
 

 

Descricoes dos Jardins Comunitarios 

 
Jardim Comuniatario Calvin Park 

 

 
 

O Jardim Comunitario Calvin Park esta situado em terras doadas pela United Church. Aberto ao publico. 

A comunidade convida-os a visitarem o website. 

 

Localizacao: 200 Norman Rogers Drive (Propriedade Cooke’s-Portsmouth United Church) 

Contacto: calvinparkcommunitygarden@gmail.com 

Website: cpgardeners.blogspot.com  

 

Jardins Compton Fire Lane e Headway Park 

 

 
 

Anyone can sign up for a garden, first come, first served.  Gardens are free.  We get some donations from 

local businesses and volunteers to help with maintenance.   

 

Qualquer pessoa pode subscrever para obter um jardim, atribuido por ordem de aplicacao. Jardins sao 

gratuitos. Doacoes de negocios locais e voluntaries ajudam com a manutencao. 

 

mailto:calvinparkcommunitygarden@gmail.com


Localizacao: Greenspace 40 Compton Street Este 

Numero de lotes: 15, dois dos quais sao acessiveis (plataforma).Os jardins apresentam uma area de 8X4 e 

8X8 

Contacto: heatherv@kchc.ca 

 

Jardim Comunitario Elmwood 

 

 
 

A mais longa horta comunitária continuamente executado em Kingston. O Jardim Comunitario Elmwood 

está situado no Green Apartments Bowling em terras de propriedade da cidade. Os jardineiros manter um 

grande compostor e tem duas camas de jardim acessíveis para os membros com mobilidade reduzida. 

Localizacao: 36 Elmwood Street 

Contacto: 613-547-5953 

 

Lakeside Community Garden 

 

 
 

O Jardim Comunitario Lakeside recebe novos jardineiros para se juntarem a nós em 2014, onde lotes 

individuais adicionais estarão disponíveis! O Jardim Comunitario Lakeside tem uma variedade de 

projectos, incluindo lotes individuais de jardinagem, um grande jardim para doação, um campo de 

abóboras, um campo de alho e um novo jardim de espécies nativas / borboleta. 

 



Localizacao: Front & Days Road (perto de Centre 70) 

Numero de Lotes: 50+ 

Contacto: lakesidegarden70@gmail.com 

 

 

Jardim Comunitario MacLean Park 

 

 
 

Na propriedade do património municipal em Hwy 15 entre o parque do canino e a Biblioteca de 

Pittsburgh, o Jardim Comunitario MacLean Trail foi criado em 2013 e oferece doze 4'x16’ jardins 

elevados. O jardim aumenta o uso da propriedade como um centro de reuniões da comunidade e contribui 

para programas de alimentação locais. Alguns canteiros são alugados para uso exclusivo dos membros 

individuais, enquanto outros leitos são reservados para camas comuns e de doação. 

 

Numero de Lotes: 12 

Localizacao: MacLean Park (Gore Road e Dalgeish Avenue), Pittsburgh Township 

Contacto: Kerrm@sympatico.ca ou 613-544-2285 

 

Jardim Comunitario Oak Street 

 

 
 

Os jardins de Oak Street é um lugar onde qualquer um pode cultivar alimentos para si e para os outros e 

para saber mais sobre jardinagem alimentar. O jardim inclui parcelas de loteamento, jardins de 

degustação, um jardim doação, parcelas de programação e um jardim-formação no mercado. 



Numero de lotes: 50 

Localizacao: Greenspace onde Oak Street encontra Victoria Street 

Contacto: oakstreetgarden@riseup.net or 613-547-4812 

 

Queen’s Campus Oeste 

 
 

Localizado na Stone House perto de campos de ténis no Campus Oeste da Universidade de Queen, (Sir 

John A. Macdonald), a prioridade dada à Universidade Comunitária da Rainha, mas parcelas muitas vezes 

estão disponíveis para o público em geral. 

 

Numero de Lotes:  16; 2 adicionais para programas extraordinarios 

Contacto: balla@queensu.ca ou 613-533-3379 

 

Jardim Comunitario Sunnyside 

 

 
 

O Sunnyside Comunidade Jardim é uma organização voluntária que trabalha em parceria com Utilities 

Kingston e OPIRG Kingston. Os nossos objetivos são permitir aos moradores a cultivar seu próprio 

alimento e flores, dar às pessoas um lugar para conhecer os vizinhos, oferecer oportunidades educacionais 

para a comunidade, e proporcionar um lugar acolhedor para que todos possam desfrutar. O jardim inclui 

loteamentos e um jardim de doação. 



Numero de Lotes:  approx 30  

Localizacao: MacDonnell Street near Brock Street 

Contacto: paynemichael@gmail.com 

 

Jardim Comunitario Shannon Park 

 

Qualquer pessoa pode inscrever-se para um jardim. Jardims sao atribuidos por ordem de aplicação. 

Jardins são gratuitos. Recebemos algumas doações de empresas e voluntários para ajudar com a 

manutenção do local. 

Numero de Lotes:  6 (all 6’x6’)  

Localizacao: Shannon Park Splashpad 

Contacto: heatherv@kchc.ca 

Jardim Comunitario Wolfe Island 

 

O Jardim Comunitario de Wolfe Island e espaco flexível e sustentável de recursos ao ar livre para uso da 

comunidade. É um espaço acolhedor para todas as idades, inclusive jovens, para a troca de conhecimento 

/ experiência e desenvolver habilidades relacionadas à jardinagem, saude, e uma vida ativa. O jardim será 

um espaço central que estimula a conexão e colaboração entre muitos moradores e grupos comunitários / 

organizações. É um lugar para os moradores a envolver-se com o ambiente natural. 

 

Numero de Lotes: Lotes individuais e partilhados. Prioridade dada aos residentes de Wolfe Island. 

Localizacao: Village of Marysville, Centre Street, Wolfe Island 

Contacto: communitygarden.wi@gmail.com   

Website: http://communitygardenwi.wix.com/communitygardenwi  


