
 

 

 
 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA          
           

 
Durante a COVID-19, a Cidade de Brampton continua a celebrar a 

diversidade da sua comunidade em junho  

 
BRAMPTON, ON (1 de junho de 2020) – A Cidade de Brampton está a adaptar-se aos 
impactos da COVID-19, permitindo celebrações culturais online, incluindo os Meses do 
Património (Heritage Months) a decorrer em junho e o Dia Nacional dos Povos Indígenas 
(National Indigenous People’s Day) em 21 de junho. 
 
Meses do Património em junho 
 
Em junho, Brampton celebra o Mês do Património Filipino (Filipino Heritage Month), Mês do 
Património Italiano (Italian Heritage Month), e Mês do Património Português (Portuguese 
Heritage Month). Este ano, cada uma destas comunidades será homenageada com 
mensagens de vídeo especiais do Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Patrick Brown, 
e dos Conselheiros. Os vídeos serão disponibilizados no YouTube da Cidade e nos canais 
das redes sociais durante todo o mês.  
 
Em 2019, a Cidade lançou o Programa de Reconhecimento Comunitário (Community 
Recognition Program) para homenagear a diversidade de Brampton. Embora este ano não 
seja possível realizar as celebrações em grupo presenciais, a Cidade incentiva todas as 
pessoas a aproveitarem esta oportunidade para celebrarem e conhecerem a comunidade 
multicultural de Brampton. 
 
Celebrar o Dia Nacional dos Povos Indígenas (National Indigenous Peoples Day) – 
online! 
 
Em 21 de junho junte-se às celebrações do Dia Nacional dos Povos Indígenas (National 
Indigenous Peoples Day). Pode participar nas atividades para crianças, cozinhar receitas 
tradicionais, e ver vídeos incluindo: uma oração de abertura, comentários do Presidente do 
Conselho Municipal (Mayor), Patrick Brown, uma apresentação do académico Jesse Thistle, 
atuações tradicionais, música da banda Twin Flames, e uma oração de encerramento. Este 
evento digital é organizado em parceria com a The Indigenous Network.  
 
A celebração estará disponível online em www.brampton.ca/NIPD.   
 
A Cidade de Brampton e Orgulho de Peel (Peel Pride) distinguirão a celebração de Orgulho 
LGBTQ (Pride) em julho. Os pormenores desta celebração serão comunicados nas próximas 
semanas. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCtUCUyLRIWwQvqtqtNr5RVA?feature=emb_subscribe_title
http://www.brampton.ca/NIPD


 

 

Citações  

«Incentivo todas as pessoas a descobrirem outras culturas e a conhecerem as várias 
comunidades que compõem a diversidade da nossa cidade. Embora não se realizem 
celebrações presenciais este ano, descubra a diversidade de Brampton com as celebrações 
que disponibilizámos online, com a garantia de manter o distanciamento físico!» 

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

«A Cidade de Brampton admite que a nossa diversidade é um dos nossos pontos fortes. As 
pessoas estão no centro de tudo o que fazemos enquanto Cidade, incluindo garantir que 
continuamos a envolver e a apoiar a nossa comunidade multicultural.» 

- 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 650 000 pessoas e 70 000 
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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