
 

 

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA    
      

Celebração do Pride em Brampton 

BRAMPTON, ON (1 de junho de 2022) – A Cidade de Brampton destaca junho como o Mês 
Pride (Pride Month). No domingo, 19 de junho, das 14:00 às 19:00, celebre o Pride 2022, 
apresentado por TD, na praça Garden Square com entretenimento ao vivo, vendedores de 
comida locais e mais. 
 
Junte-se à Cidade para comemorar o Mosaico multicultural (Mosaic) diverso de Brampton, 
associe-se à comunidade, como forma de sensibilização para os problemas atuais que a 
comunidade LGBTTIQQ2SA ainda enfrenta, sobretudo porque estão relacionados com o tema 
deste ano, Justiça é Alegria (Justice is Joy). 
 
O Pride é um movimento reconhecido internacionalmente que celebra a generosidade e a 
compaixão. A Cidade de Brampton tem o prazer de comunicar o regresso de um evento 
presencial que irá apresentar: 

• Atuações ao vivo em palco dos artistas e DJs locais de Brampton; 
• Atuações ao vivo em palco de Hasheel x Lady Pista e a cabeça de cartaz Priyanka; 
• Hora do conto Drag e conhecer e cumprimentar (meet and greet) com Fay and Fluffy; 
• Stands de informações dos parceiros comunitários locais; 
• Parcerias gastronómicas com os restaurantes da baixa de Brampton (Downtown 

Brampton); 
• Brindes e realização de atividades no local; e 
• Uma pós-festa (after party) das 19:00 às 21:00 no The Rose Patio apresentando Lady 

Pista. 

Para saber mais sobre o Pride 2022, consulte brampton.ca/pride. 

Citações 

«Estou radiante com o regresso da nossa celebração Pride presencial. Temos um excelente 
alinhamento de programação e artistas prontos para entreter, comemorar e capacitar a 
comunidade.» 

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

«Brampton é um Mosaico multicultural (Mosaic), e o Pride é uma excelente oportunidade para 
conhecer, celebrar e apoiar a nossa comunidade LGBTTIQQ2SA. Incentivo todas as pessoas 
a participarem no evento presencial deste ano que se realiza no dia 19 de junho.» 

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

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Pride.aspx


 

 

«A Cidade de Brampton está empenhada em apoiar e celebrar o seu Mosaico multicultural 
(Mosaic) diverso. A nossa equipa preparou um programa de eventos divertidos e criteriosos, e 
estamos entusiasmados por voltar a receber todas as pessoas no nosso evento Pride 
presencial.» 

- Paul Morrison, Diretor Administrativo Interino (Interim 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 
Meios de Comunicação Social Multiculturais 
da Cidade de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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