
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA          
           

  
De 1 a 7 de maio Brampton celebra a Semana Nacional da Juventude 

(National Youth Week) 
 

BRAMPTON, ON (27 de abril de 2021) – De 1 a 7 de maio, a Cidade de Brampton vai celebrar a 
Semana Nacional da Juventude (National Youth Week) com eventos virtuais. A Semana Nacional da 
Juventude visa enaltecer os jovens e a sua participação ativa na nossa comunidade. 
 
Convidamos os jovens a juntarem-se a nós e aos nossos parceiros para usufruírem de quase 40 
eventos virtuais gratuitos ao longo da semana, incluindo o Evento Inicial (Kick Off Event) no dia 1 de 
maio, das 13:00 às 15:00. Conheça e interaja com oradores inspiradores sobre liderança, saúde 
mental, empreendedorismo, compromisso cívico, e muito mais. 
 
Inscreva-se em sessões virtuais, incluindo aulas de exercício físico, numa oficina (workshop) de 
cuidados pessoais e em discussões sobre saúde mental e defesa dos jovens. Junte-se ao evento do 
Sheridan College «Acesso ao Ensino pós-secundário» (Accessing Post-Secondary Education); 
participe no Evento «Contratação de Serviços de Saúde na Comunidade Punjabi (Punjabi Community 
Health Services’ Hiring Event), e aprenda ainda a fazer Pakora com o Chef Rick Matharu, antigo 
vencedor do «Recipe to Riches» da Food Network Canada. 
 
Os eventos apresentados incluem o Evento Inicial (Kick Off Event) a 1 de maio, a «We Play Too – 
Conferência sobre a Liderança de Meninas e Mulheres no Desporto» (Girls and Women in Sports 
Leadership Conference) a 3 de maio, e uma Dança Virtual (Virtual Dance) a 7 de maio. Os que 
participarem nos eventos apresentados receberão um código do vale para uma pizza média gratuita 
com uma cobertura da Domino’s, e a oportunidade de vencer grandes prémios como cartões-oferta 
para a EB Games, um pacote de prémios para a consola Nintendo Switch, e um Pacote de Prémios da 
Domino's Pizza. Os prémios do Domino's são reembolsáveis apenas nos locais de Brampton. 
 
É necessário efetuar uma inscrição para cada evento! Clique aqui para o programa completo e para 
efetuar a inscrição nestas sessões gratuitas (Click here for the full schedule and to register for these 
free sessions.). 
 
Não perca! Dance, movimente-se e celebre com a nossa lista de reprodução (playlist) da Semana 
Nacional da Juventude (National Youth Week) no Spotify. Clique aqui para ouvir (Click here to listen.). 
 
Visita virtual do quartel dos bombeiros Brampton Fire 
Já alguma vez pensou como seria o interior de um quartel dos bombeiros? Na quinta-feira, 6 de maio 
de 2021, das 18:30 às 19:15, junte-se aos Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton (Brampton 
Fire and Emergency Services) para uma visita virtual ao quartel dos bombeiros. Os bombeiros de 
Brampton farão uma visita completa, desde as ferramentas que utilizam, ao equipamento que os 
mantém em segurança quando respondem a emergências! Traga as suas perguntas para uma sessão 
de P&R (Q&A). Faça a sua inscrição aqui (here). 
 
Conservatório do Palco Principal (Centre Stage Conservatory) no The Rose  
Durante a Semana Nacional da Juventude (National Youth Week), o The Rose Brampton dará 
destaque nos meios de comunicação social aos participantes do Conservatório do Palco Principal 
2020-2021 (2020-2021 Centre Stage Conservatory), um programa de formação e desenvolvimento 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Announcement-National-Youth-Week.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Announcement-National-Youth-Week.aspx
https://open.spotify.com/playlist/6IixLUC8DQb9rkqekmF95M?si=c37ca0c894084453&nd=1
https://brampton.webex.com/webappng/sites/brampton/meeting/info/dbc12141fb4a471fb47eb78fc5bf460f?isPopupRegisterView=true


 

 

profissional destinado a jovens artistas de Brampton. Os participantes estão a preparar a sua atuação 
final nesta primavera. Clique aqui (Click here) para mais informações. 
 
Conversação ao Vivo (Live Chat) no Instagram para Jovens 
Para celebrar a Semana Nacional da Juventude (National Youth Week), junte-se ao Presidente do 
Conselho Municipal (Mayor) Patrick Brown, ao Conselheiro Municipal (City Councillor) Charmaine 
Williams, e ao Conselheiro Municipal Harkirat Singh para se manter informado acerca das próximas 
atividades virtuais, discutir as últimas restrições de COVID-9, e mais no dia 30 de abril às 18:00! A 
conversação será realizada na conta do Presidente do Conselho Municipal (Mayor) Brown, 
@patrickbrownont. 
 
Grupo de Trabalho COVID-19 de Apoio aos Jovens  
O Grupo de Trabalho COVID-19 de Apoio aos Jovens (COVID-19 Youth Support Task Force) da 
Cidade de Brampton é coliderado pelo Conselheiro Municipal (City Councillor) Charmaine Williams e o 
Conselheiro Municipal Harkirat Singh. O grupo de trabalho apoia as necessidades dos jovens de 
Brampton, com idades compreendidas entre os 14 e os 29 anos, durante a pandemia de COVID-19 
proporcionando recursos e apoios, estabelecendo a ligação com mais de 40 organizações locais de 
serviço aos jovens, mantendo os jovens envolvidos online em casa, e mais. Clique aqui para mais 
informações (Click here for more information). 
 
Designação de Comunidade Apelativa para os Jovens (Youth Friendly Community Designation) 
Em 2020, a Cidade de Brampton recebeu a designação Estatuto Platina de Comunidade Apelativa 
para os Jovens (Platinum Status Youth Friendly Community) da Play Works, um programa apoiado 
pela Parks and Recreation Ontario. A Cidade foi distinguida pela terceira vez pelo seu compromisso 
notável no aumento e desenvolvimento de oportunidades para os jovens, sendo uma das três 
comunidades a receber a designação platina em 2020. Clique aqui (Click here) para saber mais. 
 
Citações 
 

«Estamos entusiasmados com a celebração da Semana Nacional da Juventude (National Youth Week) 
de Brampton de 1 a 7 de maio! Brampton é uma das cidades mais jovens do Canadá, onde residem 
mais de 130 000 jovens com idades compreendidas entre os 14 e os 29 anos. Incentivo todos os 
jovens a inscreverem-se nos eventos a realizar durante a semana, e a juntarem-se a mim na 
conversação ao vivo (live chat) para jovens no meu Instagram com o Conselheiro (Councillor) Williams 
e o Conselheiro (Councillor) Singh no dia 30 de abril.» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 
 
«Feliz Semana Nacional da Juventude (National Youth Week)! Os jovens de Brampton são os nossos 
líderes do futuro, e nós estamos dedicados a criar eventos e oportunidades que lhes permita terem 
êxito. De 1 a 7 de maio junte-se a um, dois, dez ou todos dos quase 40 eventos organizados para si 
pela Cidade e os respetivos parceiros comunitários!» 

- Rowena Santos, Conselheira Regional (Regional Councillor) Distritos (Wards) 1 e 5; Presidente 
(Chair), Serviços Comunitários (Community Services), Cidade de Brampton 

 
«Brampton é uma Cidade Saudável e Segura e uma Cidade de Oportunidades (City of Opportunities) 
para os jovens aprenderem e evoluirem. Os nossos jovens são uma parte importante da nossa 
comunidade, e nós procuramos inspirá-los a participar na vida cívica, aumentando as oportunidades 
de liderança, e promovendo o seu bem-estar. Certifique-se de que efetua a sua inscrição para os 
eventos lúdicos da Semana Nacional da Juventude (National Youth Week) durante toda a semana.» 

- Charmaine Williams, Conselheiro Municipal (City Councillor) Distritos (Wards) 7 e 8; Vice-
presidente (Vice-Chair), Serviços Comunitários (Community Services); Co-líder (Co-lead), 
Grupo de Trabalho de Apoio aos Jovens (Youth Support Task Force), Cidade de Brampton 

 

https://tickets.brampton.ca/Online/article/youth-programs
https://www.instagram.com/patrickbrownont/?hl=en
https://letsconnect.brampton.ca/youth-task-force
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx


 

 

«Os funcionários municipais estão empenhados em enaltecer os jovens de Brampton com eventos e 
atividades virtuais vibrantes para a Semana Nacional da Juventude (National Youth Week) que se 
realiza de 1 a 7 de maio. Embora este ano não seja possível juntarmo-nos presencialmente para 
celebrar, a nossa equipa reuniu um alinhamento emocionante para a semana. Incentivo todos a 
inscreverem-se e participarem na diversão!» 

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

-30- 

Atualmente uma das cidades com o crescimento mais rápido do Canadá, Brampton acolhe mais de 700 000 pessoas 
e 75 000 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 
 
 

 

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
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

