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A Cidade de Brampton celebra o 75.º aniversário do Fim da Segunda 

Guerra Mundial 

 
BRAMPTON, ON (27 de agosto de 2020) – Na quarta-feira, 2 de setembro, a Cidade de Brampton 
celebra o 75.º aniversário do Fim da Segunda Guerra Mundial. Os Veteranos de Guerra de Brampton, 
bem como todos os que fizeram o sacrifício extremo serão homenageados na página Web (webpage) 
Brampton Recorda (Brampton Remembers) da Cidade, e as bandeiras de todas as instalações da 
Cidade de Brampton serão colocadas a meia haste. 
 
No dia 2 de setembro, a página Web (webpage) Brampton Recorda (Brampton Remembers) 
apresentará mensagens de vídeo do Presidente (Mayor) Patrick Brown e dos veteranos da Segunda 
Guerra Mundial de Brampton, do oficial e piloto Bill Burrell e do falecido Coronel Edward Conover, bem 
como mais informações sobre a história deste aniversário importante.  
 
As fotografias e os nomes de cidadãos de Brampton que serviram na Segunda Guerra Mundial 
também serão partilhados no dia 2 de setembro. 
 
Incentivamos a comunidade a saber mais e a partilhar as suas memórias e condolências online em 
www.brampton.ca/bramptonremembers no dia 2 de setembro. 
 
Contexto 
 
A Cidade de Brampton vai celebrar o fim oficial da Segunda Guerra Mundial, que ocorreu a 2 de 
setembro de 1945, com a rendição do Japão. Embora as Forças Canadianas não tenham servido no 
cenário de guerra do Pacífico, exceto em Hong Kong, muitos residentes de Brampton serviram no 
cenário de guerra europeu, e um número considerável de cidadãos de Brampton também serviu no 
cenário de guerra do Pacífico com as forças dos nossos países aliados.  
 
No dia 2 de setembro, a Cidade vai celebrar o serviço de todos os cidadãos de Brampton e lembrar 
todos os que fizeram o sacrifício extremo para preservar e defender a liberdade que temos atualmente. 
 
Citações 

«A Segunda Guerra Mundial terminou há 75 anos e mudou o mundo, incluindo muitas vidas em 
Brampton. Agradeço a todos os que serviram na guerra altruistamente – é por causa deles que 
desfrutamos hoje da nossa liberdade. Embora não seja possível juntarmo-nos pessoalmente para 
celebrar esta parte importante da nossa história, solicito a todos que visitem a página Web (webpage) 
Brampton Recorda (Brampton Remembers) no dia 2 de setembro para honrar o fim da Segunda 
Guerra Mundial» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 
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«Embora não seja possível juntarmo-nos pessoalmente para celebrar o 75.º Aniversário do Fim da 
Segunda Guerra Mundial, é importante que continuemos a lembrar este momento importante da nossa 
história. Como forma de tributo, os funcionários municipais criaram um espaço especial online, com 
mensagens de vídeo, fotografias, um livro de condolências e mais. No dia 2 de setembro homenageie 
os veteranos e vítimas da guerra visitando a página Web (webpage) Brampton Recorda (Brampton 
Remembers).» 

- David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), Cidade de Brampton 
 
«Gostaria de agradecer à Cidade de Brampton por celebrar o 75.º aniversário do Fim da Segunda 
Guerra Mundial. Uma vez que temos Veteranos em Brampton que serviram em ambos os cenários do 
conflito, é importante lembrar o seu serviço e o custo do mesmo para eles e as respetivas famílias. 
Também é importante agradecer os serviços das mulheres desta cidade que contribuíram de forma 
notável para o esforço de guerra, especialmente nas indústrias da aviação em Malton, ou quem serviu 
de farda militar durante este conflito. Homenageamos especialmente os cidadãos desta cidade que 
fizeram o sacrifício extremo para preservar e proteger a liberdade de que usufruímos atualmente. Não 
o esqueçamos.» 
 

- Henry F. Verschuren CD, Comandante das Forças em Parada (Parade Commander), Major 
(Maj.) Wm Dwight Sharpe da Legião Real Canadiana (Royal Canadian Legion) Divisão 15 
(Branch 15) 

  
«No 75.º Aniversário do Fim da Segunda Guerra Mundial, os membros da Legião Real Canadiana 
(Royal Canadian Legion), Divisão 609 (Branch 609), gostariam de refletir sobre os sacrifícios dos 
homens e mulheres que serviram pelo Canadá. Lembramos todos os que fizeram o sacrifício extremo 
e nunca regressaram a casa. São os que permanecem na Europa, África, Ásia e os que nunca foram 
localizados. Também lembramos os veteranos que regressaram a casa e já não se encontram entre 
nós. Agradecemos também aos que ainda continuam connosco, embora os seus corpos estejam mais 
debilitados, o seu espírito deverá servir de inspiração para todos nós.» 
 

- Paul R. Ackermann, Sargento de Armas (Sgt-at-Arms), Legião Real Canadiana (Royal 
Canadian Legion) Divisão 609 (Branch 609) 
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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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