
 

  

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA           
 

Prémios do Cidadão de Brampton (Brampton Citizen Awards) celebram os 
membros notáveis da comunidade 

  

BRAMPTON, ON (3 de junho de 2021) – Este ano, a Cidade de Brampton irá distinguir e celebrar mais de 
175 residentes na comunidade pelos seus feitos notáveis em 2019 e 2020. 

Criados em 1974, os Prémios do Cidadão de Brampton (Brampton Citizens Awards) distinguiram mais de 
3500 residentes notáveis nomeados em sete categorias por concidadãos: 

• Desempenho desportivo (Sports Achievement) – atribuído a um indivíduo ou a uma equipa por 
conquistas distinguidas a nível provincial, nacional ou internacional; 

• Notoriedade Artística (Arts Acclaim) – distingue indivíduos cujo contributo teve um impacto 
significativo em termos da obtenção de notoriedade local, provincial, nacional ou internacional; 

• Prémio de Inspiração (Inspirational Award) – distingue os residentes de Brampton que defendem 
ou praticam ações humanitárias, ou exerceram uma influência inspiradora em outros; 

• Serviços de Longa Duração (Long Term Service) – distingue voluntários dedicados, cujos esforços 
tiveram um impacto significativo no desenvolvimento e na evolução dos desportos recreativos, das 
artes e dos serviços sociais comunitários nas categorias relativas a 10 anos, 25 anos, 35 anos e 
50 anos; 

• Prémio de Bravura dos Serviços de Emergência (Emergency Services Award of Valour ) – 
distingue um indivíduo ou indivíduos que, voluntariamente, arriscou ou arriscaram a(s) sua(s) 
vida(s) ao realizar um ato heroico para salvar a vida de outra pessoa;  

• Cidadão do Ano (Citizen of the Year) – distingue voluntários de Brampton que demonstraram um 
envolvimento em toda a comunidade, em vez de uma atividade ou um contributo específico. Este 
prémio é atribuído a um jovem, adulto ou sénior que reforce as comunidades e mostre o que pode 
ser alcançado com paixão e determinação; e, 

• O Prémio Ken Giles de Atleta Amador do Ano (Ken Giles Amateur Athlete of the Year Award) – 
atribuído em parceria com o Jornal Brampton Guardian (Brampton Guardian Newspaper), 
distingue um indivíduo que tenha tido um impacto significativo ou realizado algo excecional a nível 
amador no seu respetivo desporto. 

As nomeações foram analisadas pelo Comité de Seleção dos Prémios do Cidadão (Citizens Awards 
Selection Committee) composto por membros da comunidade especialistas na temática alusiva a 
categorias de prémios, juntamente com os Conselheiros de Brampton (Brampton Councillors), a Volunteer 
MBC, os 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 Política Regional de Peel (Peel Regional Police). 

Para consultar a lista dos vencedores em 2019 e 2020 visite Cidade de Brampton | Prémios do Cidadão 
(City of Brampton | Citizens Awards). Os vencedores do prémio serão distinguidos através dos meios de 
comunicação social, publicidade e cartazes na comunidade. 

Citações 

https://www.brampton.ca/EN/arts-culture-tourism/festivals-and-events/citizens-awards/Pages/Welcome.aspx


 

  

 

«A Cidade de Brampton tem o prazer de distinguir os muitos cidadãos notáveis na comunidade e celebrar 
as suas admiráveis realizações nos desportos e nas artes; para além de serviço voluntário a longo prazo; 
atos de bravura; atos inspiradores; e, Cidadão do Ano de Brampton (Brampton’s Citizen of the Year).» 

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

«É importante distinguir e celebrar os muitos contributos dos nossos residentes antes e durante a 
pandemia de COVID-19. O número de pessoas que, generosamente, deram o seu tempo e obtiveram 
realizações pessoais nas artes e nos desportos é verdadeiramente notável. Estou extremamente 
orgulhoso do espírito comunitário que temos aqui em Brampton.» 

- Martin Medeiros, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 3 e 4, Presidente, 
Prémios do Cidadão de Brampton (Brampton Citizen Awards); Cidade de Brampton 

«Devido à pandemia de COVID-19, no ano passado, a Cidade não pode organizar um evento 
presencial para agradecer aos beneficiários dos Prémios do Cidadão de Brampton 2019 (2019 Brampton 
Citizens Awards). Este ano, iremos celebrar as pessoas que contribuíram com o seu tempo e obtiveram 
conquistas pessoais em 2019 e 2020. Agradecemos a todos os participantes e felicitamos todos os 
beneficiários dos prémios!» 

- 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 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

