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Cidade de Brampton inicia terceiro Programa de Jardinagem no Quintal em 
2 de fevereiro 

BRAMPTON, ON (2 de fevereiro de 2022) – Hoje, o bem-sucedido Programa de Jardinagem no 
Quintal (Backyard Garden Program) da Cidade de Brampton regressa para o seu terceiro ano. Esta 
iniciativa ecológica ajuda a apoiar a segurança alimentar na nossa cidade através do fornecimento de 
terra e sementes gratuitas e dicas úteis aos participantes para cultivarem o seu próprio jardim no 
quintal. 

O Programa de Jardinagem no Quintal (Backyard Garden Program) incentiva os residentes a 
cultivarem produtos e ervas no conforto das suas casas e a doarem as suas colheitas caseiras aos 
bancos alimentares e às organizações comunitárias locais. 

A partir de hoje, 2 de fevereiro, os residentes podem inscrever-se online em 
www.brampton.ca/backyardgarden para receberem sementes e terra gratuitas. A página Web também 
disponibilizará fotos dos jardins no quintal deste ano, dicas de jardinagem e tutoriais e recursos. Os 
residentes podem usar a hashtag #BramptonBackyardGarden para partilharem os seus jardins nas 
redes sociais. 

Este programa também apoia o foco do Grupo de Trabalho de Apoio Social COVID-19 do Presidente 
do Conselho Municipal (Mayor’s COVID-19 Social Support Task Force’s) sobre segurança alimentar, 
reafirma a prioridade da Cidade de ser uma Cidade Verde (Green City) sustentável, e promove o bem-
estar mental e físico dos residentes. 

Este ano, o programa é orgulhosamente patrocinado pela Scotts Canada Limited. A Cidade agradece 
aos apoiantes do seu programa, incluindo a Mattamy Homes, a Paradise Developments, a Fieldgate 
Developments e a TACC Holborn Corporation. 

Tem dúvidas? Envie um e-mail para BramptonGreenCity@brampton.ca. 

e-newsletter do Clube de Jardinagem no Quintal (Backyard Garden Club)  

Adira à nossa e-newsletter do Clube de Jardinagem no Quintal (Backyard Garden Club), em parceria 
com a Sociedade Hortícola de Brampton (Brampton Horticultural Society) e o Clube de Jardinagem de 
Chinguacousy (Chinguacousy Garden Club)! Aberto a todos os entusiastas de jardinagem, os 
membros receberão uma e-newsletter mensal com informações sobre jardinagem, oportunidades para 
enviar perguntas, aconselhamento sobre jardinagem e apoio de especialistas e parceiros comunitários, 
ofertas exclusivas, e mais. 

Consulte www.brampton.ca/backyardgarden para se inscrever no Clube.  

Histórico  
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De abril a outubro de 2021, durante o segundo Programa de Jardinagem no Quintal (Backyard Garden 
Program) anual da Cidade, foram doados cerca de 3175 kg (7,000 lbs) de produtos aos residentes 
necessitados através dos bancos alimentares e organizações comunitárias locais.  

Em resposta à COVID-19, o Programa de Jardinagem no Quintal (Backyard Garden Program) de 
Brampton foi lançado em abril de 2020 como o primeiro do género no Canadá. Trata-se de uma 
extensão do atual programa de Jardins Comunitários (Community Gardens) da Cidade. 

Citações 

«Temos o prazer de iniciar o terceiro Programa de Jardinagem no Quintal (Backyard Garden Program) 
anual em Brampton. Durante os dois últimos anos, o programa uniu a comunidade através da 
jardinagem, apoiou a segurança alimentar dos residentes necessitados, e manteve os participantes 
ativos no exterior. Incentivo os novos participantes a inscreverem-se para obterem sementes e terra, e 
terem a oportunidade de retribuírem este ano!» 

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

«O Programa de Jardinagem no Quintal (Backyard Garden Program) tem sido um grande sucesso em 
dois anos consecutivos, e para mim é um prazer promover esta iniciativa para um terceiro ano. No ano 
passado, fornecemos aproximadamente 3175 kg (7,000 lbs) de produtos aos residentes necessitados 
através dos bancos alimentares e organizações locais. Vamos fazer jardinagem e dar, Brampton!» 

- Doug Whillans, Conselheiro Municipal (City Councillor), Distritos (Wards) 2 e 6; Presidente 
(Chair), Programa de Jardinagem no Quintal (Backyard Garden Program), Cidade de Brampton 

 “City staff look forward to supporting the Backyard Garden Program this year. The City recognizes and 
thanks its sponsors and supporters who help bring this important green initiative to life. Register for free 
seeds and soil today at www.brampton.ca/backyardgarden.” 

- David Barrick, Chief Administrative Officer, City of Brampton 

«Os funcionários municipais esperam apoiar o Programa de Jardinagem no Quintal (Backyard Garden 
Program) este ano. A Cidade distingue os seus patrocinadores e apoiantes, agradecendo-lhes por 
ajudarem a concretizar esta importante iniciativa ecológica. Inscreva-se hoje para obter sementes e 
terra gratuitas em www.brampton.ca/backyardgarden.» 

- 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 
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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 
Meios de Comunicação Social Multiculturais 
da Cidade de Brampton 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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