
 

 

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 

A Cidade comemora o 50.º aniversário do acidente do Voo 621 da Air 
Canada (Air Canada Flight 621) em Brampton 

BRAMPTON, ON (25 de junho de 2020) – No domingo, 5 de julho, às 11:00, a Cidade de Brampton 
comemora o 50.º aniversário do trágico acidente do Voo 621 da Air Canada (Air Canada Flight 621) 
em East Brampton. As vítimas desta tragédia serão recordadas numa cerimónia online por vídeo e as 
bandeiras de todas as instalações da Cidade de Brampton estarão a meia-haste. 

A cerimónia será disponibilizada em www.brampton.ca/bramptonremembers, e em @CityBrampton no 
YouTube, Twitter e Facebook.   

A comunidade pode partilhar mensagens, memórias e condolências num livro de visitas online 
em www.brampton.ca/bramptonremembers. 

O Purple Lilac Memorial Park 

Para assinalar 50 anos desde o acidente e homenagear as vítimas, o nome do Purple Lilac Park foi 
alterado para Purple Lilac Memorial Park, localizado no sítio do acidente, 72 Degrey Drive. As árvores 
de lilases florescem no local do memorial no parque, onde 109 pedras de granito no caminho 
homenageiam cada vítima. Uma placa numa grande rocha de granito indica os nomes das vítimas. 

A Cidade está no processo de designação do parque como recurso de património cultural no âmbito da 
Lei do Património de Ontário (Ontario Heritage Act).  

Contexto histórico 

No dia 5 de julho de 1970, o Voo 621 da Air Canada (Air Canada Flight 621), um avião Douglas DC-8 
despenhou-se num campo agrícola na aldeia de Castlemore, agora Castlemore Road and McVean 
Drive. O avião proveniente de Montreal tentava aterrar no Aeroporto Internacional de Toronto (Toronto 
International Airport) para uma escala programada, de passagem para o Aeroporto Internacional de 
Los Angeles (Los Angeles International Airport). 

Todas as 109 pessoas a bordo, 100 passageiros e nove membros da tripulação, morreram. Na altura 
do acidente, o Voo 621 da Air Canada (Air Canada Flight 621) foi o segundo acidente de aviação mais 
mortal no Canadá. Continua a ser um dos piores acidentes de aviação envolvendo canadianos a nível 
mundial. Nas vítimas incluíam-se canadianos de Montreal e Vancouver, e americanos. Quarenta e 
nove vítimas identificadas e três vítimas não identificadas do Voo 621 estão sepultadas no Cemitério 
Mount Pleasant (Mount Pleasant Cemetery) em Toronto. Não foi possível recuperar todas as vítimas 
do acidente. 

Para saber mais sobre o acidente do Voo 621 da Air Canada (Air Canada Flight 621) e a 
comemoração da Cidade, visite www.brampton.ca/bramptonremembers.  
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«Há cinquenta anos, o Voo 621 da Air Canada (Air Canada Flight 621) despenhou-se em Brampton, 
mudando as vidas de muitas pessoas. Esta memória dolorosa é uma parte significativa da história de 
Brampton. Considerando as medidas de distanciamento físico em vigor devido à COVID-19, não 
podemos realizar uma comemoração presencial no Purple Lilac Memorial Park. Solicito-lhe que se 
junte a nós no dia 5 de julho para um memorial online em homenagem às vidas que se perderam nesta 
tragédia.» 

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

«O acidente do Voo 621 da Air Canada (Air Canada Flight 621) é um evento trágico que Brampton 
jamais esquecerá. Junte-se a nós online no dia 5 de julho para homenagearmos as vidas que se 
perderam e todas as pessoas afetadas. Incentivamo-lo a visitar o memorial no Purple Lilac Memorial 
Park sozinho ou com a sua família.» 

• Pat Fortini, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 7 e 8, Cidade de 
Brampton 

«Passaram 50 anos desde o trágico acidente do Voo 621 da Air Canada (Air Canada Flight 621), e 
Brampton recorda. Embora não possamos comemorar este evento presencialmente, o Purple Lilac 
Memorial Park é uma bela homenagem às vítimas. Visite www.brampton.ca/bramptonremembers no 
dia 5 e julho para ver o vídeo solene e assinar o livro de visitas.» 

• Charmaine Williams, Conselheiro Municipal (City Councillor), Distritos (Wards) 7 e 8, Cidade de 
Brampton 

«Não é possível reunirmo-nos presencialmente para comemorar o 50.º aniversário do acidente do Voo 
621 da Air Canada (Air Canada Flight 621), mas é importante que continuemos a recordar este evento. 
Os funcionários municipais criaram um centro online para comemorar o acidente, com um vídeo 
solene, um livro de visitas e mais. O vídeo solene homenageia as vidas que se perderam, as pessoas 
que continuam a sofrer o impacto deste evento trágico, os socorristas, as famílias dos passageiros e 
da tripulação do voo, e os que viviam na área na altura.» 

• 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 650 000 pessoas e 70 000 
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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