
 

  

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA                                            

 
A Cidade de Brampton celebra o movimento Pride virtualmente em junho 

 

BRAMPTON, ON (1 de junho de 2021) – Este ano, a Cidade de Brampton celebra o movimento Pride 
virtualmente, com eventos, atividades de bem-estar e atuações online para criar um espaço seguro onde 
a comunidade LGBTTIQQ2SA possa reconhecer e partilhar as suas vozes e histórias diversas. 
 
As celebrações Pride são um movimento reconhecido internacionalmente que celebra a bondade e a 
compaixão. Os Eventos Pride apresentados em Brampton celebram o nosso Mosaico (Mosaic) 
multicultural através da interação e comunicação com grupos diversos, apoiando eventos culturais e 
desenvolvendo um quadro para integrar a diversidade e a inclusão em toda a Cidade. Os destaques 
durante a Semana Pride (Pride Week) deste ano incluem: 
 

• Uma cerimónia de hasteamento da bandeira virtual com o Presidente do Conselho Municipal 
(Mayor) Patrick Brown em 1 de junho 

• Uma atuação de Witch Prophet, com o cantor-compositor etíope/eritreu Ayo Leilani sediado em 
Toronto em 6 de junho, das 18:00 às 20:00 

• De 7 a 11 de junho, a Moyo Health and Community Services vai realizar uma série de programas 
«almoçar e aprender» com início ao meio-dia  

• Uma hora de ioga e meditação com a Recreação da Cidade de Brampton (City of Brampton 
Recreation) em 7 de junho, das 20:00 às 21:00 

• A Algoma University organiza um painel de discussão em 8 de junho, às 20:00 

• Em 12 de junho, às 20:00, haverá uma atuação apresentada pela Artes Performativas de 
Brampton (Brampton Performing Arts) 

 
Pride na Praça (Pride in the Square)  
 
Em 13 de junho, o evento Pride na Praça (Pride in the Square), apresentado pela TD, regressa com um 
dia inteiro de atividades virtuais para as famílias começando com às 11:00 com a hora do conto (story 
time) de Fay & Fluffy; dança fitness Loud & Proud às 18:00, organizada pela Recreação da Cidade de 
Brampton (City of Brampton Recreation); Queeriahcity: apresentação especial com Mango Lassi, Urvah 
Khan, Qurat Dar, Almasi e Sargon às 19:00. Às 20:30, haverá uma atuação ao vivo de Micah Barnes. 
 
Para participar visite Pride na Praça (Pride in the Square). 
 
O movimento Pride em Brampton é generosamente patrocinado pela TD. Para obter uma lista completa 
das atividades planeadas para a Semana Pride (Pride Week), visite www.brampton.ca/pride. 
 
Citações 
 
«Os eventos Pride capacitam a comunidade LGBTQ+ a celebrar e partilhar as suas vozes e histórias 
diversas e mostra aos residentes as inúmeras faces e identidades existentes no seio da comunidade. A 
Cidade de Brampton é um Mosaico (Mosaic) multicultural que celebra a diversidade através de 
celebrações como o movimento Pride, permitindo que os residentes sintam a unidade, a força e o 
compromisso.» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton  
 
«A Cidade de Brampton está empenhada em reconhecer e suportar as suas comunidades diversas 
através de um prisma de inclusão em todos os nossos serviços e programas. Através da nossa Estratégia 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/garden-square/Pages/Daily-Programs.aspx#prg-PrideintheSquare2021
http://www.brampton.ca/pride


 

  

 

de Diversidade e Inclusão (Diversity and Inclusion Strategy), o nosso foco consiste em atrair e criar uma 
força laboral que reflita a nossa comunidade.» 

- 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 
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