
 

 

 
 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 
 

A Cidade de Brampton celebra virtualmente o Mês da História Negra (Black 
History Month) durante a COVID-19 

 
BRAMPTON, ON (1 de fevereiro de 2021) – Durante o mês de fevereiro, a Cidade de Brampton 
distingue o Mês da História Negra (Black History Month) para celebrar os inúmeros contributos 
culturais, económicos e solidários que a comunidade negra de Brampton dá à cidade, à província e ao 
país. 
 
Para distinguir os indivíduos da comunidade que são defensores, patronos e inovadores, as pessoas 
podem nomear residentes para os Prémios «Fazer a História Negra» do Presidente do Conselho 
Municipal Patrick Brown (Mayor Patrick Brown’s Making Black History Awards). Para mais 
informações, visite www.brampton.ca/BHM2021. 
 
Este ano, devido à COVID-19, as atividades e os eventos serão apresentados online. A programação 
inclui: 

• O Sun Life Financial apresenta as Séries de Atuações Virtuais (Virtual Performance Series), 
uma série de atuações pelos artistas negros locais 

• Mercado dos Criadores Negros (Black Makers Market) que apresenta empresas detidas por 
negros 

• Hora do bem-estar (Wellness hour) apresentada pelo instrutor de ioga Matthew Bonas 

• Os Melhores e Negros na Visita Gastronómica de Brampton (Best and Black in Brampton Food 
Tour) apresentado por Azalea Hart 

• Painel de discussão apresentado pela Jones & Jones Productions de Brampton, sobre temas 
como manter-se criativo durante a pandemia, navegar pela sua carreira, Vidas Negras 
Importam (Black Lives Matter) e liderança negra forte 

 
Para obter mais informações sobre todos os eventos e atividades a acontecer, visite 
www.brampton.ca/BHM2021.  
 
Conferência de Capacitação Política dos Negros (Black Political Empowerment Conference) 
 
Esta Conferência de Capacitação Política dos Negros (Black Political Empowerment Conference) a 
realizar em 9 e 10 de fevereiro apresentará conversas informativas e inspiradoras com líderes e 
aliados políticos negros. As conversas irão centrar-se na importância fundamental de criar capital 
político negro, com vista a trabalhar para a eliminação do racismo sistémico, da desigualdade social, 
educativa e empresarial mas, acima de tudo, inspirar os indivíduos, as famílias e os jovens a 
participarem no panorama político. Clique aqui (here) para efetuar a inscrição.  
 
Conferência de Liderança da Juventude Negra (Black Youth Leadership Conference) 
 
Os jovens negros da nossa cidade têm desafios importantes a ultrapassar e muito trabalho a fazer 
para se prepararem para o sucesso. Este evento, a realizar em 26 de fevereiro, das 9:00 às 15:30, 
constitui uma oportunidade para dar aos jovens uma plataforma para discutirem e partilharem os seus 
desafios, preocupações e sonhos. A conferência irá centrar-se nas soluções para alguns dos seus 
desafios e favorecer o diálogo, com vista a encontrar formas de apoiar o seu sucesso. Para além de 
dar aos jovens a plataforma para falarem, a conferência apresentará oradores profissionais e 
motivacionais. Esta conferência constitui uma abertura aos jovens e aos quadros escolares. Para obter 
mais informações sobre a participação, contacte economicantiblackracism@brampton.ca. 

http://www.brampton.ca/BHM2021
http://www.brampton.ca/BHM2021
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/anti-black-racism-unit/Pages/Black%20Political%20Empowerment%20Conference.aspx
mailto:economicantiblackracism@brampton.ca


 

 

 
Citações 
 
«A Comunidade Negra de Brampton tem feito tanto para tornar este país na nação culturalmente 
diversa, solidária e próspera que é hoje. Temos o prazer de oferecer um mês de eventos como forma 
de reconhecimento e celebração do Mês da História Negra (Black History Month). Ao participar nas 
conversas e atividades importantes planeadas, trabalhamos com vista a destacar os contributos 
importantes dos membros da comunidade negra na nossa comunidade, construindo uma cidade mais 
inclusiva.» 

− Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton  
 
«As comunidades Africana e Caribenha Negras (Black African and Caribbean) da nossa Cidade 
contribuem tanto para o mosaico cultural vibrante de Brampton e para a nossa economia local. Na 
qualidade de primeira mulher negra eleita para o Conselho Municipal de Brampton (Brampton City 
Council), tenho o prazer de me associar aos colegas do Conselho Municipal (Council) e respetivos 
funcionários em abrir caminho para reconhecer o Mês da História Negra (Black History Month) de uma 
maneira significativa. Juntos, distinguimos os muitos contributos dos membros da comunidade para a 
história passada e presente de Brampton, que preparam o caminho para a próxima geração de líderes 
comunitários.» 

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

«Brampton é um mosaico multicultural (mosaic) e ao reconhecermos e celebrarmos o Mês da História 
Negra (Black History Month) distinguimos a diversidade da cidade. A história dos negros é uma história 
mundial. É uma história poderosa e rica baseada em realização, inovação, cultura e humanidade. Este 
mês dedicamos algum tempo para refletir e deixarmo-nos inspirar pelas histórias, os legados daqueles 
que nos antecederam. Esperamos oferecer um maior sentido de unidade, respeito e empenho em 
fazermos a nossa parte e ajudar a construir um país mais equitativo, justo e inclusivo.» 

− Gwyneth Chapman, Consultora Sénior para a Unidade de Capacitação Económica e de 
Combate ao Racismo (Senior Advisor Economic Empowerment and Anti-Black Racism Unit), 
Cidade de Brampton 

 
«Os eventos do Mês da História Negra (Black History Month) deste ano distinguem e celebram 
orgulhosamente a comunidade negra de Brampton e o seu contributo significativo para o mosaico 
cultural da nossa cidade. Os eventos e atividades virtuais planeados ao longo do mês constituem uma 
oportunidade para envolver grupos diversos da cidade, apoiar eventos culturais e saber mais sobre a 
nossa vibrante comunidade negra. Convidamos todas as pessoas a participar na vasta gama de 
eventos planeados ao longo do mês.» 

− 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  
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Cidade de Brampton  
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

