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BROMÉLIAS DO BREjO 
Produção e comercialização de plantas aéreas e outras bromélias 

Jorge Freixial       96 367 58 49        Azeitão 

www.bromeliasdobrejo.com 

As plantas que disponibilizamos são entregues identificadas, com folheto de 
manutenção, e resultam do saber e experiência de mais de duas décadas de paixão 
por este fascinante segmento da botânica. Para além destas e das espécies mais 
comuns que constam no nosso catálogo on-line no site, temos e conhecemos 
muitas mais espécies. Se procura alguma que não conste nestas listagens, solicite-a 
pelo nome. Tentaremos encontrá-la na nossa vasta lista de fornecedores. 

A nossa colecção de Tillandsias, a maior de Portugal, está em Azeitão. Se tem 
interesse em nos visitar, teremos o maior gosto em o receber. Marque a sua visita 
pelo e-mail aereas.bb@gmail.com, ou pelo telefone indicado acima. 

Listagem Tillandsias    . Dezembro 2022 . 

 Tillandsia argentea - 7€ 

 

 Tillandsia magnusiana - 8€ 

http://www.bromeliasdobrejo.com/
mailto:aereas.bb@gmail.com
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 Tillandsia caput medusae - 8€ 

 

 Tillandsia seleriana - 14€ 

 

 Tillandsia ionantha (+ rebento) - 8€ 
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 Tillandsia xerographica - 20€ 

 

 

 Tillandsia brachycaulos - 8€ 

 

 

 Tillandsia baileyi - 8€ 
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 Tillandsia duratii - 22€ 

 

 Tillandsia kimberly (tufo) - 10€ 

 

 Tillandsia polihana - 10€ 
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 Tillandsia ionantha “druid” - 9€ 

 

 Tillandsia ionantha “maxima” - 9€ 

 

 

  Tillandsia albertiana (colónia/cortiça) - 15€  
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 Tillandsia tectorum “snow” - 12€ 

 

 

Tillandsia albida - 7€ 

 

 

 Tillandsia bulbosa - 6€ 
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 Tillandsia usneoides (mini tufo) - 5€ 

 

Como encomendar: 

* Enviar e-mail para aereas.bb@gmail.com com o nome das plantas pretendidas; 

* Aguardar pela resposta sobre se as plantas encomendadas se encontram disponíveis; 

* Após resposta, enviar morada de envio e efectuar o pagamento por transferência bancária 
para: IBAN: PT50 0010 0000 0721 1430 001 52 – BPI 

* Possibilidade de pagamento por MB Way 

* As plantas serão enviadas em correio azul no dia útil seguinte (não enviamos à 6ª, ou vésperas de feriado). 

* Custos de embalagem e portes de correio grátis para todas as encomendas.   

* Devoluções: plantas em perfeito estado, até 7 dias após a recepção da encomenda.           
Será devolvido apenas o valor das plantas, não o dos portes de envio. 
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