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Abertura do Mercado de Produtores de Brampton (Brampton Farmers’ 

Market) na baixa de Brampton com medidas de segurança a partir de 27 de 
junho 

 
BRAMPTON, ON (19 de junho de 2020) – O tão aguardado Mercado de Produtores de Brampton 
(Brampton Farmers’ Market) regressa para outra temporada, com medidas de segurança em resposta 
à COVID-19.  
 
O Mercado funcionará aos sábados de 27 de junho a 24 de outubro de 2020, das 8:00 às 13:00 na 
baixa de Brampton. O novo horário de início do Mercado permitirá a preparação segura na rua para 
realização das compras. 
 
Muitos dos nossos produtores e fornecedores favoritos estarão de volta para vender produtos locais 
frescos e alimentos preparados embalados. O artesanato realizado pelos artesãos e a preparação de 
alimentos no local não estarão disponíveis. A saúde e a segurança da comunidade é a principal 
prioridade do Município durante a pandemia COVID-19, e serão implementadas medidas de 
segurança. 
 
Seguindo as recomendações da Saúde Pública de Peel (Peel Public Health), a Cidade de Brampton 
implementará as seguintes medidas de segurança: 
 

• Todos os fornecedores e clientes têm de usar máscaras não-cirúrgicas ou viseiras enquanto 
estiverem no mercado 

• Estarão disponíveis estações de higienização em todo o mercado 

• Será permitido um número definido de visitantes de cada vez na área do mercado  

• Haverá apenas uma entrada e uma saída para cada uma das áreas do mercado 
 
Nesta temporada, o Município recomenda que apenas uma pessoa por agregado familiar frequente o 
mercado. 
 
No âmbito das ordens de emergência da província, o Município incita os clientes a manterem o 
distanciamento físico enquanto estiverem no mercado. Isto significa permanecerem sempre a uma 
distância de dois metros (seis pés) de outras pessoas, salvo se fizerem parte do seu círculo social de 
dez pessoas. Os ajuntamentos com mais de dez pessoas são proibidos no âmbito das ordens de 
emergência da Província. Lembramos também os clientes que devem transportar o seu desinfetante 
pessoal, como antissético para as mãos ou toalhetes, lavar as mãos com frequência e abster-se de 
tocar no rosto. 
 
Para ajudar a fazer compras da forma mais eficiente possível, estará disponível online um mapa dos 
fornecedores em www.brampton.ca/markets e no local nos dias de mercado. 
 
Este ano, o Mercado de Produtores de Brampton (Brampton Farmers’ Market) é generosamente 
patrocinado pela Universidade Algoma (Algoma University). 

http://www.brampton.ca/markets


 

 

 
A Cidade de Brampton está a trabalhar estreitamente com os seus parceiros na Saúde Pública de Peel 
Peel Public Health) e o Gabinete de Gestão de Emergências de Brampton (Brampton Emergency 
Management Office) para continuar a monitorizar os riscos. Visite www.brampton.ca/covid19 para 
obter atualizações regulares. 
 
 
Citações 

«Temos o prazer de anunciar que o Mercado de Produtores de Brampton (Brampton Farmers’ Market), 
um evento que se realiza há muito tempo durante um período específico do ano no centro da baixa da 
nossa cidade, reabrirá para a temporada no dia 27 de junho! Incentivo-o a desfrutar deste mercado e a 
fazer compras enquanto usa uma máscara, pratica o distanciamento físico e mantém uma boa higiene. 
Espero voltar a recebê-lo no mercado este ano.» 

-      Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal, Cidade de Brampton 

«O Mercado de Produtores de Brampton (Brampton Farmers’ Market) é uma tradição na nossa 
comunidade, e aguardo com expectativa que volte a ganhar vida este ano. No local estarão muitos 
fornecedores incríveis e eu incentivo todos a apoiarem estas empresas. Certifique-se de que segue as 
medidas de segurança implementadas para garantir a melhor experiência possível para todos.» 

- Gurpreet Dhillon, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 9 e 10, Cidade de 
Brampton; Vice-Presidente (Vice-Chair), Desenvolvimento Económico e Cultura (Economic 
Development and Culture) 

«Com a abertura do Mercado de Produtores de Brampton (Brampton Farmers’ Market) para a 
temporada, a saúde e a segurança da comunidade são a nossa principal prioridade. Desfrute do 
mercado, compre o que lhe agradar, e siga as medidas de segurança. Juntos, podemos continuar 
saudáveis, seguros e felizes durante a temporada do mercado.» 

- Paul Vicente, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5, Cidade de 
Brampton; Vice-Presidente (Vice-Chair), Desenvolvimento Económico e Cultura (Economic 
Development and Culture) 

«O Município tem como prioridade a saúde e a segurança da comunidade, especialmente durante a 
COVID-19. Vamos abrir o Mercado de Produtores de Brampton (Brampton Farmers’ Market) seguindo 
as recomendações da Saúde Pública de Peel (Peel Public Health), e incitamos todas as pessoas a 
seguirem as medidas de segurança implementadas.» 

- David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), Cidade de Brampton 

«O Mercado de Produtores de Brampton (Brampton Farmers’ Market) é um evento importante em 
Brampton, e muito me apraz ouvir estas notícias fantásticas. Este ano, muitas empresas da baixa de 
Brampton participam como fornecedores e eu incito os residentes e os visitantes a comprarem os 
produtos locais, manterem-se em segurança e apoiarem a nossa grande cidade e baixa.» 

- Suzy Godefroy, Diretora Executiva (Executive Director), Downtown Brampton BIA 

http://www.brampton.ca/covid19


 

 

«O Mercado de Produtores de Brampton (Brampton Farmers’ Market) é uma tradição na qual a minha 
empresa gosta de participar. Agora mais do que nunca é importante que os visitantes comprem os 
produtos locais. Este ano, estarei no mercado a vender produtos de pastelaria, pão e sanduíches de 
panados (schnitzel). Pratiquem o distanciamento físico e uma boa higiene, para que possamos estar 
todos seguros e desfrutar do mercado.» 

-       Vera Krasavac, Proprietária, Queen Gypsy 

-30- 
 
 
Atualmente uma das cidades com o crescimento mais rápido do Canadá, Brampton acolhe 650 000 pessoas e 70 000 
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 
 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

