
 

 

 
 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA          
           

  
Nomeie um residente notável para os Prémios do Cidadão de Brampton 

2020 (2020 Brampton Citizens Awards)! 
 

BRAMPTON, ON (6 de janeiro de 2021) – A Cidade de Brampton está a aceitar nomeações para os 
Prémios do Cidadão de Brampton 2020 (2020 Brampton Citizens Awards). Nomeie atletas, voluntários 
e heróis locais notáveis antes de 16 de fevereiro de 2021. 
 
Os Prémios do Cidadão de Brampton (Brampton Citizens Awards) distinguem os residentes que 
contribuíram de forma relevante ou realizaram um feito significativo durante o ano de 2020 numa das 
seguintes categorias: 

• O Prémio de Desempenho Desportivo (Sports Achievement Award) distingue os residentes 
de Brampton cujas conquistas foram distinguidas a nível provincial, nacional ou internacional. 

• O Prémio Ken Giles de Atleta Amador do Ano (Ken Giles Amateur Athlete of the Year 
Award) é atribuído a um indivíduo notável que teve um impacto significativo e/ou realizou algo 
excecional a nível amador no seu respetivo desporto. 

• O Prémio Notoriedade Artística (Arts Acclaim Award) distingue os indivíduos cujos contributos 
tiveram um impacto significativo em matéria de aclamação local, provincial, nacional ou 
internacional. 

• O Prémio de Serviços de Longa Duração (Long Term Service Award) distingue os voluntários 
dedicados cujos esforços tiveram um impacto significativo no desenvolvimento e progresso dos 
desportos recreativos, artes e serviços sociais comunitários. 

• O Prémio de Inspiração (Inspirational Award) distingue os residentes de Brampton que 
defendem ou praticam ações humanitárias, ou que inspiraram outros. 

• O Prémio de Bravura dos Serviços de Emergência (Emergency Services Award of Valour) 
distingue os indivíduos que voluntariamente arriscaram as suas próprias vidas realizando um 
ato heroico para salvar a vida de outra pessoa. 

• Os Prémios do Cidadão do Ano (Citizens of the Year Awards) distinguem os voluntários de 
Brampton de todas as idades que demonstraram um envolvimento comunitário fervoroso e 
dedicado em 2020. 

Para analisar todas as nomeações, é nomeado um Comité de Seleção (Selection Committee) 
composto por membros da comunidade especialistas no assunto em categorias de prémios, 
juntamente com responsáveis eleitos, Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton (Brampton Fire 
and Emergency Services), a Aliança Desportiva de Brampton (Brampton Sports Alliance), o Conselho 
de Seniores de Brampton (Brampton Seniors Council) e a Polícia Regional de Peel (Peel Regional 
Police).  
 
Prémios do Cidadão de Brampton 2020 
 
Devido à COVID-19, a Cidade de Brampton não pode realizar um evento presencial para agradecer 
aos destinatários dos Prémios do Cidadão de Brampton 2019 (2019 Brampton Citizens Awards). Este 
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ano, os que receberam um prémio em 2019 serão distinguidos em conjunto com os premiados de 
2020. 
 
Citações 

«Os Prémios do Cidadão de Brampton (Brampton Citizens Awards) são uma oportunidade importante 
para distinguir cidadãos de Brampton notáveis. Estes prémios incutem orgulho, incentivam todos a 
contribuírem para a nossa comunidade e reconhecem os nossos cidadãos pelos seus contributos 
relevantes. Proponha a nomeação de um residente hoje!» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 
  
«Os Prémios do Cidadão de Brampton (Brampton’s Citizens Awards) têm sido uma tradição na nossa 
comunidade desde 1974. Procuramos atletas, voluntários e heróis de Brampton que tiveram um 
impacto significativo na nossa cidade em 2020, para serem distinguidos perpetuamente pela nossa 
comunidade.» 

- Martin Medeiros, Conselheiro Regional (Regional Councillor) Distritos (Wards) 3 e 4; Presidente 
(Chair), Comité dos Prémios do Cidadão (Citizens Awards Committee), Cidade de Brampton 

«As nomeações encontram-se abertas para o Prémio do Cidadão de Brampton 2020 (2020 Brampton 
Citizen’s Award)! Todos os anos, vemos uma incrível esfera de propostas para estes prémios. Os 
cidadãos de Brampton fazem verdadeiramente a diferença na nossa grande cidade diariamente, e o 
comité de seleção mal pode esperar por ver os nomeados deste ano e selecionar os destinatários.» 
 

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

  
«Brampton é profícua em inovadores e os Prémios do Cidadão de Brampton (Brampton Citizens 
Awards) distinguem os seus contributos notáveis para a nossa comunidade. Desde atletas a 
voluntários e heróis locais, nomeie alguém que admira e que teve um grande impacto em 2020.» 
 

- 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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