
 

 

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA    
      

Mercado dos Produtores de Brampton inicia a 11 de junho 

BRAMPTON, ON (26 de maio de 2022) – O Mercado dos Produtores (Farmers’ Market) anual da 
Cidade de Brampton, apresentado pela Meridian Credit Union regressa a partir de 11 de junho para a 
temporada de 2022. Este evento semanal vai funcionar todos os sábados das 8:00 às 13:00 até 8 de 
outubro, faça chuva ou faça sol. Este ano, o evento tão apreciado ficará situado na Wellington Street 
entre George Street e Main Street South, e no parque Gage Park. 

Esta temporada promete um evento semanal que todos irão certamente apreciar que inclui: 

• O regresso dos produtores, fornecedores e artesãos locais prediletos do mercado que 
oferecem produtos frescos e materiais feitos à mão; 

• Entretenimento ao vivo no coreto por Brampton Folk Club, B-Jazzed, DJ Jonathan Shaw, entre 
outros; 

• Realização de atividades artísticas no local pela Agência de Desenvolvimento dos Setores 
Artístico, Cultural e Criativo [Arts, Culture and Creative Industry Development Agency 
(ACCIDA)]; e 

• Muito mais! 
  

Transformação em curso na Baixa de Brampton 
A Baixa de Brampton (Downtown Brampton) está a passar por uma transformação. O projeto está sob 
a responsabilidade da Região de Peel (Region of Peel) para substituição da conduta de água e dos 
esgotos sanitários na área. Assim, estão a decorrer vários encerramentos de estradas. Quando se 
dirigir ao mercado planeie antecipadamente. 

Pode consultar as atualizações sobre o estacionamento municipal em brampton.ca ou utilizar a 
Transportes de Brampton (Brampton Transit) para se deslocar `baixa. Planeie a sua viagem 
antecipadamente com Triplinx. 

O Mercado dos Produtores de Brampton 2022 (2022 Brampton Farmers’ Market) é generosamente 
patrocinado pela universidade Algoma University, Boardwalk, Flato Developments, Revera e Toronto 
Pearson.  

Para mais informações sobre os fornecedores e a programação desta temporada consulte 
brampton.ca/markets. 
 

Citações 

«O regresso anual do Mercado dos Produtores de Brampton (Brampton Farmers’ Market) assinala o 
início não oficial do verão! Este evento predileto de Brampton promove a união da comunidade e é 
uma tradição que aguardo com expectativa todos os anos. Assinalem o dia 11 de junho nos vossos 
calendários. Espero vê-los lá!» 

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
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Farmers-Market/Pages/Welcome.aspx


 

 

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

«Estou entusiasmado com o regresso do Mercado dos Produtores de Brampton (Brampton Farmers’ 
Market) e espero poder celebrar com a comunidade e as pequenas empresas locais. Agradecemos 
aos nossos generosos patrocinadores por continuarem a apoiar este evento sazonal predileto!» 

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

«Enquanto Brampton passa por uma interessante transformação, é importante que apoiemos os 
nossos comerciantes e empresas locais. A equipa da Cidade de Brampton planeou uma temporada 
maravilhosa com uma vasta gama de ofertas e entretenimento que toda a comunidade de Brampton 
vai certamente apreciar.» 

- 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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