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Não perca a experiência drive-thru de Brampton no Dia do Canadá (Canada 

Day) com o Presidente do Conselho Municipal, Patrick Brown, os 
Conselheiros, música ao vivo e mais 

 

 
BRAMPTON, ON (29 de junho de 2020) – Para além da programação online de Brampton para o Dia 
do Canadá (Canada Day) em www.brampton.ca/canadaday, o Presidente do Conselho Municipal 
(Mayor), Patrick Brown, e os Conselheiros (Councillors) levam as celebrações de Brampton para o Dia 
do Canadá (Canada Day) para a estrada! No dia 1 de julho, os Membros do Conselho apresentarão 
música ao vivo, carrinhas de comida, e bolachas gratuitas das padarias locais a cada par de distritos 
(ward pairing). 
 
Estas festividades presenciais terão lugar ao ar livre nos parques de estacionamento do centro 
recreativo de Brampton. Solicita-se aos residentes que se desloquem e permaneçam nos seus 
veículos para prevenirem a propagação de COVID-19. Nos seus veículos, os residentes podem 
usufruir de música ao vivo e comprar comida através de um processo de carrinhas de comida drive-
thru. O Presidente do Conselho Municipal (Mayor) e os Conselheiros Distritais (Ward Councillors), 
usando máscaras e luvas, distribuirão bolachas gratuitas pelos veículos, enquanto houver stock. 
 
Das 11:00 às 11:45: Distritos (Wards) 1 e 5  
 
Visite o Centro Recreativo Century Gardens (Century Gardens Recreation Centre) em 340 Vodden 
Street East, onde encontrará o Presidente do Conselho Municipal, Patrick Brown, com os Conselheiros 
Rowena Santos e Paul Vicente! Usufrua de música ao vivo com os The Jazz Mechanics, compre 
comida no The Mighty Cob, e saboreie uma bolacha gratuita da padaria local OccaSSions.  
 
Das 12:00 às 12:45: Distritos 2 e 6  
 
Visite o Centro Comunitário Cassie Campbell (Cassie Campbell Community Centre) em 1050 
Sandalwood Parkway West para usufruir de música ao vivo de Ablett and Cooper, comprar comida do 
The Mighty Cob, e saborear uma bolacha gratuita da Grand Bakers local. O Presidente do Conselho 
Municipal, Patrick Brown, e os Conselheiros Michael Palleschi e Doug Whillans entregarão as bolachas 
diretamente no seu veículo. 
 
Das 13:00 às 13:45: Distritos 3 e 4  
 
Visite a Arena Memorial (Memorial Arena) em 69 Elliott Street para usufruir de música ao vivo do 
Brampton Folk Club, comprar comida de Jamie’s Cracked Corn, e saborear uma bolacha gratuita da 
Cristina’s Tortina Shop local, entregue no seu veículo pelo Presidente do Conselho Municipal, Patrick 
Brown, e pelos Conselheiros Jeff Bowman e Martin Medeiros. 
 
Das 14:00 às 14:45: Distritos 7 e 8  
 

http://www.brampton.ca/canadaday


 

 

Visite o Centro Recreativo Greenbriar (Greenbriar Recreation Centre) em 1100 Central Park Drive para 
usufruir de música ao vivo da Celtic Band Erin's Marlore, comprar comida do The Mighty Cob, e 
saborear uma bolacha gratuita da Cakes by Emily K. local. O Presidente do Conselho Municipal, 
Patrick Brown, e os Conselheiros Pat Fortini e Charmaine Williams marcarão presença.  
 
Das 15:00 às 15:45: Distritos 9 e 10  
 
Visite o Centro Comunitário Gore Meadows (Gore Meadows Community Centre) em 10150 The Gore 
Road para usufruir de música ao vivo de Bagga Singh, comprar comida do The Mighty Cob, e saborear 
uma bolacha gratuita das padarias locais Lacoste Bakery e Cookies by Design. Aqui, os Conselheiros 
Gurpreet Dhillon e Harkirat Singh juntam-se ao Presidente do Conselho Municipal, Patrick Brown.  
 
Medidas de segurança COVID-19 
 
Para prevenir a propagação da COVID-19 estarão em vigor medidas de distanciamento físico. 
Solicitamos aos residentes que permaneçam nos seus veículos para uma experiência drive-thru do dia 
do Canadá (Canada Day). O Município solicita aos participantes que usem máscara e transportem um 
desinfetante pessoal, tal como antissético para as mãos ou toalhitas.  
 
Celebrar o Dia do Canadá (Canada Day) – online! 
 
Para ajudar os cidadãos de Brampton a celebrarem o Dia do Canadá (Canada Day) nas suas casas, o 
Município disponibiliza a celebração online em www.brampton.ca/canadaday. No dia 1 de julho, das 
12:00 às 22:00, os residentes podem usufruir de atividades destinadas à família, fogo-de-artifício 
virtual, atuações da dupla Splash’N Boots preferida das famílias e vencedora do prémio JUNO, artistas 
locais, da banda Walk Off The Earth, vencedora do prémio JUNO, como atração principal, e mais.  
 
Para obter mais informações, visite www.brampton.ca/canadaday.  
 
Citações 

«O Dia do Canadá (Canada Day) é o maior evento de Brampton e, embora este ano não seja possível 
organizar a celebração presencialmente no Parque Chinguacousy (Chinguacousy Park), criámos uma 
forma de celebrar o Dia do Canadá (Canada Day) presencialmente, tendo como principal prioridade o 
cumprimento das medidas de segurança COVID-19. Venha cumprimentar-nos no dia 1 de julho e 
depois dirija-se para casa e celebre online!» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal, Cidade de Brampton 

«Estamos entusiasmados por nos encontrarmos com os residentes de uma forma segura e saudável, 
com vista a celebrarmos o Dia do Canadá (Canada Day) em conjunto. Incito todos a usarem máscara, 
praticarem uma boa higiene e o distanciamento físico e a juntarem-se a nós presencialmente para 
usufruírem de comida, música e diversão. De seguida, usufruam das atuações e do fogo-de-artifício 

online em www.brampton.ca/canadaday» 

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

http://www.brampton.ca/canadaday.%20From%20Das%2012:00
http://www.brampton.ca/canadaday
http://www.brampton.ca/canadaday


 

 

«Enquanto trabalhamos para proceder à abertura da cidade em segurança e a nossa comunidade se 
reúne para celebrar o nascimento do Canadá, incito todos a participarem nas festividades e a 
celebrarem da forma mais segura possível, mantendo a respetiva distância e usufruindo de diversão 
ao vivo em Brampton.» 

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

«Desde encontrar o Presidente do Conselho Municipal e respetivos Conselheiros, à diversão ao vivo, 
às atuações online, às atividades destinadas à família e ao fogo-de-artifício, estas são as formas 
saudáveis e seguras para todos celebrarem este Dia do Canadá (Canada Day). Mantenha-se em 
segurança, pratique o distanciamento físico e termine a noite online em sua casa.» 

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

 
 
 

 

 

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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