
 

 

 
 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA          
           

  
Início da primavera com a Exposição Jardim e Sábado das Sementes 

(Seedy Saturday and Garden Show) 

 

BRAMPTON, ON (1 de março de 2021) – Este ano, a 9.ª Exposição anual Jardim e Sábado das 
Sementes (Seedy Saturday and Garden Show) da Cidade de Brampton realiza-se online, no sábado, 
13 de março, com início às 10:00! 
 
A Exposição Jardim e Sábado das Sementes (Seedy Saturday and Garden Show) é apresentada em 
parceria com a Sociedade Hortícola de Brampton (Brampton Horticultural Society) e exibirá vídeos 
sobre jardinagem dos seguintes especialistas ambientais: 
 

• Allison Eady sobre «Hortas Escolares»  

• Bob Wildfong sobre «Jardins de flores históricos» 

• Frank Ferragine com um «Guia para principiantes relativo ao cultivo de produtos alimentares»                 

• Jode Roberts sobre «Acolher borboletas no jardim de sua casa em Brampton»                   

• Lauren Bosch sobre «Cultivar e utilizar ervas» 

• Linda Crago sobre «Relíquias de família e conservação de sementes»                    

• Steven Biggs sobre «Produtos comestíveis em paisagens urbanas» 

• Vicki Simkovic sobre «Gerir plantas invasivas no seu jardim»        
 
Quer seja novo na jardinagem ou um profissional experiente, no dia 13 de março explore 
www.brampton.ca/seedysaturday durante todo o dia para aceder aos recursos de jardinagem, 
conectar-se aos fornecedores de jardinagem locais, usufruir da Área das Crianças (Kids Zone) com 
atividades para impressão e tutoriais em vídeo, saber como participar na troca de sementes no 
passeio (curbside) com a Sociedade Hortícola de Brampton (Brampton Horticultural Society), e mais. 
   
Este evento é organizado em parceria com a Sociedade Hortícola de Brampton (Brampton Horticultural 
Society), e apoiado pela Sementes de Diversidade (Seeds of Diversity). 
 
Citações 
 
«Incentivo todas as pessoas a explorarem a Exposição virtual Jardim e Sábado das Sementes (Seedy 
Saturday and Garden Show) deste ano no dia 13 de março! Brampton é uma Cidade Verde (Green 
City), centrada na sustentabilidade e na importância da nossa biodiversidade. Saiba mais sobre a 
sustentabilidade alimentar, pesquise sobre as dicas e os recursos dos especialistas, e mais neste 
evento interessante e educativo.» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 
 

«Este ano não podemos juntar-nos presencialmente para usufruir da Exposição Jardim e Sábado das 
Sementes (Seedy Saturday and Garden Show), mas o nosso evento online promete reunir a nossa 
comunidade, com vista a aprender sobre a plantação da primavera e como manter a nossa cidade 
verde.» 

http://www.brampton.ca/seedysaturday
https://bramptonhort.org/
https://bramptonhort.org/


 

 

- Rowena Santos, Conselheira Regional (Regional Councillor) Distritos (Wards) 1 e 5; Presidente 
(Chair), Serviços Comunitários (Community Services), Cidade de Brampton 

 
«Os jardineiros de todos os níveis de especialização estão convidados para a Exposição Jardim e 
Sábado das Sementes (Seedy Saturday and Garden Show). Juntamente com a apresentação de 
vídeos pelos especialistas do setor – associe-se aos fornecedores de jardinagem locais, aceda às 
atividades para crianças, e mais. Há algo para todos.» 

- Charmaine Williams, Conselheiro Municipal (City Councillor) Distritos (Wards) 7 e 8; Vice-
presidente (Vice-Chair), Serviços Comunitários (Community Services), Cidade de Brampton 

 
«Estamos entusiasmados por apresentar a atual Exposição Jardim e Sábado das Sementes (Seedy 
Saturday and Garden Show) com a Sociedade Hortícola de Brampton (Brampton Horticultural Society) 
pela primeira vez online. Venha aprender sobre jardinagem, sustentabilidade e como pode praticar 
uma forma de vida mais ecológica na nossa comunidade.» 

- David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), Cidade de Brampton 
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Atualmente uma das cidades com o crescimento mais rápido do Canadá, Brampton acolhe mais de 700 000 pessoas 
e 75 000 empresas. As pessoas estão no centro de tudo o que fazemos. Somos motivados pelas nossas comunidades 
diversificadas, atraímos o investimento e iniciamos uma viagem que nos incentiva a liderar uma inovação tecnológica e 
ambiental. Estabelecemos parcerias em prol do progresso para construir uma cidade saudável, que seja segura, sustentável 
e próspera. Fique em contacto connosco no Twitter, Facebook, e Instagram. Saiba mais em www.brampton.ca. 
 

 
 

 

 

CONTACTO DE IMPRENSA 

Monika Duggal 
Coordenadora, Ligação com a Imprensa e a Comunidade 
Comunicação Estratégica  
Cidade de Brampton  
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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