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O inquérito BIG Brampton sobre espaços artísticos 

  

BRAMPTON, ON (23 de agosto de 2021) – A Agência de Desenvolvimento do Setor Criativo, das 
Artes e Cultura (Arts, Culture & Creative Industry Development Agency) (ACCIDA) da Cidade de 
Brampton está a solicitar aos artistas locais e às organizações artísticas que preencham o Inquérito 
BIG Brampton sobre o Espaço Artístico (BIG Brampton Artist Space Survey) para apresentarem os 
seus comentários relativamente ao acesso a espaços a preços acessíveis na cidade. O acesso a 
espaços para criar, apresentar, facilitar oficinas (workshops), estabelecer gabinetes, apresentar e 
vender trabalho é essencial para a criatividade da comunidade artística de Brampton, especialmente 
porque o setor procura recuperar da COVID-19. 

O Inquérito BIG Brampton sobre o Espaço Artístico (BIG Brampton Artist Space Survey) estará 
disponível até sexta-feira, 24 de setembro. Todas as pessoas que participem estarão habilitadas a 
ganhar um cartão oferta (gift certificate) de $100 para a Curry’s Art Supplies e todos os artistas e 
organizações artísticas são incentivados a participar. 

A ACCIDA é uma organização exclusiva que se desenvolve na Cidade de Brampton concentrada em 
desenvolver, celebrar, defender e interligar o setor através de uma variedade de programas, serviços e 
recursos. As opiniões da comunidade artística contribuirão para orientar a programação e os apoios, 
incluindo a necessidade de um espaço criativo. 

A ACCIDA vai apresentar uma Mesa Redonda da Comunidade Artística (Artist Community Roundtable) 
online, na quinta-feira, 26 de agosto das 18:30 às 20:00, para abordar a questão do espaço para 
artistas. Este evento gratuito reunirá um painel de especialistas, incluindo representantes das equipas 
de Planeamento e Design Urbano (Planning and Urban Design) da Cidade de Brampton, 
investigadores e produtores de teatro para discutir de que forma as comunidades e os espaços 
artísticos podem ser apoiados. Para obter detalhes e efetuar a inscrição, visite accida.ca 

Citações  

«A ACCIDA desempenhará um papel importante na configuração e no apoio ao panorama das artes e 
cultura de Brampton. A recolha destas opiniões é fundamental para apoiar a evolução dos nossos 
artistas e organizações artísticas, com vista a capacitar a nossa comunidade criativa da forma mais 
adequada. Incentivo todas as pessoas a participarem e partilharem a sua opinião!» 

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

https://www.brampton.ca/en/arts-culture-tourism/culturalsrvs/pages/accida.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/Artist-Space-Survey.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx


 

 

 
«Estou entusiasmada por ver a ACCIDA a começar o seu trabalho na comunidade artística. A sua 
visão para criar um panorama criativo próspero, seguro e respeitado é ambiciosa e será extremamente 
valiosa para esta cidade e para as vidas quotidianas dos residentes e empresas.»  
 

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

«O setor Criativo, das Artes e Cultura de Brampton é uma parte integrante do Mosaico multicultural 
(Mosaic) da nossa cidade. O seu trabalho contribuirá para apoiar os nossos artistas e organizações 
artísticas locais para tenham orgulho em considerar Brampton como a sua casa.» 

-  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 

Prabhjot Kainth 
Coordenadora, Ligação com a Imprensa e a Comunidade 
Comunicação Estratégica  
Cidade de Brampton 
905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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