
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 

 
Descobrir a história por detrás de cada porta com o segundo ano do Digital 

Doors Open Brampton 

 

BRAMPTON, ON (23 de setembro de 2021) – De 27 de setembro a 31 de outubro, os residentes e os 
visitantes podem conhecer a história, o património cultural e os espaços culturais únicos de Brampton 
no conforto das suas casas, durante o segundo ano do Doors Open Digital. 
 
Participe em visitas virtuais, vídeos e fotos de mais de 20 locais de Brampton que mostram a riqueza 
do seu património cultural e os espaços verdes neste evento alargado a toda a província. A título de 
novidade este ano, os locais vão destacar os edifícios com iniciativas ecológicas, trilhos, parques, 
praias, lagos, áreas de conservação e zonas verdes em Brampton. Descubra o melhor lugar para 
desfrutar das cores de outono e participar em visitas virtuais que constam do nosso programa de 
Incentivo das Vizinhanças 2021 (2021 Nurturing Neighbourhoods). 
 
Para a experiência completa, visite brampton.ca/doorsopen. 
 
O Fundo do Património de Ontário (Ontario Heritage Trust) trabalha com as comunidades em toda a 
província para abrir as portas, os portões e pátios dos seus locais culturais únicos e mais fascinantes 
para que possa explorar as histórias no seu interior. Para detalhes visite doorsopenontario.on.ca. 
 
 
Citações 

«Brampton é um Mosaico multicultural (Mosaic) com um património cultural rico e eu incentivo todos a 
visitarem estes espaços durante o segundo ano do Digital Doors Open. Este evento online permite-lhe 
visitar os espaços mais apreciados de Brampton confortavelmente em sua casa.» 

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

«O Digital Doors Open oferece uma experiência incomparável, permitindo que as pessoas explorem 
espaços em Brampton e em toda a província. Certifique-se de que visita o nosso centro de visitas 
online, os vídeos e fotos de alguns dos locais mais interessantes de Brampton, destacando as nossas 
iniciativas ecológicas e os espaços ao ar livre.» 

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

«Os funcionários da Cidade de Brampton criaram uma experiência online excelente para o segundo 
ano do Digital Doors Open Brampton. Celebre a história rica e os belos espaços ao ar livre da cidade, 
e espreite o interior dos espaços que nunca viu antes. Trata-se de um evento virtual que não quer 
perder!» 

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

https://www.doorsopenontario.on.ca/en/brampton
https://www.doorsopenontario.on.ca/
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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 

Prabhjot Kainth 
Coordenadora, Ligação com a Imprensa e a 
Comunidade 
Comunicação Estratégica  
Cidade de Brampton  
905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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