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A Cidade celebra o Emancipation Day com um festival de carrinhas de 
comida 

BRAMPTON, ON (23 de julho de 2021) – Em 1 de agosto, a Cidade de Brampton convida-o a celebrar 
o Emancipation Day, reconhecido globalmente como o dia em que se comemora a abolição da 
escravatura de pessoas de ascendência africana. O evento terá início com um hastear da bandeira 
presencial na Ken Whillans Square às 10:00, seguido de um festival de carrinhas de comida, incluindo 
música e entretenimento, do meio-dia às 20:00 no Emancipation Park, 7599 Dixie Road. Para 
participar é necessário fazer o registo antecipadamente. 

A Unidade de Capacitação Económica e de Combate ao Racismo contra os Negros (Economic 
Empowerment and Anti-Black Racism Unit) da Cidade de Brampton vai apresentar os Prémios 
Passagem do Testemunho (Passing the Torch Awards), um novo programa de reconhecimento que 
junta jovens e pioneiros negros, simbolizando a passagem de conhecimentos e percurso para o 
sucesso. A principal oradora, Zanana Akande, a primeira mulher negra eleita para a Assembleia 
Legislativa de Ontário (Ontario’s Legislative Assembly), apresentará o programa de prémios na Ken 
Whillans Square a seguir ao hastear da bandeira. 

Para assistir ao hastear da bandeira ou reservar a sua mesa para o festival de carrinhas de comida, 
visite brampton.ca/events e faça o seu registo. 

A Cidade distinguiu o Emancipation Day pela primeira vez em 2020 com a alteração do nome do Dixie 
407 Sports Park para Emancipation Park, que apresenta campos de futebol grandes e pequenos, e 
campos de críquete. Este ano convidamos todas as pessoas a reconhecerem a herança e a 
independência caribenha, o contributo da comunidade negra de Brampton, e a celebrarem o nosso 
mosaico multicultural diverso com um dia de artes, cultura, alimentação e comunidade. 

Citações  

«As origens diversas de Brampton são o que torna esta cidade num mosaico multicultural único e 
extraordinário, que celebramos e valorizamos. No ano passado, o Conselho Municipal (City Council) 
declarou oficialmente o dia 1 de agosto como Emancipation Day em Brampton e alterou o nome do 
Dixie 407 Sports Park para Emancipation Park para se associar ao reconhecimento global e 
comemorar o passado, dado que trabalhamos todos para um futuro justo e equitativo para todos os 
cidadãos de Brampton.» 

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

«No ano passado, a Unidade de Combate ao Racismo contra os Negros (Anti-Black Racism Unit) da 
Cidade trabalhou incansavelmente para conectar a comunidade negra de Brampton, com vista a ter 
discussões relevantes sobre o nosso meio atual e as oportunidades de crescimento e apoio. O 
Emancipation Day é uma forma de nos conectarmos com toda a comunidade para celebrar a herança 
e a cultura negra de Brampton, e continuar essas conversas.» 

https://www.brampton.ca/EN/city-hall/anti-black-racism-unit/Pages/Welcome.aspx#ad-image-0
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http://www.brampton.ca/events


 

 

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

«A Cidade de Brampton está comprometida com a diversidade, equidade e inclusão no local de 
trabalho e na nossa comunidade. A nossa Unidade de Combate ao Racismo contra os Negros (Anti-
Black Racism Unit) estabeleceu-se na comunidade e tornou-se num parceiro ativo no trabalho 
realizado em prol da mudança em Brampton. Eventos como este permitem-nos encetar conversas e 
celebrar a cultura e a comunidade negra de Brampton.» 

- David Barrick, CAO, Cidade de Brampton 

«É tão importante que as gerações mais jovens se envolvam e sejam incentivadas a continuar o 
trabalho de emancipação em todo o mundo. Em 1 de agosto, a nossa prioridade será homenagear 
todos os que abriram um caminho para nós e usaram o seu legado para inspirar futuros líderes. Para 
colmatar o fosso entre as gerações, a Unidade apresenta os Prémios Passagem do Testemunho 
(Passing the Torch Awards), que distinguem os jovens concretizadores negros que estão a fazer uma 
mudança positiva na comunidade.» 

- Gwyneth Chapman, Consultora Sénior (Senior Advisor), Unidade de Capacitação Económica 

e Combate ao Racismo contra os Negros (Economic Empowerment and Anti-Black Racism 
Unit), 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 
Prabhjot Kainth 
Coordenadora, Ligação com a Imprensa e a Comunidade 
Comunicação Estratégica  
Cidade de Brampton 
905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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