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Brampton celebra o movimento Pride com três dias de eventos 

emocionantes online! 

 
BRAMPTON, ON (29 de junho de 2020) – Para prevenir a propagação de COVID-19, este ano a 
Cidade de Brampton vai realizar a celebração do movimento Pride online. A Cidade criou um centro 
online com eventos durante a Semana Pride (Pride Week) em Peel, de 5 a 11 de julho, durante o Mês 
Pride (Pride Month) em Brampton, para celebrar a comunidade LGBTTIQQ2SA de Brampton. 
 
Visite www.brampton.ca/pride para se associar às festividades. 
 
5 de julho – Pride na Praça (Pride in the Square) – Edição Virtual 
 
Em 5 de julho, celebre o terceiro movimento anual Pride na Praça (Pride in the Square) – Edição 
Virtual. Embora não seja possível reunirmo-nos pessoalmente na Garden Square, Pride na Praça 
(Pride in the Square) prossegue numa forma nova e criativa nos canais do Facebook e Instagram da 
Garden Square de Brampton.  
 
Desfrute de um alinhamento emocionante de diversão online durante todo o dia. 
 

• 14:00: Histórias de Drag Queens (Drag Storytime) com Fay & Fluffy – Ao vivo no Facebook em 
facebook.com/gardensquarebrampton 
 

• 15:00: Festa Pride no Jardim (Pride Garden Party) com CANVAS Arts Action Programs – Ao 
vivo no Facebbok em facebook.com/gardensquarebrampton 
 

• 18:00: «I» representa inclusão, atividade improvisada (“I” is for Inclusion, Improv Activity) com 
Katrina Gibson – Ao vivo no Instagram @gardensquarebrampton  
 

• 19:00: Atuação ao vivo com Chris Ning – Ao vivo no Facebook em 
facebook.com/gardensquarebrampton 
 

• 20:00: After Party Pride (The Pride After Party) com DJ Ace Dillinger – Ao vivo no Instagram 
@gardensquarebrampton 

 
Pride na Praça (Pride in the Square) – a Edição Virtual é gentilmente patrocinada por TD Bank. 
 
8 de julho – Série de palestras motivacionais para jovens (Inspirational Youth Speaker Series) 
 
Sintonize o Instagram ao vivo @culturebrampton às 19:00 para uma conversa motivacional do 
comediante e escritor Brandon Ash-Mohammed.  
 
Ash-Mohammed é considerado um Talento Local de Montreal no Festival de Comédia «Just for 
Laughs», comediante nomeado para o Prémio Tim Sims (Tim Sims Award), escritor vencedor do 
Prémio Novas Vozes dos Telefilmes (Telefilm New Voices Award), e o criador do Arco-íris Étnico (The 
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Ethnic Rainbow) (o primeiro e único espetáculo de comédia para comediantes LGBT – pessoas 
lésbicas, gays, bissexuais e transgénero) de cor. O álbum de Ash-Mohammed, CAPRICORNICATION, 
estreou no 1.º lugar das tabelas iTunes Canada Comedy, sendo o primeiro canadiano negro e gay a 
lançar um álbum de comédia. Ash-Mohammed também participou recentemente no documentário da 
CBC/TVO «Stand Up Toronto» que estreou no início de 2018, sendo bastante aclamado. Ele também 
participou no Field Trip Festival, JFL42, e apresentou Julio Torres no JFL Montreal. 
 
 
9 de julho – Isto é Brampton (This is Brampton): ao vivo online 
 
Apresentado por The Rose Brampton, Isto é Brampton (This is Brampton): ao vivo online apresenta 
atuações extraordinárias para o evento Pride. Sintonize o Facebook de The Rose ao vivo em 
facebook.com/therosebrampton às 19:30. 
 
Isto é Brampton (This is Brampton): ao vivo online é uma série de concertos semanais online do The 
Rose Brampton que apresenta alguns dos melhores talentos de Brampton ao mundo. Esta série apoia 
os artistas locais, fornecendo-lhes uma plataforma e honorários de artistas profissionais. Desde o seu 
início em abril, a séria captou mais de 20 000 visualizações e atraiu audiências de todos os 
continentes. 
 
Isto é Brampton (This is Brampton): ao vivo online é gentilmente patrocinado por Algoma University. 
 
Socialize! 
 
Continue conectado com todos os que celebram partilhando as suas histórias, fotos e vídeos nas 
redes sociais durante a semana usando #ShowYourPrideBrampton. 
 
Citações 

«Brampton é um Mosaico intercultural e não vamos deixar que a COVID-19 nos impeça de considerar 
as comunidades LGBTTIQQ2SA vibrantes da nossa cidade. Em www.brampton.ca/pride, vamos 
celebrar online através de arte, atuações e programações para todas as idades. Eu e a minha família 
vamos desfrutar destes eventos durante toda a semana! Amor é amor é amor.» 

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

«A nossa cidade diversa e inclusiva prepara-se para celebrar a Semana Pride (Pride Week) em Peel 
com uma série de eventos emocionantes online. Embora este ano não seja possível celebrarmos 
pessoalmente devido à COVID-19, incito todos a adicionarem www.brampton.ca/pride aos favoritos da 
semana, usufruírem dos eventos, aprenderem e divertirem-se.» 

- Gurpreet Dhillon, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 9 e 10, Cidade 
de Brampton; Presidente (Chair,) Desenvolvimento Económico e Cultura (Economic 
Development and Culture)  

«Este ano, vamos realizar os eventos Pride de Brampton (Brampton’s Pride) online para mantermos a 
comunidade saudável e segura. Crie uma celebração em casa com a sua família – pode encomendar 
comida aos restaurantes locais, ter uma festa dançante e sintonizar os eventos online toda a semana!» 
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- Paul Vicente, Conselheiro Regional, Distritos 1 e 5, Cidade de Brampton; Vice-Presidente 
(Vice-Chair), Desenvolvimento Económico e Cultura 

«Enquanto trabalhamos para proceder à reabertura da cidade, a nossa principal prioridade é manter a 
nossa comunidade saudável e segura. Este ano incito todas as pessoas a celebrarem o evento Pride 
online e em segurança. Nas próximas semanas serão disponibilizados mais detalhes sobre os 
próximos passos de Brampton em resposta à COVID-19.»  

- Martin Medeiros, Conselheiro Regional, Distritos 3 e 4; Líder (Lead), Grupo de Trabalho de 
Reabertura e Recuperação (Reopening and Recovery Working Group), Cidade de Brampton 

«Os funcionários municipais criaram um centro online repleto de estrelas para os eventos Pride deste 
ano. Desfrute de Pride na Praça (Pride in the Square) – Edição Virtual, da Série de Palestras 
Motivacionais para Jovens (Inspirational Youth Speaker Series), e Isto é Brampton (This is Brampton): 
ao vivo online com a sua família e partilhe a sua experiência usando #ShowYourPrideBrampton.” 

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

 
-30- 

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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