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Cidade de Brampton celebra virtualmente o Mês da Herança (Heritage Month) 

em junho 
 

BRAMPTON, ON (1 de junho de 2021) – Em junho, a Cidade de Brampton homenageia virtualmente o seu 
Mosaico (Mosaic) multicultural reconhecendo as suas comunidades italiana, portuguesa e filipina. Além 
disso, comemora o Mês Nacional dos Povos Indígenas (National Indigenous Peoples Month). 
 
Mês da Herança Italiana 
O Mês da Herança Italiana (Italian Heritage Month) começa na quarta-feira, 2 de junho, Dia Nacional de 
Itália, com uma cerimónia virtual de hasteamento da bandeira e declarações do Presidente do Conselho 
Municipal (Mayor) Patrick Brown, de Pat Fortini; Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos 
(Wards) 7 e 8; e de Michael Palleschi; Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 2 e 6. 
Haverá uma introdução à história e à celebração, dois tutoriais de receitas tradicionais (doces e salgadas) e 
uma galeria de fotos com imagens de eventos do passado. 
 
Itália constitui uma das 10 principais origens étnicas de Brampton, com 25 200 residentes na Cidade, com 
base nos dados de recenseamento (Census) mais recentes. 
 
Para se juntar à celebração, visite www.brampton.ca/italianheritagemonth 
 
Mês da Herança Portuguesa 
O Mês da Herança Portuguesa (Portuguese Heritage Month) começa na quinta-feira, 10 de junho, «Dia de 
Portugal», com uma cerimónia virtual de hasteamento da bandeira e declarações do Presidente do 
Conselho Municipal (Mayor) Patrick Brown, com Martin Medeiros; Conselheiro Regional (Regional 
Councillor), Distritos (Wards) 3 e 4; e Paul Vicente; Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos 
(Wards) 1 e 5. Haverá uma introdução à história e à celebração, dois tutoriais de receitas tradicionais (doces 
e salgados); e uma galeria de fotos com imagens de eventos passados.  
 
Portugal constitui uma das 10 principais origens étnicas de Brampton, com 24 500 residentes na Cidade, 
com base nos dados de recenseamento (Census) mais recentes. 
 
Para se juntar à celebração, visite www.brampton.ca/portugueseheritagemonth 
 
Mês da Herança Filipina 
O Mês da Herança Filipina (Filipino Heritage Month) começa no sábado, 12 de junho, em reconhecimento da 
data do hasteamento da bandeira das Filipinas pela primeira vez em 1898. Será realizada uma cerimónia 
virtual de hasteamento da bandeira com declarações do Presidente do Conselho Municipal (Mayor) Patrick 
Brown e de Rowena Santos; Conselheira Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5. Usufrua de 
uma atuação em diferido do hino nacional das Filipinas e de um vídeo que mostra a nova designação de um 
parque no nordeste de Brampton (north-east Brampton) dedicado ao Dr. José Protasio Rizal, um dos 
maiores heróis das Filipinas. Haverá uma introdução à história e à celebração, dois tutoriais de receitas 
tradicionais (doces e salgados) e uma galeria de fotos com imagens de eventos do passado. 
 
As Filipinas constituem uma das 10 principais origens étnicas de Brampton, com 20 100 residentes na 
Cidade, com base nos dados de recenseamento (Census) mais recentes. 

 
Para se juntar à celebração, visite www.brampton.ca/filipinoheritagemonth 

http://www.brampton.ca/italianheritagemonth
http://www.brampton.ca/portugueseheritagemonth
https://www.google.com/maps/place/15+Sarno+Rd,+Brampton,+ON+L6R+0B3/@43.7607469,-79.7883862,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x882b1707c656e0d3:0xcb0cd10be1cf59ee!8m2!3d43.760743!4d-79.7861975
http://www.brampton.ca/filipinoheritagemonth


 

 

 
Mês Nacional da História Indígena (National Indigenous History Month) 
 
Em junho destacamos o Mês Nacional da História Indígena (National Indigenous History Month) para 
homenagear a história, a diversidade e os contributos distintos das Primeiras Nações (First Nations), o povo 
Inuíte (Inuit) e o povo Mestiço (Métis) no Canadá. 
 
A Cidade de Brampton admite e reconhece que o nosso trabalho é realizado no Treaty Territory da 
Mississauga’s of the Credit First Nation, e antes destes, o território tradicional dos Haudenosaunee (hau-de-
no-sau-nee), Hurões (Huron) e Wendat (Ou-en-dat). Também reconhecemos as inúmeras Primeiras Nações 
(First Nations), Mestiços (Metis), Inuítes (Inuit) e outros povos indígenas a nível global que agora 
consideram Brampton como a sua casa. É uma honra viver e trabalhar nesta terra e desfrutar dela. 
 
Este mês constitui uma oportunidade para refletir e aprender sobre a herança, as culturas e línguas diversas 
e as crenças espirituais dos povos indígenas, bem como sobre os seus excecionais contributos (no passado 
e no presente) que continuam a enriquecer a nossa comunidade.  
 
Comemoramos aqueles que foram tragicamente afetados ou perderam as suas vidas através de injustiças 
sistémicas e manifestamos o nosso pesar pela perda de 215 crianças, cujos restos mortais foram 
descobertos este ano nas instalações de uma escola residencial em Kamloops. Estamos solidários com os 
povos indígenas (Indigenous Peoples) e reforçamos o nosso compromisso em estabelecer uma 
reconciliação. 
 
A Cidade de Brampton reconhece a importância e a natureza sagrada das cerimónias e celebrações 
culturais. Embora as celebrações e os eventos sejam diferentes este ano devido à COVID-19, a Cidade 
mantém o compromisso de celebrar, a título virtual, o Dia Nacional dos Povos Indígenas (National 
Indigenous Peoples Day) na segunda-feira, 21 de junho, que nos permite distinguir as suas experiências, 
considerar as suas necessidades únicas, ouvir, e amplificar as suas vozes e histórias. 
 
As celebrações online do Dia Nacional dos Povos Indígenas (National Indigenous Peoples Day) começam 
com uma cerimónia virtual de hasteamento da bandeira, seguida de uma atuação online dos Crown Lands. 
O dirigente da Mississauga’s of the New Credit, Chief R. Stacey Laforme, promoverá a sensibilização para a 
presença indígena e respetivos direitos territoriais no quotidiano; haverá uma placa da celebração; um 
ensinamento virtual sobre a Lua de Morango (Strawberry Moon Teaching), com Tracey Whiteye; e uma aula 
de sopa de milho tradicional (traditional corn soup) com os anciãos Jaabaakwe e Joyce Tabobondung. Para 
mais informações, visite www.brampton.ca/NIPD. 

 
Este ano, as celebrações de junho decorrem todas no formato de eventos virtuais, de acordo com as ordens 
e diretrizes COVID-19 do Ministério da Saúde da Província de Ontário (Province of Ontario Ministry of 
Health) e da Saúde Pública da Região de Peel (Region of Peel Public Health). 
 
Citações 
 
«Neste mês de junho, agradecemos e celebramos os contributos das comunidades vibrantes da nossa 
Cidade incrivelmente diversa. Apoiamos os inúmeros eventos culturais diferentes para criar um quadro 
totalmente inclusivo que reforce a diversidade da nossa Cidade.» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 
 
«A diversidade e a inclusão, tanto no local de trabalho como na comunidade, são importantes para um 
município com a dimensão de Brampton. Estas celebrações são uma grande oportunidade para os 
residentes aprenderem sobre outras culturas e conhecerem as inúmeras comunidades que compõem a 
nossa Cidade.» 

http://www.brampton.ca/NIPD


 

 

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

 
«Durante as celebrações do Mês da Herança (Heritage Month) deste ano, dedicamos um parque da 
Cidade de Brampton ao Dr. José Protasio Rizal, como forma de homenagem a um dos maiores heróis 
das Filipinas. Na qualidade de primeira filipina eleita em Brampton, estou entusiasmada e incrivelmente 
orgulhosa por partilhar este novo parque com a nossa comunidade.» 

- Rowena Santos, Conselheira Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5; Vice-
Presidente, Serviços Corporativos, Cidade de Brampton 

 
«Temos o prazer de celebrar o mês da Herança (Heritage month) e reconhecer que a diversidade e a 
inclusão no local de trabalho apresentam perspetivas novas à nossa organização, reforçando a 
compreensão das necessidades da nossa comunidade para melhor servir o público.» 

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

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

