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Brampton Fire aproxima-se da comunidade através da arte pública 

 
BRAMPTON, ON (11 de janeiro de 2022) – A Cidade de Brampton tem o prazer de exibir um novo 
mural no Posto 211 (Station 211) dos Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton [Brampton Fire 
and Emergency Services (BFES)] como parte do projeto de arte pública que visa criar oportunidades 
para a criação de espaços por toda a cidade. Com a ajuda da Arte Pública STEPS (Pensamento e 
Expressão Sustentáveis no Espaço Público) (Sustainable Thinking and Expression on Public Space) 
foi instalado um mural novo, arrojado e colorido que representa a vastidão do meio rural, celebrando a 
vida selvagem local e o património cultural da área. 

 
A produção e a apresentação da arte pública é a principal prioridade do Plano Diretor Cultural de 
Brampton (Brampton’s Culture Master Plan) e um meio para viabilizar o intercâmbio significativo entre 
os diversos criadores e a respetiva comunidade. Em harmonia com os compromissos em curso do 
BFES que visam o reforço da comunidade, este mural apoia a coesão social, a ligação ao local e 
contribui para a criação de uma identidade única e distintiva de Brampton. 

 
Trata-se da terceira iniciativa apresentada pela Cidade de Brampton em parceria com a STEPS. Em 
outubro de 2021 foi apresentado um projeto-piloto de arte pública na baixa de Brampton (public art 
pilot project was introduced in downtown Brampton) com murais nas fachadas de lojas e nas caixas de 
controlo de tráfego selecionadas. 

 
Sobre a artista 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/983
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/983


 

 

A artista responsável pela peça, Pam Lostracco, nascida e criada em Brampton, é muralista e designer 
gráfico. Licenciou-se pela OCAD com duas bolsas de estudo e trabalhou em estudos de design 
criando marcas, livros e ilustrações. A experiência de Lostracco em design e o seu gosto pelos 
espaços exteriores contribuíram para aumentar a sua paixão pelos murais, criando peças em exibição 
em muitos locais do Canadá. O mural do Posto 211 (Station 211) foi concebido para se integrar na 
arquitetura do átrio do posto dos bombeiros e no ambiente natural envolvente. 

  
 
Citações 
 
«Brampton é um Mosaico multicultural (Mosaic) e uma cidade que continua a ganhar vida graças a 
colaborações criativas como esta. Os Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton (Brampton Fire 
and Emergency Services) estão enraizados na nossa comunidade e é maravilhoso ver a introdução da 
arte pública nos seus postos, com vista a fomentar ainda mais a ligação com os residentes, tornando a 
arte acessível a todos.» 

− Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 
 
«É admirável ver os edifícios públicos ganharem vida com a arte pública. Este projeto entusiasmante 
com os Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton (Brampton Fire and Emergency Services) vai 
ajudar a fomentar ainda mais a positividade e as relações com a comunidade. Os nossos 
agradecimentos a Pam Lostracco pela criação desta peça magnífica.» 

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

 
«Este projeto com os Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton (Brampton Fire and Emergency 
Services), a nossa equipa dos Serviços Culturais e a STEPS ilustra perfeitamente o que uma 
excelente colaboração pode fazer pela comunidade. Estes murais irão ligar os nossos postos dos 
bombeiros ao ambiente envolvente enquanto espaços de segurança, de reforço de relações e de 
criatividade, dando o seu contributo para a nossa comunidade vibrante.» 

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

 
«Toda a nossa equipa dos Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton (Brampton Fire and 
Emergency Services) está dedicada a criar relações duradouras com a comunidade através da 
educação, da conexão e da segurança. Estou entusiasmado com a divulgação do nosso primeiro 
mural hoje e sei que vai reforçar os laços comunitários e promover a interação entre as pessoas.» 

- Bill Boyes, Comandante dos Bombeiros (Fire Chief), Serviços de Incêndio e Emergência de 
Brampton (Brampton Fire and Emergency Services) 

 
«A STEPS está encantada por colaborar com a Cidade de Brampton e a artista Pam Lostracco na 
apresentação deste novo mural. Trata-se de uma reflexão criativa sobre a riqueza das terras de 
lavoura e das áreas naturais que rodeiam Flower City.» 

- Erin Glover, Diretora de Programas Interina (Interim Program Director), Arte Pública STEPS 
(STEPS Public Art) 

 
«Este projeto é muito especial para mim, uma vez que Brampton é a minha terra natal onde vivi na 
fronteira entre a cidade e o campo. Quando o Chefe de Divisão dos Bombeiros (Division Chief of Fire) 
me descreveu o cervo que brinca nos campos de milho por trás do posto, eu sabia que o design das 



 

 

janelas tinha de se integrar na vida natural e na paisagem vasta que os funcionários contemplam a 
partir dessas mesmas janelas.» 

- Pam Lostracco, Artista 
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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 IMPENSA 

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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