
 

 

 
 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA          
           

 

O Luminato está a chegar a Brampton! 
  

BRAMPTON, ON (21 de abril de 2022) – A Cidade de Brampton tem o prazer de anunciar que o festival 
Luminato Festival Toronto estará em Brampton nos dias 10 e 11 de junho. Pela primeira vez, o 
Luminato, o festival internacional de artes e ideias, vai apresentar-se fora de Toronto e terá duas 
instalações especiais a decorrer em Brampton. 
 
A Agência de Desenvolvimento dos Setores Artístico, Cultural e Criativo [Arts, Culture and Creative 
Industry Development Agency (ACCIDA)] e o Turismo de Brampton (Tourism Brampton) têm o prazer de 
trazer o festival Luminato Festival para a cidade, dando aos residentes e visitantes a oportunidade de 
vivenciarem a estreia deste evento artístico, mas também a gama diversa de artes e atividades culturais 
de Brampton, eventos especiais e muito mais. 
 
Arte nos Transportes (Art in Transit) 
Sexta-feira, 10 de junho 

• Estação Mount Pleasant GO Station 
• Estação Brampton GO Station 
• Estação Bramalea GO Station 

 
O evento Arte nos Transportes (Art in Transit) apresenta o encanto e a excentricidade do teatro de rua 
e o impacto e a admiração de uma interpretação artística a ocorrer durante o seu percurso diário. 
Apareça nas estações selecionadas em Brampton, trata-se de uma experiência de viagem matinal única 
que não vai querer perder. 
 
Tudo a seu tempo (All in Good Time)  
Sábado, 11 de junho 
Centro Recreativo Loafer’s Lake Recreation Centre 

 
Durante dois anos, a vida tem decorrido com pouca ou nenhuma cerimónia, uma vez que a pandemia 
de COVID-19 impediu a nossa capacidade de nos juntarmos, celebrarmos e marcar passagens de 
tempo. 

Tudo a seu tempo (All in Good Time) convida-o para uma cerimónia guiada de amor, gratidão e 
libertação. Concebida por pessoas e grupos de todas as capacidades, esta ativação motivadora usa 
instruções áudio e visuais para restabelecer a nossa ligação, sintonizar os nossos corações e despertar 
ritmos físicos sentidos nas relações entre corpo, terra, água e outros. 

Sobre o festival Luminato Festival Toronto 
O festival Luminato Festival Toronto é um elemento coordenador e catalisador para trabalhos de arte 
contemporâneos grandes e ousados. No mês de junho, o Luminato inicia o verão com um festival para 
atrair o mundo a Toronto, apresentando, produzindo e incumbindo artistas canadianos e internacionais 
excecionais. 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Visitors/Pages/welcome.aspx


 

 

 
Ao longo do ano, o Luminato trabalha com artistas de diversas culturas e comunidades da cidade e da 
região, apoiando o desenvolvimento criativo, e trazendo a arte para o palco mundial. Eles ligam as 
vozes locais com diálogos globais e baseiam o seu trabalho em equidade, inclusão, acessibilidade e 
sustentabilidade. E sobretudo, o Luminato acredita no poder da arte para iniciar diálogos e inspirar o 
público.   

Para saber mais sobre este festival consulte luminatofestival.com 

Citações 

«Estamos entusiasmados por receber o Luminato em Brampton pela primeira vez! Assinalem os dias 10 
e 11 de junho nos vossos calendários para desfrutarem da magia e do encanto destes dois eventos 
especiais» 

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

«É uma oportunidade emocionante para Brampton! Estamos entusiasmados por receber o Luminato na 
nossa cidade e dar aos residentes e visitantes a oportunidade de vivenciarem este evento reconhecido 
internacionalmente.» 

- Harkirat Singh, Conselheiro Municipal (City Councillor), Distritos (Wards) 9 e 10, Presidente, 

Serviços Corporativos, Cidade de Brampton 

«A oportunidade de ter o Luminato aqui em Brampton dará à nossa comunidade a oportunidade de 
vivenciar uma prova deste evento de classe mundial no nosso próprio jardim. Mal posso esperar por 
assistir!» 

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

 «Agradecemos ao Luminato por incluir Brampton no evento deste ano e por trabalhar com a nossa 

equipa na Cidade de Brampton para trazer esta experiência para a nossa comunidade.» 

- Paul Morrison, Diretor Administrativo Interino (Interim Chief Administrative Officer), Cidade de 
Brampton 

 
 «O Luminato está aqui para reacender a alegria e a inspiração tão necessárias, de que todos sentimos 
falta nos últimos anos. Estamos entusiasmados por formar uma parceria com a Cidade de Brampton 
para trazer uma parte do Luminato para Brampton este ano. O Luminato 2022 servirá para lembrar de 
forma entusiástica aos públicos da região o poder que a arte tem para nos ligar através de histórias e 
experiências partilhadas.» 
 

- Celia Smith, CEO, Festival Luminato Festival Toronto 
 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fluminatofestival.com%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C3bc7d261b877493e490508da23a7efde%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637861501437403339%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hQr%2B4itN6BD8PRiEi1U%2F0QmT3x%2FsvQX5CtvhfGNv%2BXs%3D&reserved=0
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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. 
 
 

Apoiantes do festival Luminato Festival Toronto 2022 

Parceiro Governamental Fundador Província de Ontário 

Parceiro Principais Governo do Canadá, Cidade de Toronto  

Parceiro Corporativos Cadillac Fairview, Meta, BMO, TD Bank Group, Loblaw Companies Limited, OLG, Hatch, Bloomberg, 
Power Corporation of Canada, Kingsett Capital, Oxford Properties, e muitos mais.  

Doadores individuais e Fundações Anónimos, Ian e Kiki Delaney, C.M., The Dianne and Irving Kipnes Foundation, Joan e 
Jerry Lozinski, Sandra and Jim Pitblado, C.M., Gretchen e Donald Ross, O.C., The Larry & Judy Tanenbaum Family 
Foundation, The Michael Young Family Foundation, ANDPVA, The Azrieli Foundation, Elinor Gill Ratcliffe, C.M., O.N.L., LLD, e 
muitos mais 

Parceiros Governamentais Conselho do Canadá para as Artes (Canada Council for the Arts), Conselho das Artes de Ontário 
(Ontario Arts Council)  

Parceiros da comunicação social St. Joseph Communications, Branded Cities, Astral, OUTFRONT Canada, Pattison, The 
Globe and Mail, Toronto Star 

 

 
 

CONTACTO DE IMPRENSA 
Meios de Comunicação Social Multiculturais 
da Cidade de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 
Festival Luminato Festival Toronto 
media@luminato.com 

  

 

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
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca
mailto:media@luminato.com

