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Celebre o Emancipation Day com a Cidade em 1 de agosto 

BRAMPTON, ON (15 de julho de 2022) – A Cidade de Brampton convida os residentes a celebrarem o 
Emancipation Day, reconhecido globalmente como o dia para comemorar a abolição da escravatura de 
pessoas de descendência africana, na segunda-feira 1 de agosto 

Este ano, para comemorar o aniversário do parque Emancipation Park e para assinalar o 
Emancipation Day, a Cidade vai organizar um Festival Caribenho (Caribbean Festival) no parque 
Emancipation Park das 12:00 às 20:00. Os participantes no evento poderão usufruir, entre outros, de 
vendedores de comida, um Mercado de Artesanato Caribenho (Caribbean Crafters Market), 
entretenimento ao vivo  

A Cidade reconheceu pela primeira vez o Emancipation Day em 2020 ao alterar o nome do parque 
Dixie 407 Sports Park para Emancipation Park, que apresenta campos de futebol para juniores e 
seniores, e campos de críquete. Este ano, a Cidade convida todas as pessoas a assinalarem a 
herança e a independência caribenhas e os contributos da comunidade negra em Brampton, e a 
celebrarem o Mosaico multicultural diverso (Mosaic) da cidade com dias de arte, cultura, gastronomia e 
comunidade. 

Saiba mais sobre o evento em Brampton.ca. 

Citações  

«O mosaico multicultural (Mosaic) de Brampton é o que torna a nossa cidade tão singular e é algo que 
todos devemos celebrar. Convidamos os residentes a juntarem-se a nós no Emancipation Day em 1 de 
agosto para desfrutarem de um dia de artes, cultura, gastronomia e comunidade, e para reconhecer a 
herança e a independência caribenhas e os contributos da comunidade negra de Brampton. Vamos 
comemorar em conjunto o passado à medida que trabalhamos para um futuro justo e equitativo para 
todos.» 

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

«A Cidade de Brampton está comprometida com a diversidade, a equidade e a inclusão, tanto no local 
de trabalho como na comunidade. Convidamos os residentes a juntarem-se a nós no evento do 
Emancipation Day para encetarem conversas e celebrarem a cultura dos Negros e a comunidade 
negra em Brampton.» 

- Paul Morrison, Diretor Administrativo Interino (Interim Chief Administrative Officer), Cidade de 
Brampton 

«O Emancipation Day é reconhecido como o dia para comemorar a abolição da escravatura de 
pessoas de descendência africana do Império Britânico. Desde que a lei entrou em vigor em 1 de 
agosto de 1834, tem sido um dia de reflexão sobre a diáspora africana e negra, e uma celebração do 
património e da cultura. Também é uma oportunidade para continuar conversas importantes sobre 
diversidade, equidade, inclusão e antirracismo. É importante notar que o Upper Canada (Ontario) em 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Emancipation-Day.aspx


 

 

1793 aprovou uma Lei (Act) para terminar gradualmente com a prática da escravatura, e a maioria das 
províncias canadianas também aprovou a sua própria legislação para proibir a escravatura antes de 
1834. Junte-se a nós no nosso evento do Emancipation Day para celebrar a herança e a 
independência africanas e caribenhas, celebrar a diversidade de Brampton e reconhecer os muitos 
sacrifícios feitos para erradicar a escravatura no Canadá e em todo o mundo.» 

- Michele Byrne, Diretor (Manager), Gabinete da Equidade (Equity Office), 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 
Meios de Comunicação Social Multiculturais 
da Cidade de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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