
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA  

 
 

Cidade de Brampton celebra o Mês da História Negra (Black History Month) 
 

BRAMPTON, ON (28 de janeiro de 2022) – Durante o mês de fevereiro, a Cidade de Brampton celebra 
o Mês da História Negra (Black History Month) e presta homenagem aos muitos contributos e feitos da 
comunidade negra em Brampton que, ao longo da história, fez tanto para tornar Brampton na cidade 
habitável, compassiva e próspera que é hoje. O mês de fevereiro será preenchido com eventos 
presenciais e online. 
 
Hastear da bandeira alusiva ao Mês da História Negra (Black History Month) 
Ken Whillans Square 
1 de fevereiro, 12:00 
 
A bandeira pan-africana será hasteada para representar o início do mês e permanece durante todo o 
mês de fevereiro. 
 
Mercado de Artesãos de Empresas detidas por negros – Reveiller Afriq 
Bramalea City Centre 
8 e 9 de fevereiro, 10:00 – 20:00 
 
Apoie as empresas locais detidas por negros, os fabricantes e artesãos negros nesta experiência de 
mercado presencial com a duração de dois dias, em parceria com o Bramalea City Centre. Poderá 
encontrá-los por acaso no segundo andar na entrada do Best Buy. 
 
Séries de atuações semanais 
Noites de terça-feira, 20:00 – 22:00 
rosetheatre.ca 
 
Desfrute de uma série de atuações divertidas online para celebrar a História Negra (Black History) 
todas as noites de terça-feira durante todo o mês. As atuações serão transmitidas ao vivo a partir do 
palco do Rose Theatre. 

• 1 de fevereiro: DJ Versus Battle apresenta DJ Allan e DJWHATSNEXT 

• 8 de fevereiro: Atuação ao vivo com curadoria de Off the Record com Shade Waheed 

• 15 de fevereiro: Uma atuação com Des McKenzie em parceria com a ACCIDA 

• 22 de fevereiro: Uma atuação com Travis Knights em parceria com a ACCIDA 
 

Lunch‘n’Learns semanalmente 
Todas as quartas-feiras, 12:00 – 13:00 

 
Junte-se aos Serviços de Saúde e Comunitários MOYO (MOYO Health & Community Services) para 
uma sessão educativa semanal. Os temas incluem: 

• 2 de fevereiro: Introdução ao ABR, interseccionalidade, poder e privilégio 

• 9 de fevereiro: Apoiar as mulheres negras 

• 16 de fevereiro: Apoiar as pessoas 2SLGBTQ+ negras  

• 23 de fevereiro: Celebrar a excelência negra 

https://tickets.brampton.ca/Online/default.asp
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://moyohcs.ca/


 

 

 
 
 
Caixa de experiências educativas sobre o Mês da História Negra (Black History Month) 
Regressando este ano, temos a popular Caixa de Experiências Educativas (Experience Box). Esta 
seleção de caixas de oferta de edição limitada, apresenta produtos e serviços das empresas locais 
detidas por negros. Todas as caixas incluem: 

• Jogo de cartas Batalha Musical AuxGod (AuxGod Music Battle Card Game) 

• Esfoliante corporal de óleo de lavanda e Tea Tree da Sugar Plum Scrubs 

• O livro Disorientation de Ian Williams, integrante do Passeio da Fama das Artes (Arts Walk 

of Fame). 

• E mais! 
 
As caixas serão entregues às primeiras 50 pessoas que fizerem um donativo de beneficência de, pelo 
menos, 20 dólares ($20) para Restoration and Empowerment for Social Transition ou (R.E.S.T.), uma 
organização de capacitação dos negros. 
 
Momentos de bem-estar 
Junte-se ao instrutor de ioga reconhecido e natural de Brampton Matthew Bonas para usufruir de 
momentos de bem-estar semanais, incluindo preparação física e ioga. Uma nova aula está disponível 
todas as semanas. 
 
Exposição digital «Os artistas negros vivem aqui» 
Garden Square 
Apresentada por ACCIDA 
 
A agência de Desenvolvimento dos Setores Artístico, Cultural e Criativo [Arts, Culture and Creative 
Industry Development Agency (ACCIDA)] apresenta Os artistas negros vivem aqui (Black Artists Live 
Here), uma Exposição em ecrã digital PIXEL no ecrã LED de 24' da Garden Square apresentando o 
trabalho de oitos artistas, criativos e coletivos locais de fevereiro a maio de 2022. 
 
Agradecemos o generoso apoio dos patrocinadores dos eventos Algoma University, Brampton Real 
Estate Board e Sun Life. 
 
Para mais informações sobre os eventos do Mês da História Negra (Black History Month), 
brampton.ca/bhm2022 

Citações 

«Junte-se a nós na celebração do Mês da História Negra (Black History Month) para distinguir e 
homenagear o trabalho importante, o talento e os contributos dos membros da comunidade negra de 
Brampton. A diversidade cultural de Brampton é o que torna esta cidade tão especial, e é importante 
que reconheçamos a nossa história e comunidade para que continuemos a crescer e a prosperar 
enquanto cidade.» 

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

«A comunidade negra de Brampton é uma parte importante do mosaico multicultural vibrante e da 
identidade local da nossa cidade. Incentivo todos a aprenderem mais sobre a cultura negra que temos 

https://auxgodgame.com/
https://www.sugarplumscrubs.ca/
https://www.ianwilliams.ca/
https://www.restcentres.org/
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Black-History-Month.aspx


 

 

nesta grande cidade e a juntarem-se a nós para celebrar o Mês da História Negra (Black History 
Month). É através da educação e da conexão como comunidade que conseguiremos criar uma cidade 
ainda mais forte no futuro.» 

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

«O Mês da História Negra (Black History Month) lembra-nos todos os anos dos papéis significativos 
que a comunidade de Brampton tem na nossa vibrante cidade e no panorama económico. Apraz-me 
que a Cidade de Brampton promova estes feitos para reconhecer o apoio de longa data da 
comunidade negra. Junte-se a nós durante todo o mês para aprender, criar ligações e celebrar.» 
 

- David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), Cidade de Brampton 

 
«Brampton é verdadeiramente um mosaico multicultural cuja abundância de cultura, inovação, 
diversidade e talento é um exemplo maravilhoso de uma povoação global que eleva e celebra a 
singularidade e os contributos de todos. É tão importante celebrar o Mês da História Negra (Black 
History Month) para educar as gerações mais novas, e sensibilizar para os muitos contributos que a 
comunidade negra tem dado ao Canadá ao longo das décadas.» 
 

- Michele Byrne, Diretora (Manager), Gabinete de Equidade (Equity Office) 
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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 
Meios de Comunicação Social Multiculturais 
da Cidade de Brampton 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

