
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA          
           
 

A Agência de Desenvolvimento dos Setores Artístico, Cultural e Criativo de 
Brampton anuncia painel consultivo 

 
 

BRAMPTON, ON (9 de setembro de 2021) – A Agência de Desenvolvimento dos Setores Artístico, 
Cultural e Criativo [Arts, Culture & Creative Industry Development Agency (ACCIDA)] da Cidade de 
Brampton tem o prazer de anunciar os membros fundadores do painel consultivo que contribuirão para 
orientar o crescimento e o desenvolvimento da agência e da sua missão com vista a promover, ligar e 
defender o setor artístico e cultural de Brampton.  
 
Um marco considerável para a organização, o painel inaugural é composto por artistas e criadores 
locais, profissionais de empresas e criadores de mudança que serão verdadeiros campeões para os 
artistas de Brampton. Os seis membros juntar-se-ão a Nuvi Sidhu, Presidente Inaugural; à Conselheira 
Regional Rowena Santos; e a Michael Vickers, Líder sénior do programa; para dar continuidade ao 
desenvolvimento da ACCIDA e aproveitar o seu forte início, apoiando coletivamente a comunidade 
artística de Brampton, o seu crescimento, suporte e prosperidade no futuro. 
 
O convite para os membros do painel surgiu no início do verão. As candidaturas foram analisadas e 
selecionadas por um comité composto pela Conselheira Regional, Rowena Santos, representante do 
Conselho, pelo pessoal municipal e pelo Presidente do Painel. 
 
A ACCIDA é uma organização exclusiva que se está a preparar na Cidade de Brampton, centrada em 
desenvolver, celebrar, defender e ligar o setor através de uma variedade de programas, serviços e 
recursos, que já começou a oferecer durante o ano de 2021. Tal inclui oficinas, mesas redondas com 
artistas, oportunidades para realizar exposições e programas de mentoria. As opiniões permanentes 
da comunidade artística contribuirão para orientar a programação e os serviços de apoio, incluindo 
abordar a necessidade de espaço criativo na cidade.  
 
A Agência trabalhará em conjunto com a Cidade para disponibilizar o Plano Diretor da Cultura de 
Brampton (Brampton’s Culture Master Plan), que constitui uma ligação fundamental para a construção 
de um panorama artístico vibrante e de uma economia criativa. Os comentários contínuos ao painel 
consultivo da comunidade artística contribuirão para orientar a programação e os serviços de apoio, 
que inclui abordar a necessidade de espaço criativo na cidade. 

 
Membros do Painel Consultivo Inaugural da ACCIDA 

 
Harman Grewal 
Harman é um produtor de mudança criativo com um compromisso resoluto com a defesa das 
comunidades em torno das artes, cultura e inovação. Ele foi cofundador do primeiro espaço de 
trabalho em conjunto e da incubadora comunitária de Brampton para a próxima geração de 
empreendedores criativos, Lab B, compreendendo os desafios que os empreendedores visuais 
emergentes enfrentam e o valor de estar rodeado de uma comunidade de artistas. Harman empenha-
se continuamento no desenvolvimento da sua própria prática artística, centrando-se no reforço das 
suas competências técnicas, criando oportunidades para uma carreira sustentável, e promovendo a 
sua viagem exploratória. 

https://www.brampton.ca/en/arts-culture-tourism/culturalsrvs/pages/accida.aspx


 

 

 
Michael Halls 
Entusiasta das artes, Michael serviu na Sociedade Coral de Peel (Peel Choral Society) e na Orquestra 
Sinfónica de Brampton (Brampton Symphony Orchestra), bem como no Conselho de Administração do 
Conselho das Artes de Brampton (Brampton Arts Council Board of Directors) onde foi presidente 
durante 14 anos. Durante a sua vida dedicada ao serviço público, Michael recebeu em 2012 a Medalha 
do Jubileu de Diamante da Rainha Elizabeth II (Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Meda). A sua 
paixão é a música e canta no coro há 48 anos. 

 
Sumit Judge 
Escritor, diretor, ator e advogado, Sumit é um artista multidisciplinar. Atualmente escreve, produz e 
participa no canal do Youtube People of the Community (POC), abordando assuntos pertinentes na 
comunidade do Sul da Ásia como a doença mental, o trauma intergeracional e as violações dos 
Direitos Humanos através de uma lente informal, relevante e, por vezes, cómica. A sua primeira curta-
metragem Vishal, abordou a situação dos estudantes internacionais do Sul da Ásia no Canadá e foi 
exibida nos voos da Air Canada, Zee TV USA e na Galeria de Arte de Ontário (Art Gallery of Ontario). 
 
Vijai Kumar 
Um investigador político público que assumiu cargos de investigação no Indigenomics Institute, na 
fundação Ásia-Pacífico do Canadá (Asia Pacific Foundation of Canada) e na Organização de 
Cooperação e de Desenvolvimento Económico (OCDE). Ele dedica-se ao desenvolvimento económico 
local e ao reforço da saúde comunitária. Vijai defendeu os artistas de Brampton durante o 
desenvolvimento da Visão Brampton 2040 (Brampton 2040 Vision) e do Plano Diretor da Cultura 
(Culture Master Plan), e promove e organiza espetáculos com a Cidade de Brampton.  
  
Jael Richardson 
Uma colunista literária da CBC, autora de The Stone Thrower e fundadora e Diretora Executiva do 
Festival de Diversidade Literária (Festival of Literary Diversity) (FOLD) em Brampton. O seu primeiro 
romance, Gutter Child, tornou-se imediatamente num sucesso de vendas (bestseller) em janeiro de 
2021 com a HarperCollins Canada e foi selecionado para o Prémio Primeiro Romance da Amazon 
(Amazon First Novel Award). Richardson possui um MFA em Escrita Criativa da Universidade de 
Guelph (University of Guelph). 
  
Jaspreet Sandhu 
Na qualidade de atual Vice-Presidente do Desenvolvimento na The Corporation of Massey Hall and 
Roy Thomson Hall, Jaspreet dedica-se à construção de comunidades para organizações sem fins 
lucrativos de alto impacto. Sendo uma agente de mudança, ela aplica o pensamento criativo através 
da utilização de um equilíbrio de negócios único, de marketing e perspicácia na liderança. Jaspreet 
tem liderado com sucesso equipas para abordar projetos complexos que exigem um processo radical e 
alterações culturais organizacionais. Ela possui um Mestrado em Estudos Culturais (Masters in 
Cultural Studies) e um BFA em Teoria Crítica (Critical Theory BFA), um BA em Produção de Filmes e 
Estudos do Sul da Ásia (Film Production and South Asian Studies). 

 
Citações 
 
«É empolgante ver que os membros do painel ACCIDA anunciaram fomentar o trabalho que está a ser 
realizado no setor artístico em crescimento de Brampton. Este ano, a nossa equipa fez um trabalho 
excecional ao efetuar a ligação com a comunidade artística através de inúmeros programas e 
iniciativas que foram apresentados pela agência. Estou certo de que estes novos membros 



 

 

contribuirão com os seus vastos conhecimentos locais e especialização profissional e ajudarão 
realmente os nossos artistas a prosperar.» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 
 
«Anunciar o painel da ACCIDA é outro grande passo para fornecer o apoio e os recursos fundamentais 
que a nossa comunidade artística precisa. É salutar ver um painel composto por antecedentes e 
experiências diversos, que reforçará certamente os conhecimentos e a rede da agência.» 

- Rowena Santos, Conselheira Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5; Vice-
Presidente (Vice-Chair), Serviços Corporativos (Corporate Services), Cidade de Brampton; 
Membro do Conselho para o Painel (Council Panel Member),Agência de Desenvolvimento dos 
Setores Artístico, Cultural e Criativo (Arts, Culture & Creative Industry Development Agency) 

 
«O setor artístico, cultural e criativo de Brampton constitui uma parte integrante do Mosaico 
multicultural (Mosaic) vibrante e assistir ao anúncio do painel é um marco extraordinário. Desde o seu 
início, a ACCIDA tem feito grandes progressos para ligar e apoiar a comunidade artística. Com as suas 
vastas experiências, estes novos membros contribuirão para ajudar a criar um setor artístico criativo 
mais forte e interligado em Brampton.» 

- David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), Cidade de Brampton 
 
«Após um incrível processo de entrevistas durante o verão, temos o prazer de anunciar um grupo de 
artistas e profissionais talentosos que se juntarão ao Painel Consultivo (Advisory Panel) da Agência de 
Desenvolvimento dos Setores Artístico, Cultural e Criativo (Arts, Culture and Creative Industry 
Development Agency). Estou entusiasmado por poder trabalhar com o novo Painel Consultivo para 
estabelecer a ACCIDA e dar voz aos artistas de Brampton.» 

- Nuvi Sidhu, Presidente (Chair), Agência de Desenvolvimento dos Setores Artístico, Cultural e 
criativo (Arts, Culture & Creative Industry Development Agency) (ACCIDA) 
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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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