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ਇਸ ਵੀਕੈਂਡ ਬਰੈਂਪਟਨ ਪਰੁਤਗਾਲੀ ਮਅੇਰ ਨੂੂੰ  ਓਲਾ (ਪਰੁਤਗਾਲੀ ਵਵਿੱਚ ਹੈਲੋ) ਕਹਗੇਾ 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਇਸ ਵੀਕੈਂਡ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸਿੱ ਵਿਆਚਾਰਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਅਜ਼ੋਰਸ (Azores) ਵਵਚਲੇ ਇਿੱਕ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸ਼ਵਹਰ 
ਵਰਬੇਇਰਾ ਗਰੈਂਡ (Ribeira Grande) ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।  
 

ਹਰ ਸਾਲ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ Convivio dos Amigos do Conselho da Ribeira Grande (ਕੋਨਵਵਵਵਓ ਡੋਸ ਅਵਮਗੋਸ ਡੋ ਕੋਨਸੇਲਹੋ ਡਾ 
ਵਰਬੇਇਰਾ ਗਰੈਂਡ) ਆਯੋਵਿਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਵਕ ਪੁਰਤਗਾਲੀ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱ ਵਿਆਚਾਰਕ ਵਵਰਾਸਤ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਿਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਇਿੱਕ 
ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਿਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 2004 ਤੋਂ, ਵਰਬੇਇਰਾ ਗਰੈਂਡ ਦੇ ਪਰਵਤਵਨਧੀਆਂ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ-ਕੈਨੇਵਡਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਵਚਕਾਰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੂੰ ਧ ਦਾ ਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ 
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  
 

ਇਸ ਸਾਲ, 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੂੰ , ਵਰਬੇਇਰਾ ਗਰੈਂਡ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਪਰੈਿੀਡੇਂਟੇ ਅਲੈਗਜ਼ੇਂਡਰੇ ਗਾਓਡੇਂਵਸਓ (Alexandre Gaudencio), ਿਸ਼ਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੋਣਗੇ, ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਿਾਈਚਾਰਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਮੇਅਰ ਵਲੂੰ ਡਾ ਿੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਦੇ 
ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ, ਉਹ ਇਿੱ ਕ ਮੈਮੋਰੂੰਡਮ ਆਫ ਅੂੰਡਰਸਟੈਂਵਡੂੰਗ (ਐਮ.ਓ.ਯੂ.) (MOU) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਗੇ ਿੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਦੇ ਵਵਚਕਾਰ ਸਬੂੰ ਧ ਨੂੂੰ  
ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਆਰਵਥਕ, ਸਮਾਿਕ ਿਾਂ ਸਿੱ ਵਿਆਚਾਰਕ ਫਾਇਵਦਆਂ ਦੀ ਿਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪੜਚੋਲ ਵਾਲੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।  
 
“ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਸਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ ਇਸਦੀ ਵਵਵਵਧਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱ ਵਿਆਚਾਰ ਦੇ ਿੋਸ਼ ਿਰੇ ਮਹੌਲ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੁਰਤਗਾਲੀ 
ਿਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿੱ ਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ,” ਮੇਅਰ ਵਲੂੰ ਡਾ ਿੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਨੇ ਵਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਵਕਹਾ, “ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. 
(MOU) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ, ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵਸਟੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਆਪਸੀ ਸਬੂੰ ਧਾਂ ਅਤੇ ਵਰਬੇਇਰਾ ਗਰੈਂਡ ਸਮੇਤ, ਦੁਨੀਆ ਿਰ 
ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਬੂੰ ਧਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”  
 

ਐਮ.ਓ.ਯੂ. (MOU) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ 101 ਮਾਲਟਾ ਐਵੇਵਨਊ (Malta Avenue) ਵਵਖੇ ਸਵਥਤ ਆਰ ਲੇਡੀ ਆਫ ਫਾਵਤਮਾ ਚਰਚ (Our Lady of 

Fatima Church) ਵਵਿੱ ਚ ਲਗਿਗ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਿੇ ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ। ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱ ਵਿਆਚਾਰਕ ਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਿੋਿਨ, 
ਡਾਂਸ, ਇਿੱਕ ਡੀਿੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੂੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਾਰਵਡੂੰਗ ਕਲਾਕਾਰ ਟੋਨੀ ਕਮਾਰਾ (Tony Camara) ਦੁਆਰਾ ਇਿੱ ਕ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।  
 

ਅੂੰਕਵੜਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਵਿੱ ਚ, ਪੁਰਤਗਾਲੀ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਬੋਲੀ ਿਾਂਦੀ ਚੌਥੀ ਿਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਵਕ ਤੌਰ 'ਤ,ੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 
ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਰਬੇਇਰਾ ਗਰੈਂਡ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਓ ਵਮਗੁਏਲ (Sao Miguel) ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਸਵਥਤ, ਵਰਬੇਇਰਾ ਗਰੈਂਡ, ਅਜ਼ੋਰਸ 
ਆਰਵਕਪੇਲਗੋ ਦਾ ਤੀਿਾ ਸਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਸ਼ਵਹਰ ਹੈ।  
 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਅਤੇ ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ, ਰਸਮੀ ਵਰਸ਼ਤੇ ਹਨ, ਵਿਨਹ ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਆਰਵਥਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 
ਸ਼ੂਿੋਹ (Xuzhou), ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਇਵਤਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਿੱ ਵਿਆਚਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਕੂੰਬਰੀਆ (Cumbria), 
ਇੂੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ। 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਸਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਸ਼ਵਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਵਵਧ ਵਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਵਸਿੱ ਧ ਹੈ ਿੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਿਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਵਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਵਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਵਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਵਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਿ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਿਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਵਵਿੱ ਚ ਖਵੋਲਹਆ ਵਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਸਵਵਕ ਹਸੋਵਪਟਲ, ਵਵਵਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਵਸਸਟਮ ਦਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਹੈ, ਿੋ ਵਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਿਾਓ ਿਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੂੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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