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Dez anos de Sábado das Sementes (Seedy Saturday)! Início da primavera 

com a Exposição Jardim e Sábado das Sementes (Seedy Saturday and 
Garden Show) virtual de 2022 

 

BRAMPTON, ON (1 de março de 2022) – A Exposição Jardim e Sábado das Sementes 
(Seedy Saturday and Garden Show) da Cidade de Brampton celebra o décimo aniversário 
com o seu evento online no sábado, 12 de março, com início às 10:00.   

A Exposição Jardim e Sábado das Sementes (Seedy Saturday and Garden Show) virtual de 
2022 é apresentada em parceria com a Sociedade Hortícola de Brampton (Brampton 
Horticultural Society), e contará com vídeos sobre jardinagem dos especialistas ambientais 
seguintes: 

•       James Graham com Grandes dicas sobre o cultivo de vegetais (Great Tips on 
Growing Great Vegetables) 

•       Cathy Nesbitt sobre Magia orgânica com vermes (Organic Magic with Worms) 

•       Linda Crago sobre Relíquias de família e poupança de sementes (Heirlooms and 
Seed Saving) 

•       Shelly Candell sobre a Importância dos polinizadores (Importance of Pollinators)  

•       Bob Wildfong sobre Cultivar um jardim bem-sucedido com poupança de sementes 
(Growing a Successful Seed Saving Garden)  

•       Sean James sobre O solo e as coisas que nele vivem (Soil and The Things Living in 
It)  

•       Christopher Bialek sobre Jardinagem num clima em mudança (Gardening in a 
Changing Climate) 

•       Ed Hunwicks e Trevor Lee com Uma conversa de três coisas que deve fazer e não 
fazer na Cidade de Brampton (City of Brampton Tree Do’s and Don’ts Talk)  

Quer seja novo na jardinagem ou um profissional experiente, no dia 12 de março explore 
www.brampton.ca/seedysaturday durante todo o dia para aceder a recursos de jardinagem, 
estabelecer ligações com os fornecedores, desfrutar da Área das Crianças (Kids Zone) com 
atividades para imprimir e tutoriais em vídeo, saiba como participar na permuta de sementes 
na berma do passeio com a Sociedade Hortícola de Brampton (Brampton Horticultural 
Society), e mais. 

Citações 

«Brampton é uma Cidade Verde (Green City) e nós incentivamos os residentes a aprenderem 
sobre jardinagem e horticultura. No sábado, 12 de março, explore a Exposição Jardim e 
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Sábado das Sementes (Seedy Saturday and Garden Show) virtual de Brampton e celebre 
connosco 10 anos deste evento clássico!» 

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

«Todos os anos, a Exposição Jardim e Sábado das Sementes (Seedy Saturday and Garden 
Show) reúne especialistas de jardinagem, entusiastas e pessoas novas na horticultura para 
darem início à primavera. No dia 12 de março junte-se a nós online para ver vídeos com 
seminários de especialistas e aceder a informações e recursos sobre jardinagem como parte 
de uma comunidade.» 

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

«A jardinagem é uma excelente atividade que apoia a saúde e o bem-estar da comunidade. 
Este ano, no dia 12 de março, desfrute de um alinhamento interessante de vídeos de 
especialistas, atividades para crianças, permuta de sementes na berma do passeio e muito 
mais na 10.ª Exposição Jardim e Sábado das Sementes (Seedy Saturday and Garden Show) 
anual de Brampton online.» 

- Charmaine Williams, Conselheira Municipal (City Councillor), Distritos (Wards) 7 e 8; 
Vice-Presidente (Vice-Chair), Serviços Comunitários, Cidade de Brampton 

«Aguardamos com expetativa a apresentação da 10.ª Exposição Jardim e Sábado das 
Sementes (Seedy Saturday and Garden Show) anual de Brampton com a Sociedade Hortícola 
de Brampton (Brampton Horticultural Society) online este ano. Aprenda sobre jardinagem, 
sustentabilidade e uma vivência mais ecológica!» 

-  Paul Morrison, Diretor de Contabilidade Interino (Interim CAO), 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 
Meios de Comunicação Social Multiculturais 
da Cidade de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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