
 

 

FOR IMMEDIATE RELEASE    
      

Vivenciar Brampton durante todo o verão com um alinhamento de festivais 
e eventos 

  

BRAMPTON, ON (19 de maio de 2022) – A Cidade de Brampton tem pela frente um verão 
interessante de festivais e eventos para toda a família desfrutar. De 20 de maio a 11 de setembro, os 
residentes e visitantes são convidados a aproveitar o verão na Cidade; uma temporada de 114 dias 
apresentando cerca de 100 dias de programação que inclui: 

• Festivais e eventos como Pride 2022, Dia Nacional dos Povos Indígenas (National Indigenous 
Peoples’ Day) e Dia do Canadá (Canada Day); 

• Eventos liderados pela comunidade, tais como o Mundo do Jazz (World of Jazz) e Brampton 
Vibrante (Vibrant Brampton); 

• Programação semanal como o apreciado Mercado dos Produtores de Brampton (Brampton 
Farmers’ Market) e Noites de Cinema (Movie Nights); e 

• Muito mais! 
  

A Cidade de Brampton está entusiasmada por acolher os residentes e visitantes aos eventos 
presenciais em toda a cidade, que celebram a diversidade de Brampton, incentivam o orgulho cívico, 
ativam espaços públicos, e destacam o panorama artístico e cultural.  

O calendário dos eventos da Cidade de Brampton funcionará como um balcão único para o 
planeamento de eventos de verão. Os organizadores dos eventos são convidados a preencher o 
calendário com informações que ajudem também a promover os seus eventos em toda a cidade. Para 
acrescentar um evento ao calendário e ver o que está programado, consulte brampton.ca/events. Os 
eventos continuarão a ser adicionados ao longo do verão. 

Apoiar o comércio local 
Quando estiver em Brampton para um evento, porque não aproveitar? Consulte as páginas do Guia 
Gastronómico de Brampton (Brampton Food Guide) e apoie um restaurante local. O panorama 
gastronómico diverso de Brampton oferece sabores únicos de todo o mundo. Consulte hoje as páginas 
do guia e encontre o seu novo local predileto. Saiba mais em brampton.ca/tourism. 
 

Revitalização da Baixa 
A Baixa de Brampton (Downtown Brampton) está a passar por uma transformação, coordenada pela 
Região de Peel (Region of Peel) para substituição das condutas de água e dos esgotos sanitários na 
área. Por conseguinte, estão a decorrer vários encerramentos de estradas. Se se dirigir à baixa para 
um festival ou evento, planeie com antecedência. 

Pode encontrar atualizações sobre os parques de estacionamento municipais em brampton.ca, ou 
utilizar os Transportes de Brampton (Brampton Transit). Planeie a sua viagem com antecedência com 
Triplinx. 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Home.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Visitors/Pages/welcome.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/parking/pages/welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/Schedules-Maps-Covid.aspx


 

 

 

Citações 
 
 
«O verão está quase a chegar, e eu incentivo todas as pessoas a saírem e divertirem-se num dos 
extraordinários festivais e eventos que se realizam aqui em Brampton. Desde o nosso evento exclusivo 
do Dia do Canadá (Canada Day) até ao Mercado dos Produtores de Brampton (Brampton Farmers’ 
Market) semanal, há algo para todos!» 
 

-  Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 
  
 
«Estamos empolgados com a quantidade interminável de programação planeada para os nossos 
residentes e visitantes este verão para que saiam e vivenciem verdadeiramente Brampton. Incentivo 
todos os nossos parceiros comunitários a preencherem o calendário de eventos para partilharem o que 
está a decorrer na comunidade de Brampton para que os residentes e visitantes desfrutem desta 
temporada.» 
 

- Harkirat Singh, Conselheiro Municipal (City Councillor), Distritos (Wards) 9 e 10; Presidente 
(Chair), Serviços Corporativos, Cidade de Brampton 

  
«A Cidade de Brampton e os seus parceiros comunitários têm uma vasta gama de programação de 
verão interessante planeada para ser desfrutada por todos na Cidade. Brampton é o local de eleição 
este verão para estabelecer relações, interagir e divertir-se!» 

 
- Paul Morrison, Diretor Administrativo Interino (Interim 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 
Meios de Comunicação Social Multiculturais 
da Cidade de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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