
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 
      

Celebre o Dia do Canadá em Brampton! 

 

BRAMPTON, ON (17 de junho de 2022) – A Cidade de Brampton tem o prazer de anunciar o regresso 
da celebração presencial do Dia do Canadá (Canada Day) no dia 1 de julho, das 12:00 às 22:00 no 
parque Chinguacousy Park. A celebração do Dia do Canadá de Brampton é o maior evento de um dia 
da Cidade, celebrando a ocasião com um dia de entretenimento ao vivo, artes, cultura, alimentação, 
fogo-de-artifício e mais! 

Entretenimento para as famílias  

Traga toda a família para um dia de atividades repletas de diversão: 

• Divirta-se na zona insuflável; 
• Desfrute de todas as amenidades que o parque Chinguacousy Park tem para oferecer, 

incluindo tapetes de respingos e parques infantis, parque para andar de skate, minigolfe, 
carrossel e comboio sem carris, aluguer de barcos a pedais, mini quintas com animais e mais; 

• Apoie as empresas locais nas áreas de vendedores a retalho e alimentação; 
• Oferta de bolinhos com os Membros do Conselho (Members of Council); 
• Estações para reabastecimento de água apresentadas pelo Meridian Credit Union; 
• Fogo-de-artifício ao vivo às 22:00 apresentado pelo Tim Hortons; 
• E muito mais! 

Entretenimento ao vivo 

A orquestra Chinguacousy Swing Orchestra, o clube Brampton Folk Club e Eclectic Revival irão animar 
os visitantes durante toda a tarde com música perto do pavilhão dos barcos a pedais. Depois, dirija-se 
à área de concertos para assistir às atuações musicais ao vivo no palco principal às 18:00, 
apresentadas pela personalidade dos meios de comunicação social, empreendedor e promotor cultural 
Jesse Jones. Roberta Battaglia dará início às atuações cantando o hino nacional (National Anthem), e 
depois desfrute de atuações do rapper de Brampton Spitty, seguido pelos Snotty Nose Rez Kids 
nomeados para o prémio Juno e pelo cabeça de cartaz e lenda do hip-hop, Kardinal Offishall, para 
uma noite inesquecível. Termine a noite com um sensacional espetáculo de fogo-de-artifício 
apresentado pelo Tim Hortons às 22:00 para comemorar o aniversário do Canadá. 

Spitty é um rapper indiano-canadiano de Brampton que está a ter sucesso com uma base de fãs 
dedicada e crescente em todo o mundo, Em 2021, Spitty lançou o seu álbum de estreia Full Circle, 
recebendo elogios de muitas publicações, incluindo a Rolling Stone India & Much Music, exibindo o 
seu alcance tanto nacional como internacional. Aproveitando o sucesso do álbum, Spitty protagonizou 
o seu próprio concerto em Toronto e atuou no sul de Ontário antes de iniciar uma tournée de 6 
semanas pelos Estados Unidos no início de 2022. Desde essa altura, tem aproveitado a dinâmica, 
atuando recentemente no DesiFest na praça Dundas Square, na Semana da Música Canadiana 
(Canadian Music Week), no NXNE, e no BVX Fest na Baixa de Brampton (Downtown Brampton). 



 

 

Atualmente, Spitty visa lançar um novo êxito musical e continuar a sua viagem de espetáculos ao vivo 
repletos de energia. 

Os Snotty Nose Rez Kids são um duo de hip hop das Primeiras Nações (First Nations), composto 
pelos rappers Haisla, Darren "Young D" Metz e Quinton "Yung Trybez" Nyce. Provêm originalmente de 
Kitamaat Village, British Columbia, estão atualmente sediados em Vancouver. O seu álbum de 2017, 
The Average Savage, foi incluído na lista restrita para o prémio musical 2018 Polaris Music Prize, e 
eles foram nomeados para o prémio Juno de Álbum do Ano de Música Indígena (Juno Award 
Indigenous Music Album of the Year) nos prémios Juno (Juno Awards) em 2019 e 2022. 

Kardinal Offishall é um rapper, produtor musical, DJ, e executivo musical. Muitas vezes reconhecido 
como «embaixador do hip hop» do Canadá, ele é considerado com um dos melhores artistas de hip 
hop do país e é famoso pelo seu estilo de hip hop reggae inconfundível e influenciado pelo dancehall. 

O evento do Dia do Canadá (Canada Day) da Cidade de Brampton é generosamente patrocinado por 
Meridian Credit Union, Tim Hortons, Alectra, Bell, Coke Canada Bottling, Kwality Sweets, No Frills e 
Simplii Financial. 

O parque Chinguacousy Park localiza-se em 9050 Bramalea Road. O estacionamento no local é 
restrito e tem um custo de 20 dólares ($20) por veículo e vão ser implementados encerramentos de 
estradas temporários. Os espetadores são incentivados a caminhar, levar as suas bicicletas, ou 
aproveitar o serviço de transporte gratuito (free shuttle service) oferecido pela Transportes de 
Brampton (Brampton Transit) para esse dia. 

A partir do meio-dia apanhe um transporte gratuito com um intervalo de 30 minutos nos seguintes 
locais: 

• Estação Mount Pleasant GO Station 
• Centro comercial Trinity Common Mall 
• Colégio Sheridan College 
• Centro Comunitário e Biblioteca Gore Meadows Community Centre and Library 

Os seguintes locais de estacionamento alternativos estão disponíveis perto do parque Chinguacousy 
Park: 

• Centro municipal Bramalea City Centre 
• Centro cívico Brampton Civic Centre 
• Centro recreativo Greenbriar Recreation Centre 
• Escola Católica Lester B. Pearson Catholic School 
• Escola Católica St. Jean Brebeuf Catholic School 
• Centro recreativo Terry Miller Recreation Centre 

Para mais informações sobre o evento do Dia do Canadá (Canada Day), consulte 
brampton.ca/canadaday. 

Citações  

«Estamos muito entusiasmados por receber os residentes presencialmente novamente este ano no 
nosso maior evento anual para celebrar o Dia do Canadá (Canada Day)! Junte-se a nós no dia 1 de 

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


 

 

julho, no parque Chinguacousy Park para um fantástico entretenimento ao vivo, artes, cultura, 
alimentação e fogo-de-artifício. Há algo para toda a família desfrutar!» 

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

«Os residentes e visitantes são convidados a juntarem-se a nós no Dia do Canadá (Canada Day) no 
parque Chinguacousy Park! Celebre o aniversário do Canadá com atuações da lenda do hip-hop 
canadiano, Kardinal Offishall, e dos Snotty Nose Rez Kids nomeados para o prémio Juno, desfrute de 
um espetáculo de fogo-de-artifício e participe em atividades para toda a família. O estacionamento no 
local é limitado, portanto considere caminhar, levar a bicicleta ou aproveitar do nosso serviço de 
transporte gratuito disponibilizado pela Transportes de Brampton (Brampton Transit!» 

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

«Este ano esperamos voltar a receber os residentes na nossa celebração presencial do Dia do 
Canadá (Canada Day). No dia 1 de julho junte-se à Cidade no parque Chinguacousy Park para um 
incrível alinhamento de atividades e atuações.» 

- 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 
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