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Junte-se ao Presidente do Conselho Municipal (Mayor) Patrick Brown e aos 
Conselheiros (Councillors) online para o Levée de Ano Novo 2021 

 
BRAMPTON, ON (9 de fevereiro de 2021) – No sábado, 13 de fevereiro, das 11:00 às 12:00, junte-se 
virtualmente ao Presidente do Conselho Municipal (Mayor) Patrick Brown e aos Membros do Conselho 
(Members of Council) para a tradição de longa data do Levée de Ano Novo (New Year’s Levee) do 
Presidente do Conselho Municipal. 
 
Este ano, devido à COVID-19 e ao encerramento em toda a província, o Levée (Levee) do Presidente 
do Conselho Municipal (Mayor) será organizado online. O Presidente do Conselho Municipal Patrick 
Brown e os Membros do Conselho (Members of Council) apresentarão mensagens de boas-vindas, 
seguidas do discurso de Ano Novo do Presidente do Conselho Municipal. 
 
Como parte do evento, as pessoas podem testar os seus conhecimentos sobre Brampton com um jogo 
de perguntas de Brampton. O jogo pode ser jogado nos telemóveis, usando a app Kahoot (que pode 
ser descarregada da app store) ou online em www.kahoot.it/. Os cinco melhores concorrentes 
ganharão um cartão-presente eletrónico das empresas participantes da baixa que oferecem compras 
online com recolha no passeio. 
 
O Levée (Levee) deste ano também apresenta uma cabina de fotos virtual onde as pessoas podem 
tirar fotografias suas e das respetivas famílias e, de seguida, partilhá-las online com a hashtag 
#BramptonLevee.  
 
O evento será apresentado pela jornalista premiada Cristina Howorun de Brampton, com a CityTV em 
Toronto. 
 
Pode ver todos os detalhes do evento online em www.brampton.ca/events. 
 
O Levée de Ano Novo (New Year’s Levee) é uma tradição celebrada no Canadá em todos os níveis de 
governo federal, provincial, regional e municipal. Ao longo dos anos o Levée de Ano Novo da Cidade 
de Brampton apresentou vários formatos diferentes ao fornecer uma receção comemorativa aos 
residentes e a oportunidade de conhecerem o Presidente do Conselho Municipal (Mayor) e os 
Conselheiros (Councillors). 
 
Citação 
 
«A tradição de um Levée de Ano Novo (New Year’s Levee) consiste em trocar saudações e melhores 
votos para o Ano Novo. Também constitui uma oportunidade para refletir sobre os eventos do ano 
anterior e acolher as oportunidades para o ano seguinte em Brampton. Embora o Levée de Ano Novo 
vá ser diferente este ano, é uma tradição importante a manter. Espero associar-me aos residentes 
para as celebrações deste ano!» 

− Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), 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. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kahoot.it%2F&data=04%7C01%7CMarta.Marychuk%40brampton.ca%7Cf3d51893cafe4d643aa508d8cd2c811a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637484938312091795%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Wb8wULl4nP1KuPrJR%2FkNK4mo%2FceCeOFMwrwxPCH9cT4%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/events


 

 

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 

Gurvinder Singh 
Coordenadora, Ligação com a Imprensa e a Comunidade 
Comunicações Estratégicas  
Cidade de Brampton 
905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 
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https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Gurvinder.A.Singh@brampton.ca

