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Brampton celebra o Dia do Canadá (Canada Day) online com a banda Walk 
Off The Earth, vencedora do prémio JUNO, como atração principal  

BRAMPTON, ON (23 de junho de 2020) – Para evitar a disseminação da COVID-19, a Cidade de 
Brampton realiza a celebração do seu Dia do Canadá (Canada Day) online! O Município tem o prazer 
de anunciar a banda Walk Off The Earth, vencedora do prémio JUNO, como atração principal. 

O evento realiza-se em www.brampton.ca/canadaday das 12:00 às 22:00 na quarta-feira, 1 de julho. 
Haverá atividades destinadas à família, receitas canadianas autênticas, uma lista de restaurantes que 
oferecem comida para fora e opções de entrega, entre outras, disponíveis online ao longo do dia. 

Este ano, todas as pessoas têm um lugar na fila da frente do palco do Dia do Canadá (Canada Day) 
de Brampton, no conforto dos seus lares. A transmissão começará às 17:30 no palco digital 
apresentado por Alectra, com atuações de artistas locais, e a banda Walk Off The Earth, vencedora do 
prémio JUNO, como atração principal. 

Às 20:00, a CBS passará a transmitir o Dia do Canadá (Canada Day) a nível nacional a partir de 
Ottawa, onde a artista Haviah Mighty de Brampton será uma das muitas artistas canadianas a atuar. 

Para terminar a celebração, os espetadores podem ver uma experiência de fogo-de-artifício 
emocionante em realidade aumentada! A exibição do fogo-de-artifício digital, patrocinado por Tim 
Hortons, oferece aos residentes uma alternativa segura e única às exibições de fogo-de-artifício 
tradicionais do Dia do Canadá (Canada Day) durante a pandemia COVID-19. O espetáculo virtual tem 
início online às 22:00, promovido por Snapd Community Hub. 

O Dia do Canadá de Brampton (Brampton Canada Day) é generosamente patrocinado por Alectra, Tim 
Hortons, Allstate, Algoma University e Bell. 

Socialize! 

• Siga-nos nas redes sociais @ExperienceBrampton e @CityBrampton. 
• Partilhe fotos e vídeos da celebração do seu Dia do Canadá (Canada Day) em casa usando 

#BramptonCanadaDayatHome e #BramptonTogether. 
• A desfrutar de uma refeição de um restaurante local? Use #SupportLocalBrampton. 

Citações 

«Este ano, a celebração do Dia do Canadá de Brampton (Brampton’s Canada Day) é um pouco 
diferente para que todos se mantenham saudáveis e seguros em relação à COVID-19. Incentivo todas 
as pessoas a visitarem www.brampton.ca/canadaday no dia 1 de julho para usufruírem de atividades 
destinadas à família, cozinharem uma refeição canadiana ou fazerem uma encomenda num 
restaurante local, e celebrarem o nosso país com atuações de artistas de Brampton e da atração 
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principal, a banda Walk Off The Earth, vencedora do prémio JUNO – Eu e a minha família vamos 
assistir às festividades durante todo o dia!» 

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

«Este ano, o Dia do Canadá (Canada Day) em Brampton será mais intimista, e é para o bem de todos. 
Divirta-se e permaneça seguro – pode apoiar o negócio local e encomendar comida para fora num dos 
muitos restaurantes deliciosos de Brampton, dance ao som das atuações que organizámos, viva uma 
experiência de fogo-de-artifício online única, e mais!» 

- Gurpreet Dhillon, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 9 e 10, Cidade 
de Brampton; Presidente (Chair), Desenvolvimento Económico e Cultura (Economic 
Development and Culture) 

«Este ano apresentamos o Dia do Canadá (Canada Day) online para a saúde e a segurança de todos 
em resposta à COVID-19. Apesar de estamos distantes fisicamente, continuamos a estar ligados! 
Partilhe fotos e vídeos da celebração do seu Dia do Canadá (Canada Day) em casa nas redes sociais 
usando #BramptonCanadaDayatHome, #BramptonTogether, e se estiver a desfrutar de uma refeição 
de um restaurante local, #SupportLocalBrampton.» 

- Paul Vicente, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5, Cidade de 
Brampton; Vice-Presidente (Vice-Chair), Desenvolvimento Económico e Cultura (Economic 
Development and Culture) 

«A saúde e a segurança da comunidade é a nossa principal prioridade enquanto trabalhamos para 
reabrir a cidade. O Dia do Canadá (Canada Day) é uma das maiores celebrações de Brampton, e 
incito todos a ficarem em casa e a celebrarem em segurança este ano. Vamos mantê-los informados 
sobre os próximos passos para Brampton em resposta à COVID-19.» 

- Martin Medeiros, Conselheiro Regional (Regional Councillor) Distritos (Wards) 3 e 4; Líder 
(Lead), Grupo de Trabalho de Reabertura e Recuperação (Reopening and Recovery Working 
Group), Cidade de Brampton 

«À medida que a Cidade de Brampton avança com a reabertura e recuperação, os nossos funcionários 
criaram uma organização incrível de atividades e atuações disponíveis online para o Dia do Canadá 
(Canada Day) para que todos possam usufruir. Este ano, mantenha-se seguro e celebre o Dia do 
Canadá (Canada Day) no conforto do seu lar.» 

- David Barrick, Diretor Executivo (Chief Administrative Officer), Cidade de Brampton 

-30- 

Atualmente uma das cidades com o crescimento mais rápido do Canadá, Brampton acolhe 650 000 pessoas e 70 000 
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. 

 

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


 

 

 
 

 

 
 

CONTACTO DE IMPRENSA 

Monika Duggal 
Coordenadora, Ligação com a Imprensa e a Comunidade 
Comunicação Estratégica  
Cidade de Brampton  
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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