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O Mercado dos Produtores de Brampton (Brampton Farmers’ Market) 
regressa este verão num local novo 

BRAMPTON, ON (28 de maio de 2021) – O Mercado dos Produtores (Farmers’ Market) da Cidade de 
Brampton regressa no dia 19 de junho para cumprir a época de 2021 num local novo na baixa. 

Antecipando a reestruturação da baixa durante a época do mercado, o Mercado vai mudar-se para 
Ken Whillans Square, Wellington Street West e Gage Park. O mercado continuará a realizar-se aos 
sábados, das 8:00 às 13:00, faça chuva ou faça sol até 23 de outubro. Muitos dos produtores favoritos 
e artesãos locais estarão de regresso para oferecer produtos sazonais frescos; alimentos preparados e 
artigos de artesanato únicos! 

Medidas de saúde e segurança COVID-19 

Os funcionários municipais garantirão o funcionamento do mercado de acordo com as diretivas e 
diretrizes COVID-19 da Saúde Pública Provincial e da Região de Peel (Provincial and Region of Peel 
Public Health). Todos os fornecedores e clientes terão de usar máscara facial. O distanciamento social 
e os números de ocupação máxima também serão reforçados.  

Como chegar ao Mercado 

O mercado continua a estar localizado centralmente na área da baixa de Brampton e é acessível 
através dos Transportes de Brampton (Brampton Transit) ou por bicicleta.  

Patrocínios  

O Mercado dos Produtores de Brampton (Brampton Farmers’ Market) para 2021 é apresentado pela 
Meridian Credit Union. Os patrocinadores corporativos do Mercado dos Produtores de Brampton 
(Brampton Farmers’ Market) são: Algoma University, Allstate e Spirit of Math Brampton. 

Para informações atualizadas sobre o mercado deste ano visite www.brampton.ca/markets  

Citações 

«A visita ao Mercado dos Produtores de Brampton (Brampton Farmers’ Market) tem sido uma tradição 
para as famílias desde 1986 e uma tradição de que usufruo com a minha própria família todos os 
sábados de manhã. Embora se realize num local novo, será o mesmo mercado grandioso com muitos 
dos nossos produtores e artesãos favoritos! Incentivo as pessoas a explorarem o nosso mercado e 
apoiarem o que é local.» 

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

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Farmers-Market/Pages/Welcome.aspx


 

 

«À medida que a Cidade de Brampton começa a recuperar da pandemia de COVID-19, o Mercado dos 
Produtos de Brampton (Brampton Farmers’ Market) oferece aos residentes e visitantes a oportunidade 
de visitarem uma atração turística local e apoiarem os fornecedores locais!» 

- Harkirat Singh, Conselheiro Municipal (City Councillor), Distritos (Wards) 9 e 10; Presidente, 
Serviços Corporativos, Cidade de Brampton 

«A mudança do Mercado dos Produtores de Brampton (Brampton Farmers’ Market) para um local novo 
permitirá à Cidade de Brampton prosseguir com reparações que visam apoiar a reestruturação na área 
da baixa para reforçar o Distrito da Inovação (Innovation District); ajudar a Algoma University a 
expandir a sua presença; e, apoiar o Projeto do Metro Ligeiro de Hurontario (LRT) (Hurontario Light 
Rail Transit Project.» 

- 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 
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

