
 

 

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 

  

Celebrar o My Brampton Day na Biblioteca Springdale Brampton com a 
Cidade de Brampton e a CBC 

  

BRAMPTON, ON (14 de março de 2022) – Em 30 de março, a CBC vai celebrar a cidade e 
apresentar o Meu Dia Brampton (My Brampton Day) na Biblioteca Springdale Brampton 
(Springdale Brampton Library) em parceria com a Cidade de Brampton, a Biblioteca de 
Brampton (Brampton Library) e a Agência de Desenvolvimento dos Setores Artístico, Cultural 
e Criativo [Arts, Culture and Creative Industry Development Agency (ACCIDA)]. 

O Meu Dia Brampton (My Brampton Day) 

Biblioteca Springdale Brampton (Springdale Brampton Library) 

10705 Bramalea Road 

Quarta-feira, 30 de março 

Horário dos eventos 

• 11:00 – Inauguração da escultura artística encomendada pela CBC Toronto pelo artista 
de Brampton Abiola Idowu 

• 12:00 – Ativação artística interativa com Abiola Idowu e coapresentação da ACCIDA 
• 17:30 – Uma sessão de escuta interativa da CBC Toronto 
• 19:30 – Um painel de discussão All Roads Lead to Brampton apresentado por Nav 

Nanwa do Gabinete de Brampton da CBC Toronto (CBC Toronto’s Brampton Bureau) 

Ativação artística GRATUITA do mural de janelas ao vivo com Abiola Idowu 

Em parceria com a Agência de Desenvolvimento dos Setores Artístico, Cultural e Criativo 
[Arts, Culture and Creative Industry Development Agency (ACCIDA)], junte-se ao artista local 
Abiola Idowu para poder transformar a biblioteca na sua tela pessoal. Os participantes são 
convidados a fazer esboços e a desenhar nas grandes janelas de vidro da biblioteca. As 
pessoas de todas as idades são bem-vindas, não é necessário ter experiência.  

Os bilhetes são gratuitos e os convidados confirmados receberão um conjunto de produtos 
(swag pack) de edição limitada inspirado na CBC Toronto Brampton. Para obter os detalhes e 
fazer a inscrição, consulte cbc.ca 

No outono de 2021, a CBC Toronto criou um Gabinete de Brampton (Brampton Bureau) 
específico. Uma equipa dedicada de repórteres e produtores esteve no terreno em Brampton 
a partilhar as histórias mais importantes com a comunidade local. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cbc.ca%2Fnews%2Fcanada%2Ftoronto%2Fhey-brampton-cbc-is-in-your-city-1.6371463&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ccc87de059421489d6e7208da05d442c6%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637828706455513096%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mRIYD0Rysq4tsFlRESLJohEDXJG7MUwQr8F5W93UBWo%3D&reserved=0


 

 

Citações 

«Estamos entusiasmados por ter a CBC a celebrar e a contar a história da nossa cidade como 
parte do seu evento Meu Dia Brampton (My Brampton Day) na sucursal da Biblioteca 
Springdale (Springdale Library). A diversidade, a cultura e a criatividade de Brampton é o que 
torna esta cidade tão especial, e é ótimo estar a celebrar isso com a comunidade.» 

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

«Os nossos agradecimentos à CBC por distinguir Brampton como o lugar especial que é. 
Estou muito satisfeita por ver a ACCIDA e o artista local Abiola Idowu a contribuírem para este 
evento com a sua criatividade, celebrando assim o nosso mosaico multicultural diverso e 
conectando-nos com a comunidade através da arte pública.» 

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

«A CBC Toronto tem o prazer de formar uma parceria com a Biblioteca de Brampton 
(Brampton Library) para destacar a comunidade e algumas das coisas extraordinárias que 
acontecem na cidade. Aguardamos com expectativa a oportunidade de estabelecer uma 
ligação com os cidadãos de Brampton presencialmente.» 

- Prasanna Rajagopalan, Diretor (Director), Jornalismo + Programação, CBC Toronto 

«A Biblioteca de Brampton (Brampton Library) tem o prazer de formar uma parceria com a 
CBC neste evento empolgante. Estamos muito entusiasmados por voltar a receber as 
pessoas nos eventos presenciais e esperamos que os cidadãos de Brampton tenham a 
oportunidade de redescobrir a sua comunidade e inspirar novas ligações!» 

- Todd Kyle, Diretor Executivo (Chief Executive Officer), Biblioteca de Brampton (Brampton 
Library) 

«A ACCIDA está empolgada por formar uma parceria com os nossos amigos da CBC e da 
Biblioteca de Brampton (Brampton Library) neste dia especial – incluindo a inauguração da 
nova escultura de Abiola e da nossa instalação interativa nas janelas. Brampton é um mosaico 
multicultural (Mosaic) e um núcleo para as artes e a cultura. Estamos muito entusiasmados 
por exibir o talento local e os recursos que a nossa organização oferece à comunidade 
artística desta forma única.» 

- 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 
Meios de Comunicação Social Multiculturais 
da Cidade de Brampton 
multiculturalmedia@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
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