, 
de uma forma geral, uma polpa muito suculenta que pode 
ser macia ou granulosa. A casca pode apresentar-se ama-
rela a esverdeada clara, aquando o seu amadurecimento, 
ou coberta por um tom entre o castanho e o avermelhado.

Pyrus communis ‘Conference’
Nesta variedade, os frutos apresentam-se com calibre mé-
dio, alongados, pedúnculos longos, de cor verde-amarela-
da tingida de marmoreado.

Idade

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Origem: Grã-BretanhaZ 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

IX -X

Pyrus communis ‘Red Bartlett’
Nesta variedade, os frutos são de tamanho médio a gran-
de, de forma cônica alongada. A casca é fina, de colora-
ção vermelha-arroxeada. A polpa é clara, macia, suculen-
ta e doce.

Idade

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Origem: E.U.A. - Reino UnidoZ 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

VII -VIII
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Prunus persica ‘Red Robin’
Esta variedade produz frutos grandes, de casca fina la-
ranja e suave, polpa firme e textura doce muito aromática. 

Idade

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos

Origem: ÁustriaZ 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Prunus persica ‘Baby Gold’
Nesta variedade, os frutos são redondos, um tanto achata-
dos. De casca fina e cor amarela, a polpa é da mesma cor 
e com uma textura firme e muito suculenta.

Idade

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos

Origem: Europa

Prunus persica ‘Big Top’ - Nectarina
Nesta variedade, os frutos são redondos, de casca fina e 
cor vermelha. Polpa amarela brilhante, de textura firme e 
muito suculenta.

Idade

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos

Origem: Europa

VIII

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

VII

Prunus persica nucipersica ‘Armking’ - Pes-
segueiro nectarina

Esta variedade apresenta um fruto grande, de casca fina 
vermelha e muito brilhante. O seu interior contéma uma 
polpa amarela, sumarenta e doce.

Idade

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos

Origem: ChinaZ 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

VI

VII -IX

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Prunus persica ‘Paraguayo’
Esta variedade apresenta frutos pequenos, achatados e 
com uma pele menos peluda que os pêssegos normais. O 
seu interior é branco.

Idade

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos

Origem: China

VII -VIII

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)
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Rubus idaeus - Framboeseira

Arbusto muito vigoroso, com ramos arqueados e espinho-
sos.  As raízes são superficiais e finas. 
As flores são brancas e surgem na primavera. 
Os frutos são de cor avermelhada e tem uma polpa suma-
renta, doce e acidulada. 

Vaso 

V1L
V2L
V10L

Origem: Centro e Norte da Europa, e parte da ÁsiaZ 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

VIII -XI

Vaccinium spp - Mirtilo

Arbusto muito vigoroso, com ramos eretos. 
A floração é abundante e ocorre na primavera, com flores 
brancas que dão lugar a frutos que amadurecem, gradual-
mente, durante o verão. 
Os frutos apresentam um tamanho médio, de cor azul cla-
ra e textura firme, muito saborosa e ligeiramente ácida. 

Vaccinium corymbosum ‘Bluecrop’
Variedade de meia estação. Os frutos têm tamanho médio 
a grande, de cor azul claro. Muito doces.

Vaso 

V2L
V10L

Origem: América do NorteZ 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

XI

Vaccinium corymbosum ‘Duke’
Variedade que floresce tarde, mas amadurece cedo, pro-
tegendo a floração das geadas tardias da primavera. 
O fruto possui um tamanho médio a grande, apresentando 
uma textura resistente, azul clara e doce.

Vaso 

V2L
V10L

Origem: América do NorteZ 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

X -XI

Vitis vinifera - Videira

Trepadeira com caules delgados e flexíveis. 
As folhas são alternadas, pecioladas, cordiformes, denta-
das e desprovidas de pêlos ou tomentosas. As inflores-
cências encontram-se dispostas em panículas densas, 
opostas às folhas e aparecem na parte superior dos ra-
mos. 
Os frutos são bagas globosas ou elipsóides, doces, ver-
des, amarelas, vermelhas ou purpúreas, consoante a va-
riedade.
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Rubus fruticosus - Amora silvestre

Arbusto muito vigoroso, com ramos arqueados e espinho-
sos. As raízes são superficiais e finas. 
As flores são brancas e surgem na primavera. 
Os frutos apresentam uma cor vermelha passando a ne-
gra. Tem uma polpa sumarenta, doce e acidulada. 

Vaso 

V1L
V2L
V10L

Origem: Europa, Ásia e América do SulZ 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

VI -IX

Pyrus communis ‘Williams’
Nesta variedade, os frutos apresentam-se simétricos com 
pedúnculo carnudo, de tamanho médio a grande. Cor 
amarela ou rosada, casca fina e polpa sumarenta, de cor 
branca e textura dura.

Idade

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

Origem: InglaterraZ 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

VIII -X

Ribes nigrum - Groselheira negra

Arbusto lenhoso, de caules múltiplos semi-eretos e de rá-
pido crescimento. As raízes são superficiais e finas. 
Floração em cachos pendentes de cor rosa, no final de 
abril. 
Os frutos designados, morfologicamente, de pseudoba-
gas, são de cor negra e contêm pouca semente. De pala-
dar ácido e ligeiramente amargo.

Vaso 

V1L
V2L
V10L

Origem: Europa Central e Oriental, e do Norte e Centro AsiáticoZ 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

XI -XI

Ribes rubrum - Groselheira

Arbusto lenhoso, de caules múltiplos semi-eretos, de rápi-
do crescimento. As raízes são superficiais e finas. 
As flores apresentam-se em cachos pendentes, de cor 
verde, no final de abril. 
Os frutos são de cor vermelha brilhante e contêm pouca 
semente. De paladar ácido e ligeiramente amargo.

Vaso 

V1L
V2L
V10L

Origem: RússiaZ 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

IX -XI

Ribes rubrum ‘White’ - Groselheira branca

Arbusto compacto, de caules múltiplos semi-eretos, de rá-
pido crescimento. As raízes são superficiais e finas. 
As flores apresentam-se em cachos pendentes, de cor 
amarelo-esverdeada. 
Os frutos são translúcidos, com um tom rosa.

Vaso 

V1L
V2L
V10L

Origem: Europa Central e Leste  Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

XI
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Vitis vinifera ‘Moscatel’ - Videira de Mesa 
Branca

Variedade de Vinha de Mesa Branca, de cachos grandes 
e meio soltos, com pedúnculo longo. 
Os bagos são de tamanho médio a grande e apresentam 
uma coloração verde-amarelada. A pele do bago é espes-
sa e a consistência da polpa é mole e muito suculenta, 
com aromas particulares de moscatel.

Idade

2 anos
3 anos

Origem: Região mediterrânicaZ 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Vitis vinifera ‘Red Globe’ - Videira de Mesa 
Rosada

Variedade de Vinha de Mesa rosada, com bagas muito 
grandes, de forma elipsoidal globosa, pele grossa e con-
sistente, de vermelho violáceo muito vistoso. A polpa é 
carnosa e de sabor ligeiramente frutado, com sementes.

Idade

2 anos
3 anos

Origem: Califórnia Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Vitis vinifera ‘Autumn Royal’ - Videira de Mesa 
Tinta

Variedade de Vinha de Mesa tinta sem semente, de pele 
delgada e com muita pruína. Tem cor escura púrpura. 
O tamanho da uva é grande e os cachos são generosos. 
A videira é muito vigorosa e muito produtiva.  

Idade

2 anos
3 anos

IX -X

IX -X

Origem: Califórnia Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

IX -XI

PEQUENAS PLANTAS
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Artemisia dracunculus - Estragão

Planta herbácea, muito ramificada, com raízes rizomato-
sas e ramos cilíndricos. 
As folhas são pequenas e lanceoladas, de cor verde-es-
cura brilhante, de aroma forte e específico, com um leve 
sabor a anis-hortelã. 
Muito usada para substituir o sal.

Origem: Ásia central

Allium schoenoprasum - Cebolinho

Planta vivaz, bolbosa, que pode atingir os 50cm de altura. 
Cresce em tufos densos. 
As folhas verde-escuras, são finas, fistulosas e ocas por 
dentro. 
As flores, em forma de sino, têm um tom rosado e são 
agrupadas numa inflorescência arredondada e densa.

Origem: Europa

Aloysia citrodora - Lúcia-lima

Planta lenhosa, de porte pequeno e ovóide. Apresenta 
folhas verticiladas, lanceoladas, verde-claras, com aroma 
alimonado e ligeiramente ásperas ao tato. 
As folhas podem utilizar-se frescas ou secas em inúmeras 
preparações culinárias e ainda em infusões. 
As flores são brancas a ligeiramente azuladas, em espi-
gas axilares ou panículas terminais. Sensível ao frio e não 
tolera geadas. 

Origem: América do Sul

Anthriscus cerefolium - Cerefólio

Planta herbácea anual, com ramagem muito semelhante 
à da salsa e do coentro. 
As folhas são tripinadas, recurvadas, macias e aromáti-
cas, e modificam-se com o amadurecimento da planta, 
tornando-se maiores, mais complexas e fibrosas. 
As flores são brancas e pequenas e organizam-se em in-
florescências do tipo umbela. 
Produz frutos oblongos de cor negra, quando maduros. 

Vaso

V2L

Origem: Cáucaso

Artemisia absinthium - Absinto

Planta herbácea e vivaz, apresenta rizoma lenhoso com 
ramificações aéreas e cilíndricas. 
As folhas são alternas e ovais, de coloração verde-pra-
teada na página superior e branca na página inferior, e 
contêm um sabor amargo. 
As flores verde-amareladas são dispostas, na parte supe-
rior dos ramos, em cachos piramidais. 
Muito utilizada no preparo do licor de absinto.

Vaso

V9cm (V0,4L)
V2,5L

Origem: Europa e Ásia 

0,5 m VII- VIII

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

2 m V - X

 Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

0,4 - 0,7 m VIII

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

0,6 - 1 m VI - IX

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

1 m VI - VIII

AROMÁTICASAROMÁTICAS

Vaso

V10,5cm (V0,5L)

Vaso

V12cm (V0,6L)

Vaso

V10,5cm (V0,5L)
V2L



154 155

A
R

O
M

Á
TIC

A
S

Equisetum arvense - Cavalinha-dos-campos

Planta herbácea vivaz, de sistema radicular extenso, 
constituído por rizomas longos e articulados e abundan-
tes raízes adventícias. 
As plantas têm duas fases de crescimento. A primeira 
aparece entre março-abril e origina caules férteis, de cor 
castanha-avermelhada, e escamosos que terminam na 
forma de cone. 

Vaso

V9cm (V0,4L)

Origem: Europa, Norte de Africa, Sul da Ásia e da América.

Boswellia carterii - Incenso

Muito ramificada, com folhas pequenas, verdes com bor-
das brancas, ligeiramente dentadas, em longos ramos 
flexíveis de características pendentes e rasteiras.
As flores são pequenas, lilás pálidas ou brancas, que se 
apresentam em inflorescências tipo espiga, eretas e ter-
minais.
A planta liberta um intenso aroma idêntico ao incenso, 
permitindo utilizá-la como planta repelente de insetos.

Vaso 

V10,5cm (V0,5L)

Origem: África do Sul

Calendula officinalis - Calêndula

Planta anual e muito rústica. Apresenta caules ramifica-
dos, semi-eretos e pilosos. 
As folhas são alabardinas alongadas e cesseis, cobertas 
por uma densa pilosidade. 
As flores são comestíveis e têm um sabor ligeiramente 
amargo a doce, de cor muito viva (amarela ou laranja) e 
um aroma leve. São sensíveis às variações de tempera-
tura e humidade. 

Vaso

V10,5cm (V0,5L)

Origem: Sul da Europa

Coriandrum sativum - Coentro

Planta anual de porte baixo, com raíz branca alongada e 
ramos delicados e ramificados. 
As folhas são verdes, muito aromáticas e de formas va-
riadas, muito idênticas à salsa. 
As flores são brancas, pequenas e assimétricas, que sur-
gem em inflorescências do tipo umbela. 
Muito utilizado na culinária para temperos pelo seu sabor 
picante.

Vaso

V10,5cm (V0,5L)

Origem: Ásia Ocidental e Norte de África

Cuminum cyminum - Cominho

Planta herbácea anual, de hastes delgadas e caule cinza, 
verde-escuro. 
As folhas são pinadas ou bipinadas, profundamente cor-
tadas e de cor verde-escura a azul-esverdeada. 
Produz pequenas flores brancas ou rosa, agrupadas em 
umbelas, em que as suas sementes aromáticas são co-
lhidas e usadas como tempero.

Cymbopogon citratus - Erva-príncipe

Planta em tufo denso, com caules estreitos do tipo cana, 
eretos ou arqueados. 
As folhas, com até 90 cm de altura, são de cor verde-azu-
lada pálida, com uma fragância limonada. 
A floração ocorre entre o final do verão e o outono, sendo 
as flores de cor verde e castanha-rosada. 
Prefere solos barrentos, húmidos, mas bem drenados.

Vaso

V12cm (V0,6L)

Origem: Mediterrâneo Oriental e Egito

Origem: Índia e Sri Lanka

5 m III

0,8 m VI-XI

0,5 m V-VI

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

0,5 m

1 - 1,5 m

VI - VII 

VIII - XI 

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Z 12 (+10,00ºC/ +15,60ºC)

1,5 m VI-VII

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Z4 (-34,40ºC/-28,90ºC)
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Eruca sativa - Rúcula

Herbácea anual, ereta, com folhas verde-escuras, espa-
tuladas e/ou recortadas, dispostas em roseta. 
As flores apresentam uma floração de cor branca com 
veios lilases. 
O fruto da rúcula é do tipo síliqua, muito semelhante a 
uma vagem com aparência pouco inflada quando jovem, 
mas que se torna seco e deiscente quando maduro.

Vaso 

V10,5cm (V0,5L)

Origem: Ásia e Europa

0,7 m IV-IX

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Helichrysum italicum - Perpétua-das-areias

Subarbusto que apresenta caules eretos e angulosos, 
de folhas estreitamente lineares, verde-prateadas, pu-
bescentes, com o bordo enrolado. As inflorescências 
desenvolvem-se em corimbos, em forma de cúpula, de 
pequenas flores amarelas. Exala uma fragrância intensa, 
semelhante a caril.
Adaptado a ambientes secos, arenosos e rochosos e per-
to de zonas costeiras.

Hypericum calycinum - Raios-de-sol

Arbusto de crescimento rápido, junto ao solo. 
As folhas são longas, de forma oval e coloração verde 
escura. 
As flores são amarelo-vivo, com cinco pétalas, ocorrendo 
maioritariamente no período estival. Frutifica bagas, de 
cor vermelha, que se tornam negras no outono. 
Adequa-se a solos de diferentes composições e acidez, 
preferindo os húmidos mas bem drenados.

Vaso

V1L
V2,5L

Vaso

V1L

Origem: Europa

Origem: Sul da Europa

0,5 m

0,5 - 1 m

IV-IX

V-VIII

Z 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

 Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Hypericum perforatum - Hipericão bravo

Planta de porte retilíneo, com folhas opostas, sésseis, 
de coloração verde-clara, dotadas de glândulas translú-
cidas.
Produz flores numerosas, amarelas, que possuem pe-
quenos pontos pretos ao longo das suas margens. No 
rebordo das pétalas surgem numerosas glândulas que 
adquirem um tom vermelho ferroso, depois de secas.
A infusão da planta seca é muito usada na medicina po-
pular.

Vaso

V1L

Origem: Reino Unido

1  m V-X

Z 3 (-40,00ºC/-34,50ºC)

Vaso

V10,5cm (V0,5L)
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Melissa officinalis - Erva-cidreira

Herbácea de caule quadrangular, ereto, piloso e aromáti-
co. Ramificado desde a base. 
As folhas apresentam-se com uma coloração verde-es-
cura na página superior e verde-clara na página inferior. 
Com um comprimento entre os 5-10 cm, são pecioladas, 
opostas, ovais, pilosas e contêm nervuras bem salientes. 
As flores são pequenas, esbranquiçadas ou róseas.

Vaso

V12cm (V0,6L)

Origem: Europa

Lavandula hybrida - Alfazema híbrida

Subarbustiva de caule direito e muito ramificada. 
Apresenta folhas verdes acinzentadas, muito suaves, es-
treitas, recortadas e quase lineares.
A floração, de cor azul, aparece na extremidade de lon-
gos pedúnculos.

Vaso 

V1L
V2,5L

Origem: Europa

Lavandula stoechas - Alfazema

Subarbustiva de caule direito, ascendente ou prostrado. 
As folhas verdes acinzentadas, são muito suaves, estrei-
tas e quase lineares. 
As flores são de cor púrpura ou violeta-escuras e agru-
pam-se em espigas grossas, com brácteas violetas, que 
terminam em pequenas folhas da mesma cor.

Vaso

V1L
V3L
V10L

Origem: Europa

Lavandula stoechas ‘Kew Red’ - Alfazema

Idêntica à espécie tipo, no porte, no comportamento e 
adaptabilidade, esta aromática distingue-se pela colora-
ção das suas flores, mais escura, entre o rosa e o ver-melho.
As folhas são estreitas de cor verde-grisalho. 
Não tolera bem as geadas.

Vaso

V1L
V3L
V10L

Origem: Europa

Lippia citriodora - Limão verbena

Subarbusto de ramos arqueados. 
Apresenta folhas estreitas, em forma de lança, pontiagu-
das e lustrosas, levemente ásperas e com um forte aro-
ma a limão. 
As flores exibem uma coloração entre o roxo e o branco. 
Muito utilizada em preparações culinárias e em infusões.

Vaso

V1L

Origem: Europa

1 m III-VI

0,6 m II-VI

0,6 m  V-VIII

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

2 m V-VII

0,4 m VIII-X

Z 4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Z 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)
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Mentha x piperita - Hortelã-pimenta

Planta herbácea vivaz, rasteira, de folhas macias, lan-
ceoladas e verde-escuras. Com rizomas grossos, tenros 
e arroxeados. 
As flores são agrupadas, de cor purpúrea e aparecem 
no Verão. 
Muito utilizada em preparações culinárias e infusões.

Vaso 

V10,5cm (V0,5L)

Origem: Europa e Norte de África 

0,5 m VI-IX

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Lavandula dentata - Alfazema

Subarbustiva de caule direito e muito ramificada. 
Apresenta folhas verdes, muito suaves, estreitas e quase 
lineares. 
A floração é de cor púrpura-azulada, que aparece na ex-
tremidade de longos pedúnculos.

Vaso

V1L
V2,5L
V5L
V10L

Origem: Europa, Ásia e Norte de África

Lavandula angustifolia ‘Hidcote’ - Alfazema

Arbusto pequeno de folhagem perene. 
As folhas são estreitas, de cor cinza-prateado. 
As flores, de cor violeta e muito aromáticas, surgem no 
período estival, em espigões com 3-4 cm de comprimen-to. 
Ambienta-se aos diferentes tipos de solo, desde que bem 
drenados.

Lavandula angustifólia ‘Alba’ - Alfazema 
branca

Planta aromática de tipo arbustivo, com crescimento ver-
tical. 
As folhas são estreitas e lineares, de cor cinza prateado, 
de onde brotam pináculos de flores brancas, no verão. 
Prefere solos neutros a alcalinos, bem drenados. Uma 
poda anual evita que se torne lenhosa.

Vaso

V1L
V2,5L
V5L
V10L

Vaso

V1L
V2,5L
V5L
V10L

Origem: Europa

Origem: Europa

0,5 - 1 m

0,5 - 1 m

VII-IX

VI-VIII

1 m VI-VIII

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Z 3 (-40,00ºC/-34,50ºC)

Ocimum basilicum ‘Minimum’ - Manjericão

Herbácea anual de caule ereto e muito ramificado. 
As folhas possuem uma coloração verde. 
As flores são pequenas espigas dispostas em ramos ere-
tos, geralmente em grupos de três, brancas e um pouco 
rosadas.

Vaso

V10,5cm (V0,5L)

Origem:  Ásia

0,7 m VII-IX

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)
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Salvia officinalis - Salvia

Planta vivaz, subarbustiva, de caules lenhosos, hastes 
eretas e quadrangulares. 
As folhas são elípticas e rugosas, aveludadas, de tons 
acinzentados e um aroma forte e característico. 
As flores são discretas, azuis a violáceas, agrupadas em 
vértices dispostos de espigas terminais.

Vaso

V10,5cm (V0,5L)
V2,5L

Origem: Medio Oriente

Rosmarinus officinalis ‘Prostratus’ - Alecrim 
rastejante

Subarbusto muito rústico sem grandes exigências quanto 
ao solo. 
Muito ramificado e com hastes lenhosas, de folhas pe-
quenas e finas, muitõ aromáticas, verde-acinzentadas na 
página inferior e verdes brilhantes na superior.
As flores apresentam-se agrupadas em espigas de cor 
azul-violeta. 
Tendência a crescimento pendular.

Vaso 

V10,5cm 
(V0,5L)

V3L
V7,5L

Origem: Mediterrâneo

Rosmarinus repens ‘Burgii’ - Alecrim raste-
jante ‘Burgii’

Subarbusto muito rústico sem grandes exigências quanto ao solo. 
Muito ramificado e com hastes lenhosas, de folhas pe-
quenas e finas, verde-acinzentadas na página inferior e 
verdes brilhantes na superior. Muito aromáticas. 
O seu crescimento é pêndulo, apresentando uma flora-
ção e aroma mais intenso que o Rosmarinus officinalis.

Vaso

V10,5cm 
(V0,5L)

V3L

Origem: Mediterrâneo

Salvia microphylla - Erva-dos-rapazinhos

Herbácea de tronco lenhoso. 
As folhas são pequenas, entre o verde médio a cla-
ro, simples, ovais, triangulares e de margens serradas. 
Comportam um aroma idêntico ao da hortelã. 
As flores são de cor rosa fúcsia e apresentam-se em ca-
chos, pares ou verticiladas, que florescem durante todo o 
ano, mas com maior densidade na primavera. 

Vaso
V2,5L

Origem: Estados Unidos

Salvia nemorosa
Apresenta caules lenhosos, hastes eretas e quadrangu-
lares. 
As folhas são oblongas ou alongadas, ligeiramente pe-
ludas. 
Apresenta muitas flores vistosas azul-violetas, pequenas, 
no final de cada ramo e em forma de espiga. 

Vaso

V2,5L

Origem: Europa

1 m IV-VI e IX-X

0,2 - 1 m IV-VI e IX-X

1 m IV-VIII

Z 6 (-23,30ºC/-12,30ºC)

0,6 m  V-VII

1 m V-VII

Z 6 (-23,30ºC/ -12,30ºC)

Z 6 (-23,30ºC/ -12,30ºC)

Z 6 (-23,30ºC/ -12,30ºC)

Z 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)
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Santolina chamaecyparissus - Santolina

Sub-arbusto arredondado e compacto- Apresenta caules 
lenhosos e uma folhagem verde-acinzenta, densa, inci-
so-dentadas ou penatifendidas com os segmentos afas-
tados, oblongos com indumento e fina. 
A floração ocorre no verão, e as inflorescências asseme-
lham-se a pequenos botões amarelos brilhantes. Apre-
sentam, ainda, um pedúnculo longo. 
Tolerante à seca.

Santolina rosmarinifolia - Marcetão

Arbusto perene que costuma rondar os 60 cm de altura. 
As folhas, finamente dissecadas, são de cor verde. Já as 
flores são amarelas, surgindo em meados do verão. 
Apreciado pelo seu aroma, dá-se bem em zonas solaren-
gas, viradas a sul. 
Prefere solos bem drenados, independentemente da al-
calinidade.

Vaso 

V10,5cm (V0,5L)
V1L

V2,5L

Vaso 

V10,5cm (V0,5L)
V2,5L

Origem: Centro e Oeste da Região Mediterrânica

Origem: Europa Mediterrânica

0,8 m

0,5 - 1 m

VI-VIII

IV-XI

Z 6 (-23,30ºC/-12,30ºC)

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Rosmarinus officinalis - Alecrim

Muito rústico sem grandes exigências quanto ao solo. 
Muito ramificado e com hastes lenhosas, de folhas pe-
quenas e finas, verde-acinzentadas na página inferior e 
verdes brilhantes na superior. 
As flores apresentam-se agrupadas em espigas de cor 
azul-violeta, que florescem quase todo o ano. 

Tolera a seca e a exposição marítima e a poda. Regenera 
a partir de ramos velhos. 

Vaso

V1L
V3L

V7,5L

Origem: Mediterrâneo

Origanum vulgare - Oregão

Planta semi-lenhosa, de caule ereto, e folhas opostas, 
ovais e pontiagudas, de cor verde-escura. 
Muito aromática e de sabor amargo. 
As flores são pequenas, tubulares, róseas a arroxeadas 
e surgem no verão. 
Muito utilizada na culinária.

Origem: Europa e Ásia Ocidental

Petroselinum sativum - Salsa

Herbácea com longos ramos e folhas verdes brilhantes, 
planas, divididas em folíolos também repartidos. 
No verão, a planta emite inflorescências altas do tipo um-
bela, com numerosas flores amarelas a esverdeadas. 
Planta muito aromática. 

Origem: Europa Ocidental e Meridional

0,1 - 0,4 m VII-VIII 

0,5 m VI-IX

0,5 - 1,5 m IV-VI e IX-X

Z 6 (-23,30ºC/-12,30ºC)

Z 7 (-17,70ºC/ -12,30ºC)

Z 6 (-23,30ºC/ -12,30ºC)

Vaso

V10,5cm (V0,5L)

Vaso

V10,5cm (V0,5L)
V2,5L
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Thymus x citriodorus ‘Aurea’ - Tomilho limão

Subarbusto resistente, apresenta folhas verdes escuras, 
ovais ou laceadas. 
Crescimento mais vertical em relação às outras varieda-
des de tomilho. Produz pequenas flores tubulares, rosa 
lavanda, em cachos terminais, no início do verão. 
Muito utilizado em preparações culinárias e infusões.

Vaso

V10.5cm 
(V0,5L)

Origem: Europa

0,5 m VI-VII

Z 6 (-23,30ºC/ -12,30ºC)
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Thymus vulgaris - Tomilho

Arbusto anão, de caules baixos ramificados e lenhosos, 
revestidos de pequenas folhas, lineares e ovais, verde-a-
cinzentadas, muito aromáticas. 
Produz pequenas flores brancas ou rosa, nas pontas do 
caule, no final da primavera e início de verão. 
Muito utilizada na culinária. Também é comum o seu uso 
em infusões.

Vaso

V10.5cm 
(V0,5L)
V2,5L

Origem: Mediterrânico

Senecio cineraria - Cineraria

Herbácea ramificada, densamente, desde a base, de 
folhagem cinza esbranquiçada, recortada e de textura 
aveludada. 
A flor amarela tem a forma de uma margarida. Muito tole-
rante à seca e ao calor.

Vaso

V1L
V3L

Origem:  América do Norte

Sinapis alba - Mostarda

Apresenta um porte ereto e ramificado. De folhagem mui-
to recortada verde-clara brilhante, com 5-15 cm de largu-
ra, e margem dentada. 
As flores são de coloração amarela clara, por vezes, 
branca e aparecem no verão, agrupadas em cachos. 
As sementes são esféricas, irregulares, de cor amarela-
da, com sabor e aroma picante.

Vaso

V1L
V3L

Origem: Europa

Taraxacum officinale - Dente-de-leão

Planta vivaz e herbácea de caule ereto arroxeado e de 
raízes longas. 
Apresenta uma folhagem longa e estreita, densa e sem 
pêlos, de cor verde brilhante. 
As flores são amarelas e aparecem em pequenos pom-
pons. 

Vaso

V10.5 (V0,5L)
V2,5L

Origem: Europa

0,8 m V-IX

0,5 m III-X

0,5 m V-IX

Z 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

Z 6 (-23,30ºC/-12,30ºC)

Z 5 (-28,80ºC/ -23,40ºC)

Z 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

1 m V-IX

HERBÁCEAS 
E 

GRAMÍNEAS
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Carex testacea ‘Prairie Fire’
Gramínea perene, que forma tufos em cascata, que man-
têm a sua cor característica todo o ano: folhas verdes e 
estreitas com ponta laranja brilhante, que se intensifica 
com o sol.
Produz espigas de flores acastanhadas, impercetíveis no 
verão.
Das espécies mais resistentes ao frio, é também resisten-
te à salinidade e à seca. 

Vaso

V2.5L 

Origem: Nova Zelândia 

Deschampsia cespitosa ‘Bronzeschleier’ 
Gramínea compacta, com folhas estreitas, duras e verde-
-escuras e espigas arqueadas, em bronze-claro no verão.
Prefere solos húmidos e férteis para se desenvolver bem. 
Contudo, é bastante resistente à seca por curtos perío-
dos. 
No inverno deve-se cortar para rejuvenescer na prima-
vera. 

Vaso

V2,5L

Origem: Europa

Deschampsia cespitosa ‘Goldtau’
Possui folhas verde-escuras que se vão tornando doura-
do-acastanhadas ao envelhecer.
Apresenta inflorescências tipo plumas, de longa dura-
ção, com até 75cm, castanho-prateadas e verdes, que se 
transformam em tons dourados.
Prefere solos húmidos e férteis para se desenvolver bem. 

Vaso

V2,5L

Origem: Europa

0,3 - 0,6 m V - VII

1 m

Z 7 (-17,70ºC/ -12,30ºC)

Z 6 (-23,30ºC/ -17,80ºC)

Z 7 (-17,70ºC/ -12,30ºC)

1 m
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Carex oshimensis ‘Evergold’
Espécie muito distinta, com folhas estreitas e arqueadas 
de amarelo-creme, marginadas de verde-escuro. Forma 
um tufo denso e largo e prospera em solos húmidos, fér-
teis e bem drenados.
As suas flores aparecem em espiga no topo de pequenas 
hastes, mas com pouca expressão.
Planta graciosa para canteiros e bordaduras.

Vaso

V2.5L 

Origem: Ásia

Agapanthus africanus
Espécie muito rústica e de baixa manutenção. 
Apresenta folhas longas, laminares, de cor verde escura. 
Na primavera surgem inflorescências globosas, de has-
tes longas, com inúmeras flores azuis.

Vaso

V2L  
V5L
V10L 

Origem: África 

Agapanthus africanus ‘Albus’
Espécie muito rústica e de baixa manutenção. 
Apresenta folhas longas, laminares, de cor verde escura. 
Na primavera surgem inflorescências globosas, de has-
tes longas, com inúmeras flores brancas. 

Vaso 

V2L 
V5L
V10L

Origem:  África

Carex buchananii ‘Red Rooster’
Apresenta folhas longas e delgadas, que formam um tufo 
de cor bronze-avermelhado. 
As suas flores aparecem no topo de pequenas hastes, 
mas sem grande expressão.
Pode utilizar-se em contraste com arbustos de folhagem 
verde e/ou conjugado com pedra decorativa. 

Vaso

V2,5L

Origem: Ásia

Carex morrowii ‘Variegata’
Gramínea japonesa, semi-perene, que forma tufos bai-
xos de folhas estreitas, levemente curvadas, brilhantes 
e verdes, adornadas com finas bordas esbranquiçadas.
De meio ao final da primavera, apresenta espigas de flo-
res acastanhadas, discretas, em hastes longas.
Prospera em solos húmidos, férteis e bem drenados. Ex-
celente escolha para iluminar áreas sombreadas.

Vaso 

V2,5L

Origem: Ásia

1 m VI - VIII

0,7 m

0,3 - 0,5 m V - VII

0,3 - 0,4 m

Z 8 (-12,20ºC/ -6,70ºC)

Z 8 (-12,20ºC/ -6,70ºC)

Z 8 (-12,20ºC/ -6,70ºC)

1 m VI - VIII

Z 8 (-12,20ºC/ -6,70ºC)

Z 8 (-12,20ºC/ -6,70ºC)

Bergenia crassifolia
Perene formadora de touceiras, conhecida pelo seu vigor 
e alta resistência ao frio. 
As folhas, dispostas em rosetas, são verdes, brilhantes, 
onduladas e oblongas a arredondadas. 
As flores rosa-púrpura, surgem no inverno até à prima-
vera, em cachos ramificados sobre caules eretos que se 
erguem acima da folhagem. 
Espécie de baixa manutenção, espalha-se através de ri-
zomas e propaga-se por sementes ou por divisão. 

Vaso 

V12cm 
(V0,6L)
V2,5L

Origem:  Sibéria, Mongólia e China

0,3 - 0,6 m   

Z 3 (-40ºC/-34,4ºC)

II-V

Deschampsia flexuosa
Espécie compacta, semi-perene, forma um tufo baixo e 
denso de folhas verdes vibrantes e finas.
Da primavera ao verão, produz massas ondulantes de 
minúsculas panículas emplumadas de tom bronze e flo-
res amareladas que emergem em hastes longas. 
Funciona melhor em solos ricos em matéria orgânica, se-
cos a moderadamente húmidos e bem drenados.
Uma boa planta para naturalização. 

Vaso

V2,5L

Origem: Europa

0,6 - 0,9 m  VI - VII

Z 4 (-34,40ºC/ -28,90ºC)

VI-IX

VII-X
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Miscanthus sinensis ‘Gracillimus’
Gramínea compacta, formadora de touças de folhas 
compridas, retas e arqueadas de cor verde, com nervu-
ras brancas. 
Deslumbrante pelas suas abundantes flores plumosas 
púrpuras que se evidenciam no final do verão. À medida 
que amadurecem, alteram-se, delicadamente, para prata.

Vaso 

V2,5L 
 

Origem:  Ásia

Miscanthus sinensis ‘Morning Light’
Possui um grupo denso de hastes e folhas verticais, de 
textura fina, que lhe confere uma aparência arredonda-
da e esvoaçante. De coloração verde claro e levemente 
esbranquiçada, confere uma tonalidade prateada à dis-
tância. 
Exibe flores plumadas avermelhadas, no início do outo-
no, que mudam para branco prateado à medida que ama-
durecem, permanecendo no inverno. 
Uma das melhores gramíneas para dar cor ao inverno. 
Pode ser usada em bordaduras, sebes naturais e jardins 
costeiros.

Vaso

V2,5L

Origem: Ásia

Miscanthus sinensis ‘Zebrinus’ 
Apresenta uma folhagem variegada, com anéis horizon-
tais, cremes ou amarelo-pálidos, ao longo das folhas li-
neares e arqueadas. No outono, torna-se dourada, antes 
do bronze, no inverno.
Complementa-se com espetaculares plumas cobre-rosa-
das, que emergem no final do verão ou início do outono, 
e se tornam prateadas quando maduras.

Vaso

V2,5L

Origem: Ásia

1,5 m IX- XII

1,5 - 1,8 m

Z 6 (-23,30ºC/ -17,80ºC)

Z 6 (-23,30ºC/ -17,80ºC)

Z 6 (-23,30ºC/ -17,80ºC)

1,5 - 2 m

X-XII

IX-XI
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Espécie de folhas compridas, retas e arqueadas de cor 
verde-azeitona, que ficam alaranjadas no outono e início 
do inverno. 
No verão produz grandes e precoces panículas de flores 
emplumadas, rosa-avermelhadas, que gradualmente se 
tornam rosáceas e finalmente prateadas.

Vaso

V2,5L 

Origem: Ásia

Festuca glauca 
Gramínea ornamental anã e perene, é reconhecida pela 
sua folhagem de coloração azul-acinzentada.  Forma um 
tufo denso de folhas lineares, arqueadas, longas e fina-
mente texturizadas.
No verão produz inflorescências espigadas, com flores 
pequenas, esverdeadas de início, que amadurecem para 
um bronze claro. 
De baixa manutenção e pouco exigente, prospera em so-
los pobres e bem drenados.
Excelente opção para a formação de maciços e borda-
duras.

Vaso 

V1L
V2,5L

Origem: Ásia

Festuca scoparia 
Espécie anã e perene, forma um tufo denso, macio e 
largo de folhas lineares, verde-brilhantes. Caules finos e 
eretos com pequenas inflorescências verde-amareladas, 
com pouca expressão. 
Prefere solos pobres, moderadamente férteis, secos e 
bem drenados e exposição solar total. 
Quando plantada em massa, forma um belo padrão on-
dulado. É frequentemente usada em jardins de estilo ja-
ponês, em jardins de pedra ou em pavimentação.  

Vaso

V2,5L

Origem:  Europa

Helictotrichon sempervirens
Gramínea ornamental que cresce em aglomerados re-
dondos de folhas estreitas, longas e ligeiramente arquea-
das, de coloração verde-pálido com nuances azuladas. 
Semi-perene e de baixa manutenção. Assemelha-se à 
Festuca glauca mas é significativamente maior.
Produz, no verão, pequenas inflorescências verde-azula-
das que se tornam cor de palha.
Resistente à salinidade e tolerante à seca, prefere solos 
secos e bem drenados.

Vaso

V2,5L 

Origem: Europa

Miscanthus sinensis ‘Adagio’
Com crescimento compacto e arredondado, esta planta 
produz folhas estreitas, de textura fina, verdes e ligeira-
mente arqueadas, que ficam laranjas e amarelas no ou-tono.
Flores plumosas em forma de leque emergem, no final do 
verão, tingidas de rosa, transformando-se, gradualmente, 
num branco cremoso no outono.
Bastante versátil, quer como espécime ou agrupado, 
para utilização em prados, áreas naturalizadas ou pe-
riferias de lagos/jardins aquáticos. As flores secas são 
duradouras.

Vaso

V2,5L

Origem: Ásia

0,15 - 0,25 m VI- VII

1 - 1,5 m V - VIII

1 - 1,5 m VIII-X

1,5 m VI-IX

Z 6 (-23,30ºC/ -17,80ºC)

Z 6 (-23,30ºC/ -17,80ºC)

0,2 - 0,3 m

Z 4 (-34,40ºC/ -28,90ºC)

Z 4 (-34,40ºC/ -28,90ºC)

Z 4 (-34,40ºC/ -28,90ºC)

Dichondra repens 
Planta prostrada, rizomatosa e bastante ramificada, de 
textura delicada e densa, formando um tapete.
As folhas são reniformes (em forma de rim) e arredon-
dadas. As cores variam entre o verde-escuro, prateado 
e até mesmo o verde-limão, geralmente, com a página 
inferior prateada. Apresenta pequenas flores solitárias, 
sem relevância ornamental.
Baixa resistência ao pisoteio excessivo.
Melhor comportamento se utilizada em áreas de baixo 
movimento, entre vãos de pedras e escadarias. Também 
pode ser plantada em vasos, como folhagem pendente.

Vaso

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

Origem: Austrália

0,05 - 0,15 m

Z 7 (-17,70ºC/ -12,30ºC)

Euphorbia polychroma
Cresce em formato de cúpula com flores amarelas, den-
sas e achatadas que se podem tornar mais douradas ao 
longo da primavera. No outono a sua folhagem é igual-
mente vistosa. 
Ideal para locais com sol pleno, solos secos a bem drena-
dos e resistente à maioria das pragas.
São excelentes exemplares para canteiros, bordaduras e 
jardins mediterrâneos.

Vaso 

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

Origem: Europa

0,3 - 0,6 m 

Z 4 (-34,4ºC/-28,9ºC)

IV-VI
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Stipa tenuissima
Herbácea de porte ereto e apresentação delicada. Forma 
tufos compactos verticais, que exibem folhas em forma 
de fio, verde-prateadas, que oscilam graciosamente à 
menor brisa. Adquirem um tom dourado no outono.
Durante o verão, apresenta abundantes panículas plumo-
sas, um pouco acima da folhagem. 
Planta ideal para canteiros ou bordaduras e para prados 
naturalizados. Também de adapta bem em vasos. 

Vaso

V1L
V2,5L

Origem: Américas

Pennisetum alopecuroides ‘Moudry’
Gramínea ornamental que forma tufos densos e largos de 
folhas verdes, brilhantes, estreitas, lineares e arqueadas, 
que transitam para amarelo no outono, desbotando para 
bege no inverno.
No final do verão, forma panículas cilíndricas de espigas 
eriçadas, em tom roxo profundo.
Ideal para suavizar as linhas de um jardim, ou para criar 
contraste com outras perenes. Muito eficaz quando plan-
tada com outros tipos de gramíneas de diferentes alturas 
e texturas.

Vaso

V2,5L 
 

Origem:  Ásia

Pennisetum messiacum ‘Red Bunny Tails’
Cultivar que apresenta folhagem estreita e verde, em tufo 
ereto. 
No verão, flores vistosas, macias, rosa-avermelhadas, 
despontam em espigas, semelhantes a “caudas de coe-
lhinho” (como o próprio nome indica), e persistem bem 
até ao outono.

Vaso

V2,5L

Origem: Ásia

Pennisetum setaceum ‘Rubrum’
Planta muito requisitada pela sua cor diferenciada. Esta 
gramínea forma tufos de folhas finas, compridas e ar-
queadas, de coloração púrpura/bordô. 
As flores são plumas, de tom carmesim, no terminal de 
hastes escuras, longas e arqueadas.
Planta tolerante à seca, tem melhor desempenho em so-
los leves, moderadamente férteis e bem drenados. Pode 
ser usada como espécime, proporcionando um efeito 
dramático em grupos, ou em bordaduras, onde fornece 
textura, cor e contraste. 

Vaso

V2,5L

Origem:  África

0,5 - 1 m VII-X

0,5 - 1m

Z 9 (-6,60ºC/ -1,20ºC)

0,5 - 1 m

Z 4 (-34,40ºC/ -28,90ºC)

Z 4 (-34,40ºC/ -28,90ºC)

0,9 - 1,5 m VII-X

Z 8b (-9,40ºC/-6,70ºC)

VI-IX
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Ophiopogon japonicus
Espécie formadora de tufos densos de folhas verde-es-
curas, arqueadas, semelhantes a grama.
Racimos de pequenas flores lilases, emergem, no verão, 
dando lugar a frutos azuis, semelhantes a bagas silves-
tres.
Planta perene, resistente, durável e muito compacta. 
Muito utilizada para adicionar textura ao jardim, em bor-
daduras ou apontamento baixo sob a copa das árvores. 
Combina bem com vários estilos de jardim, especialmen-
te em jardins orientais.

Vaso 

V1L
V2,5L

Origem: Ásia

Ophiopogon planiscapus ‘Nigrescens’
Gramínea anã, reconhecida pela sua folhagem dramáti-
ca. Esta planta forma densos tufos de folhas longas, es-
treitas e recurvadas, de cor púrpura, quase preta.
No verão, pequenas flores branco-rosadas, em forma de 
sino, emergem em hastes escuras antes de dar lugar a 
brilhantes bagas roxas enegrecidas.
Planta perene, resistente e durável, facilmente cultivada 
em solos ricos, húmidos e bem drenados.
Ideal para jardins mediterrâneos, como planta de con-
traste.

Vaso 

V1L 
V2,5L 

Origem:  Ásia

Panicum virgatum ‘Heavy Metal’
Considerada uma das gramíneas mais altas, esta planta 
forma um aglomerado estreito e ereto de folhas azul-acin-
zentadas que se altera para dourado escuro no outono. 
No final do verão, panículas de flores, verde rosadas, de 
textura fina, formam uma nuvem arejada sobre a folha-
gem. 
Apresenta melhor desempenho em solos médios a húmi-
dos e bem drenados.

Vaso

V2,5L 

Origem: Norte da América

Panicum virgatum ‘Shenandoah’
Espécie de porte ereto, compacto e estreito, distingue-se 
pela sua folhagem esverdeada na primavera, que rapi-
damente assume tons vermelhos no início do verão e se 
torna roxo, bordô no início do outono. 
No verão cobre-se por uma profusão de espigas de flores 
rosa-avermelhadas, de textura fina que pairam sobre a 
folhagem com uma nuvem arejada.
Tanto as flores como a folhagem ficam beges no outono 
e persistem até o inverno. 
Excelente escolha junto a lagoas e ribeiras ou em áreas 
naturalizadas.

Vaso

V2,5L

Origem: Norte da América

0,15 - 0,30 m

1,2 - 1,5 m

0,9 - 1,2 m

Z 4 (-34,40ºC/ -28,90ºC)

0,15 - 0,2 m

Z 4 (-34,40ºC/ -28,90ºC)

Z 7 (-17,70ºC/ -12,30ºC)

IX-XII

VII-VIII

Z 6 (-23,30ºC/ -17,80ºC)

IX-X

VII-IX

VII-IX

Ophiopogon jaburan
Espécie de folhas laminares estreitas, longas, coriáceas, 
espessas e recurvadas, surgindo da base da planta e for-
mando tufos verdes.
Inflorescências curtas, em espigas com flores brancas ou 
lilases, em forma de sino, despontam no verão. Após a 
floração surgem os frutos, tipo baga, oblongos, de cor 
azulada. 
Adequado à formação de maciços, como bordaduras ou 
para indicar caminhos e demarcar canteiros.

Vaso

V2,5L

Origem: Ásia

0,2 - 0,4 m VI-IX

Z 7 (-17,70ºC/ -12,30ºC)

Muhlenbergia capillaris
Gramínea perene, conhecida pela sua folhagem e hastes 
verdes, brilhantes, e em forma de fio, que formam um 
aglomerado basal compacto.
No entanto, é na floração outonal que reside toda a sua 
singularidade: assemelhando-se a algodão doce, as 
inflorescências grandes e abertas de cor rosa a verme-
lho-rosado, formam uma nuvem densa de panículas que 
flutua acima da folhagem, do início ao final do outono.
Uma adição graciosa para bordaduras, jardins rochosos 
e costeiros e prados.

Vaso

V2,5L
V5L

Origem: México

0,6 - 0,9 m

Z 6 (-23,30ºC/ -17,80ºC)

IX-XI
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Evolvulus convolvuloides
De porte prostrado ou semi-prostrado, possui uma folha-
gem compacta de folhas pequenas, ovaladas de colora-
ção verde, delimitadas por uma linha branca. 
As flores, também pequenas, apresentam uma coloração 
azulada com o centro branco.
Espécie bastante rústica.

Vaso

V10,5cm (V0,5L)
V2L 

Origem:  América

Cotoneaster dammeri
Espécie vigorosa, muito ramificada, de ramos arqueados 
e horizontais com folhas brilhantes de tom verde-escuro, 
que ficam bronze-avermelhadas no inverno. 
Apresenta pequenas flores, distribuídas pelos ramos, de 
cor branca, seguidas de bagas brilhantes que amadure-
cem, para um vermelho intenso, no outono e persistem 
durante o inverno.
Excelente para cobrir e estabilizar solos. 

Vaso

V1L
V2,5L

Origem: Ásia

Cotoneaster horizontalis
Espécie vigorosa, muito ramificada, de ramos arqueados 
e horizontais, com folhas verde-escuras brilhantes, pe-
quenas e  ovais.
Apresenta flores brancas e pequenas, que aparecem no 
final da primavera. 
Os frutos, em forma de bagas, apresentam uma colora-
ção vermelho brilhante no outono e inverno. 
Excelente para cobrir e estabilizar solos. 

Vaso

V1L
V2,5L 

Origem:  Ásia

Delosperma cooperi
Ideal para jardins quentes e secos, é uma suculenta que 
forma uma cobertura vigorosa e espalhada. Floresce 
continuamente, desde o início do verão até ao outono, 
cobrindo, literalmente, a folhagem verde, longa, estreita 
e carnuda.
Flores vibrantes e profundas de cor rosa-púrpura, seme-
lhantes às margaridas.

Vaso

V1L

Delosperma lineare
Semelhante à Delosperma cooperi, diferindo, no entanto, 
na coloração das flores, que se assumem amarelo-inten-
sas.
Prefere solos profundos, bem drenados, arenosos ou ro-
chosos. Excelente para cobrir solos. 
Ideal para jardins de baixa manutenção.

Vaso

V12cm (V0,6L)
V2,5L 

0,2 - 0,3 m

0,5 m VI-X

1 m

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

V-VI

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

V-VII

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Origem: África do Sul

0,10 - 0,15 m VI - IX

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Origem: África do Sul

0,1 - 0,5 m VI - IX

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

TAPIZANTES
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Vinca minor
Com as mesmas caraterísticas da Vinca major, diferen-
cia-se, no entanto, pelas folhas e flores de menor dimen-
são.
Excelente para controlo da erosão, pois ajuda a manter a 
camada superficial do solo.
As Vincas podem tornar-se invasivas.

Vaso

V9 (V0,4L)
V2L

Origem: Sul da Europa e Ásia

Lysimachia congestiflora
Planta rasteira, muito ramificada e rústica. 
Apresenta folhas opostas arredondadas, de coloração 
verde escura. 
As flores são completas, de cor amarela intensa, inseri-
das uma ou mais na axila das folhas. 
Muito utilizada em infusões.

Vaso 

V12cm 
(V0,6L)

V2L 

Origem:  China

Thymus serpyllum 
Planta anã aromática, de caules lenhosos e constituída 
de pequenas folhas pontiagudas e brilhantes que se tor-
nam bronze no outono. 
Floresce no início do verão, em cachos de pequenas flo-
res rosa-púrpura e muito perfumadas. 
Tolera ventos fortes, mas não tolera exposição marítima.
Usado principalmente como cobertura de solo.

Vaso

V9cm (V0,4L)
V1L

Origem:  Europa, Ásia Ocidental e norte de África

Vinca major
Planta rizomatosa e estolhosa, com ramos floríferos as-
cendentes e ramos não floríferos decumbentes.
As folhas são elípticas com extremidades pontiagudas, 
pecíolo curto e opostas, de cor verde-escuras. 
Possui flores azuis solitárias, na extremidade dos longos 
pedúnculos, nas axilas das folhas.
Cultivada como revestimento e em bordaduras vivazes, 
preferencialmente à sombra. 

Vaso

V9 (V0,4L)
V2L

Origem: Sul da Europa e Ásia

0,2 m V-IX

0,4 - 0,6 m

0,1 - 0,3 m

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

0,05 - 0,1 m VI-IX

Z 7 (-17,70ºC/ -12,30ºC)

Z 7 (-17,70ºC/ -12,30ºC)

III-V

III-V
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Z 4 (-34,40ºC/ -28,90ºC)

VIVAZES
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Aquilegia vulgaris
Planta ornamental, compacta, ereta e vigorosa. 
A coloração da flor varia do azul, violeta, rosa ou amarelo 
e surge no final da primavera até ao verão. A floração 
dura entre 4 a 6 semanas. 
Solos secos não são recomendados. Ideal para compo-
sições com prados, cobertura de solos ou preenchimento 
de espaços entre outras vivazes. 
Planta de curta duração.

Vaso

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

Origem: Europa 

Alchemilla mollis 
Planta que cria um aglomerado de folhas verdes, densas 
e frondosas, dentadas e bastante peludas.
Produz um conjunto de pequenas flores amarelas esver-
deadas, em forma de estrela, que aparecem logo no final 
da primavera até meio do verão.
Utilizada para canteiros, maciços e outros conjuntos de 
herbáceas próximos a caminhos pedonais, bem como 
para cobertura de solo.

Vaso

V9cm (V0,4L)
V2,5L

Origem: Sul da Europa 

Anemone sylvestris
Apresenta flores brancas, perfumadas, em forma de 
‘copo’, com um máximo de 5cm. Surgem isoladas, supor-
tadas sobre um caule de folhagem verde escura. 
Bastante resistente, é comum encontrá-la como cober-
tura de solos, uma vez que se espalha através dos seus rizomas. 
De baixa manutenção, esta espécie suporta solos um 
pouco húmidos, bem drenados e tolera sombra total ou 
parcial. 

Vaso

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

Origem: Ásia e Europa 

Aquilegia alpina
Espécie compacta de flores brilhantes em forma de gor-
ro, que se erguem em caules finos acima da folhagem 
azul esverdeada. Cresce num maciço espesso e ereto. 
Esta espécie é geralmente de curta duração. 
Apresenta melhor desempenho em meia sombra, humi-
dade média e solos bem drenados. 
Uma boa adição em canteiros, bordaduras, hortas, jar-
dins de sombra e áreas naturalizadas.

Vaso

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

Origem:  Europa, Alpes

Aquilegia caerulea
Espécie muito conhecida pelas suas grandes flores bi-
colores. 
Apresenta flores com pétalas branco-creme e sépalas e 
esporas azuis-violetas, com estames amarelos no centro, 
que adicionam uma terceira cor. As flores elevam-se aci-
ma da folhagem fina e verde-acinzentada, entre o final da 
primavera e o início do verão. 
Apresenta melhor desempenho em humidade média e 
solos bem drenados.

Vaso

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

Origem: México

0,15 - 0,2 m VI-VIII

0,3 - 0,6 m 

Z 4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

0,3 - 0,6 m 

0,3 - 0,9 m 

Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Z 4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

0,3 - 0,6 m V-VII

Z 3 (-40ºC/-34,4ºC)

Z 3 (-40ºC/-34,4ºC)

V-VII

IV-VII

IV-VII
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Achillea tomentosa 
Espécie de crescimento baixo e prostrado, frequente-
mente usada como cobertura de solo.
Apresenta flores amarelas que florescem do final da pri-
mavera ao início do outono. A folhagem é constituída por 
numerosas folhas pequenas, linear-lanceoladas, profun-
damente dissecadas, verde-acinzentadas e aromáticas.
Prospera em solos secos, arenosos e bem drenados.

Vaso

V9cm (V0,4L)
V1L

V2,5L

Origem:   Euroásia 

Acanthus mollis
Espécie semi-persistente, robusta e vigorosa, apresenta 
folhas grandes, brilhantes de tom verde escuro.
No verão, surgem espigas eretas de onde brotam flores 
brancas com brácteas púrpuras escuras.
Prefere locais um pouco húmidos. Pode ser encontrada, 
espontaneamente, em orlas e clareiras de bosques, e em 
margens de linhas de água.

Vaso 

V12cm (V0,6L)
V2,5L

Origem: Sul da Europa, Noroeste de África

Acanthus spinosus
Produz cachos altos com flores brancas e brácteas púr-
puras escuras, que aparecem no final da primavera. 
As folhas são verdes escuras brilhantes e arqueadas, 
mas espinhosas. 
Cresce e tolera todo o tipo de solos desde que sejam 
bem drenados. 

Vaso 

V12cm (V0,6L)
V2,5L

Origem:  Mediterrâneo

Achillea millefolium 
Flor silvestre perene, que produz, em abundância, ca-
chos achatados repletos de 20-25 flores branco-creme. 
Nascem em caules altos, no topo da folhagem, densa e 
aromática. As folhas são verdes e encontram-se dispos-
tas em ‘tufos’.
Prospera em pleno sol e solos bem drenados. É uma 
planta importante para mixed borders, jardins de casas 
de campo, prados, jardins costeiros e como flor de corte.

Vaso

V9cm (V0,4L)
V1L

V2,5L

Origem: Europa e Ásia Ocidental

Achillea sibirica 
Vivaz de porte ereto, com folhagem densa, de folhas pro-
fundamente dentadas e lanceoladas. 
As flores aparecem em umbelas, em tom rosa suave, 
com estames amarelos, no início do verão ao início do 
outono. 
Prospera em pleno sol e solos bem drenados. É uma 
planta importante para mixed borders, jardins de casas 
de campo, prados, jardins costeiros e como flor de corte.

Vaso

V9cm (V0,4L)
V1L

V2,5L

Origem: Sibéria

0,7 - 1,5 m 

0,6 - 0,9 m 

0,3 - 0,6 m 

0,15 - 0,2 m VI-VIII

Z 5 (-28,90ºC/-23,30ºC)

0,7 - 1,5 m 

Z 3 (-40ºC/-34,4ºC)

Z 7 (-18,80ºC/-12,20ºC)

VI-VIII

Z 5 (-28,90ºC/-23,30ºC)

VI-IX

VI-XI

VI-IX

Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)
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Astilbe japonica hybrido
Planta herbácea perene que cresce em aglomerados de 
longa duração. 
Esta espécie, consoante os híbridos, podem apresentar 
variação na cor das inflorescências, entre o branco, o 
rosa, o púrpura e o violeta.  
Tolerante à seca e à exposição solar desde que não seja 
em excesso. 

Vaso

V12cm (V0,6L)
V2,5L

Origem: China e Japão

Aster dumosus
Planta ornamental que forma um aglomerado de folhas 
verdes escuras e estreitas, com flores muito semelhantes 
às margaridas. 
As flores têm cerca de 5cm de largura e variam entre  o 
azul-lavanda, rosa pálidoe violeta. O centro é amarelo. 
Resistente ao frio, floresce no fim do verão até finais do 
outono. 

Vaso 

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

Origem: América do Norte

Aster novae angliae
Planta ornamental que forma um aglomerado de folhas 
verdes escuras e estreitas, com flores muito semelhantes 
às margaridas. 
As flores têm cerca de 5cm de largura e coloração desde 
o rosa pálido, ao violeta. Possui centro amarelo. 
Resistente às temperaturas muito baixas.

Vaso

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

Origem: América do Norte

Asteriscus maritimus
Planta compacta de baixa propagação. 
Apresenta pequenas folhas verdes, peludas e ásperas. 
Flores do estilo “margarida”, de cor amarela a dourado. 
Passível de ser encontrada na proximidade de zonas lito-
rais e em rochedos marítimos.  
A flor surge na primavera e dura até ao verão. Pode surgir 
pontualmente durante outras alturas do ano. 
Tem preferência por locais de sol pleno, solos bem drena-
dos. Tolera rega moderada. 

Vaso

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

Origem:  Canárias, Sul de Portugal e leste da Grécia

Astilbe chinensis
Muito florífera, esta espécie forma touceiras compactas 
de folhas levemente marmorizadas, compostas e forte-
mente recortadas, de onde se elevam flores exuberantes, 
agrupadas em plumas densas, que se abrem em suces-
são para uma exibição floral duradoura. 
Cresce de forma vigorosa de sombra parcial a sombra 
total, em solo organicamente rico e bem drenado.
Tolerante à seca e à exposição solar, desde que não seja 
em excesso, contudo, o solo nunca deverá secar.

Vaso

V12cm (V0,6L)
V2,5L

Origem: China e Japão

0,3 - 0,9 m   VIII-X

0,3 - 0,9 m  

Z 8 (-12.2ºC/-6.7ºC)

0,45 - 0,9 m 

0,45 - 0,9 m 

Z 4 (-34,4ºC/-28,9ºC)

Z 4 (-34,4ºC/-28,9ºC)

0,15 - 0,2 m  V-VIII

Z 4 (-34,4ºC/-28,9ºC)

Z 4 (-34,4ºC/-28,9ºC)

IX-X

VII-IX

VII-IX
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Aster alpinus 
Apresenta folhas verdes escuras e estreitas e flores mui-
to semelhantes às margaridas.
As flores têm cerca de 5cm de largura, variam entre o 
azul e o violeta, com centro amarelo, e surgem do final da 
primavera até meados do verão. 
Altamente resistente ao frio e ás geadas, esta herbácea 
perene prospera em sol pleno, solos moderadamente fér-
teis, de humidade média e bem drenados.

Vaso

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

Origem:  Europa, América do Norte

Arctotis fastuosa
Planta anual de pequenos conjuntos arbustivos de flores 
de 10cm, de cores vibrantes e com o centro castanho.
As folhas lobadas estão cobertas em ambos os lados, 
com pelos brancos a darem lugar a uma cor verde-acin-
zentada e clara. 
Aguenta ambientes secos, em épocas de mais sombra. 
Já ao final do dia, as flores fecham, mas abrem novamen-
te com o aparecimento de sol e de calor.

Vaso 

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

Origem: Namíbia e África do Sul

Arctotis hybridus
De porte, comportamento e necessidades idênticas à es-
pécie tipo, esta variedade híbrida distingue-se pela maior 
diversidade de cores e tamanhos das flores, apresentan-
do também a característica da flot frchar-se na presenta 
de pouca luz.  

Resistente a pragas e doenças, é adequada para borda-
duras, rock gardens ou para plantar em vasos e floreiras. 

Vaso 

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

Origem:  Namíbia e África do Sul

Armeria maritima 
Planta perene e compacta, que cresce em pequenos 
tufos de folhas finas de onde brotam pequenas flores 
de cor rosa a lavanda (ou ás vezes brancas), de forma 
arredondada no topo de caules que se elevam acima da 
folhagem. 
Muito resistente, cresce em zonas arenosas e/ou dunas 
marítimas. Prefere sol pleno, solos inférteis, secos e bem 
drenados. 

Vaso

V9cm (V0,4L)
V1L

V2,5L

Origem: Europa, América do Norte

Asclepias curassavica 
Planta vigorosa, subarbustiva, com folhas lanceoladas e 
aglomerados de flores laranja-avermelhadas, adornados 
por pequenos apontamentos, em forma de capuz amare-
lados. Floração de longa duração.
Prefere solos ricos, bem drenados e climas húmidos.
Excelente fonte de néctar, atrai todo o tipo de borboletas, 
abelhas e outros insetos polinizadores. 

Vaso

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

Origem: América do Sul

0,2 - 0,4 m 

0,15 - 0,3 m 

0,6 - 0,9 m 

0,15 - 0,3 m V-VII

Z 9 (-6,7ºC/-1,1ºC)

0,2 - 0,4 m  

Z 3 (-40ºC/-34,4ºC)

V-IX

V-IX

V-VII

VII-IX

Z 4 (-34,4ºC/-28,9ºC)

Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)
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Dendranthema grandiflorum 
De porte herbáceo, esta planta é de curta duração pois as 
suas flores duram 3 a 4 semanas no inverno. 
Prefere luz indireta, solos húmidos e ricos em nutrientes. 
Excelentes para flor de corte, para proximidade às casas, 
jardins de inverno, ou na proximidade a outras herbáceas. 

Vaso

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

Origem: China

Chrysanthemum leucanthemum
Vivaz de folhas em roseta basal e margens inteiras ou 
dentadas.
As flores são pequenas e brancas, de centro amarelo.
Excelente solução para atrair abelhas e borboletas uma 
vez que é bastante vigorosa e exuberante. 
Adapta-se ao frio. Ideal para canteiros, maciços arbusti-
vos e na proximidade de prados. 

Vaso 

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

Origem: Europa

Cuphea hyssopifolia
Planta composta, lenhosa, de porte arbustivo e de bai-
xa manutenção, muito conhecida pela sua profusão de 
flores.
Estas podem ser brancas ou roxas e as suas folhas muito 
pequenas e escuras.  
Excelentes para canteiros densos, bordaduras ou em 
conjunto com urzes, uma vez que são muito semelhan-
tes. 

Vaso

V1L
V2,5L

Origem: América do Sul

Cuphea melvilla
Planta perene muito ramificada e de caules lenhosos. 
Apresenta folhas verde escuras, elípticas com margens 
inteiras. 
As suas flores são grandes, tubulares e laranjas ou ama-
relas, com as pontas esverdeadas. São muito atraentes a 
insetos polinizadores. 
Prefere solos húmidos, férteis e bem drenados. 

Vaso

V1L

Origem:  América do Sul

Delphinium hybridum ‘Pacific’
Planta atrativa, de porte florístico, em forma de torre e 
com grande variedade de cores.
Bastante imponente, é um excelente complemento para 
jardins de cor, jardins de campo, proximidade a prados e 
são excelentes plantas de corte. 
Cresce em todo o tipo de solos e em sol pleno. 

Vaso

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

Origem: América do Sul

0,6 - 0,9 m IV-IX

0,3 - 0,6 m 

Z 5 (-28.9ºC/-23,3ºC)

0,75 – 1,5 m 

0,5 - 1 m  

Z 5 (-28.9ºC/-23,3ºC)

Z 5 (-28.9ºC/-23,3ºC)

0,6 m  IV-VII

Z 5 (-28.9ºC/-23,3ºC)

Z 5 (-28.9ºC/-23,3ºC)

IV-VII

VI-VII

IV-IX
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Chrysanthemum coccineum 
Espécie hermafrodita e muito polinizada por insetos. 
A melhor floração acontece em sol pleno, solo fértil e bem 
drenado. Apresenta todo o tipo de cores, à exceção do 
azul.
Para manter a sua estrutura é importante proteger dos 
ventos fortes. 
Para manter a sua estrutura é importante protegê-la dos 
ventos fortes.

Vaso

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

Origem:  China Ocidental

Aurinia saxatilis 
Espécie de baixo crescimento que produz massas de 
flores amarelas brilhantes, em exposição, na primavera. 
O contraste das flores, com a folhagem cinza-esverdea-
da, é particularmente apreciado. 
Indicada para a utilização em rock gardens, em cascata 
nas bordaduras de canteiros elevados ou como cobertura 
de solo. É uma planta tolerante à seca, que prefere solos 
secos, médios a arenosos e bem drenados. 

Vaso 

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

Origem: Ásia, Europa

Ceratostigma plumbaginoides
Espécie que se espalha através dos seus rizomas para 
formar uma cobertura de solo uniforme. 
Apresenta folhas ovais, brilhantes, verdes que se tornam 
vermelhas no outono. 
A sua atrativa floração pequena, de tom azul, aparece 
acima das folhas com cerca de 2cm e floresce durante 
semanas.
Tem dificuldade em resistir a invernos mais rigorosos 
sendo importante proteger-la das geadas. 

Vaso

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

Origem: China Ocidental

Chrysanthemum articum
Vivaz parecida com as margaridas, muito compacta e 
arbustiva. 
Floresce através de multicaules cobertos de flores de di-
ferentes cores. Varia do branco, rosa à púrpura. A melhor 
floração acontece em sol pleno, e em solo fértil e bem 
drenado. 
Para manter a sua estrutura é importante protegê-la dos 
ventos fortes. Propaga-se facilmente e é uma boa opção 
para flores de corte.  

Vaso

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

Origem: China Ocidental

0,15 - 0,3 m 

0,2 - 0,3 m 

0,2 - 0,3 m 

0,6 - 0,8 m VI-VII

Z 5 (-28.9ºC/-23,3ºC)

Z 5 (-28.9ºC/-23,3ºC)

Z 3 (-40ºC/-34,4ºC)

III-VI

VI-IX

VI-VII

Z 5 (-28.9ºC/-23,3ºC)

Dianthus caryophyllus
Cravo de flores dobradas com bordas recortadas e de 
variadíssimas cores: branco, rosa, vermelho, amarelo e 
mistura de várias. 
Deve ser cultivada em solo fértil e bem drenado. 
Não consegue crescer em sombra total. Excelente exem-
plar para flor de corte, bordaduras, maciços, canteiros.

Vaso 

V10.5cm 
(V0,5L)

Origem: Europa

0,4 - 0,8 m  

Z 3 (-40ºC/-34,4ºC)

VI-VIII 
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Gentiana acaulis 
Planta alpina, que se espalha de forma lenta. De folha 
verde, elítica e brilhante. Mesmo por cima das folhas sur-
ge a floração solitária, em tom azul vivo, em formato de 
trombeta.
Melhor desempenho em sol pleno ou meia sombra, com 
solo húmido e bem drenado. 
Ideal para cobertura de solos, bordaduras pequenas e 
rock gardens.

Vaso 

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

Origem:  Europa

Echinops ritro
Apresenta folhas espinhosas largas e com uma floração 
arredondada de cor azul claro a azul escuro. Depois de 
secar, a planta continua interessante pelo seu porte vigo-
roso e imponente. 
Ideal em ambientes de sol pleno, solos bem drenados e 
por norma todo o tipo de solos. 
Excelentes herbáceas para bordaduras, canteiros, jar-
dins mais naturais, costeiros ou de pontuação de forma a 
atribuir altura ao jardim. 

Vaso 

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

Origem: Europa

Gazania hybrida
Herbácea vivaz cuja flor pode atingir os 20-40cm. 
As suas folhas são verde-escuras na página superior e 
prateadas na página inferior. 
Este híbrido apresenta várias cores como amarelo, laran-
ja, vermelho sendo a sua época de maior floração  na 
Primavera e no Verão. 
Prefere solos drenados e locais em sol pleno. As flores 
fecham quando não há sol.

Vaso 

V10,5cm (V0,5L)
V12cm (V0,6L)

V2,5L

Origem:  América do Sul

Gazania rigens
As suas folhas são verde-escuras na página superior e 
prateadas na página inferior. 
Apresenta várias cores como amarelo, laranja, vermelho 
sendo a sua época de maior floração na Primavera e Ve-
rão. Contudo, florescem quase todo o ano. 
Muito rústica e de fácil manutenção. 

Vaso 

V10,5cm (V0,5L)
V12cm (V0,6L)

V2,5L

Origem: Africa do Sul

0,3 - 0,6 m  V-IX

Z 8 (-12,2ºC/-6,7ºC)

0,2 - 0,4 m  

0,2 - 0,4 m   

Z 3 (-40ºC/-34,4ºC)

0,2 - 0,4 m III-VII

Z 8 (-12,2ºC/-6,7ºC)

Z 8 (-12,2ºC/-6,7ºC)

III-VII

III-VII
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Dicentra formosa 
Planta de rápido cobrimento do solo graças aos seus ri-
zomas. 
Apresenta folhas verde-acinzentadas e floração penden-
te, em formato de coração, que varia do rosa, vermelho 
ao branco. 
Floresce no início da primavera.
Tolerante à sombra total, mas tende a florir menos. 

Vaso 

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

Origem:  América do Norte

Dianthus deltoides
Cravo de flores singelas, rosa a púrpura, sendo possível 
encontrar branco. 
Folhas verdes, lanceoladas, escuras e achatadas. No fi-
nal da floração, as folhas mantêm-se o ano todo desde 
que as condições sejam favoráveis. Para isso deve ser 
cultivada em solo fértil e bem drenado. 
Tolera meia sombra, de final do dia, principalmente em 
climas mais quentes. 

Vaso  

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

Origem:  Europa

Dianthus grationapolitanus
Persistente ou semi-perene. 
As folhas lineares são verdes, prateadas, mais ou menos 
cinza-azuladas ou verde-acinzentadas. 
As flores são simples ou duplas, com pétalas dentadas 
de cor rosa com o centro vermelho, muito perfumadas. 
Baixa manutenção. 

Vaso 

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

Origem: Europa

Dianthus plumarius
Cravo de formato compacto, bastante elegante, de flora-
ção rosa, púrpura e branco e de folhas verdes acinzen-
tadas. 
Excelente planta para zonas solarengas.
Ideal para canteiros, bordaduras e cobertura de solos. 
Conhecida também como flor de corte. 

Vaso 

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

Origem: Europa

0,3 m 

0,3 - 0,6 m  

0,3 - 0,6 m V-IX

Z 3 (-40ºC/-34,4ºC)

0,15 - 0,3 m 

Z 3 (-40ºC/-34,4ºC)

Z 3 (-40ºC/-34,4ºC)

VI-IX

V-VI

V-VII

Z 3 (-40ºC/-34,4ºC)

Hosta decorata
Planta rizomatosa, que forma maciços baixos de folhas 
grandes, oblongas a arredondadas, verdes escuras, de 
margens onduladas, adornadas por uma faixa estreita 
marginal de tom branco. 
As flores, quando surgem, são roxas, em forma de sino e 
florescem próximo do verão.
Facilmente cultivada em solos húmidos e bem drenados.
Excelente complemento para jardins de sombra.

Vaso  

V9cm (V0,4L)
V1L

Origem: Ásia

Hosta hybrida ventricosa
Planta rizomatosa, f rma maciços baixos de folhas verde 
escuras, lisas, brilhantes e largas. As flores, quando sur-
gem, são roxas, em forma de sino e florescem próximo, do verão. 
Não tolera solos secos e são um excelente complemen-
to para jardins de sombra, criação de grupos e maciços 
verdes em ambientes húmidos, como bordaduras de 
sombra.

Vaso  

V9cm (V0,4L)
V1L

Origem:  China e Coreia do Norte

0,5 - 0,9 m  

0,5 - 0,9 m   

Z 3 (-40ºC/-34,4ºC)

V-VIII

Z 3 (-40ºC/-34,4ºC)

V-VIII
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Lobelia cardinalis
Herbácea de porte vertical, formadora de touceiras. Esta 
planta ostenta uma profusão de espigas, de flores densa-
mente concentradas, de cor vermelho brilhante, do meio 
do verão ao início do outono. 
Espécie de longa duração, tem melhor desempenho em 
locais ensolarados ou em meia sombra, com solos férteis 
e bem drenados.
De baixa manutenção, são ideais para vasos, jardins 
mais naturais e prados.

Vaso 

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

Origem:  América central

Leonotis leonurus
Arbusto semi-perene, ereto e de flores laranjas. 
Floresce no final da primavera até ao outono. Folhas ver-
des escuras, lanceoladas. 
Bastante resistente a todo o tipo de intempéries.
Um bom complemento para jardins mediterrâneos, can-
teiros e vasos grandes.

Vaso  

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

Origem: África Oriental

Ligularia dentata desdemona
Planta robusta, de folhagem larga e redonda, de cor ver-
de na página superior, e arroxeada na página inferior. 
De meio do verão até inícios do outono, a planta apre-
senta uma haste avermelhada que sobressai com um 
conjunto de flores laranja-amareladas brilhantes. 
Pode ser plantada para criar maciços grandes, na proxi-
midade a lagos ou cursos de água e bordaduras.

Vaso 

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

Origem: África Oriental

Liriope muscari
Planta que se forma em ‘tufo’, com raízes tuberosas e 
folhas arqueadas, verde escuras e bastante atrativas. 
As flores são pequenas espigas eretas, de cor roxo-viole-
ta que surgem, acima das folhas, no fim do verão. 
Resistente ao solo medianamente húmido, bem drenado 
e fértil. 
Excelente para jardins de meia sombra ou sombra total, 
em bordaduras, na proximidade a caminhos ou para cria-
ção de pequenos maciços arbustivos. 

Vaso 

V1L
V2,5L

Origem: China, Taiwan, Japão

1,20 - 1,8 m VII-X

0,6 - 0,9 m  

0,3 - 0,6 m   

0,3 - 0,6 m   

Z 8 (-12,2ºC/-6,7ºC)

Z 4 (-34,4ºC/-28,9ºC)

Z 5 (-28,90ºC/-23,30ºC)

Z 5 (-28,90ºC/-23,30ºC)

VI-VIII

VIII-XI

VIII-XI
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Lamium galeobdolon 
Espécie que se espalha através dos seus rizomas subter-
râneos, dispersando-se rapidamente. 
Ideal para todo o tipo de solos, bem drenados e em meia 
sombra. para que seja possível o aparecimento de uma 
floração dourada a amarelada, em formato de campa-inha. 
Excelente para cobertura de solo.

Vaso 

V9cm(V0,4L)
V12cm (V0,6L)

Origem:  Europa e Oeste da Ásia

Hosta sieboldiana ‘Elegans’
Variedade com folhas grandes e largas, em forma de 
coração, verde-acinzentadas, com uma textura bastante 
marcada e enrugada.
Cria grandes maciços e, no final da primavera até meio 
do verão, surgem flores, num caule ereto, tipo sino, de 
cor branca-arroxeada .
Cresce de forma vigorosa em locais de sombra ou meia 
sombra, solos ricos e húmidos e bem drenados.

Vaso 

V9cm (V0,4L)
V1L

Origem: Japão

Kniphofia uvaria ‘Grandiflora’
Variedade muito vigorosa, de folhas verdes longas e es-
treitas. Lança hastes densas, com pequenas flores tubu-
lares, de cor vermelho-alaranjada, que se tornam amare-
las ao longo dos anos. 
Ideal para solos férteis, pouco húmidos e ricos. 
Prospera melhor em sol pleno e tolera meia sombra.
Importante protegê-la do frio e vento rigoroso. 

Vaso 

V9cm (V0,4L)
V2,5L

Origem: África Oriental

0,5 - 0,9 m  

0,5 - 0,9 m    

0,25 - 0,5 m   IV-VII

Z 4 (-34,4ºC/-28,9ºC)

Z 3 (-40ºC/-34,4ºC)

VI-VII

VI-VII

Z 4 (-34,4ºC/-28,9ºC)

Lupinus polyphyllus ‘Minarette’
Herbácea perene muito vistosa, que ostenta grandes fo-
lhas verdes-escuras, palmadas, e aglomerados alonga-
dos e densos, com flores de diversas cores: azuis, rosa, 
amarelas, creme, bordô, roxas e bicolores. 
As flores nascem em caules robustos e ascendentes, aci-
ma da folhagem, durante a primavera. 
Planta de baixa manutenção.

Vaso 

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

Origem: América do Norte

0,5 m  

Z 4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

IV-VI

Lychnis chalcedonica
Herbácea perene de folhagem verde brilhante, com has-
tes altas encimadas por grandes cachos redondos e den-
samente compactos, de flores escarlates brilhantes. 
De baixa manutenção, são ideais para jardins naturais 
e prados.

Vaso

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

Origem:  Europa oriental

Nepeta racemosa
Planta perene, de hastes ascendentes e eretas, coberta 
nas pontas de flores brancas, azuis ou roxas, mantidas 
acima de uma folhagem verde-acinzentada fortemente 
aromática. 
De baixa manutenção e muito versátil, pode ser usada 
em vasos, em jardins mais naturais, em prados, em can-
teiros, em caminhos e até como cobertura de solo.

Vaso

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

V2,5L

Origem: Sudoeste da Ásia

0,5 m

0, 9 m 

Z 8 (-12.2ºC/-6.7ºC)

Z 3 (-40ºC/-34,4ºC)

VI-VII

VII-X



182 183

V
IV

A
ZE

S
Pelargonium zonale
Planta de caules suculentos, peludos quando jovens que 
se vão tornando lenhosos com a idade. 
As folhas são reniformes e pecioladas, com um diâmetro 
médio de 5 a 8 cm. 
As flores, individuais e em forma de umbela, apresentam 
pétalas estreitas que podem apresentar-se em diferentes 
cores.

Vaso 

V12cm (V0,6L)
V2,5L

Origem:  África do Sul

Osteospermum ecklonis
Apresenta uma folhagem verde-acinzentada, aromáticas, 
de até 10cm de comprimento, que pode ser linear oblon-
ga, elíptica ou em forma de lança, e inteira, parcial ou 
totalmente dentada. 
As suas flores são muito vistosas, semelhantes à marga-
rida, com 5-8cm de diâmetro, de coloração roxa a azu-
lada. 
Pode tornar-se invasiva.

Vaso 

V1L
V2,5L

Origem: África, África do Sul

Paeonia lactiflora
Herbácea perene, com folhas lanceoladas, com 7-10 cm. 
As flores, nos extremos das hastes, brotam mais tarde 
que todas as outras da espécie de Peónias, acabando 
por durar mais tempo. 
Existem inúmeras variedades de cores e formas.
Preferência por solos que não sejam demasiados expos-
tos e alcalinos.

Vaso 

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

V2,5L

Origem: China

Pelargonium peltatum
Planta perene, com folhas carnudas verdes e brilhantes. 
As flores, simples ou duplas, aparecem em grupos, e po-
dem apresentar-se nas tonalidades de vermelho, rosa, 
lavanda ou branco. Adornado com lóbulos pontiagudos. 
Tolerante à seca.

Vaso 

V12cm (V0,6L)
V2,5L

Origem: África do Sul

0,9 m VI-IX

1 m  

0,6 m  

1 m 

Z 3 (-40ºC/-34,4ºC)

Z 7 (-18,80ºC/-12,20ºC)

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

IV-VIII

IV-VII

IV-VII
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Oenothera speciosa 
Herbácea silvestre, muito vigorosa e vistosa. 
Apresenta hastes eretas e extensas, com folhas oblon-
gas a lanceoladas, dentadas e verdes.  
Apreciada pelas suas flores brancas rosa pálido, perfu-
madas, em forma de tigela, com estigmas brancos bri-
lhantes e de centro amarelo. 
Muito utilizada para cobertura de solos, mas cuidado que 
pode ser invasiva. 

Vaso 

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

Origem:  México

Nepeta x faassenii
Herbácea perene e compacta, que forma um denso aglo-
merado de pequenas folhas aromáticas verde-acinzen-
tadas. 
A folhagem é composta por caules ramificados, cobertos, 
nas pontas, por flores de tonalidade arroxeada. 
De baixa manutenção, tolerante á seca e muito versátil.

Vaso 

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

V2,5L

Origem: África, Ásia, Europa

0,5 m 

0,5 m VII-X

Z 9 (-6,7ºC/-1,1ºC)

VI-VIII

Z 9 (-6,7ºC/-1,1ºC)

Physostegia virginiana
Planta perene ereta que ostenta densos espinhos de  flo-
res tubulares, de cor rosa a lilás pálido. Floresce de baixo 
para cima em cada haste. 
As hastes são rígidas e quadradas, revestidas com fo-
lhas estreitas, em forma de lança. 
Cresce e espalha-se por rizomas rasos, mas é de fácil 
controlo. 
Tolera solos húmidos e com alguma sombra.

Vaso  

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

Origem: América do Norte

Polygonum affine
Semi-perene, ostenta hastes com cerca de 8cm de com-
primento, repleta de flores minúsculas durante uma longa 
temporada. As flores nascem por cima das folhas elípti-
cas a lanceoladas, verde escuras. 
Muito versátil. 
Embora tolerante à seca, esta planta prefere solos húmi-
dos e férteis. 

Vaso 

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

Origem:  Himalaia

0,9 m

0,6 m

Z 9 (-6,7ºC/-1,1ºC)

VII-VIII

Z 8 (-12.2ºC/-6.7ºC)

VII-IX

Potentilla nepalensis
Herbácea perene que forma um aglomerado de folhas 
verdes brilhantes, compostas por 5 folhetos largos. 
No verão, produz cachos soltos de flores, em forma de 
taça, vermelho escuro ou rosa escuro, com 5 pétalas em 
forma de coração, que cobrem a folhagem.
Tem melhor desempenho em solos pobres a moderada-
mente férteis e bem drenados. 

Vaso 

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

Origem: Himalaia

Pulsatilla vulgaris
Espécie de floração precoce, que apresenta uma 
profusão de flores grandes no início da primavera. 
As flores são em forma de sino, em tons de azul e 
roxo, e apresentam, no centro, estames de um amarelo 
contrastante. 
A folhagem emerge no início da primavera, com aspeto 
sedoso, em tom verde e permanece durante a estação 
de crescimento.

Vaso 

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

Origem: Centro e norte da Europa e das Ilhas Britânicas

0,3 - 0,6 m

0,5 m

Z 4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

Z 7 (-18,80ºC/-12,20ºC)

VI-IX

III-VI
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Silene maritima
As folhas são pequenas, verde-acinzentadas e formam 
um aglomerado denso que morre nos meses de inverno, 
reaparecendo na primavera. 
As flores grandes e brancas, permanecem durante a pri-
mavera.
Resistente à salinidade, cresce em solos arenosos e du-
nas marítimas. 

Vaso 

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

Origem:  Reino Unido

Salvia lyrata
Planta perene e estritamente ereta e peluda. 
As folhas têm origem na base do caule e são profunda-
mente trilobadas, com algumas folhas simples mais aci-
ma no caule.  
As flores são tubulares, de azul claro a violeta e estão 
dispostas em espirais ao redor do caule, formando uma 
ponta interrompida terminal. 

Vaso

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

Origem: Estados Unidos

Salvia roemeriana
Planta pequena e perene, floresce abundantemente no 
início da primavera, permanecendo por alguns meses. 
As flores vermelhas, nascem no topo de uma roseta ave-
ludada de folhas arredondadas e aromáticas.

Vaso 

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

Origem: Texas

Saponaria x olivana
Possui caules curtos e delgados, de crescimento com-
pacto e denso. 
As folhas são inteiras, verdes escuras, suavemente arre-
dondadas e lisas nas pontas.
As flores pequenas e simples, apresentam uma colora-
ção rosa brilhante. 
Excelente para rock gardens, canteiros, prados ou como 
companhia com outras herbáceas e vivazes. 

Vaso 

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

Origem:  Europa

Sidalcea ‘Rosy Gem’
Herbácea silvestre que ostenta espigões de flores com 
5cm de largura. 
As flores nascem ao longo de caules eretos, acima de um 
aglomerado de folhas arredondadas e rasas verde-escu-
ras, com lóbulos palmatosos e carnudos. 
Excelentes para flores de corte. 

Vaso 

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

Origem: Califórnia

0,6 m III-VI

0,6 m

Z 4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

1 m

0,2 m

Z 5 (-28,90ºC/-23,30ºC)

Z 7 (-18,80ºC/-12,20ºC)

0,2 m V-VII

Z 5 (-28,90ºC/-23,30ºC)

Z 3 (-40ºC/-34,4ºC)

III-VII

VI-VII

IV-VI
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Rodgersia pinnata
Planta perene, robusta, com um rizoma espesso e ras-
tejante. Contém hastes baixas, mas com ramificações 
altas. 
Apresenta folhas divididas e com veios fortes e pinados.
As flores têm cerca de 5mm de diâmetro e são brancas, 
rosa claro ou avermelhadas. 

Vaso

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

Origem:  Oeste da China

1 m IV-VIII

Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Silene viscaria
Apresenta folhas simples, opostas, lanceoladas e verde-
-escuras.
Inflorescências em forma de espinhos, com inúmeras flo-
res rosa-púrpura, no início e no meio do verão.
Mostra melhor desenvolvimento em sol pleno e solos mo-
deradamente húmidos. 

Vaso  

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

Origem: Europa e Ásia Ocidental

0,3 m

Z 3 (-40ºC/-34,4ºC)

VI-VII

Veronica longifolia ‘Sceneries’
Planta herbácea perene, de longa floração e de baixa 
manutenção.
Apresenta folhas pontiagudas, em forma de lança, de cor 
verde escura, e uma floração abundante, com flores em 
espigas pontiagudas, repletas de pequenas flores tubula-
res de tons brancos.
Cresce em tufos, e são ideais para bordaduras, cantei-
ros, jardins naturalizados e rock gardens.

Vaso 

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

Origem:  Europa central

Trollius europaeus
Planta perene, de caules eretos e baixa manutenção.
As folhas são verdes escuras, profundamente divididas. 
As flores amarelo-limão são grandes com uma conforma-
ção de tigela. 
Desenvolve-se em ambientes húmidos, não gostando as-
sim de solos secos e verões quentes. 

Vaso 

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

Origem: Europa e Ásia Ocidental

Tulbaghia violacea
Apresenta flores de cor lilás, perfumadas, em grandes 
umbelas, acima de um aglomerado de folhas estreitas, 
em forma de faixa, verde-acinzentada. 
Elevada aptidão por locais de exposição solar total e pre-
ferência por solos férteis.
Funciona como repelente, auxiliando na prevenção e 
combate a pragas. 
Planta de baixa manutenção.

Vaso 

V1L
V2,5L

Origem: Sul da África

0,8 m

0,6 m

0,6 - 0,9 m VII-IX

Z 7 (-18,80ºC/-12,20ºC)

Z 8 (-12.2ºC/-6.7ºC)

V-VII

VI-IX

Z 4 (-34,40ºC/-28,90ºC)
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Veronica spicata
Planta perene, densa e ereta.

Produz um maciço de folhas verdes, dentadas, estreitas, 
lineares a lanceoladas e espigas densas de flores.
As flores são pequenas, em forma de estrela, de cor vio-
leta, agrupadas em inflorescências de longa duração. 
Surgem no topo dos caules, que se elevam bem acima 
da folhagem. São atraentes para abelhas e borboletas.

Vaso 

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

Origem: Norte da Europa e da Ásia

Viola odorata
Herbácea perfumada, que floresce no final do inverno e 
início da primavera. Fornece folhagem, floração, fragân-
cia e cor numa altura sazonal pouco comum. 
As folhas verdes escuras, em forma de coração, são li-
geiramente felpudas. 
As flores são delicadas e predominantemente azuis es-
curas ou roxas, existindo também variações de lilás, rosa 
ou branco.  

Vaso 

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

Origem: Europa

0,6 - 0,9 m VI-VIII

0,15 - 0,25 m

Z 4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

Z 4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

II-IV

V
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Bignonia radicans ‘Flava’ 
Trepadeira lenhosa que possui abundantes raízes aéreas 
que a ajudam a fixar-se. 
Apresenta folhas pinadas, de tom verde escuro na mar-
gem superior e verde opaco na inferior. 
As flores brotam do verão ao outono, agrupadas em inflo-
rescências, em forma de trombeta, de cor amarela.
Adequada para cobertura de solos e estruturas. 

Vaso * Alturs

V2,5L 40/60
V5,5L 

100/125
V10L 175/200

Origem:  América do Sul

Bignonia capreolata  
Trepadeira lenhosa autoaderente, com uma profusão de 
flores perfumadas, em forma de trombeta, com 5 cm de 
comprimento, nos tons laranja, amarelo ou vermelho. 
As folhas são verde-escuras brilhantes em clima ameno, 
sendo que em climas frios tornam-se púrpuras-averme-
lhadas, antes de caírem. 
Capaz de escalar, por meio de gavinhas, é frequente-
mente cultivada pelas suas flores e pela sua capacidade 
de cobrir estruturas facilmente. Utilizada também como 
cobertura de solo para estabilizar terrenos declivosos.

Vaso * Altura 

V2,5L 
100/125

V4L 125/150
V10L 175/200

Origem: Estados Unidos

Bignonia grandiflora 
De caule semi-lenhoso e de raízes aéreas, esta trepadei-
ra apresenta flores grandes e muito vistosas de colora-
ção vermelha-alaranjada no interior e laranja no exterior. 
Folhas grandes, compostas e serrilhadas.
Utilzada em pérgulas, cercas, caramanchões, treliças, 
arcos e telas, entre outros suportes. 
Tolera climas marítimos. 

Vaso * Altura

V2,5L 40/60
V4L 40/60

Origem: Ásia

Bignonia jasminoides ‘Alba’ 
Trepadeira lenhosa, muito vigorosa e de ramos rígidos.
Apresenta folhas compostas com 5 - 9 folíolos, ovaladas 
brilhantes, de cor verde-escura. 
As flores são tubulares, com cerca de 5cm de diâmetro, 
brancas com um suave tom rosa no centro, produzidas 
em cachos. 
A cor branca faz dela uma opção neutra e versátil para 
jardins residenciais. 

Vaso * Altura

V3L 100/125
V10L 175/200

Origem:  Ásia

Bignonia radicans 
De caules lenhosos autoaderentes, esta trepadeira esca-
la tudo através das suas raízes aéreas.
As folhas são ovais, pinadas, brilhantes, verde-escuras 
na margem superior e verde opaco glabro na inferior. 
Apresenta flores tubulares, em cachos, nas extremidades 
dos ramos, em forma de trombeta, com 8cm de compri-
mento, em tons laranja e vermelho. 
Bastante utilizada em jardins mediterrânicos, apresen-
tando, contudo, uma tendência colonizadora agressiva. 

Vaso * Altura

V2,5L 40/60
V5,5L 

100/125
V10L 175/200

Origem: Estados Unidos

9 - 15 m IV-VII

9 m

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

6 - 12 m

8 - 12 m

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

4 - 7 m V-VII

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

VI-VII

VII-IX

VI-VIII
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Bignonia capensis 
Planta semi-perene, cultivada como trepadeira ou arbus-
to, formando sebes ou maciços.
Exibe flores vermelhas-alaranjadas agrupadas em inflo-
rescências terminais, que se destacam das folhas com-
postas, pinadas, verde-escuras, e podem atingir os 15cm 
de comprimento, com 5 - 9 folíolos ovais de margens ser-
radas. 
Resiste à seca, não tolerando bem as geadas.

Vaso * Altura

V2,5L 
100/125

V4L 125/150
V10L 175/200

Origem:  África do Sul

Allamanda cathartica
Arbustiva tropical perene, que ostenta flores perfumadas, 
em formato de trombeta, amarelas e com cerca de 12cm 
de diâmetro. Floresce ao longo do verão até à primeira 
geada. 
Apresenta folhas verdes brilhantes, com margens ondu-
ladas com 10- 15cm de comprimento.
Pode ser cultivada como trepadeira ou podada em ar-
busto.
Uma vez que esta espécie não se enrola nem possui ga-
vinhas, se for cultivada como trepadeira, deverá ter uma 
estrutura de suporte. 
Não tolera o frio.

Vaso

V2,5L
V5L

Origem: América do Sul 

Aristolochia gigantea 
Trepadeira de caule lenhoso, composta por folhas sim-
ples, verdes, brilhantes, de disposição alternada e forma-
to de coração. 
As flores são pouco convencionais, solitárias, pendentes 
e de grandes dimensões. Para além do aspeto incomum 
exalam um odor fétido para atrair os seus polinizadores, 
as moscas. 
De crescimento rápido, é adequada para cobrir cercas, 
caramanchões, treliças e arcos, entre outros suportes.

Vaso

V3L

Origem:  América do Sul

Aristolochia sempervirens
Trepadeira lenhosa, perene, com folhas alongadas e bri-
lhantes, em forma de coração. 
Durante a primavera e o início de verão, produz flores 
curvas, tubulares, peludas, de cor amarela e extremida-
des de cor púrpura profunda, onde prendem insetos, tem-
porariamente, para ajudar na polinização. 
Preferencialmente cultivadas junto a paredes ou treliças 
abrigadas. 

Vaso

V3L

Origem: América do Sul

Bignonia buccinatoria 
Trepadeira perene, de folhas pinadas, verdes e brilhan-
tes. 
Entre o final da primavera e o final do verão, apresenta 
cachos de flores brilhantes, em formato trombeta, de co-
loração vermelha-alaranjada. 
Usada para cobrir paredes ou colunas. Sensíveis ao frio 
e às geadas.

Vaso * Altura

V6L 150/175
V10L 175/200

Origem: México

2 - 4 m

3 - 6 m

6 - 9 m

2 - 4 m IX-XI

Z 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

2 - 3 m

Z 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

Z 10 (-1,10ºC/ +4,40ºC)

VII-X

Z 10 (-1,10ºC/ +4,40ºC)

IV-X

V-X

V-VII

Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)
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Clematis ‘Comtesse de Bouchaud’
Trepadeira rústica, de fácil cultivo, que produz aglome-
rados de flores grandes, de até 15cm de largura, de cor 
rosa, com uma ligeira tonalidade de lavanda, contrastan-
do, assim, com os estames amarelos-cremosos. 
Estas flores, de 6 pétalas, com sépalas levemente sobre-
postas, possuem bordas onduladas.

De beleza atemporal, é uma excelente escolha para treli-
ças ou caramanchões.

Vaso

V2,5L

Origem:  Europa

Bougainvillea hybrida ‘Lady Mary Baring’
Idêntica à espécie-tipo, no porte, comportamento e adap-
tabilidade, esta trepadeira distingue-se por apresentar 
inflorescências que variam entre o laranja claro e o ama-
relo-ouro.

Bougainvillea spectabilis
Muito similar à Bougainvillea glabra, é, no entanto, mais 
vigorosa. Possui caules longos com grandes espinhos 
curvados e folhas maiores e aveludadas. 
Flores pequenas, envolvidas por três brácteas grandes, 
vistosas, de cor rosa-lilás.
Utilizada para ornamentar pérgulas, muros e treliças. 

Vaso

V1L
V2,5L

Origem:  América do Sul

Clematis flammula
Planta herbácea trepadora, de ramos lenhosos e estria-
dos, com folhas verdes escuras, ovadas, oblongas, linea-
res e opostas. 
Produz inflorescências compostas por numerosas flores 
brancas, aromáticas, solitárias com 4 tépalas lanceola-
das. 
Bastante utilizada pelo seu aroma a baunilha, é adequa-
da para crescer através de uma árvore, ou em estruturas 
como pérgulas e treliças.  
Resistente à seca e altas temperaturas.

Vaso

V2,5L

Origem: Europa

Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

4 - 5 m

4 - 6 m

4 - 6 m V-XI

Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Z 4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

 IV-VIII

VI-IX

Bougainvillea hybrida ‘Apple Blossom’
Idêntica à espécie-tipo, no porte, comportamento e adap-
tabilidade, esta trepadeira distingue-se por apresentar in-
florescências brancas, levemente tingidas de rosa pálido.

Origem:  América do Sul

4 - 6 m

Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

V-XI

Vaso * Altura

Com tutor
V1L 40/50

V2,5L 60/70
V5L 100/125
V10L 175/200
V18L 250/300

Pirâmide
V10L 80/100
V18L 125/150
V26L 175/200
V40L 250/300

Origem:  América do Sul

4 - 6 m

Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

V-XI
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Bougainvillea glabra
Trepadeira lenhosa, com pequenos espinhos nas axilas 
das folhas, perene nas condições climatéricas adequa-
das e de floração muito abundante. 
Apresenta folhas pequenas, lisas, levemente alongadas 
e brilhantes. As flores são pequenas, de coloração ama-
relo creme, envolvidas por brácteas de cores variadas, 
conforme a variedade. 
Pode ser conduzida como arbusto ou trepadeira. Indica-
da para adornar pérgulas, caramanchões ou treliças de 
estrutura forte, bem como paredes e muros.

Bougainvillea glabra ‘Alba’
Idêntica à espécie-tipo, no porte, comportamento e adap-
tabilidade, esta trepadeira distingue-se pelas suas inflo-
rescências de cor branca. 

Origem:  América do Sul

4 - 6 m

Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

V-X

Bougainvillea glabra ‘Malva’
Em tudo semelhante à espécie-tipo, apresenta, no entan-
to, floração lilás-intensa.

Origem:  América do Sul

4 - 6 m

Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

V-X

Bougainvillea glabra ‘Rosea’
Idêntica à espécie-tipo, no porte, comportamento e adap-
tabilidade, esta trepadeira distingue-se por apresentar 
inflorescências cor de rosa.

Origem:  América do Sul

4 - 6 m

Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

V-X

Bougainvillea glabra ‘Sanderiana Scarlett 
O’Hara’
Idêntica à espécie-tipo, no porte, comportamento e adap-
tabilidade, esta trepadeira distingue-se por apresentar 
inflorescências em tom vermelho-escarlate brilhante.

Vaso * Altura

Com tutor
V1L 40/50

V2,5L 60/70
V5L 100/125
V10L 175/200
V18L 250/300

Pirâmide
V10L 80/100
V18L 125/150
V26L 175/200
V40L 250/300

Origem:  América do Sul

4 - 6 m

Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

V-X

Vaso * Altura

Com tutor
V1L 40/50

V2,5L 60/70
V5L 100/125
V10L 175/200
V18L 250/300

Pirâmide
V10L 80/100
V18L 125/150
V26L 175/200
V40L 250/300

Vaso * Altura

Com tutor
V1L 40/50

V2,5L 60/70
V5L 100/125
V10L 175/200
V18L 250/300

Pirâmide
V10L 80/100
V18L 125/150
V26L 175/200
V40L 250/300

Vaso * Altura

Com tutor
V1L 40/50

V2,5L 60/70
V5L 100/125
V10L 175/200
V18L 250/300

Pirâmide
V10L 80/100
V18L 125/150
V26L 175/200
V40L 250/300

Vaso * Altura

Com tutor
V1L 40/50

V2,5L 60/70
V5L 100/125
V10L 175/200
V18L 250/300

Pirâmide
V10L 80/100
V18L 125/150
V26L 175/200
V40L 250/300
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Hedera algeriensis ‘Gloire de Marengo’ 
De folhas grandes, lustrosas, em forma de coração, com 
10-12cm de diâmetro, de cor verde intenso no centro, 
marmoreadas com verde pálido e cinza nas bordas, e 
margens esbranquiçadas. 
Adere às paredes através de raízes aéreas. Esta hera co-
lorida é popular no uso de cobertura de encostas, paredes 
e treliças. 

Tamanho

V2L 80/100
V3L 100/125
V5L 150/175
V10L 175/200

Origem:  África

Ficus repens 
Vigorosa e de crescimento rápido, é uma trepadeira au-
toaderente perene que cresce implacavelmente, cobrindo 
tudo o que encontra, aderindo firmemente a qualquer su-
perfície através das suas raízes aéreas. 
As folhas, em forma de coração, e verdes brilhantes, 
com cerca de 3cm de comprimento, cobrem rapidamente 
áreas como muros e paredes. 
Requer pouca manutenção.

Hardenbergia comptoniana 
Trepadeira vigorosa, com caules entrelaçados carrega-
dos de folhas trifolioladas, com folíolos verdes escuros 
e brilhantes, que variam de amplamente linear a oval e 
folhetos de até 15cm de comprimento.
No inverno e na primavera, apresenta uma massa de flo-
res em forma de ervilha, de cor malva a roxa. 
Indicada para cobertura de solo ou para trepar cercas, 
pérgulas e outras estruturas. 
Tolera curtos períodos de seca, mas precisa de abrigo 
contra as geadas. 

Vaso

V2,5L
V10L

Origem:  AustráliaZ 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

2 - 6 m

2 - 4 m II-V

Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Fatshedera lizei 
Híbrido resultante do cruzamento de Fatsia japonica e 
Hedera helix (híbrido entre um arbusto e uma trepadeira).
Possui folhas grandes, com 10-20cm de  comprimento, e 
cinco lóbulos.
As flores são pequenas, dispostas em panículas globosas 
brancas, com pouca relevância ornamental. 
Fora das zonas com condições climatéricas adequadas, 
pode ser cultivada como planta de interior.

Origem:  Europa

1 - 2 m

Z 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

X-XI

Origem:  Ásia

2 - 6 m

Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

Vaso

V2,5L

Vaso

V8cm (V0,4L) 
V2,5L
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Clematis florida ‘Bicolor’ 
Muito ornamental, pela sua floração distinta e exube-
rante, esta trepadeira decídua, produz em abundância, 
flores com 7-10cm de diâmetro, compostas por tépalas 
ovais branco-creme (muitas vezes com uma barra es-
verdeada ao longo do centro), adornadas com estames 
violetas, salientes, transformados em cálice.
A floração inicia-se no verão e continua até ao outono.
Folhas verdes, biternadas, que podem permanecer na 
planta durante invernos amenos.  

Clematis texensis 
Espécie que ostenta massas de flores pequenas e em 
forma de tulipa, vermelhas escuras. Cada  flor dispõe de 
4 tépalas delicadamente torcidas, cujo interior é amare-
lo-creme.
Apresenta uma folhagem verde-azulada, dividida em 3 - 
5 folhetos, em forma de coração, em forma de coração. 
Tolerante à seca.

Clematis viticella ‘Rubra’ 
De porte, comportamento e adaptabilidade semelhante 
às restantes Clematis, esta trepadeira distingue-se pelas 
suas pequenas flores, de 3-5cm de diâmetro, aveluda-
das, de um vermelho borgonha luxuoso. No centro da flor, 
a cor bordô dá lugar a um branco brilhante.

Clerodendrum thomsoniae 
Trepadeira com caules retorcidos e folhas ovadas, de 
bordas lisas e com 15cm de comprimento, verde-escuras 
e nervuras profundas e bem marcadas.
As inflorescências são ramificadas e produzem flores 
brancas com contrastantes corolas vermelhas escuras. 
Com porte naturalmente decumbente, é excelente opção 
para vasos suspensos ou aplicada sob muros de conten-
ção. Também, em treliças e pérgulas.

Origem:  África

2,5 - 4 m

Z 10 (-1,10ºC/ +4,40ºC)

IV-VI

Dolichos lablab 
Apresenta folhas de cor verde clara, em forma de cora-
ção, com três folíolos de até 15cm de comprimento.
Produz flores perfumadas, de cor branca, rosada ou vio-
lácea, a que se seguem frutos (vagens) verdes comestí-
veis, muitas vezes corados de roxo.
Não tolera bem o frio e as geadas.

Origem:  África

2. - 4 m

Z 10 (-1,10ºC/ +4,40ºC)

VI-IX

Vaso

V2,5L

Origem:  Europa

4 - 6 m

Z  4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

VI-VIII

Origem:  Europa

3 - 5 m

Z  4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

VI-IX

Vaso

V2,5L

Origem:  Europa

4 - 6 m

Z 4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

VI-IX

Vaso

V2,5L

Vaso

V2,5L

Vaso

V2,5L

Hedera colchica ‘Dentata Variegata’ 
Trepadeira perene, auto-aderente, produz a folhagem  
maior de entre qualquer uma das heras. 
Folhas ovadas, coriáceas, raramente lobadas, até 10cm 
de comprimento, verde-escuras marmoreadas com cinza 
no centro e longas margens branco-creme.
Devido às suas raízes aéreas, adere às superfícies, 
podendo crescer e cobrir qualquer estrutura. Como co-
bertura de solo, os caules enraízam-se à medida que se 
espalham. 

Vaso * Altura

V2L 80/100
V3L 100/125
V5L 150/175
V10L 175/200

Origem:  Europa

4 - 8 m

Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)
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Jasminum multiflorum 
Arbusto semi-lenhoso, que também pode ser conduzido 
como trepadeira. Com ramos flexíveis e folhas opostas, 
simples, com formato oval, levemente acuminadas e de 
borda lisa verde escura.
As flores são brancas e perfumadas, tubulares de péta-
las livres, surgindo em pequenos racemos na axila das 
folhas.
Se conduzido como trepadeira, necessitará de estruturas 
de suporte.

Vaso * Altura

V2,5L 30/40
V5L 150/175

Origem:  Ásia 

Hoya carnosa 
Pouco ramificada, apresenta um porte decumbente, fo-
lhas opostas, coriáceas, carnosas e espessas, verde bri-
lhantes, de pecíolo curto.
As suas inflorescências são do tipo umbela, axilares, 
pendentes, como cachos de pequenas e aromáticas flo-
res rosa-claro, com o centro em forma de estrela (e mais 
escuro, em tons de vermelho ou púrpura). A sua textura 
é cerosa e brilhante.
Deve ser cultivada sob meia sombra, abrigada de sol di-
reto, frio e geadas. 

Hydrangea anomala ‘Petiolaris’
Espécie vigorosa que se agarra por raízes aéreas. 
A sua folhagem desponta na primavera, e carateriza-
-se por ter folhas verde escuras, coriáceas, com cerca 
de 10cm de comprimento, que mantêm uma aparência 
fresca durante todo o verão. No outono, tornam-se ama-
relo-douradas.
Possuí massas de flores brancas, perfumadas, mantidas 
em cachos achatados, com até 20cm de diâmetro, que 
aparecem no final da primavera. 

Vaso * Altura

V2,5L 40/60
V5,5L 

100/125
V10L

Origem:  Ásia

Jasminum humile ‘Revolutum’
Planta semi-perene e arqueada, com folhas compostas 
por 3 - 7 folíolos ovais verdes.
Produz cachos de flores amarelas, brilhantes e perfuma-
das, do final da primavera ao início do outono. 
Pode ser cultivada como arbusto, ou pode ser colocado 
junto a um suporte, contra uma parede ou cerca, para 
trepar. Necessita de suporte uma vez que não é uma tre-
padeira auto-aderente. 

Vaso * Altura

V2,5L 60/80
V5L 150/175

Origem: Ásia 

Z 4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

2 - 6 m

3 - 5 m

9 - 12 m VI- VIII

Z 8 (-12,20ºC/ -6,70ºC)

Z  8 (-12,20ºC/ -6,70ºC)

VI-VII

Hedera hibernica 
Trepadeira de grande e vigoroso porte, com folhas ma-
cias, verde escuras, de 5 lóbulos e 12 cm de largura. 
A sua capacidade de se prender a qualquer superfície, e 
de se adaptar a praticamente todas as exposições, prin-
cipalmente à sombra, faz desta planta uma trepadeira de 
excelência.

Origem:  Europa

2 - 6 m

Z 10 (-1,10ºC/ +4,40ºC)

VIII-X

Origem:  Ásia

4 m

Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

Vaso * Altura

V8 (V0,4L)
V3L 100/125
V5L 150/175
V10L 175/200

Vaso * Altura

V1,5L 30/40
V3L 60/80

VIII-X

IV-IX
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Hedera helix
Apreciada pela sua capacidade de prosperar em lugares 
sombreados, é vigorosa e de crescimento rápido. 
Apresenta uma folhagem verde-escura, brilhante e em 
formato de estrela.
Flores brancas-esverdeadas com pouco interesse orna-
mental e frutos tipo baga, que são uma importante fonte 
de alimento para os pássaros no inverno. 
Muito utilizada para cobrir muros e paredes. Pode ser in-
vasora, erosiva nos muros e paredes, por isso deve ser 
vigiada e podada com regularidade.

Hedera helix ‘Atropurpurea’
Idêntica à espécie-tipo, no porte, comportamento e adap-
tabilidade, distinguindo-se nas suas folhas verde escuras 
que se tornam roxas muito marcantes, quase pretas, nos 
períodos de baixas temperaturas. Estas possuem nervu-
ras verdes brilhantes.
Ideal para adicionar algum interesse ao jardim, principal-
mente no inverno.

Hedera helix ‘Goldheart’
Idêntica à espécie tipo, no porte, comportamento e adap-
tabilidade.
Trepadeira de folhas trilobadas, verde-escuras, com um 
grande respingo central amarelo-dourado.
Particularmente impressionante em cantos escuros e 
sombreados.

Origem:  Europa

2 - 6 m

Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Hedera helix ‘Sagittifolia’
Cultivar especialmente apreciada pela sua folhagem dife-
renciada, incomum e ornamental. 
Apresenta pequenas folhas verdes, brilhantes, em forma 
de flecha, com 3 - 5 lóbulos, que ficam tingidas de bronze 
no inverno. 
Idêntica à espécie-tipo, no porte, comportamento e adap-
tabilidade.

Origem: Europa

2 - 6 m

Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

VIII-X

Origem:  Europa

2 - 6 m

Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

VII-X

Vaso * Altura

V8 (V0,4L)
V1L

V2L 80/100
V3L 100/125
V5L 150/175
V10L 175/200

Origem:  Europa

2 - 6 m

Z 6  (-23,30ºC/-17,80ºC)

Vaso * Altura

V2L 80/100
V10L 175/200

Vaso * Altura

V2L 80/100
V10L 175/200

Vaso * Altura

V2L 80/100
V3L 100/125
V5L 150/175
V10L 175/200

Jasminum officinale
Com uma fragrancia doce, esta planta semi perene ou 
decídua é muito apreciada pela sua aparência delicada. 
Floresce no final da primavera ou início do verão, produ-
zindo um grande fluxo de cachos de 3 - 5 flores brancas e 
botões rosados, com cerca de 2cm de largura, em fortes 
caules entrelaçados, revestidos por folhas verdes com-
postas por 7 - 9 folíolos. 
Pode ser cultivada como trepadeira, arbusto extenso ou 
cobertura de solo. 

Vaso * Altura

V1L 20/30
V2,5L 60/80
V5L 150/175

Origem:  Ásia 

4 - 9 m

Z 8B (-9,40ºC/ -6,70ºC)

IV-IX
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Parthenocissus quinquefolia 
Trepadeira vigorosa, semi-lenhosa, de caule inicialmente 
esverdeado que, gradualmente, se vai formando casta-
nho e pubescente.
Folhas alternas, longo-pecioladas, palmadas e divididas 
em 5 folíolos elípticos, com margens serradas. A cor vai 
variando do verde, na primavera e verão, para os tons 
avermelhados no outono.
As inflorescências são discretas, pequenas e esverdea-
das, seguidas de bagas esféricas, carnudas, preto-azu-
ladas.
Devido às suas gavinhas, tem a capacidade de se cimen-
tar às paredes.

Vaso * Altura

V2,5L 80/100
V5L 150/175

Origem:  Ásia 

Lonicera tatarica
Espécie densamente ramificada, com ramos revestidos 
de folhas ovadas, verde-escuras.
Uma profusão de flores perfumadas, cor de rosa profun-
do a claro, surge nas axilas das folhas ao longo dos ra-
mos do primeiro ano.
Produz bagas vermelhas brilhantes após floração.
Pode ser cultivada para formar sebes e como planta de 
revestimento de solo e/ou estruturas. 

Lonicera x tellmanniana
Trepadeira entrelaçada, com folhas oblongas, verdes-es-
curas na margem superior e esbranquiçadas na margem 
inferior. 
Apresenta cachos terminais de flores tubulares, amare-
lo-alaranjadas, de 5cm de comprimento, muitas vezes 
tingidas de vermelho, no final da primavera e no verão. 
Híbrido não perfumado, mas adorável quando utilizado 
em esquemas de plantação baseados em cores ‘quen-
tes’.

Vaso * Altura

V2,5L 80/100
V10L 175/200

Origem:  Ásia

Muehlenbeckia complexa
Espécie dióica, semi-decídua, vigorosa e muito ramifica-
da. Forma densas massas de caules finos e entrelaça-
dos. 
As folhas são pequenas, brilhantes, coriáceas, de for-
mato redondo a cordiforme.  Surgem de cor verde-limão, 
no final da primavera, tornando-se verde escuras com a 
maturação e com tons acobreados, no inverno, antes de cairem.
Produz delicadas flores suculentas, de cor branca-ama-
relada e frutos pequenos brancos translúcidos.

Vaso * Altura

V2,5L 30/40
V3,5L 80/100

Origem: Nova Zelândia

Z 4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

2,5 - 4 m

10 - 15 m

2,5 - 4 m V-VII

Z10 (-1,10ºC/ +4,40ºC)

Z 3 (-40,00ºC/-34,50ºC)

VI-VIII

Lonicera periclymenum ‘Serotina’ 
Trepadeira vigorosa e retorcida, de folhas ovadas, ver-
de-escuras que, na página inferior, têm uma coloração 
esbranquiçada.
Flores grandes, tubulares, de 4cm de comprimento, em 
cachos terminais, com botões carmesim que se abrem 
para revelar o seu interior amarelo. De fragrância pode-
rosa, acabam por dar lugar a bagas vermelhas translú-
cidas.

Origem: Ásia

4 - 8 m

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

V-VII

Origem:  Ásia

3 m

Z 3 (-40,00ºC/-34,50ºC)

Vaso * Altura

V2,5L 80/100
V10L 175/200

Vaso * Altura

V2,5L 40/60

V-VII

Trep
ad

eiras

Jasminum polyanthum 
Trepadeira de textura semi-herbácea, bastante ramifica-
da, conhecida pelo perfume das suas flores.
Os seus ramos avermelhados apresentam folhas pina-
das, com 5 - 9 folíolos verdes, de formato lanceolado.
As inflorescências são axilares, em panículas e com nu-
merosos botões cor-de-rosa que se abrem em pequenas 
flores brancas. Estas são rosadas por fora e brancas no 
interior, com 5 pétalas patentes que exalam um perfume 
adocicado.
Perfeito para jardins românticos e clássicos.

Jasminum stephanense 
Híbrido resultante do cruzamento natural de Jasminum 
officinale e Jasminum x stephanense.
Apresenta folhas verdes pinadas que, muitas vezes, têm 
marcas creme.
Excecionalmente para um jasmim, possui flores em for-
ma de trombeta, rosa suave, que libertam uma fragrância 
delicada.
Cultivada preferencialmente em locais ensolarados para 
potenciar a floração e o seu aroma. 

Lathyrus odoratus 
Trepadeira anual que apresenta um caule herbáceo, ás-
pero e ascendente, por meio de gavilhas, que se desen-
volvem nas pontas das folhas compostas.
Produz flores perfumadas e solitárias (na primavera e no 
verão), que podem ser de cores variadas, com degradés 
e combinações entre o azul, branco, amarelo, laranja, 
rosa e vermelho. A estas, seguem-se vagens curtas, com 
sementes semelhantes a ervilhas.
Ideal para pequenos suportes, como treliças e cercas.

Origem:  Europa

2 m

Z 2 (-45,50ºC/-40,10ºC)

Lonicera japonica ‘Halliana’ 
Espécie semi-perene de desenvolvimento vigoroso. Ca-
ducifólia em climas do Norte.
Folhagem atraente, oval, verde-escura. 
Flores até 4cm de comprimento, perfumadas, tubulares, 
de um branco puro que, gradualmente, se vão tornando 
amarelo-claras. Estas dão lugar a bagas pretas que ama-
durecem no final do verão.
Poderá ser usada, também, como cobertura de solo.

Origem: ÁsiaZ 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

4 - 8 m V-VII

Origem: Ásia 

6 m

Z 8 (-12,20ºC/ -6,70ºC)

III-IV

Vaso * Altura

V2,5L 60/80
V4L 100/125
V10L 150/175

Origem:  Ásia

5 m

Z 8 (-12,20ºC/ -6,70ºC)

Vaso * Altura

V2,5L 40/60
V5L 100/125

Vaso

V1L

VI-IX

VI-X
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Parthenocissus tricuspidata 
Espécie lenhosa de folhas simples, alternas e trilobadas. 
Surgem em tom verde, passando a dourado, acobreado 
e avermelhado, no outono.
Flores esverdeadas, a que se seguem frutos arroxeados, 
dispostos em cachos. Permite vislumbrar a beleza das 
diferentes estações do ano, impressa na sua folhagem 
camaleónica.

Vaso * Altura

V2,5L 80/100
V5L 150/175

Origem:  Ásia 

10 - 15 m

Z 4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

VI-VIII

VI-VIII

Vaso * Altura

V2,5L 80/100
V10L 175/200
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Quamoclit lobata
Trepadeira anual de hastes fortes, avermelhadas e en-
trelaçadas.
Apresenta folhas grandes, trilobadas, verde-vivo.
Durante o verão, produz uma profusão de flores em for-
mas longas e finas, bastante incomuns, com cores que 
gradualmente transitam do vermelho para o amarelo e, 
por vezes, uma combinação das duas.
Prefere uma posição protegida e ensolarada.

Vaso

V2,5L
V5L
V10L

Origem:  México

Plumbago auriculata ‘Alba’
Caraterísticas e exigências idênticas à espécie-tipo.
Distingue-se, no entanto, por ostentar uma profusão de 
flores, em tom branco puro, em cachos terminais curtos.

Plumbago indica
Espécie de hábito frouxo e escandente, com caules del-
gados e folhas verdes, simples, ovaladas, dispostas alter-
nadamente ao longo do caule.
Produz racemos terminais de flores rosa-profundo, com 
2cm de diâmetro.
Muito utilizada para cobrir muros, como planta decum-
bente. 

Vaso

V1L
V3L

Origem: Ásia

Polygonum aubertii
Trepadeira vigorosa, lenhosa, de caules torcidos.
Possui folhas verde-escuras, em forma de coração.
No verão, produz panículas de pequenas flores brancas, 
tingidas de rosa, seguidas de pequenos frutos rosados.
Requer alguma manutenção ao nível da poda, devido ao 
seu crescimento alargado.

Vaso

V2,5L

Origem: Ásia

Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

8 - 12 m

1 - 4 m

1 - 1,5 m V-X

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Z 10 (-1,10ºC/ +4,40ºC)

VII - IX

Plumbago auriculata 
Espécie arbustiva e muito ramificada de caules longos e 
arqueados, que pode ser tutorada como trepadeira. 
Folhas, em forma de espiral, simples, inteiras e ovaladas, 
de tonalidade verde clara.
Flores dispostas em inflorescências, que apresentam 
uma corola tubular e cinco pétalas de cor azul-celeste.

Origem:  África do Sul

2 - 4 m

Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

V-VIII

Origem: África do Sul

2 - 4 m

Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

Vaso * Altura

V1L 40/60
V3L 40/60

V5L
V12L 60/80

Vaso * Altura

V1L 40/60
V3L 40/60

V5L
V12L 60/80

V-X

VI-VIII
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Parthenocissus tricuspidata ‘Purpurea’
Idêntica à espécie-tipo, no porte, comportamento e adap-
tabilidade. Distingue-se, no entanto, pela sua extraordi-
nária folhagem: púrpura-arroxeada na primavera, verde-
-bronze no verão que vai transitando para um vermelho 
profundo no outono.
Flores amarelo-esverdeadas e frutos globosos, preto-
-azulados.
Planta perfeita para acentuar ou cobrir paredes e estru-
turas.

Petrea volubilis
Trepadeira muito florífera, de crescimento vigoroso e cau-
le lenhoso.
As suas folhas verdes são simples, opostas, coriáceas e 
de margens irregulares.
As flores formam-se em inflorescências grandes (como 
cachos), azul-arroxeadas, de formato estrelado.
Uma excelente solução para aplicar em pérgulas. 

Philodendron melanochrysum
Espécie tropical com desenvolvimentos vegetativos de 
tonalidade cobre-rosada, que ao longo da sua matura-
ção, altera para verde-escuro com veios amarelos, bri-
lhantemente contranstantes.
As folhas cordiforme-lanceoladas, nunca atingem o seu 
potencial de crescimento, podendo ir até a 35cm de com-
primento.
Deverá ser colocada em ambientes de temperatura e hu-
midade padrão, como selvas internas.

Origem: América do SulZ 13 (+15,60ºC/ +21,10ºC)

2 m

Philodendron scandens ‘Aureum’
Trepadeira tropical de folhagem verde-amarelada, ou ver-
de-limão dourada, em forma de coração.
Em regiões tropicais, pode sobreviver ao ar livre, porém, 
na maioria dos lugares,  é usada, estritamente, como 
planta para ambientes internos, uma vez que não tolera 
frio e geada.

Origem:  América CentralZ 12 (+10,00ºC/ +15,60ºC)

2 m

Origem: Ásia 

10 m

Z 4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

Vaso * Altura

V2,5L 80/100
V5L 150/175

Origem:  América do Sul

4 - 8 m

Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Vaso 

V2L
V5L

Vaso * Altura

 V1,5L 20/30

III-IX
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Quisqualis indica
Espécie com característica interessante de produzir flo-
res que mudam de cor. 
Folhas verdes, brilhantes, com base arredondada e ner-
vuras bem definidas dispostas em pares opostos ao lon-
go do caule.
As flores despontam brancas e, com o tempo, tornam-se 
rosa e vermelhas. Apresentam pétalas duplas e nascem 
em racemos pendentes.
Pode formar maciços ou ser conduzida como trepadeira.

Vaso * Altura

V3,5L 80/100
V12L 200/250

Origem:  Ásia 

3 - 6 m

Z 11 (+4,40ºC/ +10,00ºC)

VI-IX

VI-VII

Vaso * Altura

 V1,5L 20/30
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Wisteria sinensis 
Grande trepadeira de caules retorcidos.
Folhas compostas, verde-escuras, pinadas, com 7 a 13 
folíolos, com cerca de 7cm de comprimento.
Floresce em cachos perfumados, pendulares, de até 
30cm de comprimento, cujas flores são malva ou lilases e 
se abrem antes das folhas.

Vaso * Altura

V3L 100/150
V5L 150/175
V10L 175/200
V15L 250/300
V25L 400/450

Origem:  Ásia

Trachelospermum jasminoides ‘Yellow’
Trepadeira lenhosa de porte, comportamento e adaptabi-
lidade idênticos à espécie-tipo.
Ao contrário desta, as suas flores são amarelas (de cre-
mosas a amanteigadas), mas com o mesmo perfume 
doce.

Wisteria floribunda ‘Alba’ 
Famosa pela sua fragrância e voluptuoso cenário floral. 
Produz massas de cachos muito longos - com até 60cm 
de comprimento - de flores  brancas perfumadas.
Florescem quando as folhas se abrem. Estas últimas, são 
compostas por 15 folíolos, em forma de lança, verde-cla-
ras, que se tornam amarelas no outono. 

Origem:  Ásia

Wisteria floribunda ‘Macrobotrys’ 
Trepadeira grande e vigorosa, com caules retorcidos e fo-
lhas verde-escuras, divididas em folíolos que, no outono, 
se tornam amarelos.
Inflorescências suspensas, extraordinariamente longas 
(de até 100cm de comprimento), com flores lilases com 
manchas violeta-escuras, também estas bastante odorí-
feras.

Origem: Ásia

Z5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

6 - 9 m

>12 m

3 - 9 m IV-VII

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

IV-VII

Trachelospermum jasminoides
Espécie de ramagem fina, delicada e muito ramificada 
(com aspeto de arame) que exsuda uma seiva leitosa 
quando cortada.
Apresenta folhas verde-escuras, glabras, brilhantes e 
opostas, com formato oval a lanceolado. Nos invernos 
mais frios ficam avermelhadas.
Floração abundante em cachos de flores pequenas de 
5 pétalas, com formato de estrela, inicialmente brancas 
que, com o tempo, adquirem tons creme. São muito per-
fumadas.
Ideal para suavizar a rigidez das construções, como mu-
ros e paredes.Origem:  Ásia

9 - 12 m

Z 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

V-VIII

Origem:  Ásia

9 - 12 m

Z 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

Altura

40/60
100/125
125/150
150/175
175/200
200/250
250/300

V-VIII

IV-VII
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Solandra maxima
Trepadeira de ramos flexíveis, longos e grossos, eretos 
a escandentes, e lenhosos, com ramificações e raízes 
adventícias a partir de nós.
Folhas elípticas, coriáceas, muito brilhantes, de cor verde 
escura.
Destaca-se, principalmente, pelas suas flores grandes, 
com formato de cálice e um belo tom amarelo ocre, raia-
das de púrpura, com longos estames. São perfumadas, 
principlamente à noite.
Deve ser resguardada do frio e das geadas.

Solanum jasminoides 
Espécie de caules semi-lenhosos, que crescem de forma 
desordenada, conferindo-lhe um caráter rebelde tal como 
o encontrado na natureza.
As folhas são verde-escuras, simples, com até 8cm de 
comprimento.
Produz flores pequenas, em forma de estrela, em grupos 
corimbiformes terminais brancos, com o centro amarelo.

Stephanotis floribunda
Trepadeira semi-perene, ramificada e de seiva leitosa.
Folhas verdes, coriáceas, espessas, brilhantes, opostas 
e ovaladas.
As inflorescências surgem na primavera e verão e são 
axilares, compostas por numerosas flores cerosas, de 
coloração branca ou creme, muito perfumadas.
Não tolera geadas ou frio excessivo.

Origem:  Madagáscar

3 - 5 m

Thunbergia grandiflora
Trepadeira perene, muitas vezes produzida como anual, 
devido à sua intolerância ao frio e às geadas. 
Apresenta grandes folhas verdes brilhantes, em forma de 
coração, com 10 - 20cm de comprimento.
As suas flores são lilás-azuladas, com o centro amarelo 
ou branco, aglomeradas em cachos alongados, nos ra-
mos longos e caídos.
Uma ótima opção para cobrir pérgolas e arcos.

Origem:  Ásia

4 - 6 m

Origem: América do Sul

9 - 12 m

Z10 (-1,10ºC/ +4,40ºC)

Origem:  América do Sul

8 - 10  m

Z 9 (-6,7ºC/-1,1ºC)

V-X

IV-VI 

Z10 (-1,10ºC/ +4,40ºC)

V-X

Z 10 (-1,10ºC/ +4,40ºC)

V-X
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Thunbergia erecta
Arbusto ereto de porte vigoroso, perene, com folhas 
pequenas, ovadas e de cor verde escura. 
As flores são ligeiramente perfumadas, de azul escuro 
e púrpura aveludado, com 2,5cm de comprimento, 
adornadas com creme e gargantas amarelas. 
Crescem isolados ou em pequenos grupos, e florescem 
durante o verão e outono.

Origem:  África Ocidental

2 m

Z 9 (-6,7ºC/-1,1ºC)

VII-VIII

Vaso

V3L

Vaso * Altura

V3L 100/150
V5L 150/175
V10L 175/200
V15L 250/300
V25L 400/450

Vaso * Altura

V3L 100/150
V5L 150/175
V10L 175/200
V15L 250/300
V25L 400/450

Altura

40/60
100/125
125/150
150/175
175/200
200/250
250/300

Vaso

V9cm (V0,4L)
V12cm (V0,6L)

Vaso * Altura

V12cm (V0,6L) 
30/40

Vaso * Altura

V1,5L 30/40
V2,5L 60/80

Vaso * Altura

V4L 150/175
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Flor grande, Híbrido de chá

Caracterizadas pelos seus longos caules de uma única flor podendo, porém, apresentar pequenos cachos. Os caules têm 
espinhos e as suas folhas são de um verde médio a escuro, de tamanho médio a grande. 
As flores são grandes, entre 8 e 14 cm de diâmetro, dobradas e perfumadas. 
São adequadas para o corte de flores.

Black Baccara

Charles de Gaulle*

Mademoiselle Meilland*

Julio Iglesias*

Papa Meilland*

Bolshoi*

Eddy Mitchell

Michelangelo*

Line Renaud*

Pau Casals*

Botero*

Edith Piaf*

Monica Bellucci*

Lolita Lempicka*

Pierre Arditi*

Caprice de Meilland*

Jubile Papa Meilland*

Nicolas Hulot*

Louis de Funes*

Princesse Charlène de  
Monaco*

* Roseira perfumada

ROSEIRAS
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Princesse de Monaco*

Alain Souchon*

Pullman Orient Express*

Andre le Notre*

Terracotta*

Rene Goscinny*

Clássicas de flor grande, Híbrido de chá

Betina*

Mme. A. Meilland

Chrysler Imperial*

Queen Elizabeth

Landora Mister Lincoln*

Românticas

Estas roseiras podem ser de flor grande ou floribundas, tendo como principal característica o formato das flores, do tipo 
inglês, com um número de pétalas que varia entre 60 e 110. 

Trepadeiras

Caraterizadas pelos seus caules longos rastejantes ou arqueados, espinhosos e espessos. 
A folhagem é densa, brilhante e de um verde médio a escuro. 
As suas flores são perfumadas, com uma grande variedade de formas, podendo crescer solitárias ou em grupos. Algumas 
florescem apenas no verão, em ramos do ano anterior, outras são remontantes e também florescem em ramos do ano em 
curso. 
Possuem ramos fáceis de conduzir, ideais para serem tutoradas em paredes, vedações, pérgolas, arcos e pilares.
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Allegro 2010*

Domaine de Courson*

Lolita Lempicka*

Polka*

Andre le Notre*

Happiness*

Mon Jardin et Ma Maison*

Sorbet Fruité*

Bolshoi*

Ines Sastre*

Palais Royal*

Botero*

La Sevillana

Papa Meilland*

* Roseira perfumada* Roseira perfumada
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Banksiae Alba Plena Banksiae Lutea Iceberg

Miniatura

Caraterizadas pela sua floração contínua, atingem cerca de 15-30 cm de altura e quase não têm espinhos, sendo muitas 
delas remontantes. 
As flores, a folhagem e a própria planta apresentam-se em tamanho pequeno. O comprimento dos caules é mais curto do 
que nos híbridos de chá. 
São utilizadas para a formação de maciços e bordadura. Não são muito perfumadas.

Alejandra Conde

Orange Symphonie

Belle Symphonie

Snow Meillandina

Gold Symphonie

Tilt Symphonie

Mandarine Symphonie

Belle Symphonie

Tilt Symphonie

Gold Symphonie Mandarine Symphonie Snow Meillandina

Mini Pé
Roseiras enxertadas a 40 - 70 cm. 
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Pé Alto

Roseiras enxertadas, em pé alto ou em haste, a 100 cm. 
São normalmente híbridas de chá, floribundas ou arbustivas podadas para terem forma de árvore, com uma haste longa e 
desprovida de ramos, e uma cabeça em bola.

Botero*

Louis de Funes*

Princesse de Monaco*

Caprice de Meilland*

Michelangelo*

Julio Iglesias*

Monica Bellucci*

Leornado da Vinci

Pau Casals*

Chrysler Imperial* Landora Queen Elizabeth

Trepadeiras Clássicas

Trepadeiras - Velho

* Roseira perfumada* Roseira perfumada
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Begonia semperflorens ‘Cultorum’ - Begónia 
anã

De comportamento e necessidades idênticas à espécie-
-tipo, esta variedade distingue-se pelo seu porte anão, e 
pelas suas folhas e flores de tamanho inferior. 

Origem:  América do Sul

0,3 m V-X

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Ageratum houstonianum - Agerato

Planta herbácea, ereta, ramificada, de florescimento vis-
toso, e porte pequeno. 
A folhagem é densa, com folhas ovaladas a cordiformes, 
opostas e de cor verde-brilhante. 
As inflorescências são compostas por numerosas flores 
felpudas, em diferentes tons de azul e lilás, podendo tam-
bém ser brancas, de acordo com a variedade.

Anemone coronaria - Anémona

Herbácea perene com folhas de cor verde médio. 
As flores são solitárias e vistosas, brotam na primavera 
e apresentam 3-5cm de diâmetro, geralmente com 5 pé-
talas que vão desde azuis, vermelhos, brancos ou rosa.

Begonia elatior - Begónia

Apresenta raízes tuberosas e folhagem suculenta, com 
bordas recortadas. 
As flores são muito vistosas, com pétalas dobradas e 
de cores variadas, entre o branco, o rosa, o amarelo, o 
salmão e o vermelho, além de tonalidades intermédias e 
combinações de cores.
Devem ser cultivadas em ambientes protegidos, sob luz 
difusa. Não tolera o frio ou geadas.
Ideal para vasos e floreiras em ambientes internos.

Origem:  América Central, América do Sul

0,5 m

Begonia semperflorens - Begónia-cerosa

Planta compacta, que floresce da primavera ao outono. 
Apresenta caules carnudos e espessos e raízes fibrosas. 
As folhas são cerosas, de verde-escuras a bronze, e as 
flores, que, surgem em cachos soltos, são simples ou 
duplas, em tons de branco, rosa, vermelho ou bicolores. 
Planta versátil, aprecia sol pleno ou sombra parcial e 
adapta-se a diversos tipos de solo.

Origem:  América do Sul

0,5 m

Origem:  América Central, América do Norte, México

0,5 m

Origem:  Mediterrâneo

0,5 m

VII-X

IV-V

X-I 

V-X

Z 2 (-45.6ºC/-40.0ºC)

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

PLANTAS DE ÉPOCA

Vaso

V10cm

Vaso

V10cm

Vaso

V12cm

Vaso

V10cm

Vaso

V10cm
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Celosia cristata ‘Plumosa’ - Crista de Galo

Caule ereto, suculento e não ramificado. 
Apresenta folhas elípticas lanceoladas, verdes ou aver-
melhadas. 
As inflorescências são felpudas, em forma de espiga, de 
cores vívidas, podendo ser vermelhas, laranjas, amare-
las, brancas, ou de vários tons entre o rosa e o violeta. 

Origem:  Ásia

Begonia x hybrida ‘Gloire de Lorraine’
De raízes fibrosas, apresenta caules carnudos, compac-
tos e espessos.
As folhas são pequenas e de um verde puro. 
As flores têm quatro pétalas e são rosadas.

Begonia x tuberhybrida
Planta tuberosa, ereta ou pendente. Apresenta raízes 
tuberosas e caules carnudos de cor verde-avermelhada. 
As folhas são alternadas, espessas, verde-metálicas, em 
forma de coração, com uma borda ligeiramente lobada ou 
serrilhada e ápice agudo. 
As flores podem ser duplas, vistosas e podem ser de cor 
amarela, cor-de-rosa, branco ou cor-de-laranja salmão.

Origem:  América do Sul

Brassica oleracea - Couve ornamental

Herbácea perene, de porte baixo, apresenta caule curto, 
com folhas dispostas em roseta. 
As folhas são grandes, arredondadas, cerosas, com mar-
gens crespas, sendo que as mais externas são de cor 
verde-azulada e as do centro podem ser brancas, rosa 
ou roxas.
As flores são pequenas, eretas e amarelas, dispostas em 
inflorescências terminais.
Esta planta é resistente a geadas e tolerante a baixas 
temperaturas. 

Origem: Mediterrâneo

0,4 m

0,6 m

0,6 m V-IX

II-IV 

Origem:  França

0,5 m X-I 

IV-VII

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)
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Cosmos atrosanguineus - Margarida de cho-
colate

Planta herbácea tuberosa de crescimento ereto, com 
caules de cor avermelhada. 
A folhagem é alongada e ligeiramente lobulada, com uma 
tonalidade acinzentada a verde escura. 
As flores são pequenas, solitárias, aveludadas e verme-
lho-acastanhadas, de uma agradável fragrância a choco-
late.

Origem:  México

1 m VI-IX 

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Dianthus chinensis - Cravina

Apresenta caules delgados e ramificados, folhas lanceo-
ladas e afiladas, de coloração verde clara. 
As flores são solitárias, simples de coloração branca, 
rosa ou vermelha, com tonalidades e mesclas destas 
cores. Apresenta pétalas largas com bordos serrilhados.

Origem:  Ásia

0,5 m IV - X

Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Cosmos bipinnatus - Cosmos

Herbácea anual de caule ereto e ramificado, folhas opos-
tas, pinadas, finamente divididas em segmentos lineares 
e filiformes.
A inflorescência pode ser simples ou dobrada, com nu-
merosas flores, com disco central amarelo, e pétalas pe-
riféricas com extremidades denteadas. As pétalas podem 
ser róseas, brancas, vermelhas ou roxas, em cores lisas 
ou em degradés.

Cyclamen persicum - Ciclame

Planta perene que possui um grande tubérculo e uma 
parte superior central que emite folhas circulares, em for-ma de coração, recortadas com salpicos prateados. 
As flores dobram-se sobre si mesmas, são hermafroditas 
e levemente perfumadas. As cores podem variar entre o 
branco, rosa, lilás, vermelho e salmão.

Cyclamen persicum ‘Mini’ - Ciclame anão

Com as mesmas caraterísticas da espécie-tipo, mas com 
diferenças na altura e tamanho das flores. 

Origem:  Mediterrâneo

0,2 m

Origem: Europa e Ásia

0,6 m

Origem: México

1 m

Origem:  Mediterrâneo

0,4 m XII-III

VI-XI 

XII-III 

IV-IX

Z 2 (-45,50ºC/-40,10ºC)

Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

Z 3 (-40,00ºC/-34,50ºC)

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Dianthus barbatus - Cravo do Poeta

Apresenta folhas verdes, médias, em forma de lança, 
opostas e simples. 
As flores são pequenas e mantidas em densos aglomera-
dos terminais de topo achatado, em tons vivos de verme-
lho, rosa, branco e bicolor.

Vaso

V10cm

Vaso

V10,5cm

Vaso

V10,5cm

Vaso

V12cm

Vaso

V12cm

Vaso

V10cm

Vaso

V10cm

Vaso

V12cm

Vaso

V12cm

Vaso

V10cm
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Impatiens ‘New Guinea’ - Maria-sem-vergonha

Esta variedade está disponível numa grande diversidade 
de cores, tanto das flores quanto das folhas. 
As flores são constituídas por 5 pétalas. 
Excelente opção para fazer cobertura de solo, no período 
estival, e para utilização como planta de pátio. 
Dá-se bem em diferentes tipos de solo, preferindo os hú-
midos e bem drenados.

Origem:  Nova Guiné

Dimorphotheca pluvialis - Margarida-cabo

Apresenta folhas verdes, estreitas, obovadas a lanceola-
das e dentadas. 
As flores são idênticas às margaridas, com raios brancos 
arroxeados.  

Euphorbia lathyris - Morganheira

Apresenta caule azul esverdeado. 
As folhas são dispostas em pares opostos, no topo da 
planta e são lanceoladas, com 5-12cm de comprimento, 
azul-esverdeadas com uma textura cerosa e nervuras 
branco-esverdeadas claras. 
As flores são verdes a verde-amareladas e sem pétalas. 

Origem:  Ásia 

Gerbera jamesonii - Gerbera

Folhas em rosetas basais, pecioladas, oblongas-espatu-
ladas e profundamente lobadas. 
Apresenta inflorescências solitárias, suportadas por has-
tes longas e firmes, reunidas em capítulos grandes, sim-
ples ou dobrados e em uma ampla gama de cores, como 
o branco, amarelo, laranja, rosa ou vermelho. 
Apresenta um comportamento muito característico, o he-
liotropismo, isto é, segue o sol.

Origem: África do Sul e Ásia

0,5 m

0,1 - 0,5 m

1 m IV-X 

III-XI 

Origem:  África do Sul

0,5 m VI-X

VI-XI 

Z2 (-45,50ºC/-40,10ºC)

Z 2 (-45,50ºC/-40,10ºC)

Z 8 (-12,20ºC/-6,70ºC)

Z 12 (+10,00ºC/ +15,60ºC)
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Impatiens walleriana - Alegria do Lar

Apresenta um caule suculento. 
Folhas ovadas a elípticas, de margens serrilhadas e de 
disposição alternada, de cor verde claro a verde escuro, 
às vezes com um tom vermelho-bronze. 
As flores são vistosas, com esporas delgadas e de cinco 
pétalas, providas de um esporão muito delgado, e exibem 
vários tons de rosa, vermelho, lilás, roxo, laranja, branco.

Origem:  África

1 m VI-IX 

Z 2 (-45,50ºC/-40,10ºC)

Phlox drummondii - Flocos

Herbácea anual de caule ereto e muito ramificada. 
Apresenta folhas verdes escuras, peludas e pegajosas. 
As flores são perfumadas e vistosas, rosa-vermelhas, 
rosa ou brancas brilhantes, em cachos apertados, nas 
extremidades dos caules e apresentam-se em forma de 
trombeta.

Origem:  Estados Unidos

0,3 m VI-IX 

Z 2 (-45,50ºC/-40,10ºC)

Petunia grandiflora - Petúnia

Mesmas caraterísticas da espécie-tipo, com a diferen-
ça de as flores serem grandes (10cm de diâmetro).

Petunia miliflora - Petúnia 
Com as mesmas caraterísticas da espécie-tipo, a di-
ferença reside no tamanho das flores, que é inferior (3 
cm de diâmetro).

Petunia multiflora
Flores médias de 5cm de diâmetro. Restantes caracte-
rísticas similares à espécie-tipo.

Origem:  América do Sul

0,3 m

Petunia x hybrida - Petúnia comum

Apresenta folhagem delicada e macia, com folhas ova-
ladas, pequenas e levemente viscosas. 
As flores apresentam um formato triangular no centro 
e arredondado nas pontas, vistosas e abundantes, nas 
cores, branca, vermelha, rosa, violeta e roxas e diver-
sas tonalidades e combinações de cores. 

Origem: América do Sul

0,3 m

Origem: América do Sul

0,3 m

Origem:  América do Sul

0,3 m IV-IX

IV-IX

IV-IX

IV-IX

Z 2 (-45,50ºC/-40,10ºC)

Z 2 (-45,50ºC/-40,10ºC)

Z 2 (-45,50ºC/-40,10ºC)

Z 2 (-45,50ºC/-40,10ºC)

Vaso

V10cm

Vaso

V10cm

Vaso

V10cm

Vaso

V10cm

Vaso

V10cm

Vaso

V10,5cm

Vaso

V12cm

Vaso

V12cm

Vaso

V12cm

Vaso

V10cm
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Salvia splendens - Sálvia

Apresenta folhas verde-escuras, dentadas, alongadas e 
denticuladas, que formam uma roseta densa na parte in-
ferior da planta.
As inflorescências são fortemente compactadas e nos 
tons encarnados, com aproximadamente 5cm de compri-
mento.

Origem: América do Sul

Primula acaulis - Prímula

As folhas são felpudas e grossas, com forma de roseta. 
As flores crescem em cachos, com cinco pétalas e são 
altamente perfumadas. Apresentam cores muito diferen-
tes, desde o azul, amarelo, vermelho, rosa, branco. Na 
maioria das vezes, o centro é amarelo. 

Primula japonica - Prímula

Ramifica-se através de pecíolos e apresenta folhas 
simples, arredondadas e serrilhadas, verde escuras, que 
crescem a partir da base da planta.
As flores podem apresentar-se nas cores de salmão, 
rosa, vermelho, roxo, laranja e branco.

Origem:  Japão

Primula obconica - Prímula

Planta que não possui caule. 
Apresenta folhas simples, dentadas, arredondadas e cor-
diformes, que se distribuem em forma de roseta, graças 
aos longos pecíolos e a parte superior com tricomas ur-
ticantes. 
As flores surgem apoiadas em longas hastes que ficam 
em cima das folhas. São simples ou dobradas, e flores-
cem em grande quantidade, com cores que variam entre 
o salmão, branco, vermelho, rosas ou roxos.

Origem: Ásia

0,2 m

0,4 m

0,6 m IV-VII 

II-IV

Origem:  Ásia

0,3 m XII-IV

IV-X 

Z 2 (-45,50ºC/-40,10ºC)

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Z4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)
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Senecio cruentus - Cineraria

Herbácea perene, ereta, de caule curto e ramificado.
Com folhas alternas, orbiculares, ondulado-dentadas, 
pubescentes na página superior e tomentosas na face 
inferior.
Apresenta inflorescências, muito ramificadas, compactas, 
globosas, constituídas de pequenas flores perfumadas, 
de centro amarelo e pétalas de várias cores, algumas bi-
colores.

Vaso

V12cm

Origem:  Ilhas Canárias

0,5 m III-VI 

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Tropaeolum majus - Capuchinhas

As folhas são peltadas, de margens lisas, com cerca de 
8-15cm de diâmetro, verdes escuras, suportadas por um 
longo pecíolo de 4-6cm, que se insere ao centro da folha. 
As flores inserem-se no caule ao nível da axila foliar. A flor 
tem entre 4-6 cm de diâmetro, composta por 5 pétalas, e 
varia a cor entre o amarelo, laranja e vermelho. 

Origem:  América do Sul 

2 m VI-VIII 

Z 2 (-45,50ºC/-40,10ºC)

Silene armeria - Alfinetes

Apresenta hastes verticais revestidas com folhas verde-a-
cinzentadas, ovais a lanceoladas, com caules pegajosos.  
As folhas erguem-se dos caules rígidos e apresentam pe-
quenos tons de verde-cinza a prateado. Cachos arredon-
dados apresentam flores de cor magenta. Cada flor tem 5 
pétalas com entalhes superficiais. 

Solenostemon scutellaroides - Cóleus 

Herbácea anual muito apreciada pela suas folhas. 
As folhas são grandes, macias e podem apresentar di-
versas cores e combinações entre o amarelo, vermelho, 
rosa, roxo, verde e castanho. 
As flores são azuladas e surgem em inflorescências do 
tipo espiga, acima da folhagem. 
Planta de baixa manutenção, não exige podas e tolera a 
estiagem.

Tagetes erecta - Rosa da Índia

Apresenta folhas opostas, compostas, subdivididas em 
segmentos lanceolados ou dentados e ciliados, de cor 
verde escura. 
As flores são inflorescências amarelas ou alaranjadas, 
com cabeças formadas por numerosas flores pequenas, 
com pétalas alongadas ou arredondadas. Apresentam um 
cheiro forte muito característico.

Origem:   México

0,5 m

Tagetes patula - Cravo Túnico

Resistente, com folhagem densa, verde escura e de forte 
odor, produz flores simples e dobradas, com coloração 
que varia do amarelo aos laranjas e vermelho- alaranja-dos. 
Multiplica-se por sementes, em qualquer época do ano.
Muitas vezes de forma espontânea. 
Cresce muito facilmente em qualquer tipo de solo. 
Tolera bem o frio.

Origem: México

0,5 m

Origem: Europa central

0,6 m

Origem: Sudeste Asiático (Java e Malásia)

0,6 m VII-VIII 

III-VIII 

VII-XI 

VII-X 

Z 2 (-45,50ºC/-40,10ºC)

Z 2 (-45,50ºC/-40,10ºC)

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Vaso

V10cm

Vaso

V10cm

Vaso

V10cm

Vaso

V10cm

Vaso

V10cm

Vaso

V10cm

Vaso

V10cm

Vaso

V10cm

Vaso

V10cm
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Viola x wittrockiana - Amor-perfeito

Apresenta ramagem compacta com 10-20cm de altura, 
de folhas verde-escuras, brilhantes e carnudas, de mar-
gens dentadas.
As flores são grandes e achatadas, formadas por cinco 
pétalas aveludadas e arredondadas, suportadas por um 
pedúnculo carnudo, ligeiramente comprido, que se insere 
na planta ao nível das axilas foliares.
As cores e combinações são muitas e variam entre o 
amarelo, azul, roxo, branco, rosa e bordô.

Origem: Europa e Ásia 

Ursinia anthemoides - Calêndula da Montanha

Perene espessa, cultivada como anual, apresenta uma 
folhagem finamente dissecada e cabeças de flores seme-
lhantes a margaridas de 5cm de diâmetro. 
As flores aparecem no topo de hastes e são de cor ala-
ranjada e acobreada. 

Verbena x hybrida - Camaradinha

Herbácea perene de caules flexíveis, quadrangulares 
verde-arroxeados. Folhas de inserção alterna, ovais pon-
tiagudas e serrilhadas, levemente pilosas, de ramagem 
delicada. 
As flores são pequenas, tubulares reunidas em inflores-
cências, na ponta dos ramos numerosos e podem ser de 
diversas cores e combinações, entre vermelhas, brancas, 
róseas ou roxas. 

Origem:  América do Sul 

Viola tricolor - Amor-perfeito

Possui caules verdes, ramificados e flexíveis, onde se 
inserem, opostamente, as folhas pecioladas, lisas e ce-
rosas, de margens dentadas.
As flores são pequenas, compostas por cinco pétalas e 
cinco sépalas, com a particularidade de evidenciarem 
riscas perfeitamente desenhadas e simétricas. São su-
portadas por um longo pedúnculo que se insere na planta 
ao nível das axilas foliares. As pétalas podem ser todas 
da mesma cor, de cores diferentes, ou ainda de cores 
combinadas.

Origem: Europa e Ásia 

0,2 m

0,2 m

0,3 m III-IV 

 II-VI 

Origem:  África do Sul 

0,5 m VI-VIII 

III-VI 

Z 10 (-1,10ºC/+4,40ºC)

Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)
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Zinnia elegans - Zinia

Planta anual de verão, de folhagem vistosa, verde clara. 
Apresenta flores pequenas, agrupadas em capítulos so-
litários, grandes, que podem ser simples, semidobrados 
ou dobrados; de cores vivas, como o rosa, amarelo, ver-
melho, branco, roxo, laranja, creme, entre outras, além de 
listrados ou bicolores.

Origem:  América do Norte 

0,9 m VI-VIII

Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

AQUÁTICAS

Vaso

V13cm

Vaso

V10cm

Unidade

V10cm

Vaso

V10cm

Vaso

V10cm
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Iris pseudacorus
Herbácea, rizomatosa, conhecida por ser umas das raras 
espécies de Iris com flores amarelas. 
Apresenta folhas, longas e planas, de coloração verde-
-acinzentada. 
As inflorescências surgem no verão, com cerca de três a 
quatro flores, sustentadas em longas hastes cilíndricas. 
As flores são típicas do gênero Iris, com três sépalas 
caídas e três pétalas eretas. Cada pétala e sépala são 
de coloração amarelo-ouro, com veias acastanhadas ou 
violáceas.

Vaso

V9cm (V0,4L)
V2L

Origem: Europa, Oeste da Ásia, Noroeste de África

Hydrocotyle vulgaris
Os caules são prostrados e emitem raízes a partir dos 
nós inferiores. 
Espécie de adoráveis folhas peltadas, crenadas, brilhan-
tes, quase circulares, com bordas levemente onduladas. 
Tem um hábito rastejante, sendo uma excelente opção 
para cobrir orlas de lagos ou plantar por baixo de espé-
cies mais altas.

Hydrocharis morsus-ranae
Planta com folhas arredondadas-reniformes, com cerca 
de 3cm de diâmetro. Crescem em rosetas, na superfície 
da água, com as raízes penduradas na coluna de água 
(normalmente não tocando o fundo). 
As flores são brancas (2 - 3cm de diâmetro) de três péta-
las, com uma mancha amarela em cada pétala. 
Prefere um local com água profunda e alcalina, para pro-
teger os botões do inverno.

Origem:  Áustria e Azerbaijão

Iris kaempferi
Planta herbácea vivaz, que forma um denso grupo de fo-
lhas eretas. 
As flores, aparecem a meio do verão, e de cor violeta, 
com nuances amarelas nas dobras.
Prefere um local húmido, profundo e ácido. Prospera nas 
margens de lagos. 

Origem: Japão, China, Coreia e Rússia

0,5 - 1 m

1 - 1,5 m 

0,1 m

Equisetum fluviatile
Planta perene, ereta, que forma touceiras altas. Apresen-
ta caules principalmente ocos, sulcados e articulados, 
com faixas castanhas. 
As folhas surgem como escamas, com ponta preta nas 
faixas de articulação.
Em caules férteis, cones, com esporos, são produzidos 
nas pontas.

0,8 - 1,2 m

Origem:  Reino Unido

0,1 m

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)
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Butomus umbellatus
Planta herbácea vivaz, com folhas verdes, tipo grama, 
eretas e torcidas.
Hastes rígidas com umbelas de flores perfumadas, de 
cor rosa, despontam no final do verão.
Desenvolve-se melhor nas margens de lagos ou em 
água com até 25cm de profundidade.

Caltha palustris
Planta herbácea vivaz rizomatosa, com folhas basais, 
arredondadas e verde-brilhantes. 
Produz impressionantes flores amarelas, em caules 
ocos e ramificados, que dão lugar a vagens de semen-
tes que se abrem, quando maduras, para dispersar as 
sementes.
Requer humidade constante.

Carex riparia
Espécie vivaz rizomatosa, que se espalha vigorosa-
mente. 
Possui folhas lineares, verde-glaucas e caules altos 
que sustentam espigas de flores, eretas e robustas, de 
cor castanho-escuro, no início do verão.

Cyperus alternifolius
Planta de hastes eretas e rijas e folhas verdes, que 
partem do centro de uma haste formando uma rose-
ta. Requer que as folhas velhas sejam retiradas para 
manter uma melhor aparência.
A inflorescência fica no centro da roseta de folhas e 
produz flores abundantes e pequenas, verde-amare-
ladas.
Desenvolvem-se bem mesmo em lagos de alvenaria.

Origem:   Madagáscar

0,5 - 1,5 m

Cyperus longus
Espécie rizomatosa, de folhas arqueadas e verdes que 
contrastam com umbelas de espiguetas de flores acasta-
nhadas. Espécie docemente fragrante. A sua folhagem e 
flores estilizadas dão-lhe um aspeto algo exótico.
Contribui para a purificação e oxigenação das águas e 
para o controlo da erosão em zonas ribeirinhas.

Origem: Sul de Inglaterra e Oeste de França

0,3 - 1 m

Origem: Europa e América do Norte

1 - 1,5 m

Origem: América do Norte

0,1 - 0,5 m

1 - 1,5 m
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Z 6b (-20,50ºC/-17,80ºC)

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Z 9 (-6,60ºC/-1,20ºC)

Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

VII-IX

IV-VI

IV-VII

V-X

V-VII

Origem:  América do Norte

VI-VIII

VII-IX

VI-VII

Origem: Nova Zelândia

Vaso

V9cm (V0,4L)

Vaso

V9cm (V0,4L)

Vaso

V9cm (V0,4L)
V2L

Vaso

V9cm (V0,4L)
V2L

Vaso

V9cm (V0,4L)
V2L

Vaso

V9cm (V0,4L)
V2L

Vaso

V9cm (V0,4L)
V2L

Vaso

V9cm (V0,4L)
V2L

Vaso

V9cm (V0,4L)
V2L
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Pistia stratiotes
Herbácea, aquática flutuante, de raízes espessas, extre-
mamente ramificadas e pendentes. 
Folhas grossas (que formam uma roseta), verde-claras, 
com as veias paralelas, sulcadas, margens onduladas, e 
cobertas de pelos curtos, que formam bolhas de ar, au-
mentando a flutuabilidade da planta. 
Adequada a aquários, fontes, lagos. 

Vaso

RN

Nymphaea moorei
Nenúfar resistente, com folhas verde-escuras maculadas 
de castanho. 
Flores amarelas de estames dourados, com sépalas am-
plas, que ficam levemente rosadas. 

Nymphaea odorata
Planta de folhas arredondadas, cortadas estreitamente 
quase até ao centro, verde-brilhantes na página superior 
e avermelhadas na inferior. 
A flor é branca e perfumada, em forma de estrela.

Nymphaea ‘Pygmaea Helvola’
Espécie de nenúfar que se distingue pelo seu porte em 
miniatura. Apresenta folhas escuras, manchadas de púr-
pura e arredondadas, com até 10cm de largura. 
As flores semi-duplas, em forma de taça, flutuam na su-
perfície da água, apresentando pétalas, amarelo-limão, 
em torno dos estames laranja-dourados. Cada flor dura 
vários dias, abrindo de manhã e fechando à noite.  

Vaso

V11cm (V0,5L)

0,1 m

0,15 - 0,2 m

0,1 m

Nymphaea lotus
Planta de folhas arredondadas, denteadas, que variam 
entre o verde e o vermelho. Antes de formar folhas flu-
tuantes, produz folhas subaquáticas.
Os botões florais sobem acima do nível da água, e só 
então florescem. A flor é branca, por vezes, tingida de 
rosa, grande (12-25cm) e em forma de estrela, com esta-
mes amarelos no centro. Floresce durante todo o verão. 
As flores abrem à noite e ficam abertas até ao meio-dia.

0,5 m

0,5 m

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Origem:  ÁfricaZ 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Z 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)
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Lysimachia nummularia
Planta herbácea, com caules lisos e rastejantes. Folhas 
ovadas e coriáceas, em pares, ao longo das hastes. 
Flores solitárias (de 2-3cm), nas axilas das folhas, de cin-
co pétalas amarelas, com pequenas manchas vermelhas 
e escuras.

Lythrum salicaria
Apresenta caules herbáceos, de cor avermelhada,  eretos 
e ocos, mas bastante ramificados na parte superior. 
As folhas são verdes, lineares ou lanceoladas e ápice 
agudo, dispõem-se em pares ou em grupos de 3 ou 4. 
As flores, de cor rosa, agrupam-se em densas espigas 
compridas terminais, durante um longo período do verão. 

Myosotis scorpioides
Espécie perene, rizomatosa, com uma folhagem verde 
brilhante, de folhas oblongas e pubescentes. 
Produz uma grande quantidade de pequenas flores (8-12 
mm) de tom azul celeste, adornadas com centros amare-
los, durante o verão. 

Nuphar lutea
Planta de folhas e flores que emergem em caules separa-
dos, de grossos rizomas submersos.
As folhas são verdes, planas, coriáceas, ovais/cordifor-
mes, que ficam eretas acima da água ou flutuam na su-
perfície da água. 
As flores são perfumadas, amarelo-esverdeadas e glo-
bosas, carregadas em caules que se elevam acima da 
água, no início do verão. Abrem parcialmente pela manhã 
e fecham à noite, durando entre 4 - 5 dias.

Origem:   Ásia, Europa

0,15 - 0,6 m

Nymphaea alba
Planta de caule subterrâneo, raíz carnuda e negra, que 
cresce a 2 - 4m de profundidade, enviando numerosos ra-
mos para a superfície. Os pecíolos são largos, semicircu-
lares e com bolhas de ar no seu interior, para que possa 
flutuar na água. 
As folhas (10 - 30cm largura) verde-escuras, são carnu-
das, cerosas e flutuantes. 
As flores (5-12cm), em forma de estrela, são brancas com 
estames amarelos, flutuantes e hermafroditas.

Origem: África, Ásia, Europa

0,1 m

Origem: Europa

0,1 - 0,4 m

Origem: Europa, Ásia e Norte de África

1 - 1,5m

0,1 - 0,5 m

Vaso

V9cm (V0,4L)
V2L

Vaso

V11cm (V0,5L)
V2L
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Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Origem: EuropaZ 6 (-23,30ºC/-17,80ºC)

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

VI-VII

VI-VII

VI-IX

VII-IX

III-IX

VI-IX

Origem: América

VI-IX

VII-IX

Origem: Países baixos

VII-X

Origem: América do Sul

Vaso

V11cm (V0,5L)

Vaso

V11cm (V0,5L)

Vaso

V11cm (V0,5L)

Vaso

V11cm (V0,5L)

Vaso

V9cm (V0,4L)
V2L

Vaso

V9cm (V0,4L)
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Pontederia cordata ‘Rosea’
Planta perene aquática marginal, que forma um grupo 
de folhas eretas, lanceoladas, cordiformes, de cor verde, 
com cerca de 18cm de comprimento. 
Flores em forma de espiga, de cor rosa, no final do verão. 
Prefere locais com água rasa.

Schizostylis coccinea
Planta semi-persistente e vigorosa, com folhas verde-cla-
ras, lanceoladas e caules eretos. 
Produz flores vermelho-escarlate (de 6 pétalas), no final 
do verão.
Prefere locais com solos moderadamente férteis, húmi-
dos, mas bem drenados.

Typha angustifolia
Planta herbácea vivaz, com rizomas rastejantes subaquá-
ticos, e caules simples, aéreos, direitos, elevados. 
As folhas são lineares, planas (1-2cm) e arqueadas, pou-
co mais largas que a inflorescência. As flores são unis-
sexuais, reunidas em 2 espigas cilíndricas sobrepostas 
e contíguas (a inferior é feminina, negro-acastanhada, a 
superior é masculina, amarela e mais estreita).

Typha latifolia
Planta herbácea vivaz, com rizomas rastejantes subaquá-
ticos. 
As folhas são lineares e planas e tornam-se amarelo-a-
castanhadas no outono. As flores são unissexuais, reuni-
das em 2 espigas cilíndricas sobrepostas, contíguas, de 
cor castanha. 
Prefere pântanos ou margens de lagos.

Origem: América do Norte e do Sul, Europa e África

1 - 1,5 m

Veronica beccabunga
Espécie com hastes horizontais ou ascendentes que en-
raízam nos nós. 
Possui pares de folhas curtas, de caules ovais e oblon-
gos, de textura grossa e coriácea, com cerca de 2,5cm 
de comprimento, com bordas ligeiramente irregulares ou 
sinuadas. Cada par de folhas tem duas flores, que brotam 
das axilas superiores da folha, com pétalas azuis e centro 
branco. 

0,6 m

1 - 1,5 m

Origem: África do Sul e Zimbabué

0,3 - 0,6 m

1 - 1,5 m

Vaso

V9cm (V0,4L)
V2L

A
Q

U
Á

TIC
A

S

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Z 5 (-28,80ºC/-23,40ºC)

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Z 7 (-17,70ºC/-12,30ºC)

Z4 (-34,40ºC/-28,90ºC)

VII-IX

Origem: América

VIII-X

Origem: Europa

VI-XI

VI-VIII

Origem: América do Norte, Europa e Ásia

V-VII

RELVADOS

Vaso

V9cm (V0,4L)
V2L

Vaso

V9cm (V0,4L)
V2L

Vaso

V9cm (V0,4L)
V2L

Vaso

V9cm (V0,4L)
V2L
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Relva em tapete
Composição 1: Muito resistente ao pisoteio; tolerante à 
seca; de fácil manutenção.
80% Festuca arundinacea e 20% Poa pratensis
Composição 2: Resistente ao pisoteio; adaptada às zo-
nas mais frescas; ideal para campos desportivos.
50% Lolium perenne e 50% Poa pratensis 
Composição 3: Necessidades hídricas menos elevadas 
que em misturas semeadas; rápida regeneração.
100% Cynodon dactylon x C. transvaliensis

Grama
De porte rasteiro, folha larga e lisa, de cor verde-escura. 
Cresce de forma agressiva horizontalmente, mas pouco 
em altura. 
Deve ser plantada nos meses de maior calor, para uma 
boa cobertura de toda a área intervencionada. Nos me-
ses mais frios o crescimento abranda, mas mantém-se 
verde.
De baixa manutenção e baixa necessidade de rega. 

Relvado (sementeira)
Mistura equilibrada de sementes que possibilita a ade-
quação da composição às características do local, tendo 
em conta as condições edafloclimáticas. 
De fácil instalação e manutenção.
A sementeira deve ocorrer em setembro - outubro e mar-
ço - maio.
A densidade de sementeira aconselhada é de 50g/m2.

Prado florido (sementeira)
Composto por uma mistura de sementes de várias gramí-
neas e flores campestres. Forma uma cobertura vegetal 
florida, contínua durante quase todo o ano, de baixa ma-
nutenção. 

Prado sequeiro (sementeira)
Mistura para cobertura vegetal, utilizada em zonas de bai-
xa manutenção.

Relva sintética em tapete
Produzida com recurso a polietileno e polipropileno, so-
bre uma base de pano com látex. A altura do fio pode 
variar entre os 20 - 40mm, e apresentar uma cor verde + 
verde ou verde + castanho. 
A sua maior vantagem é de uma manutenção pratica-
mente nula. 
De fácil e rápida instalação, pode ser utilizada no ime-
diato.

Unidade

m2

Unidade

m2

Unidade

m2

Unidade

m2

Unidade

m2
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Substrato Profissional tipo Diaplant
Substrato criado pela Diaplant, com uma composição es-
pecífica e exclusiva. 
Concebido com o objectivo de ser adequado para as 
plantas decorativas, no geral. Contém os nutrientes in-
dispensáveis ao bom desenvolvimento das plantas, no 
período pós-plantação. 
A sua formulação faz deste produto uma referência para 
o sector do paisagismo.

Adubo Universal Osmocote NPK
Adubo de libertação controlada, com um período de du-
ração de 6 meses. 
Aplicar entre março a novembro, não sendo necessária 
mais do que uma utilização em toda a estação. 
A sua fórmula é equilibrada e adequada para árvores, ar-
bustos e hortícolas. 
Cada embalagem contém, aproximadamente, 25 dardos. 
Dependendo do tamanho do vaso, uma embalagem ser-
ve 40 a 100 plantas. 
Composição 17 (N) 9 (P205) 11 (K20) 2 (MgO).

Substrato Orgânico
Este produto é um composto (grau V) da classe I, produ-
zido por uma das empresas de referência, no sector dos 
fertilizantes. 
Trata-se de um correctivo agrícola orgânico de elevada 
qualidade, recomendado para pomares, vinhas e explo-
rações florestais, entre outros.

Profissional Relva
Trata-se de um substrato especialmente desenvolvido 
para a instalação, manutenção e renovação de relvados, 
com textura fina. 
Enriquecido com adubo de libertação lenta (até 3 meses), 
incluindo macro e micronutrientes, cria as condições óp-
timas para a germinação das sementes de relva e revi-
talização de relvados desgastados. Incorpora ferro, um 
combatente eficaz do musgo.

Qt./saco

50 litros

Qt./saco

750 gramas

Qt./saco

50 litros

Qt./saco

50 litros
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Fertilizante Osmocote NPK
Fertilizante de NPK, totalmente encapsulado em resina, 
de libertação controlada (durabilidade de 8 a 9 meses). 
Produto seguro que potencia o crescimento uniforme das 
plantas e evita o escorrimento de nutrientes por ação da 
chuva ou rega. 
Composição: 17 (N) 9 (P205) 8 (K20) 4 (MgO).

Qt./saco

25 Kg
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Casca de pinheiro
Produto composto exclusivamente por casca de pinho 
marítimo, isento de detritos.
Ideal para fazer uma boa cobertura de solo, mantendo 
um aspecto natural. 
A instalação é fácil e rápida, não impermeabiliza o solo.

Estilha de pinho marítimo
A estilha de pinho é um produto vegetal totalmente 
natural, fazendo uma boa cobertura de solo sem o im-
permeabilizar. 
O produto é fornecido isento de detritos e de matéria 
orgânica. 
A instalação é fácil e rápida.

Granito rolado - Cinza
O granito é uma pedra tradicionalmente utilizada em 
Portugal, sobretudo no norte do país, onde é abundan-
te. 
As pedras de granito rolado têm uma apresentação es-
férica ou ovalada, sem perder o aspecto rústico. 
Nesta opção, a cor é de tonalidade cinzenta.

Granito rolado - Preto
O granito é uma pedra tradicionalmente utilizada em 
Portugal, sobretudo no norte do país, onde é abundan-
te. 
As pedras de granito rolado têm uma apresentação es-
férica ou ovalada, sem perder o aspecto rústico. 
Nesta opção, a cor é de tonalidade preta.

Granulometria
15-25 mm
25-45 mm

Qt. / saco
70 litros

Granulometria 
10-40 mm

Qt. / saco
70 litros

Granulometria
3-6 mm
6-10 mm
10-20 mm

Saco
25 Kg

Big bag
1 Ton

Granulometria
3-6 mm
6-10 mm
10-20 mm

Saco
25 Kg

Big bag
1 Ton

Gravilha amarela
A gravilha é um excelente produto para utilização em 
revestimento de solo. 
Trata-se de um material abundante, disponível em 
vários tipos de rocha e numa paleta de cores muito 
diversificada. 
De fácil instalação, permite a criação de figuras e dese-
nhos. Nesta opção, a cor é amarela.

Granulometria
10-20 mm
20-30 mm

Saco
25 Kg

Big bag
1,5 Ton
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Gravilha de basalto
Nesta opção, a pedra que origina a gravilha é o ba-
salto, sendo a sua cor em tonalidades de antracite e 
negro. 
Torna-se uma excelente opção para gerar contrastes, 
quando em conjugação com gravilhas de outras tona-
lidades.

Gravilha de brita de tijolo
A gravilha de brita de tijolo resulta da fragmentação do 
tijolo, sendo a sua característica mais evidente o tom 
avermelhado de cor. 
Indicado para um projeto de paisagismo que não quei-
ra ser discreto, uma vez que nunca passa desperce-
bido.

Gravilha de calcário rosa-creme
Muito semelhante à gravilha de calcário creme, di-
ferencia-se desta pelo facto de as pedras incluírem 
nuances rosadas. 
É uma das opções preferidas da maioria das pessoas, 
pelo facto de não ser monocromática.

Gravilha de granito
Nesta opção, a pedra que origina a gravilha é o granito, 
sendo a sua cor predominante o cinza, em diferentes 
tonalidades. 
Pelo facto de o granito ser um material tradicional de 
construção, mantém esse traço de tradição também no 
exterior.

Granulometria
4-6 mm
6-12 mm
12-20 mm
20-30 mm

Saco 
25kg

Big bag
1,5 Ton

Granulometria 
10-20 mm
20-50 mm

Saco
25 Kg

Big bag
1,5 Ton

Granulometria
4-6 mm
8-15 mm

Saco
25 Kg

Big bag
1,5 Ton

Granulometria
0-2 mm
2-5 mm
5-10 mm
10-40 mm

Saco
25 Kg

Big bag
1,3 Ton

Gravilha de calcário creme
Uma das opções de gravilha mais utilizadas em paisa-
gismo, sobretudo em jardins privados. 
De cor creme clara, esta gravilha permite gerar bons 
contrastes com qualquer outra cor, sendo também mui-
to utilizada a solo

Granulometria
10-15 mm

Saco
25 Kg

Big bag
1,5 Ton
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Gravilha de lava vulcânica
Árido triturado proveniente de zonas vulcânicas. Ca-
rateriza-se pela sua cor acastanhada e formato dife-
renciado. 

Gravilha de mármore
Resulta da fragmentação do mármore, uma pedra no-
bre muito utilizada em construções palacianas. 
Utilizada em paisagismo, esta gravilha transporta para 
o jardim essa nobreza. 
Uma excelente opção para combinar com outros ma-
teriais e cores.

Gravilha de mármore vermelho
Em tudo idêntica à gravilha de mármore, diferenciando 
desta somente no que à cor diz respeito.

Granulometria
10-20 mm
30-60 mm

Saco
25 Kg

Big bag
1 Ton

Granulometria
5-15 mm
15-25 mm
25-50 mm

Saco
25 Kg

Big bag
1,5 Ton

Granulometria
20-40 mm
60-100 mm

Saco
25 Kg

Big bag
1,5 Ton

Pétalas de ardósia
Produzidas a partir de rocha de ardósia, as pétalas têm 
uma forma geométrica que facilmente as distingue das 
outras pedras de revestimento. 
Têm uma tonalidade antracite escuro e fazem um bom 
contraste com o verde, cor predominante do material 
vegetal, assim como com as múltiplas cores da flora-
ção das diferentes espécies.

Pétalas de ardósia envelhecida
O que diferencia este produto da pétala de ardósia 
normal, é o seu aspecto envelhecido, que lhe é confe-
rido pela patina do tempo.

Granulometria
10-30 mm
30-60 mm

>10-40 mm

Saco
25 Kg

Big bag
1,5 Ton

Granulometria
10-30 mm
30-60 mm

Saco
25 Kg

Big bag
1,5 Ton
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Seixo de basalto
De forma arredondada e ovalada, tem a cor caracte-
rística do basalto, que é um negro bastante carregado.
Uma excelente opção para fazer contraste no revesti-
mento do solo, particularmente se utilizado com pedras 
de tonalidades claras.

Seixo dolomite
Produto bastante semelhante ao seixo de mármore, do 
ponto de vista estético, já que a coloração e a forma 
são semelhantes. 
Revestimento de utilização multifacetada.

Seixo de granito
Tem por base a rocha de granito, em tonalidade casta-
nho amarelado. 
De forma arredondada ou ovalada, pode ser adquirido 
em granolometrias muito diferenciadas, dependendo 
da sua finalidade.

Seixo de granito preto
Em tudo semelhante ao seixo de granito, com excep-
ção da cor, que é preta. 

Granulometria
30-60 mm
60-120 mm
120-200 mm
150-300 mm
300-350 mm

Saco 
25kg

Big bag
1,5 Ton

Granulometria 
25-50 mm
60-120 mm
120-250 mm

Saco
25 Kg

Big bag
1,5 Ton

Granulometria
8-15 mm
15-30 mm
30-60 mm
60-120 mm
120-200 mm
150-300 mm

Saco
25 Kg

Big bag
1,5 Ton

Granulometria
10-20 mm
20-25 mm
25-40 mm
60-80 mm

Saco
25 Kg

Big bag
1,5 Ton

Seixo espalmado
Como o nome indica, este produto tem uma forma 
achatada, o que o distingue bastante dos restantes 
seixos. 
Por norma, é fornecido numa mescla interessante de 
diferentes cores e tonalidades.

Granulometria
30-60 mm
60-120 mm
120-160 mm

Saco
25 Kg

Big bag
1,5 Ton
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Seixo de mármore
De tonalidade bastante clara, é muito semelhante à 
gravilha de mármore, diferenciando-se desta particu-
larmente no que diz respeito à forma. 
Para a finalidade de revestimento de solo, é um dos 
produtos mais procurados.

Seixo de mármore serrado
Este seixo é utilizado para a criação de percursos so-
bretudo pedestres, ainda que também possa ser utili-
zado em percursos de circulação de veículos. 
Pelo facto de ser serrado, uma das suas faces é plana.

Seixo de mica rosa
O seu factor de maior diferenciação é a cor, que resulta 
de uma mistura de tonalidades rosáceas com branco. 
É uma escolha natural para quem procura um elemen-
to de destaque para o revestimento do solo do jardim.

Granulometria
5-15 mm 
15-25 mm
25-50 mm
40-60 mm
50-100 mm
100-150 mm
150-300 mm

Saco
25 Kg

Big bag
1 Ton

Granulometria
100-150 mm

Saco
25 Kg

Big bag
1,5 Ton

Granulometria
10-20 mm
20-40 mm
50-100 mm

Saco
25 Kg

Big bag
1,5 Ton

Seixo polido nacional
Disponível em várias cores, o factor diferenciador des-
te produto é o facto de ser polido, o que confere um 
aspecto brilhante aos seixos.

Seixo do rio
Produto relativamente comum e cuja característica 
mais evidente é, porventura, a sua interessante mescla 
de cores e tonalidades. 
A sua diversidade de cores divergem, com relativa in-
tensidade, dependendo do rio de origem do seixo.

Granulometria
20-40 mm

Saco
25 Kg

Big bag
1,5 Ton

Granulometria
10-20 mm
20-40 mm
50-100 mm

Saco
25 Kg

Big bag
1,5 Ton
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Tela anti-infestantes
Tela de cor preta, com quadrículas verdes, é o produto 
ideal para aplicar em jardins, públicos ou privados, para 
prevenir o surgimento de infestantes. 
Produto permeável, o que permite a passagem da água, 
não gerando problemas de acumulação por falta de es-
coamento. Também pode ser utilizada para gerar som-
breamento. 
Comercializada ao m2.

Geotêxtil
Este tipo de tela é muito utilizada para a cobertura de 
solos que vão ser revestidos com pedra decorativa. 
Outra utilização muito frequente é nas coberturas verdes, 
como elemento de separação entre as diferentes cama-
das de inertes.

Tela Gold
Tela não-tecida, bicolor, composta na sua totalidade por 
fibras de polipropileno, ligadas termicamente. É totalmen-
te reciclável, e destina-se a uma prevenção eficaz, sem
utilização de químicos, à proliferação de espécies vege-
tais de natureza infestante. 
Apresenta uma porosidade seletiva uma vez que permite 
que a água e os nutrientes se movimentem sem restri-
ções, não permitindo, no entanto, que as raízes penetrem 
na sua estrutura. 

Tela anti-raízes
Funciona como uma barreira física, com o propósito de 
controlar o crescimento das raízes, impedindo a sua pro-
liferação desorganizada e invasiva. 
Particularmente importante como elemento protetor para 
infraestruturas subterrâneas, como é o caso de tubagens 
de água ou saneamento, cablagem elétrica e pavimen-
tos, entre outros. 
Sendo impermeável e impenetrável, é normalmente utili-
zada na posição vertical ou oblíqua.

Perfil em PVC
Material muito utilizado para separação de diferentes ti-
pos de cobertura de solo, tanto vegetais quanto inorgâ-
nicos. 
Muito maleável, o que permite ser utilizado nas formas 
mais geometricas como nas mais orgânicas. 
A sua leveza e elevada resistência aos elementos cli-
matéricos, mesmo os extremos, são algumas das suas 
maiores vantagens. 
Disponível em diferentes acabamentos, não requer cui-
dados especiais e é bastante resistente a golpes.
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Perfil em aço corten
Muito utilizado pelas suas vantagens técnicas e estéticas. 
Trata-se de um elemento em aço muito resistente. 
Em situações de pequenos desníveis de terreno, entre 
áreas, canteiros ou passeios, tem resistência suficiente 
para fazer contenção de terras. 
A oxidação natural do aço dá-lhe uma estética muito ape-
lativa, adequada a todos os tipos de jardins. 
Tem 5 mm de espessura.

Perfil em aço
Semelhante ao perfil em aço corten em relação às suas 
características técnicas. A maior diferente entre ambos é 
estética, já que este aço não apresenta a oxidação que 
caracteriza o corten. 
Aplica-se, igualmente, para delimitar áreas do jardim, 
tendo capacidade para sustentar terras em situações de 
pequenos declives. 
Tem 5 mm de espessura.

Tutores em pinho torneado
Tutores em pinho torneado e com tratamento autoclave. 
Bastante resistentes e longevos, são fundamentais para 
garantir a estabilidade das plantas no período de 2 anos 
após a plantação. 
Uma das extremidades é aguçada para facilitar a sua fi-
xação ao solo.

Corda biodegradável de tutoragem
Cordas para amarração das plantas aos tutores, e destes 
entre si, produzida à base de fibra de coco. 
Disponível em meadas de 50ml, e pode ser cortada à 
medida adequada para o calibre da planta. Por ser bio-
degradável não obriga à sua remoção, desfazendo-se de 
forma natural.

Altura

10 cm
15 cm

Medida

250 x 60 cm
250 x 70 cm
300 x 80 cm

Unidade

ml

Kit sistema de ancoragem Diaplant K4
Este sistema é composto por: 
3 flechas de aço temperado 110x55x4mm;
3 cabos de aço galvanizado com 4mm de diâmetro;
3 presilhas;
1 cinta de 8m de comprimento e 3,5cm de largura;
1 tensor.

Altura

10 cm
15 cm

Unidade

m2

Unidade

m2

Unidade

m2

Unidade

m2

Unidade

m2
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Floreiras e Vasos em Madeira de Kambala
Disponível numa grande variedade de medidas.
Pode ser colocado em espaços como jardins, terra-
ços, varandas e alpendres, entre outros. 
Feito com Kambala, madeira nobre e resistente. Vai 
envelhecendo com o tempo, adquirindo a patina típica 
da madeira. Sempre que necessário pode receber tra-
tamento e nova camada de verniz. 
Possível fabricar-se por medida e incorporar rodas no 
fundo da floreira.

Dimensões 
externas

Comp x Larg x Alt (cm)

Base quadrada
45 x 45 x 50
60 x 60 x 50
70 x 70 x 50
80 x 80 x 70
90 x 90 x 70
100 x 100 x 70
120 x 120 x 70
130 x 130 x 70
140 x 140 x 70

Base retangular
80 x 50 x 50
90 x 50 x 50
100 x 50 x 50
110 x 50 x 50

100L
180L
240L
440L
560L
700L
1 000L
1 180L
1 370L

280L
225L
250L
275L

Vasos e Floreiras em polietileno
Disponível em várias medidas, na cor bronze.
Modelos particularmente interessantes como mobiliá-
rio urbano, a aplicar em praças, jardins públicos ou em 
outras áreas exteriores.
A parte inferior dos vasos contém aberturas transver-
sais que facilita o seu manuseamento através de equi-
pamentos de movimentação e elevação.

Dimensões 
externas

Comp x Larg x Alt (cm)

Vasos
63 x 51 x 41
80 x 67 x 44
90 x 63 x 47
110 x 80 x 52
151 x 113 x 64

Floreiras
120x 42 x 38

SERVIÇOS
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Construção de Espaços Exteriores
Ao oferecer soluções de conceção para todo o tipo de espaços exteriores, a Diaplant, dotou-se de uma equipa de técnicos 
e profissionais qualificados, responsáveis pela construção de jardins. Profissionais de confiança, dedicados e competentes, 
capazes de executar, com a máxima eficiência e rapidez, todo o tipo de projetos mesmo os elementos arquitetónicos com-
plementares ao jardim, como sendo: muros de contenção, vedações, pérgulas, arruamentos e outros elementos inorgânicos.
Os materiais a empregar na obra são selecionados conforme o estabelecido com o cliente/dono de obra, de qualidade e 
vistoriados antes da sua entrada em obra.
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Projetos de Arquitetura Paisagista
Ao longo dos últimos anos, a Diaplant tem ganho larga experiência em diversas áreas, desenvolvendo, com o seu grupo 
de Arquitetos Paisagistas (com experiências e sensibilidades diferenciadas), projetos de diferentes naturezas e dimensões. 
Soluções de conceção para todo o tipo de espaços exteriores públicos ou privados, nomeadamente: projetos de requalifica-
ção urbana, parques urbanos, empreendimentos turísticos e habitacionais, equipamentos públicos e privados, condomínios 
habitacionais e jardins privados.
A abordagem projetual reflete sobretudo nas características específicas de cada espaço e em critérios de ordem funcional, 
ecológica e estética, sempre em relação estreita com os objetivos e gostos do cliente.

 
Estudo prévio
 Visita ao local;
 Zonamento;
 Fotomontagens;
 Estimativa orçamental;

 Peças técnicas
 Plano Geral;
 Plano de plantação;
 Plano de pavimentos;
 Plano de rega;
 Cortes e pormenores de construção;
 Orçamento.

 Plano de plantação 

 Plano geral

  Fotomontagem

Habitação unifamiliar - Amarante

Bairro Cancela de Abreu - AmaranteHabitação unifamiliar - Marco de Canaveses

Parque da Ribeira - Mirandela

Parque de Telheiros - Mirandela

 Plano de plantação
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Execução de Pavimentos
Para usufruição total de um espaço exterior são indispensáveis percursos e lugares de estadia. Nestas áreas os materiais 
estão sujeitos a grandes desgastes e a sua escolha deve ser pensada não só a nível estético, mas também funcional. 
Como tal, a Diaplant disponibiliza uma equipa de técnicos habilitados e experientes na execução de revestimentos e pavi-
mentos com total garantia de qualidade. 
Apresentamos um conjunto de soluções e materiais funcionais e duráveis, de fácil manutenção, para circuitos pedonais e 
automóveis, passeios, ciclovias, parques de estadia, parques de jogos e lazer e terraços, desde gravilhas aos saibros com-
pactados com ligantes ou resinas.
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Instalação de Sistemas de Rega
Nos dias de hoje é importante fazer-se uma gestão sustentável da água da rega, tornando o seu uso mais eficiente e res-
ponsável. Sendo esta um elemento fundamental ao desenvolvimento das plantas, torna-se imprescindível o planeamento e 
a projeção dos sistemas de rega automatizados (rega por aspersão, pulverização ou rega localizada), de forma a manter o 
espaço verde, e aprazível ao mesmo tempo que se economiza água.
Com a nossa experiência e conhecimento técnico, garantimos o correto planeamento e projeção dos sistemas de rega, tal 
como a sua correta instalação e afinação. Desta forma a água será na quantidade certa e nas alturas do dia ideais a cada 
área do seu jardim.

 Rega localizada 

 Rega por pulverização Rega por aspersão

 Caixa para eletroválvulas Instalação de um aspersor

 Revestimentos

Pavimento saibro  natural

Pavimento permeável Terraway



Arboricultura
As plantas estão sujeitas ao processo natural de envelhecimento, além de não estarem a salvo de potenciais ataques de 
parasitas e de desenvolver doenças. Por esse motivo, é importante monitorizar o seu estado fitossanitário, com regularidade. 
A Diaplant possui técnicos especializados em arboricultura, cirurgia, diagnósticos fitossanitários, manutenção e avaliação de 
risco de queda de árvores, sejam elas de grande ou pequeno porte.
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 Remoção de cepos

 Arboricultura

 Arboricultura

Limpeza e manutenção
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