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Cidade de Brampton celebra o Ano Novo Lunar e dá as boas-vindas ao Ano 
do Tigre 

 
BRAMPTON, ON (24 de janeiro de 2022) – A Cidade de Brampton convida a comunidade a celebrar o 
Ano Novo Lunar (Lunar New Year) e dá as boas-vindas ao Ano do Tigre (Year of the Tiger), com 
programação presencial e online, a partir de 1 de fevereiro. O ano de 2022 assinala o Ano do Tigre, 
que representa força, fortuna e confiança.  
 
Praça das Artes (Art Square) para o Ano Novo Lunar 
Daily Times Square, 33 Queen Street West 
2 a 14 de fevereiro 
 
Em parceria com a Associação de Empresas Chinesas de Brampton (Brampton Chinese Business 
Association), uma exposição de arte pública temporária estará em exibição na Daily Times Square, na 
parte exterior da Câmara Municipal (City Hall) que celebra o património canadiano e a cultura da Ásia 
Oriental. Patente de 2 a 14 de fevereiro, a exposição inclui o trabalho de quatro artistas locais Abiola 
Idowu, Khaula Siddique, Scott Given e de Chris Munusami. 
 
Celebrações virtuais do Ano Novo Lunar 
De 1 a 14 de fevereiro, a Cidade organiza uma celebração online para a comunidade usufruir e 
aprender mais sobre o Ano Novo Lunar através de entrevistas em vídeo com cada artista para 
partilharem a sua inspiração e o seu processo, e atuações tradicionais da Ásia Oriental. 

 
Para mais informações sobre a celebração do Ano Novo Lunar, consulte brampton.ca/lunarnewyear 

 
A Cidade de Brampton agradece a generosidade dos patrocinadores do evento, a Algoma University e 
a RBC. 
 
Citações 

«Em nome da Cidade de Brampton, desejo a todos um ano repleto de saúde e prosperidade. À medida 
que entramos no Ano do Tigre, é maravilhoso celebrar o Ano Novo Lunar e a diversidade de Brampton 
com esta extraordinária exibição de arte pública na Daily Times Square de Brampton.  Kung Hei Fat 
Choy!» 

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

«Brampton é um Mosaico multicultural (Mosaic), e nós temos o prazer de celebrar os eventos e 
contributos da nossa comunidade. Gostaria de desejar a todos que celebram um feliz Ano Novo Lunar, 
e que 2022 seja um ano afortunado para todos.» 

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

https://abiolaidowu.com/
https://abiolaidowu.com/
https://khaulasiddique.com/
https://scottgivengallery.com/#close
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Lunar-New-Year.aspx


 

 

«A comunidade diversa de Brampton é o que torna esta cidade tão especial. Desejo a todos os nossos 
funcionários e à comunidade em geral um feliz Ano Novo Lunar repleto de saúde para 2022.» 

- 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 

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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