
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA    
      

Assinalar o Dia Nacional dos Povos Indígenas em Brampton 

BRAMPTON, ON (9 de junho de 2022) – A Cidade de Brampton convida-o a assinalar o Dia Nacional 
dos Povos Indígenas (National Indigenous Peoples Day) na praça Ken Whillans Square em 22 de 
junho, das 12:00 às 20:00. Celebre a história, a cultura e o Mosaico multicultural (Mosaic) diverso de 
Brampton com um mercado de comerciantes indígenas, uma celebração ao por do sol, a instalação 
artística Big Drum do estúdio Born in the North Ltd., uma conversa à lareira, e atuações ao vivo.  

Em 21 de junho, o Canadá comemora o Dia Nacional dos Povos Indígenas (National Indigenous 
Peoples Day), para destacar a história, o património e a diversidade dos povos das Primeiras Nações 
(First Nations), Inuit e Métis. 

Mercado dos comerciantes indígenas 

Apoie os artesãos indígenas locais neste mercado presencial em 22 de junho, das 12:00 às 20:00, que 
inclui joalharia realizada com missangas e cristais, poesia, vestuário, acessórios, trabalho artístico e 
mais. Veja a lista completa de comerciantes em brampton.ca/NIPD. 

Celebração ao por do sol 

Das 18:00 às 20:00, participe numa conversa à lareira, assista a uma atuação ao vivo dos Chippewa 
Travellers e Deanne & John Hupfield, e assista à inauguração de uma instalação artística intitulada 
Big Drum, realizada pelo estúdio Born in the North Ltd. 

Big Drum Art Installation 

Instalação artística Big Drum 

Criada pelo estúdio Born in the North Ltd, a instalação Big Drum de 3 metros (10-foot) representa o 
batimento cardíaco da mãe terra e da nação, um símbolo de reunião em forma de comemoração. 
Muitas culturas indígenas na Turtle Island partilham o uso de tambores em celebrações. A visão da 
instalação artística Big Drum era criar este tambor para exibição enquanto símbolo supremo do 
orgulho e da celebração indígenas. Muitas vezes, o som dos tambores é a primeira coisa que se 
destaca nos encontros culturais, e com esta peça, o estúdio Born in the North Ltd pretendia captar o 
poder desse sentimento. 

O Born in the North Ltd é um estúdio criativo pertencente e explorado por dois irmãos gémeos Chris e 
Greg Mitchell. O seu trabalho, criado através das suas próprias lentes, centra-se na análise da relação 
entre os humanos e a natureza. Considerando a sua própria história e as experiências vivenciadas, 
retiram a sua inspiração do seu legado Mi’kmaq, da exploração musical e da educação canadiana. 

Para saber mais sobre a celebração do Dia Nacional dos Povos Indígenas (National Indigenous 
Peoples Day) da Cidade de Brampton, consulte brampton.ca/NIPD. 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/National-Indigenous-Peoples-Day.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.borninthenorth.com%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C2625fdfa99534d3114f808da4a50614f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637904006337722125%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tQg9TVOVuBxgXOu1zqnRG7GPr%2Bm4meQsG%2BFjXD7SwvE%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/National-Indigenous-Peoples-Day.aspx


 

 

 
Citações 

«Junte-se a nós no nosso evento do Dia Nacional dos Povos Indígenas (National Indigenous Peoples 
Day), que se realiza em 22 de junho na praça Ken Whillans Square para saber mais e celebrar as 
culturas ricas e diversas, as vozes e as experiências das comunidades das Primeiras Nações, Inuit e 
Métis.» 

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

«Brampton é um mosaico multicultural (Mosaic), e eu saúdo todas as oportunidades para celebrar a 
nossa comunidade diversa. Neste Dia Nacional dos Povos Indígenas (National Indigenous Peoples 
Day), incentivo todas as pessoas a saberem mais sobre as comunidades das Primeiras Nações (First 
Nations), Inuit e Métis e a conhecerem a história desta terra.» 

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

«A comunidade diversa de povos, o património e a cultura de Brampton é o que torna esta cidade tão 
especial. Junte-se à Cidade de Brampton para celebrarmos a nossa diversidade e os contributos das 
comunidades indígenas e apoie as empresas locais pertencentes a indígenas no nosso evento de 22 
de junho.» 

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

