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Brampton celebra o seu Mosaico multicultural (Mosaic) virtualmente 
durante o Ramadão (Ramadan) 

BRAMPTON, ON (12 de abril de 2021) – De 13 de abril a 12 de maio, a Cidade de Brampton celebra a 
sua diversidade virtualmente durante o Ramadão (Ramadan) com um mês de atividades online, e um 
evento especial de celebração iftar na segunda-feira, 19 de abril, das 19:00 às 20:30. 

O Ramadão (Ramadan) é um mês sagrado de jejum, introspeção e oração para a comunidade 
muçulmana, os seguidores do Islamismo. Uma vez que Brampton continua sob a ordem «Ficar em 
casa» (Stay-at-Home) da Província, a Cidade solicita aos residentes que celebrem em segurança e 
participem nas suas atividades online planeadas durante o Ramadão, incluindo: 

• Oferta comunitária através da parceria com o banco alimentar de Brampton para angariar 
alimentos não perecíveis e donativos de brinquedos durante o Ramadão (Ramadan) para 
ajudar as pessoas carenciadas 

• Assinalar os aspetos culturais do Ramadão (Ramadan) através de contribuições para a 
comunidade  

• Destacar as empresas locais de Brampton e apoiá-las durante o Ramadão (Ramadan) 
• Visita virtual a uma mesquita de Brampton e mensagem de um Imã (Imam) local 
• Receitas de alimentos para o Ramadão (Ramadan), dicas de saúde e preparação física 

Durante o Ramadão (Ramadan), a comunidade muçulmana não se alimenta entre a madrugada e o 
pôr-do-sol. O jantar iftar é uma refeição realizada ao entardecer, quando os muçulmanos quebram o 
seu jejum diário. 

Este ano, o iftar inclui uma mensagem de boas-vindas do Presidente do Conselho Municipal (Mayor) 
Patrick Brown, dos Membros do Conselho e mensagens dos líderes comunitários e imãs locais. A 
celebração apresenta recitações do Corão (Quranic), palavras inspiradoras, naxides (nasheeds), 
mensagem de apresentação sobre o Espírito do Ramadão (Spirit of Ramadan), súplica (dua), azan 
(adhan) (chamada para a oração) e o iftar às 20:00. 

As pessoas podem vivenciar o Ramadão (Ramadan) online de 13 de abril a 12 de maio. Para 
participar visite brampton.ca/experienceramadan.  

Em 2020, o Conselho votou para adiar a  Lei do Ruído da Cidade de Brampton (City of Brampton’s 
Noise By-law), permitindo a emissão de sons, o toque de sinos e carrilhões nos espaços de culto. 
Durante o Ramadão (Ramadan) deste ano, mais uma vez, as mesquitas poderão amplificar a 
chamada para a oração (cal to prayer) das 20:00 ou do pôr-do-sol. Os grupos comunitários ou as 
organizações religiosas que solicitam instalações especiais podem contactar o 311. Os pedidos serão 
revistos pelos funcionários municipais e pelo Conselho (Council) para aprovação. 

Citações 

http://www.brampton.ca/experienceramadan


 

 

«Somos muito afortunados por ter uma comunidade tão incrivelmente diversa aqui em Brampton, com 
a oportunidade de distinguir e celebrar o nosso Mosaico multicultural (Mosaic) através de eventos 
especiais como o mês sagrado do Ramadão (Ramadan). O Islamismo é a segunda maior religião do 
mundo e possui mais de 60 000 seguidores de comunidades diversas em toda a Cidade.»  

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

«Este ano gostaria de incentivar os residentes a vivenciar o Ramadão (Ramadan) virtualmente 
participando em algumas das muitas atividades planeadas online. Durante a ordem para «Ficar em 
Casa» (Stay-at-Home) da Província, as pessoas podem celebrar o Ramadão na segurança das suas 
próprias casas.» 

- 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 
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