
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA    
      

O departamento de Artes Performativas de Brampton oferece música ao 
vivo, teatro e cultura este verão 

BRAMPTON, ON (23 de junho de 2022) – A Cidade de Brampton tem o prazer de oferecer música ao 
vivo, entretenimento teatral e cultural para todos desfrutarem este verão na praça Garden Square e no 
teatro The Rose Brampton. 

O departamento de Artes Performativas de Brampton (Performing Arts Brampton) apresenta os 
espetáculos seguintes: 

Tales of an Urban Indian 
24 e 25 de junho, 14:00 e 20:00 

Junte-se a nós na incrível jornada de Simon Douglas em «Tales of an Urban Indian». Escrito por 
Darrell Dennis, este monólogo conta a história de um homem indígena que cresceu na reserva de 
Northern British Columbia e na Cidade de Vancouver. Apresentado num autocarro em movimento da 
Transportes de Brampton (Brampton Transit), o público poderá assistir à história de sobrevivência e 
esperança de Simon. Desempenhando mais de 40 personagens, o público vê o mundo através dos 
olhos de Simon. Celebrando mais de 500 atuações, esta peça semiautobiográfica leva o público numa 
busca pelo sentido de pertença, identidade e aceitação. 

Espetáculo Brampton’s Own Shakespeare Show - Much Ado About Nothing 
Quintas-feiras no parque Chinguacousy Park: 28 de julho, 4 e 11 de agosto, 19:30 
Sextas-feiras na praça Mount Pleasant Square: 29 de julho, 5 e 12 de agosto, 19:30 
Sábados na praça Ken Whillans: 30 de julho, 6 e 13 de agosto, 19:30 

Apresentado por Louie the Goat Productions e o departamento das Artes Performativas de Brampton 
(Performing Arts Brampton), os públicos de todas as idades poderão desfrutar desta comédia favorita 
dos fãs, em que coisas terríveis quase acontecem. Enquanto a cidade de Messina se prepara para o 
casamento de Hero e Claudio, os homens do Príncipe e a família de Leonato tentam fazer de Cupido 
ao fazer com que os rivais de longa data, Beatrice e Benedick, se apaixonem. Durante todo o tempo, o 
irmão do Príncipe conspira para arruinar tudo. Atuando em três locais de Brampton ao ar livre e 
apresentando um elenco de atores locais, esta produção exibe o Mosaico multicultural (Mosaic) de 
Brampton. Pegue numa cadeira ou num cobertor e dirija-se a um dos locais para rir e chorar com esta 
comédia clássica para toda a família. 

8.ª Festa Anual da Cozinha da Costa Leste 

9 de julho, das 14:00 às 20:00 

Convidamos as pessoas que vivem na costa e as que vivem no continente (Maritimers and 
Mainlanders) do Canadá – e os que são apenas simples curiosos – deixem-se levar pela cultura da 
Costa Leste na Festa da Cozinha da Costa Leste (East Coast Kitchen Party), patrocinada por Toronto 
Pearson, TD, No Frills e Tim Hortons. 



 

 

Junte-se à anfitriã Rebecca Perry que apresenta atuações de Man Flannigan's Ghost, DnA e The 
Rowdymen. 

Stomp 'N Stampede 
13 de agosto, das 16:00 às 20:00 

Coloque o seu chapéu e calce as suas botas de cowboy e convide também um parceiro de dança! 
Neste verão, a Stomp N' Stampede regressa à praça Garden Square para celebrar tudo o que é 
country! Desfrute de spinning ao vivo do DJ Johnny Rivex,e não perca as aulas de dança em linha dos 
dançarinos em linha Double Trouble. Um alinhamento completo de artistas será apresentado 
brevemente! 

Filmes Starlight de sábado 

Faça-se acompanhar de um(a) amigo(a), um(a) namorado(a), pegue num cobertor ou numa cadeira e 
assista aos Filmes Starlight de sábado (Starlight Saturday Movies) em 2 e 16 de julho, às 21:00, na 
praça Garden Square! 

2 de julho – Sem tempo para morrer (No Time to Die) 

16 de julho – Batman (The Batman) 

Garagem de Estacionamento da Praça do Mercado 

A Cidade de Brampton vai concluir as reparações de manutenção na Garagem de Estacionamento da 
Praça do Mercado (Market Square Parking Garage) e, como consequência, estará encerrada 
temporariamente de 27 de junho a 22 de julho de 2022. 

O estacionamento continuará a estar disponível na Baixa de Brampton (Downtown Brampton) para os 
visitantes e empresas nos parques e garagens de estacionamento municipais seguintes: 

• Garagem de estacionamento John Street Parking Garage, 16 John Street 
• Garagem de estacionamento da Câmara Municipal (City Hall Parking Garage), 2 Wellington 

Street West 
• Garagem de estacionamento West Tower Parking Garage, 41 George Street 
• Garagem de estacionamento da praça Nelson Square Parking Garage, 9 Diplock Lane 
• Parque de estacionamento George Street North Surface Parking Lot, 20 George Street North 

Citações 

«O departamento de Artes Performativas de Brampton (Performing Arts Brampton) possui um incrível 
alinhamento de música ao vivo, teatro e experiências culturais planeado para este verão! Quer procure 
assistir a um pouco de Shakespeare, desfrutar de um espetáculo num autocarro da Transportes de 
Brampton (Brampton Transit) ou participar numa festa com outros cidadãos de Brampton, há algo para 
que todos possam desfrutar.» 

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



 

 

«Brampton é um Mosaico multicultural (Mosaic), e as nossas experiências culturais únicas contribuem 
tanto para a nossa vibrante cidade. O departamento de Artes Performativas de Brampton (Performing 
Arts Brampton) organizou uma temporada interessante de espetáculos e eventos diversos para 
usufruto dos residentes e visitantes. Incentivo todas as pessoas a marcarem as datas nos seus 
calendários e a juntarem-se a nós durante todo o verão!» 

- Rowena Santos, Conselheira Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5; Presidente 
(Chair), Serviços Comunitários (Community Services), Cidade de Brampton 

«Julho é um mês festivo, especialmente em Brampton! O departamento de Artes Performativas de 
Brampton (Brampton! Performing Arts) convida-o a juntar-se à diversão de Newfoundland na Festa da 
Cozinha da Costa Leste (East Coast Kitchen Party), e a dar uso às suas botas Western em Stomp N’ 
Stampede. Estes dois eventos a não perder realizam-se todos os verões na praça Garden Square. Se 
gosta de humor e de uma pitada de romance, dirija-se a um dos três parques de Brampton para Much 
Ado About Nothing de Shakespeare, apresentada por um grupo apaixonado de atores de Brampton. E 
não se esqueça de Carabram! Brampton, é julho – vamos festejar!” 

- Steven Schipper, Diretor Artístico Executivo (Executive Artistic Director), Artes Performativas 
(Performing Arts), 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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