
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA    
      

 

Compre no comércio local e apoie a comunidade artística de Brampton no 

Mercado de Verão dos Artistas de Brampton 

  

BRAMPTON, ON (12 de julho de 2022) – A Agência de Desenvolvimento dos Setores Artístico, 
Cultural e Criativo [Arts, Culture and Creative Industry Development Agency (ACCIDA)] da Cidade de 
Brampton convida os residentes a apoiarem os artistas locais e a interagirem com a comunidade 
artística de Brampton no seu Mercado de Verão dos Artistas (Summer Artist Market) inaugural. No 
sábado, 16 de julho, das 11:00 às 17:00, o Mercado de Verão dos Artistas apresenta 25 vendedores 
de arte e organizações artísticas locais de Brampton no interior do The Rose Brampton, incluindo: 

• 905ink 
• Abiola Idowu 
• Aditi Ganeev Sangwan 
• Annemarie Claudette Art 
• Art By Anita Pietras 
• Art on Mill Street 
• ArtisanWorks 
• Brampton Quilters Guild 
• Broadening Horizons 
• Carlena Jean 
• Emmmbellished 
• Gallery 22 Collective 
• Haneen Arshad 

• HJEM Co 
• Julia Louise Pereira 
• Le Sarge Creations 
• Luxe by Nonie 
• Meegan Lim 
• melissas.handmades 
• Ricky Lima 
• sagwa 
• The inPrint Collective 
• The Paper Narwhal 
• Vicki Ruple Lepe 
• Visual Arts Brampton 

  

Compre uma vasta gama de trabalhos artísticos locais incluindo pinturas, gravuras, cerâmica, 
joalharia, entre outros, enquanto socializa e desfruta de música ao vivo apresentada por DJ 
ROSHANIE. Enquanto estiver no Mercado de Verão dos Artistas (Summer Artist Market) passe pelo 
Mercado dos Produtores de Brampton (Brampton Farmers’ Market), apresentado por Meridian Credit 
Union, das 8:00 às 13:00, localizado na Wellington Street entre a George Street e a Main Street South 
e no parque Gage Park. 

Saiba mais sobre a ACCIDA aqui (here) e obtenha todos os pormenores do evento aqui (here). 

Transformações em curso na Baixa de Brampton 

A Baixa de Brampton (Downtown Brampton) está a passar por uma transformação. A Região de Peel 
(Region of Peel) lidera um projeto para substituir o sistema de distribuição de água e os esgotos 
sanitários na área. Como resultado, estão implementados encerramentos de várias estradas. Planeie 
antecipadamente a sua ida ao Mercado de Verão dos Artistas (Summer Artist Market). 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/Artist-Market.aspx


 

 

Pode consultar as atualizações relativas ao estacionamento municipal em brampton.ca ou utilizar a 
Transportes de Brampton (Brampton Transit) para lá chegar. Planeie a sua viagem com antecedência 
com Triplinx. 

Garagem de estacionamento Market Square Parking Garage 
A Cidade de Brampton vai concluir as reparações de manutenção na garagem de estacionamento 
Market Square Parking Garage e, como consequência, esta estará encerrada temporariamente de 27 
de junho a 22 de julho de 2022. 
 
O estacionamento continua a estar disponível na Baixa de Brampton para visitantes e empresas nos 
parques e garagens de estacionamento municipais seguintes: 
 
• Garagem de estacionamento John Street Parking Garage, 16 John Street 
• Garagem de estacionamento City Hall Parking Garage, 2 Wellington Street West 
• Garagem de estacionamento West Tower Parking Garage, 41 George Street 
• Parque de estacionamento Nelson Square Parking Garage, 9 Diplock Lane 
• Parque de estacionamento George Street North Surface Parking Lot, 20 George Street North 

Sobre a ACCIDA 

A Agência de Desenvolvimento dos Setores Artístico, Cultural e Criativo [Arts, Culture and Creative 
Industry Development Agency (ACCIDA)] é uma organização exclusiva em preparação na Cidade de 
Brampton que se concentra em desenvolver, celebrar, defender e interligar o setor através do 
fornecimento de uma série de programas, serviços e recursos. A ACCIDA é um parceiro fundamental 
para a concretização da visão ambiciosa da Cidade para as artes, a cultura e as indústrias criativas, 
conforme delineado na visão estratégica da Cidade e no Plano Diretor Cultural (Culture Master Plan). 

Citações 

«A Agência de Desenvolvimento dos Setores Artístico, Cultural e Criativo (Arts, Culture and Creative 
Industry Development Agency) continua o seu extraordinário trabalho para interagir com a comunidade 
artística de Brampton. Incentivo todos os residentes a juntarem-se a nós no Mercado de Verão dos 
Artistas (Summer Artist Marketplace) em 16 de julho para fazerem compras e apoiarem o comércio 
local e interagirem com os artistas e organizações artísticas de Brampton.» 

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

«No dia 16 de julho junte-se a nós no The Rose Brampton para o Mercado de Verão dos Artistas 
(Summer Artist Marketplace)! Com mais de 25 vendedores de arte e organizações artísticas locais, 
haverá algo para todos. Ajude a apoiar a nossa comunidade artística local e compre aos nossos 
comerciantes locais. Esperamos vê-lo lá!» 

- Rowena Santos, Conselheira Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5; Presidente 
(Chair), Serviços Comunitários, 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 Cidade de Brampton está empenhada em promover as artes e a cultura na nossa cidade, apoiando 
o comércio local e proporcionando eventos de verão magníficos para todos na nossa comunidade e o 

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


 

 

Mercado de Verão dos Artistas (Summer Artist Marketplace) da ACCIDA combina os três! Em 16 de 
julho interaja com os artistas e organizações artísticas locais e compre no comércio local.» 

- Paul Morrison, Diretor Administrativo Interino (Interim Chief Administrative), 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 

 
 

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

