
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA   
 

A Cidade altera o nome do «Dixie 407 Sports Park» para «Emancipation 
Park», e proclama o mês de agosto como Mês da Libertação (Emancipation 

Month) em Brampton 
 
 

BRAMPTON, ON (1 de agosto de 2020) – Em 8 de julho, o Conselho Municipal de Brampton 
(Brampton City Council) aprovou por unanimidade uma moção para alterar o nome do «Dixie 407 
Sports Park» para «Emancipation Park» em homenagem à abolição da escravatura. A moção foi 
criada pela Conselheira Municipal (City Councillor), Charmaine Williams, e apoiada por todos os 
membros do Conselho. Este ano, proclama-se o dia 1 de agosto como Dia da Libertação 
(Emancipation Day) e o mês de agosto como Mês da Libertação (Emancipation Month) em Brampton.  
 
Emancipation Park  
 
O nome do «Dixie 407 Sports Park» foi alterado para «Emancipation Park». O parque, localizado a sul 
da Autoestrada 407 (Highway 407) no Distrito (Ward) 7, foi construído em 2004 e inclui campos de 
futebol, amplos e pequenos, e campos de críquete.  
 
O Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Patrick Brown, e os Conselheiros vão apresentar em 
agosto a placa com o novo nome do parque.  
 
Mês da Libertação (Emancipation Month) 
 
O dia 1 de Agosto é o Dia da Libertação (Emancipation Day) e agosto é o Mês da Libertação 
(Emancipation Month) em Brampton. A Cidade de Brampton está empenhada em celebrar a 
diversidade de Brampton e em distinguir a importância deste dia e deste mês com eventos durante o 
mês de agosto. Para ajudar a prevenir a propagação de COVID-19, todos os eventos serão realizados 
online. Para obter uma lista completa dos eventos, visite www.brampton.ca.  
 
O içar da bandeira virtual terá lugar a 1 de Agosto para o Dia da Libertação (Emancipation Day), 6 de 
Agosto para o Dia da Independência Jamaicana (Jamaican Independence Day), 22 de agosto para o 
Dia da Restauração da República Dominicana (Dominican Republic Restoration Day), e 31 de agosto 
para o Dia da Independência de Trindade e Tobago (Trinidad and Tobago Independence Day). Todas 
as cerimónias virtuais relativas ao içar da bandeira estarão disponíveis online aqui (here).  
 
Unidade de Capacitação Económica, Cultural e Social da Comunidade Africana e Caribenha e 
de Combate ao Racismo contra Negros de Brampton (Brampton’s Black African and Caribbean 
Social, Cultural and Economic Empowerment and Anti-Black Racism Unit) 
 

Em 10 de junho de 2020, o Conselho Municipal (City Council) aprovou uma Unidade de Capacitação 
Económica, Cultural e Social da Comunidade Africana e Caribenha e de Combate ao Racismo contra 
Negros (Black African and Caribbean Social, Cultural and Economic Empowerment and Anti-Black 
Racism Unit). Liderada pela Consultora Sénior (Senior Advisor),Gwyneth Chapman, a Unidade irá 
apoiar e liderar a criação de uma unidade e desenvolver o respetivo plano de ação que visa eliminar o 
racismo sistémico em Brampton. Seguindo as diretrizes dos intervenientes da comunidade local, o 

http://www.brampton.ca/


 

 

trabalho irá centrar-se no reforço da posição social, cultural e económica da comunidade negra de 
Brampton. 
 
Para saber mais ou para expressar interesse em participar à medida que a Cidade desenvolve a sua 
Unidade de Combate ao Racismo contra Negros (Anti-Black Racism Unit), contacte o Município em 
AntiBlackRacismUnit@brampton.ca.  
 
 

Citações 

 
«Estamos a testemunhar um momento histórico em todo o mundo. As pessoas de todas as origens 
estão a unir-se para confrontarem coletivamente o racismo sistémico contra negros. Aqui em 
Brampton, homenagear o Mês da Libertação (Emancipation Month) e atribuir o nome de 
«Emancipation Park» a um parque municipal é uma forma poderosa de reconhecermos o passado e 
reiterar o nosso apoio à comunidade negra de Brampton).» 
- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton  
 
«Como primeira mulher negra eleita para o conselho municipal (city council) na história de Brampton, 
tive o prazer de apresentar em outubro de 2019 a moção para louvar a Libertação. Quando apresentei 
esta iniciativa não teria sido possível prever os eventos recentes que aumentaram o nosso 
entendimento sobre o racismo contra negros. Contudo, estou muito orgulhosa por dizer que Brampton 
acolhe o “Emancipation Park”. Tanto quanto é do meu conhecimento, é o primeiro “Emancipation Park” 
do Canadá. Aguardo com expectativa a criação de mais iniciativas que aumentem a nossa 
compreensão histórica das raízes do racismo contra negros, à medida que quebramos as barreiras 
que travam o potencial humano.» 
- Charmaine Williams, Conselheira Municipal (City Councillor), Distritos (Wards) 7 e 8  
 

«No mês passado, o Conselho Municipal aprovou a criação de uma Unidade de Capacitação 
Económica, Cultural e Social da Comunidade Africana e Caribenha e de Combate ao Racismo contra 
Negros (Black African and Caribbean Social, Cultural and Economic Empowerment and Anti-Black 
Racism Unit) para unir a comunidade negra de Brampton e elevar a sua posição social, cultural e 
económica. Agora, passado apenas um mês, vamos atribuir um novo nome a um parque comunitário 
para destacar esta parte importante da nossa história. À medida que prosseguimos, continuaremos a 
trabalhar com a comunidade negra com vista a abordar as suas necessidades.» 
- Pat Fortini, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 7 e 8  
 
«Homenagear o Mês da Libertação (Emancipation Month) e atribuir um novo nome a parte do  
“Emancipation Park” de Brampton são passos significativos para Brampton. É importante que as 
pessoas conheçam a história e compreendam que tivemos escravatura no Canadá. Os movimentos 
como a atribuição de um novo nome ao parque incutem-me uma grande confiança de que iremos fazer 
grandes progressos em Brampton.» 
- Gwyneth Chapman, Conselheira Sénior (Senior Advisor), Capacitação Económica e Combate ao 
Racismo contra Negros (Economic Empowerment and Anti-Black Racism),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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