
 

 

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA    

            

Este ano celebre o Halloween em Brampton em segurança! 

 
BRAMPTON, ON (20 de outubro de 2020) – Este ano, devido à Covid-19, o Halloween vai ser 
diferente em Brampton. À medida que os residentes penduram as suas decorações e planeiam o seu 
Halloween fabulosamente assustador em casa, a Cidade de Brampton oferece aos residentes formas 
de desfrutarem das celebrações deste ano em segurança. 
 
Circuito «doces ou travessuras» (Trick or Treating) em Brampton 
 
Seguindo as diretrizes da Província e da Saúde Pública de Peel (Peel Public Health), não se 
recomenda o tradicional circuito «doces ou travessuras» de porta em porta, no âmbito da 2.ª Fase 
reformulada para as regiões abrangidas pela unidade de saúde pública, incluindo a Região de Peel 
(Peel Region) e Brampton. As pessoas deverão considerar formas alternativas de celebrar. Tal pode 
incluir: 

• Incentivar as crianças a mascararem-se e participarem em atividades e festas virtuais 

• Esculpir abóboras em casa 

• Usufruir de uma noite de cinema ou partilhar histórias assustadoras 

• Decorar os relvados da frente 
 
Com vista a manter a segurança da comunidade, este ano a Cidade de Brampton tem uma vasta 
gama de eventos do Halloween divertidos e gratuitos para as famílias desfrutarem online! 
 
Concurso de decoração de abóboras 
 
Entre no espírito assustador e exiba as suas aptidões em matéria de decoração de abóboras. Entre 16 
e 29 de outubro envie uma fotografia da sua abóbora decorada para ganhar um dos 50 pares de 
passes da Recreação de Brampton (Brampton Recreation) para participar num programa de natação, 
skate ou preparação física! Detalhes completos em www.brampton.ca/recreation.  
 
Conjuntos de Atividades «Monster Mash» gratuitos 
 
Dê asas à criatividade com uma atividade de Halloween em casa! Crie o seu próprio monstro utilizando 
um conjunto pronto fornecido e siga o tutorial passo-a-passo online. Os conjuntos de atividades 
gratuitos estão disponíveis para levantamento a partir de 19 de outubro. Detalhes completos em 
www.brampton.ca/recreation.  
 
Concurso do Traje mais original 
 
Neste Halloween, seja engenhoso e crie o traje de Halloween mais incrível da Cidade! A Cidade entregará 
prémios para os melhores três trajes para crianças com 10 e menos anos, com um pergaminho especial e 
um presente para todos os participantes. O nosso painel de jurados inclui o Presidente do Conselho 
Municipal (Mayor) Patrick Brown, o Conselheiro Municipal (City Councillor) Doug Whillans, a Conselheira 
Regional (Regional Councillor) Rowena Santos, o Superintendente da Polícia Regional de Peel (Peel 
Regional Police Superintendent) Nav Chhinzer, a Administradora do Conselho de Educação do Distrito de 
Peel (Peel District School Board Trustee) Kathy McDonald e o Comissário Interino dos Serviços 
Comunitários da Cidade (City’s Acting Commissioner of Community Services) Derek Boyce 
 

http://www.brampton.ca/recreation
http://www.brampton.ca/recreation


 

 

Entre 31 de outubro e 6 de novembro participe ao partilhar uma fotografia do seu traje nas redes sociais e 
use #BramptonCraftiestCostume2020 para ter a possibilidade de ganhar ótimos prémios dos fornecedores 
de doces de Brampton!  
 
Os vencedores serão contactados diretamente e anunciados nos canais das redes sociais da Cidade. 

 
Grande Festa da Abóbora (Great Pumpkin Party) e Concurso nas Redes Sociais 
 
Este ano, a Grande Festa da Abóbora (Great Pumpkin Party) é virtual. Veja os escultores de abóboras 
profissionais, Rick Jacobson e Roy Chisholm, a criarem Jack-o’-Lanterns esculpidas e em 3D! Aprenda 
dicas e truques e certifique-se de que apresenta a sua criação no Concurso de Decoração de 
Abóboras (Pumpkin Decorating Contest).  
 
Depois do Halloween, vista o seu traje uma última vez e tire uma fotografia a fazer compostagem das 
suas abóboras. Saiba como fazer a compostagem das suas abóboras aqui (here). Entre 1 e 6 de 
novembro partilhe a sua fotografia nas redes sociais e use #BramptonHalloween2020 para ter a 
possibilidade de ganhar ótimos prémios! 
 
Nos anos anteriores, a Cidade solicitou aos residentes que trouxessem um alimento não perecível 
para a Grande Festa da Abóbora (Great Pumpkin Party). Este ano, mais do que nunca, os bancos 
alimentares locais necessitam de apoio. Pense em enviar um donativo em dinheiro para os bancos 
alimentares locais. 
 
Citações 
 
«Dada a decisão da Província de desaconselhar os doces e travessuras (trick or treating), a Cidade 
está a tomar uma série de medidas para celebrar o Halloween deste ano em Brampton. Incentivo 
todos a desfrutarem das atividades divertidas que planeámos, incluindo o concurso do Traje mais 
original (Craftiest Costume), decoração de abóboras e a Grande festa da Abóbora (Great Pumpkin 
Party).» 

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

«Neste Halloween, certifique-se de que dá prioridade à saúde e ao bem-estar da nossa comunidade e 
celebre em casa com os seus entes queridos em segurança. Temos muitas atividades interessantes e 
seguras para desfrutar com a sua família. Não se esqueça de participar nos nossos concursos para ter 
a possibilidade de ganhar ótimos prémios!» 

-  Harkirat Singh, Conselheiro Municipal (City Councillor), Distritos (Wards) 9 e 10, Presidente 
(Chair), Serviços Corporativos (Corporate Services), Cidade de Brampton 
 

«Este ano vamos celebrar o Halloween à distância, mas isso não significa que estejamos menos 
conectados. Vista um traje assustador, veja as nossas atividades online e não se esqueça de partilhar 
os seus trajes nas redes sociais usando #BramptonCraftiestCostume2020 para crianças de 10 e 
menos anos e #BramptonHalloween2020 quando estiver a fazer a compostagem das suas abóboras 
vestido com o seu traje!» 

- Rowena Santos, Conselheira Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5, Vicde-
presidente (Vice-Chair), Serviços Corporativos (Corporate Services), Cidade de Brampton 
 

«À medida que as festividades de Halloween ocorrem este ano em Brampton, a saúde e a segurança 
são a nossa maior prioridade. Certifique-se de que celebra tendo em conta as medidas de segurança 
da Saúde Pública de Peel (Peel Public Health) ficando em casa para celebrar. Decore uma abóbora, 
obtenha um conjunto de atividades «monster mash» e aproveite o dia!» 

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

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fscripts%2Fwaste%2Fhow-to-sort-your-waste.pl%3Faction%3Dsearch%26query%3Dpumpkin&data=04%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7C12c37e572b7c4734ba4d08d871ffff50%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637384691610780016%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gaVcVj2UBT8z1kjdyXSx9htiQgh%2BI4gqbzcGoKhGHgo%3D&reserved=0
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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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