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Descobrir a história por trás de cada porta - digitalmente! 

BRAMPTON, ON (21 de setembro de 2020) – Entre sábado, 26 de setembro, e sábado, 31 de outubro, 
os residentes e os visitantes podem conhecer a história, o património cultural e espaços culturais 
únicos no conforto dos seus lares, online como parte do Doors Open Digital. 

A Cidade de Brampton criou um centro online para o Doors Open alargado deste ano, com visitas, 
vídeos e fotografias de mais de 20 locais com património cultural e de interesse na nossa comunidade 
como parte do evento que decorre durante um mês em toda a província. A título de novidade, este ano 
conheça a arte pública da nossa comunidade com artistas de Brampton online, e visualize online 
visitas ao património cultural e visitas dedicadas ao tema dos fantasmas. 

Todas as zonas de Brampton têm uma história para contar. Explore os monumentos de arte públicos 
da nossa cidade, conheça as instalações dos nossos serviços de incêndio e transportes, e visite os 
edifícios mais antigos da nossa comunidade, incluindo a Mansão Alderlea (Alderlea Estate), a Igreja 
Grace United (Grace United Church) e a Casa Histórica Bovaird (Historic Bovaird House). Veja os 
locais da nossa comunidade como nunca os viu, com acesso exclusivo a panoramas de áreas que não 
estão habitualmente abertas ao público diariamente. 

Par a experiência completa, visite brampton.ca/doorsopen. 

O Fundo do Património de Ontário (Ontario Heritage Trust) está a trabalhar com as comunidades de 
Ontário com vista a abrir as portas, os portões e pátios digitais dos seus lugares culturais mais 
singulares e fascinantes para o Doors Open Ontario, para que possa explorar a sua história e os 
respetivos relatos. 

Para mais informações, visite doorsopenontario.on.ca. 

Citações 

«Este ano, o Doors Open realiza-se online durante um mês, dando a todos uma vasta oportunidade 
para descobrir a história por trás das muitas e peculiares portas de Brampton. Brampton é 
extremamente rica em história e cultura, por isso incentivo-o a explorar, no conforto do seu lar, os 
nossos lugares mais exclusivos e fascinantes como nunca o fez antes.» 

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

«O Doors Open pode parecer um pouco diferente este ano, mas será uma experiência inesquecível. 
Certifique-se de que visita o nosso centro de visitas, vídeos e fotografias online com alguns dos locais 
mais interessantes de Brampton, e assista ao longo do mês às conversas com os artistas e às visitas 
ao património cultural e visitas dedicadas ao tema dos fantasmas.» 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Doors-Open.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.doorsopenontario.on.ca%2F&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5ef0e384a8b5464d8fb508d85e599ebf%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637363086582620144&sdata=uGTQz2kCCsxI6rKxZyDzCB9Ln9WNox03FaTIcMF41Uo%3D&reserved=0


 

 

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

«Os funcionários municipais criaram um excelente centro online para o evento Doors Open Digital de 
Brampton deste ano, repleto de visuais cativantes para celebrar a história, o património e os espaços 
culturais únicos da nossa cidade. É um evento a não perder!» 

- 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 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

