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RESUMO DE APRESENTAÇÃO | 10 A 20 DE AGOSTO DE 2023

Gostaria de confirmar que a terra onde nos reuniremos para
o WorldPride 2023 é o território tradicional e independente
dos Kanien'keha:ka (Moicano).

Tradicional apresentação
Moicano durante a cerimônia de
abertura do Festival Montréal
Pride, em 9 de agosto de 2019.
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Foto: Fierté Montréal - Alison Slattery

A ilha “Montréal” é conhecida como Tio'tià:ke no idioma
dos Kanien'kehá:ka, um lugar que há muito tempo serve
de ponto de encontro e intercâmbio entre nações,
incluindo o povo Algonquin.

UM ENCONTRO MUNDIAL
COMO NENHUM OUTRO!

Bem vindos a Montréal

Wa'tkwanonhwerá:ton.
Bienvenue.
Bem-vindos.
Compartilhe o orgulho. Compartilhe a diversidade. O
WorldPride 2023 é uma oportunidade única de transmitir essas
mensagens em um espírito de celebração, amor e respeito.
Montréal foi construída com base em uma diversidade
extraordinária. Diversidade sexual e de gênero, diversidade
de histórias, de culturas, de crenças e de origens. Uma
diversidade que Montréal sempre considerou e desenvolveu
como parte de sua riqueza. Agora, uma realidade que os
montrealenses compartilham mais do que nunca, por meio
da aceitação do outro e de suas diferenças.
Para nós, o WorldPride Montréal 2023 representa a
oportunidade de compartilhar essa diversidade. Ao
interagir em um espírito de abertura e generosidade,
estamos construindo as pontes de amanhã.
Para 2023, desejamos:
// Celebrar nossa história, nossas vantagens e nossas
conquistas
// Inspirar as futuras gerações a compartilhar em um
futuro baseado na diversidade, no amor e no diálogo
// Promover nossa mensagem de esperança: que nossa
riqueza venha com nossa diversidade
Estamos confiantes de que esses valores brilharão em
Montréal, e estamos ansiosos pelo privilégio de sediar
o WorldPride em 2023!
Comitê da Candidatura de Montréal
Candidatura de Montréal para o WorldPride 2023
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Um portão de entrada para a América do Norte,
há décadas a cidade de Montréal tem sido um
centro cultural LGBTQ+. A metrópole é o coração
de Québec, uma província onde cidadãos liberais
e de mente aberta estão em permanente defesa
dos direitos civis e da cultura das comunidades
LGBTQ+, posicionando Québec e o Canadá como
destinos únicos, progressistas e amigáveis para
pessoas LGBTQ+ de todo o mundo, onde elas
podem desfrutar de uma vida livre e aberta.

Venha como você é

Espere uma acolhedora recepção

Village em Montréal

Aberta e inclusiva, Montréal e seus simpáticos
habitantes são calorosos e acolhedores. Internacional,
cosmopolita e aberta para o mundo, Montréal é uma
cidade onde você pode ser quem realmente é.

Sendo a Sainte-Catherine
Street sua principal artéria, o
bairro The Village estende-se
de leste a oeste em torno da
estação de metrô Beaudry,
que ostenta as cores das
comunidades LGBTQ+.

Os montrealenses são apaixonados pela vida e famosos
por sua simpatia, calorosidade e charme. De Village –
um dos maiores bairros LGBTQ+ da América do Norte
– até o centro, Old Montréal, Mile End e arredores,
espere uma recepção de braços abertos.

Foto: Tourisme Montréal - Marie Deschene

Foto: Eva Blue

Viajar para Montréal é descobrir uma acolhedora
metrópole francófona na América do Norte, imergir
em uma cidade que combina quase quatro séculos
de história com modernidade e apreciar a energia
de uma comunidade em constante evolução.
A segunda maior cidade francófona do mundo, depois
de Paris, Montréal cultiva sua personalidade única
há mais de 375 anos e desfruta de uma invejável
reputação ao redor do mundo.
Uma ilha no coração do Rio St. Lawrence, cercada
por uma região com milhares de tesouros naturais,
Montréal é a maior cidade de Québec, com
mais de quatro milhões de pessoas, e oferece
o comprometimento perfeito com identidade
e diversidade, vitalidade e qualidade de vida.

Bem vindos a Montréal

Montréal é uma cidade
famosa pela mente
aberta, cujos cidadãos
há muito tempo abraçam
e celebram suas vibrantes
comunidades LGBTQ+

Repleto de cafeterias,
restaurantes, butiques,
Foto: Tourisme Québec - Linda Turgeon
balneários, clubes de striptease, discotecas e casas noturnas, The Village é
um dos destinos LGBTQ+ mais famosos e mais
visitados do mundo. Ainda em Montréal, a vida
queer não é encontrada apenas em The Village – ela
é orgulhosamente exibida, celebrada e integrada em
toda a cidade.
De maio a setembro, a Sainte-Catherine Street se
transforma em uma vibrante área para pedestres, onde
quase 60 terraços ao ar livre e diversas obras de arte
pública são dispostos sob uma tenda de centenas de
milhares de balões multicoloridos.

Foto: Eva Blue

Foto: Montréal alegre

MONTRÉAL: A CIDADE “AMERIEUROPEIA”
MAIS VIBRANTE DA AMÉRICA DO NORTE!

Candidatura de Montréal para o WorldPride 2023
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FESTIVAL MONTRÉAL PRIDE
Iniciativas da comunidade
O Montréal Pride pode contar com a incrível energia de
mais de 1.200 voluntários, que são o coração e a alma
do nosso Orgulho.

Nosso empenho é garantir a representação da
diversidade dentro das comunidades LGBTQ+, além de
trazer uma sólida e variada experiência profissional no
intuito de atender melhor à organização.

Por fim, todos os anos contribuímos financeiramente
com mais de 100 organizações LGBTQ+ sediadas em
Québec, e simultaneamente fornecemos assistência
logística e financeira a diversas organizações de
Orgulho no mundo inteiro.

Também organizamos duas consultorias anuais com
diversas partes interessadas e/ou organizações envolvidas
nas comunidades LGBTQ+, no intuito de promover e
manter excelentes relações com a comunidade.

O Montréal Pride também conta com uma equipe de 21
funcionários que atuam em período integral durante o
período mais movimentado do ano (de abril até o final
de agosto), incluindo 15 membros que trabalham para
a organização ao longo do ano.

O Festival Montréal Pride implementou inúmeras
iniciativas comunitárias cujo intuito é possibilitar que
o número máximo de grupos, associações e indivíduos
participem de quantas atividades for possível.
Assim, anualmente, o Montréal Pride retribui para
a comunidade mais de 250.000 CAD.

Dia da Comunidade no coração do The Village

Foto: Emily Minier

Conselho diretor
Representação da diversidade
(membros indígenas, afrodescendentes,
queer, trans e não binários)
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Fileira de trás, da esquerda para a
direita: Esther-Léa Ledoux, Éric Pineault,
Stéphane Proulx, Karl Boulanger, JeanFrançois Perrier, Alexandre Dumont
Blais, Marie-Ève Baron, Marie-Philippe
Drouin e Jean-Sébastien Boudreault.
Fileira da frente, da esquerda para a
direita: Michel Dorion, Ketty Cedat,
Michel Villeneuve e Annie Pullen
Sansfaçon.

Foto: Fierté Montréal - Alison Slattery

O Montréal Pride é uma organização sem fins
lucrativos conduzida por um conselho diretor que
é formado por 13 membros, dos quais quatro são
representantes eleitos das comunidades LGBTQ+ da
Grande Montréal. Eles representam as associações
LGBTQ+ locais, a comunidade comercial e os setores de
eventos especiais e turismo.

Foto: Fierté Montréal - Alison Slattery

Status legal e estrutura

Organização

FESTIVAL MONTRÉAL PRIDE
História

Desde 2007, sob iniciativa das comunidades LGBTQ+
de Montréal, o Festival Montréal Pride promove os
direitos e celebra a riqueza cultural e os avanços
sociais dos indivíduos e das organizações LGBTQ+. O
Montréal Pride, o maior encontro das comunidades de
diversidade sexual e de gênero do mundo francófono,
trabalha localmente todos os dias, ao mesmo tempo
em que serve como um sinal de esperança para
pessoas que vivem em regiões do mundo que são
hostis às pessoas LGBTQ+.

A primeira Marcha do Orgulho em Montréal foi
realizada em 1979 e reuniu apenas 52 participantes. No
ano seguinte, vieram 250 pessoas. Entre 1981 e 1992,
vários comitês continuaram organizando Paradas do
Orgulho, geralmente no final de junho. O Divers/Cité
foi fundado em 1993 para organizar as celebrações
anuais do Orgulho, continuando suas atividades
até 2006. A partir de 2007, o comitê atual assumiu
e, desde então, tem organizado o festival anual do
Orgulho no mês de agosto.

Com 11 dias de atividades culturais e comunitárias
gratuitas por ano, incluindo o Desfile do Orgulho
e o Dia da Comunidade, o festival promove os
diversos avanços das comunidades LGBTQ+ em
um ambiente festivo e amplia a conscientização
pública sobre as questões a serem abordadas com o
objetivo de erradicar a homofobia local, nacional e
internacionalmente. Assim como em diversos outros
festivais sediados em Montréal, a entrada no espaço
principal é gratuita.

Visão
O Festival Montréal Pride celebra a potência e a beleza
da diversidade, possibilitando que nossas comunidades
LGBTQ+ mostrem suas realidades para a comunidade
geral local e para as pessoas do mundo todo.

Atualmente a maior celebração do Orgulho no
Canadá, o Festival Montréal Pride possui a experiência
necessária para organizar um WorldPride de sucesso.
Vale destacar que o Festival já organizou com êxito
a primeira edição do Canada Pride e sua Conferência
Internacional em 2017, ano em que Montréal e
Canadá comemoraram seus 375º e 150º aniversários,
respectivamente, e reuniram 2,7 milhões de inscrições
em mais de 250 atividades.

Foto: André Bilodeau

Procuramos criar
um mundo onde
a diversidade é
valorizada, para que
as comunidades de
diversidade sexual e de
gênero possam brilhar
no mundo inteiro.

Festival Montréal Pride

Candidatura de Montréal para o WorldPride 2023
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Foto: Fierté Montréal - Alison Slattery

Foto: Fierté Montréal - Alison Slattery

Foto: Michel Filion

Foto: Fierté Montréal - André Bilodeau

Foto: Fierté Montréal - André Bilodeau

FESTIVAL MONTRÉAL PRIDE

Foto: Fierté Montréal - Alison Slattery

Liderança nos direitos
humanos LGBTQ+
O Festival Montréal Pride está e deseja continuar na linha
de frente da defesa dos direitos LGBTQ+, tanto local
quanto internacionalmente. A programação diversificada
e a recepção anual de convidados internacionais vindos
de regiões e países do mundo que frequentemente são
hostis aos direitos LGBTQ+ permitem que o Festival
continue alcançando seus objetivos de conscientização
entre a população da área de Montréal.

Visão rápida do Montréal Pride

Nosso comprometimento

Em 2019:

O Montréal Pride passou a ser membro
do InterPride em 2008, oito meses após
sua criação. O Montréal Pride também já
sediou a Conferência Mundial e o Encontro
Geral Anual da InterPride em 2013; no
ano de 2009, foram sediados o Encontro
Geral Anual e a Conferência da Região 7
da InterPride e da Fierté Canada Pride. Até
2007, a Divers/Cité, antiga organizadora da
Marcha do Orgulho em Montréal, também
foi membro da InterPride por muitos anos,
chegando a sediar o Encontro Geral Anual
da InterPride em 2003.

// 11 dias
// 3,1 milhões de inscrições no total
// Parada do Orgulho: 300.000 pessoas compareceram
// Parada do Orgulho: 12.500 participantes
// Dia da Comunidade: 95.000 visitantes
// Dia da Comunidade: 149 quiosques
// 1.849 menções na rádio e na TV
// Alcance de 277 milhões de pessoas, apenas no Facebook

O Montréal Pride é um
evento híbrido, tanto
como festival quanto
como uma força de
mudança social

// 1,4 bilhões de impressões

96.141
6.149
18.600
Em 2 de outubro de 2019

Foto: André Bilodeau

Foto: Fierté Montréal - Michel Filion

Organização

Representantes do Montréal Pride
participaram de todos os Encontros Gerais
Anuais desde 2008, com exceção do Encontro Geral
Anual de 2010, ocorrido em Long Beach.
O envolvimento do Montréal Pride com o movimento
InterPride é significativo. Além contribuir generosamente
com a fundação de subsídios e solidariedade da
InterPride desde 2008, o Montréal Pride tem atuado
ativamente no conselho diretor e em diversos comitês
e grupos de trabalho da organização, envolvendo-se
e colaborando nos cargos de Vice-presidente e Diretor
regional desde 2013.

Em 2018, o ministro de Relações Internacionais e Francofonia de
Québec, Christine St-Pierre, presenteou Éric Pineault, Presidente
fundador do Montréal Pride, e Jean-Sébastien Boudreault,
Vice-presidente, com uma Medalha da Assembleia Nacional.

Candidatura de Montréal para o WorldPride 2023
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ALCANCE INTERNACIONAL
*Em apoio ao
Mariage pour tous

2010
Riga
Letônia

2011
Douala
Camarões

2012
Paris
França*

2013
Varsóvia
Polônia

2014
Belgrado
Sérvia

2015
Kiev
Ucrânia

2016
Mumbai
Índia

2018
Nairóbi
Quênia

2019
Vienciana
Laos

Imagem: Freepik.com

Montréal
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FESTIVAL MONTRÉAL PRIDE

Organização

Cooperação internacional / Direitos LGBTQ+ em áreas hostis
Todos os anos, desde 2010 (com exceção de 2017), o Montréal Pride alcança as diversas comunidades de
diversidade sexual e de gênero em todo o mundo cujas realidades LGBTQ+ e seus direitos fundamentais são
diariamente negados, ignorados e não reconhecidos.
Foto: André Bilodeau

Adotamos todos os esforços para trabalhar com essas comunidades no intuito de promover os direitos humanos,
visitando esses países em missões internacionais e recebendo seus representantes durante o Montréal Pride.
Nossa abordagem é a cooperação, não o homonacionalismo nem o colonialismo.

// 2010 Riga, Letônia (Kaspars Zalitis e Kristine Garina)
// 2011 Douala, Camarões (Alice Nkom)
// 2012 Paris, França (Jean-Luc Romero)*
// 2013 Varsóvia, Polônia (Jej Perfekcyjność)
// 2014 Belgrado, Sérvia (Boban Stojanović)
// 2015 Kiev, Ucrânia (Anna Sharyhina)
// 2016 Mumbai, Índia (Sridhar Rangayan)
// 2018 Quênia (Kennedy Olango)

Sendo uma das raras organizações de
Orgulho comprometidas com tais ações,
apesar dos riscos envolvidos, acreditamos
que nossa experiência será fundamental na
organização de um evento WorldPride que
envolva colaboração e participação mundiais.
A realização do evento WorldPride 2023 em
Montréal ajudará a dar voz a organizações
internacionais de todos os tamanhos e as
envolverá no planejamento da programação
em si.

Foto: André Bilodeau

Países visitados e recebidos:

// 2019 Vienciana, Laos (Aay Anan Bouapha)

Foto: Fierté Montréal

*Em apoio ao Mariage pour tous

Candidatura de Montréal para o WorldPride 2023
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WORLDPRIDE 2023
Bem-vindos aos WorldPride
Montréal 2023
Esse encontro único em Montréal trará uma
programação realmente rica e vibrante,
combinando o melhor da defesa dos direitos
humanos e eventos comunitários, culturais e
festivos. Graças ao nosso dinâmico conceito, os
participantes terão a oportunidade de se reunir
em diversos excelentes espaços, repletos de um
espírito festivo de alegria e celebração.
O evento WorldPride ocorrerá no coração do
bairro The Village em Montréal, e também em
outros 19 bairros da
cidade, com mais de
250 atividades criadas
para destacar os
avanços alcançados
pelas comunidades de
diversidade sexual e de
gênero do mundo inteiro. Ao longo desses 11 dias de
contínuas celebrações, os participantes viverão uma
jornada inesquecível que tocará o coração de todos.

Compartilhe
o orgulho!

WorldPride Montréal 2023

WorldPride Montréal 2023
10 a 20 de agosto
Por diversas razões estratégicas, decidimos sediar a 8ª
edição do WorldPride entre quinta-feira, 10 de agosto,
e domingo, 20 de agosto de 2023.
// Esse é o período tradicional do ano em que o festival
Montréal Pride é realizado (do segundo até o
terceiro fim de semana de agosto).
// A semana escolhida também oferece geralmente
o clima mais agradável do verão, com baixa
probabilidade de chuvas e temperaturas médias em
torno de 26 °C (79 °F).
// A semana coincide com o período de férias da
maioria das pessoas do Hemisfério Norte.
// Considerando que a maioria dos eventos de
Orgulho em todo o mundo é organizada antes de
agosto, o WorldPride não concorrerá com nenhuma
outra importante atividade de Orgulho que esteja
ocorrendo em outras partes do mundo.
// Nenhum grande festival ocorre durante esse período.

Visão geral da programação
A programação do WorldPride Montréal 2023 irá articular
quatro componentes: direitos humanos, comunidade,
cultura e festividades. Assim como no Festival Montréal
Pride, a programação irá garantir a paridade de gêneros
nos mais de 250 eventos e atividades, refletindo os
quatro aspectos mencionados anteriormente.

A maior parte das atividades será gratuita, num
contínuo esforço de permitir que todos os membros
de nossas comunidades possam participar.
// Uma cerimônia de abertura espetacular e gratuita
// Conferência internacional sobre os direitos das
comunidades LGBTQ+
// Uma Parada do Orgulho como ninguém nunca viu!
// Melhorias no Dia da Comunidade
// Um espaço principal ao ar livre: Parque WorldPride
(Parc des Faubourgs)
- com acesso gratuito
- 20 shows grandes!
- 2 mega T-dances
- Dia das Crianças
- Pride House: exposições e entretenimento
// Marchas das Mulheres e Pessoas Trans
// Competição internacional de Drags
// Torneios e atividades esportivas

Foto: Eva Blue

// Diversas festas e celebrações
// Uma cerimônia de encerramento inesquecível e gratuita
// E muito mais!

Candidatura de Montréal para o WorldPride 2023
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WorldPride Montréal 2023

LOGOTIPO

Nossa intenção é criar um logotipo com o qual
toda nossa comunidade possa se identificar e
que reflita a missão do WorldPride:
“WorldPride é uma expressão culturalmente diversa da busca
pela igualdade e liberdade de pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Transgêneros e Intersex (LGBTI) em todo o mundo. O evento existe
para reunir as comunidades LGBTI em nível global, promovendo
nossa busca universal pela liberdade e pelos direitos humanos.”
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Logotipo da cidade
de Montréal

Logotipo do
Montréal Pride

Logotipo do
WorldPride

Nossa visão
// O logotipo proposto mescla seis corações e é inspirado no logotipo do Montréal Pride – um
coração com as cores do arco-íris – que, por sua vez, foi inspirado no logotipo da Cidade
de Montréal, criando uma relação entre o logotipo e a cidade anfitriã.
// Adicionamos um ponto ao coração para sugerir uma dimensão humana, por meio da
silhueta humana.
// As silhuetas que parecem abraçar a si mesmas formam um grande círculo para ilustrar a
universalidade do evento WorldPride e a solidariedade entre as comunidades LGBTQ+.
// Evidentemente, as seis cores lembram a bandeira do arco-íris, enquanto as seis cores
adicionais que aparecem na mescla das silhuetas simbolizam nossa diversidade sexual
e de gênero.
Candidatura de Montréal para o WorldPride 2023
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WorldPride
Montréal 2023
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WorldPride Montréal 2023

CERIMÔNIA DE ABERTURA
CERIMÔNIA DE ABERTURA
Quinta-feira, 10 de agosto de 2023
Parc des Faubourgs às 19h00 | Capacidade: 20.000 pessoas
GRATUITO

Parc des Faubourgs
Foto: Fierté Montréal - André Bilodeau

O espaço externo do Parc des Faubourgs
(Parque WorldPride) será decorado com as
bandeiras de todos os países participantes e
literalmente centenas de bandeiras do arco-íris
balançando ao vento – além das bandeiras do
WorldPride 2023 ao lado da bandeira da Interpride.
Ao lado da fonte da entrada principal, uma exposição
fotográfica destacará a história e os melhores
momentos de eventos WorldPride anteriores em
Roma, Jerusalém, Londres, Toronto, Madri, Nova York
e Copenhagen.

O lendário Cirque du Soleil (sediado
em Montréal) fará uma apresentação
única e especialmente criada para o
WorldPride. Essa parte da abertura
da apresentação dará um especial
destaque aos principais elementos que
tanto diferenciam o tecido cultural de
Montréal, Québec e Canadá,

Foto: 1 º World Outgames Montréal 2006

O hasteamento da Bandeira do arco-íris, 45 anos
após sua criação por Gilbert Baker, sempre representa
um momento muito emocionante. Em seguida,
o WorldPride 2023 será declarado
oficialmente aberto pelo prefeito
de Montréal.

Coquetel InterPride pré-abertura

Fotos: Fierté Montréal - Alison Slattery, Michel Filion, André Bilodeau

A cerimônia de abertura começará com atividades
tradicionais dos povos indígenas. Representantes de
diversas Primeiras Nações e dos povos Inuit e Métis
serão convidados para se apresentar.

Quinta-feira, 10 de agosto de 2023
Prefeitura da Cidade de Montréal às 17h00 |
Capacidade: 1.000 pessoas GRATUITO
Os representantes de organizações membro
da InterPride serão convidados para um
coquetel com o Prefeito de Montréal, na
prefeitura da cidade. Será oferecido transporte
para levar todos até o espaço do Parc des
Faubourgs a tempo de assistir à cerimônia
de abertura.
Durante o coquetel, haverá a cerimônia
de hasteamento da bandeira.
Candidatura de Montréal para o WorldPride 2023
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PARC DES FAUBOURGS:
PARQUE WORLDPRIDE

WorldPride Montréal 2023

10 a 20 de agosto de 2023
Parc des Faubourgs, de 12h00 às 23h00 |
Capacidade: 20.000 pessoas
GRATUITO

Parque WorldPride

Centro de Boas-vindas aos membros
da InterPride

Sustentabilidade

O Parc des Faubourgs abrigará os dois palcos
principais: um ao ar livre, e o outro localizado sob
uma grande tenda. O palco principal ao ar livre tem
telas gigantes e um sistema acústico excepcional
para oferecer aos participantes do evento uma
experiência inigualável.

Um jardim exibirá todas as bandeiras da diversidade
sexual e de gênero.

Anualmente, o Festival Montréal Pride se empenha em
reduzir seu impacto ambiental. O WorldPride 2023 não
será uma exceção.
Por exemplo, temos uma sólida parceria com a STM (a
autoridade de trânsito de Montréal) para incentivar os
visitantes a usar o transporte público durante os eventos.

Foto: Jean-François Perrier

Os participantes também descobrirão no parque
a Pride House, os food trucks Espace Gourmand,
uma tenda gigante, espaços seguros para jovens
e afrodescendentes LGBTQ+, uma exposição do
WorldPride e diversas áreas para relaxar sobre
a grama ao som dos shows.

Foto: Michel Filion

Aberto de 7h00 até meia-noite, este centro será um
ponto de encontro, conversas e troca de ideias para
os membros da InterPride. Além disso, eles poderão
carregar dispositivos móveis, usar computadores e
desfrutar de petiscos e bebidas.

Foto: Fierté Montréal - Anseé Bilodeau

Fotos: Fierté Montréal - André Bilodeau, Carl Éthier, Anne Jodoin, Alison Slattery

O Parc des Faubourgs será nosso principal
espaço ao ar livre e o ponto de encontro
central durante os 11 dias de celebrações. Com
capacidade para 20.000 pessoas, o parque terá
acesso gratuito. Localizado no coração do bairro
The Village, este grande espaço fica a poucos
metros de distância de duas estações de metrô
e são de fácil acesso.

Haverá 20 shows grandes,
Mega T-Dances e Dia
das Crianças!

Candidatura de Montréal para o WorldPride 2023
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Fotos: Fierté Montréal - André Bilodeau, Carl Éthier, Anne Jodoin, Alison Slattery

CONFERÊNCIA SOBRE
DIREITOS HUMANOS

WorldPride Montréal 2023

Além de sua reputação como uma cidade festiva que raramente dorme,
Montréal também tem uma notável experiência no tratamento de direitos
humanos e questões comunitárias. Envolvida na fundação da primeira rede
LGBTQ+ internacional em língua francesa, Montréal tem uma experiência
inigualável na organização de conferências internacionais. A cidade
também pode contar com uma rede de organizações comunitárias locais
cuja experiência é reconhecida internacionalmente.
16 a 18 de agosto de 2023
16 de agosto: Conferência Francófona
17 a 18 de agosto: Conferência Internacional

Annie Pullen Sansfaçon
Copresidente da conferência

Annie Pullen Sansfaçon é palestrante indígena titular na École de
Travail Social (Escola de Serviço Social) da Université de Montréal
e tem certificação da Canada Research Chair em pesquisa sobre
crianças transgênero e suas famílias. Desde 2010, ela dedica a
maior parte de sua atividade de pesquisa a diversos projetos que
visam entender melhor a vivência de jovens trans e suas famílias,
bem como desenvolver abordagens afirmativas para pessoa
trans. Ela faz parte dos cofundadores da Gender Creative Kids
Canada, uma organização comunitária sediada em Montréal que
trabalha com crianças e jovens de gênero criativo e suas famílias.
Annie é membro da comunidade (indígena) Huron Wendat First
Nations, localizada próxima à Cidade de Québec, mas mora em
Montréal e no Reino Unido há muitos anos.

$
Haverá tradução simultânea para inglês, francês, espanhol
e português.
Capacidade: 1.000 pessoas
(inclui refeições e coffee breaks)

A conferência enfocará questões como:

O tema geral que domina a palestra pública é
representar, da forma mais abrangente possível, a
pluralidade de orientações sexuais e gêneros, incluindo
todas as intersecções contidas. Nosso objetivo para
essa conferência será reunir a comunidade e parceiros
culturais, pesquisadores acadêmicos e representantes
do governo para uma discussão inovadora e
aberta sobre as importantes questões que nossas
comunidades enfrentam atualmente. Esperamos que
o evento seja um local que facilite o diálogo, conexões
e aprendizados sobre o que tem sido feito no mundo
para nos posicionar diante das lutas que ainda virão.

// Interseccionalidade e combate à opressão

Foto: André Bilodeau

// Realidades de pessoas intersex, trans e não binárias
// Transformação, não tokenização
// Discriminação etária
Será formado um comitê científico internacional com
representantes das comunidades LGBTQ+ e científica.
O comitê se reunirá duas vezes e uma vez a cada dois
meses, via videoconferência.
Na conclusão da conferência, uma nova Declaração de
Montréal será adotada e apresentada às Nações Unidas.
Os membros da InterPride que não puderem arcar
com as taxas de inscrição serão elegíveis para nosso
programa de subsídios, para que possam participar
gratuitamente.

Foto: André Bilodeau

Como ativistas, devemos defender as legislações e as
políticas que protegerão todos. É essencial trabalharmos
para construir um mundo onde todas as pessoas possam
desfrutar integralmente de seus direitos.

// Direitos da diversidade sexual e de gênero no mundo

Candidatura de Montréal para o WorldPride 2023
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Foto: Alison Slattery

Foto: André Bilodeau

Foto: Eva Blue

Foto: André Bilodeau

Foto: Alison Slattery

WorldPride Montréal 2023

MARCHA E PARADA WORLDPRIDE

Foto: Fierté Montréal - André Bilodeau

Marcha e Parada WorldPride
Domingo, 20 de agosto de 2023, ao meio-dia
Do centro de Montréal até The Village, ao meio-dia |
Capacidade: mais de 750.000 pessoas
e 50.000 participantes
GRATUITO
UMA PARADA COMO NINGUÉM NUNCA VIU
ANTES EM MONTRÉAL!

Todos os participantes
da Marcha/Parada serão
convidados a abraçar o
tema do WorldPride 2023:
“Compartilhe o orgulho!”

O ano de 2023 marcará a 40º Marcha/Parada do
Orgulho (não houve Marcha anual em quatro ocasiões
diferentes).
Desde sua criação, a Parada
do Montréal Pride percorre
um trajeto aberto em que os
espectadores ficam muito
próximos aos participantes
da marcha. Eles poderão
acenar alegremente para os
representantes das diversas
organizações de Orgulho que estarão presentes
no WorldPride.

Foto: Fierté Montréal - Alison Slattery

Momento
de silêncio:
14h00

No tradicional e sempre marcante Momento de
silêncio, toda a Parada fará uma reflexão silenciosa,
uma pausa para relembrar aqueles que perdemos por
conta da AIDS e da homofobia, mas cujo espírito e
legado continuam nos inspirando.
Todos os membros da InterPride poderão marchar na
Parada e demonstrar seu Orgulho, gratuitamente.

Uma parada apenas
com veículos elétricos
e sistemas de som
Acessibilidade universal
Como sempre, serão reservados dois
trechos ao longo do trajeto para pessoas
com mobilidade reduzida.
Candidatura de Montréal para o WorldPride 2023

23

CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO
Domingo, 20 de agosto de 2023
Espace 67, Parc Jean-Drapeau, Île Sainte-Hélène |
Capacidade: 65.000 pessoas
GRATUITO

A cerimônia de encerramento oficial promete
ser uma grande celebração – o encontro final
de participantes, visitantes e de todos os nossos
novos amigos. A noite será uma homenagem
inesquecível aos 11 dias anteriores, para que
permaneçam no coração e na mente de todos
os que estiveram presentes, até a próxima
edição do WorldPride.

Espace 67

Love is Love

Espace 67: Um lugar único
Inaugurado em 2019, o Espace 67 é um novíssimo
espaço público multifunções, vibrante e inspirador, onde
ocorrerá a cerimônia de encerramento do WorldPride.
O local oferece vistas impressionantes do horizonte de
Montréal, do majestoso Monte Royal e sua icônica cruz
iluminada e do rio St. Lawrence. O anfiteatro principal
tem capacidade para até 65.000 pessoas.
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Foto: evenko

Depois de tantas
emoções fortes, uma
incrível apresentação
de fogos de artifício
transformará a ilha em um universo mágico, chegando a
um magnífico clímax com a cerimônia de encerramento.

Foto: Société du parc Jean-Drapeau

O show gratuito “Love is Love” será uma oportunidade
de vivenciar um momento mágico e espetacular, um
épico ponto de exclamação que encerra os 11 dias de
atividades do WorldPride.

WorldPride Montréal 2023

NOSSO IMPACTO
Primeiro evento francófono,
uma janela no mundo
Desde 2000, nenhuma edição do WorldPride foi
realizada em uma cidade francófona, embora o
francês seja o sexto idioma mais falado no mundo.
Especialistas preveem que até 2050, o idioma será o
terceiro mais falado no mundo.
Mais de metade dos 274 milhões de falantes de francês
no mundo vivem na África, o continente considerado o
mais pobre do planeta e onde as populações LGBTQ+
enfrentam as realidades mais hostis. Dois terços dos
países africanos ainda criminalizam a homossexualidade
que, em três jurisdições africanas, continua sendo punida
com a morte. Vale observar que, segundo a previsão das
Nações Unidas, até 2050 o continente africano terá o
maior crescimento populacional e representará um terço
da população do mundo. A organização InterPride deve
se preparar para crescer nessa região, onde tem apenas
poucos membros.
Historicamente, o evento WorldPride já foi realizado
em regiões falantes de italiano, hebraico, árabe,
espanhol e, muitas vezes, inglês. A InterPride deve
continuar avançando, com a capacidade de mobilizar
organizações de Orgulho que enfrentam condições
financeiras precárias e de representar as realidades
globais, realizando um evento numa região do mundo
onde o francês é um dos idiomas falados.

WorldPride 2023 em Montréal:
universalidade real
O Montréal Pride é a única organização de Orgulho
que todos os anos viaja para uma região do mundo
que é hostil às comunidades LGBTQ+, no intuito de
trabalhar com as organizações locais e promover as
causas LGBTQ+ delas. Até o momento, visitamos e
fornecemos auxílio material a organizações de Orgulho
na Letônia, Camarões, Polônia, Sérvia, Ucrânia,
Índia, Quênia e Laos. Essa experiência colaborativa
com organizações de Orgulho em zonas hostis e o
envolvimento do Montréal Pride com a InterPride
desde sua fundação nos permite acreditar que o
WorldPride 2023 em Montréal será a edição com
maior representação internacional.

Contribuição exemplar
Não só queremos realizar um evento bem organizado
que atraia milhares de visitantes entusiasmados;
para nós, outra medida do nosso sucesso será dar
uma contribuição significativa para o movimento de
Orgulho no mundo. Sinceramente, esperamos alcançar
pessoas, causar um impacto positivo nos públicos
locais e internacionais, de forma a inspirar as próximas
cidades anfitriãs do WorldPride a voar ainda mais alto!
O WorldPride em Montréal não se limitará, de modo
algum, a alcançar apenas as comunidades LGBTQ+;
nos empenharemos em incluir todos os públicos.

Nosso legado
Queremos que o WorldPride 2023 dê continuidade aos
eventos WorldPride anteriores e sirva de base para
um futuro ainda mais brilhante, ainda mais aberto
à diversidade e à sua aceitação.
Nosso legado virá com a mensagem que transmitiremos
antes, durante e após o evento. Isso inclui:
// Comunicar os resultados do WorldPride em termos do
progresso alcançado em atitudes e direitos humanos
// Promover o diálogo compartilhando experiências
com outras organizações de Orgulho do mundo
// Atuar como uma força motriz para iniciativas
nacionais e internacionais que promovem a riqueza
da diversidade
// Ser um ponto de esperança para comunidades
que ainda enfrentam injustiças em todo o mundo
// Alcançar e mostrar as realidades da diversidade
sexual e de gênero em países francófonos; uma
rede nova e forte para a InterPride

Candidatura de Montréal para o WorldPride 2023
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Foto: Banque de Montréal

Foto: Moment Factory

Foto: Jean-François Perrier

Foto: Moment Factory

Todos os anos, quando cai a noite, Montréal se ilumina
com as cores do arco-íris. Diversos edifícios e ícones
arquitetônicos da cidade ganham as cores vermelho,
laranja, amarelo, verde, azul e violeta, e 2023 não será
exceção! Quando você desembarcar em Montréal,
verá que todo o aeroporto brilha com as cores do
WorldPride 2023.

Foto: Ville de Montréal

Uma cidade colorida pelo arco-íris

Foto: Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée

UMA CIDADE ORGULHOSA
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Planos de negócios e de marketing

ORÇAMENTO ATUALIZADO
DO WORLDPRIDE

Taxas de câmbio de 8 de julho de 2019 | EURO: 0,680637

Receita
Financiamento público

2020*

2021*

2022*

2023

USD: 0,763332

TOTAL EM CAD

TOTAL EM EURO

TOTAL EM USD

Canadá

51.000

180.000

340.000

3.000.000

3.571.000

2.430.555

2.725.859

Québec

113.750

100.000

400.000

3.750.000

4.363.750

2.970.130

3.330.990

Montréal

25.500

40.000

220.000

1.500.000

1.785.500

1.215.277

1.362.929

36.000

54.000

170.000

2.250.000

2.510.000

1.708.399

1.915.963

Inscrições, levantamento de fundos

450.000

450.000

306.287

343.499

Vendas no local

750.000

750.000

510.478

572.499

Parceiros privados

Conferência e outros
Publicidade, promoção, visibilidade (em bens ou serviços)

-

-

100.000

500.000

600.000

408.382

457.999

33.000

58.000

180.000

2.000.000

2.271.000

1.545.727

1.733.527

1.100.000

1.100.000

748.701

839.665

1.410.000 15.300.000

17.401.250

11.843.935

13.282.931

TOTAL EM CAD TOTAL EM EURO

TOTAL EM USD

Contribuição recebida em bens e serviços
TOTAL

259.250

432.000

*O orçamento do Montréal Pride é alocado parcialmente ao WorldPride em 2020, 2021 e 2022

Despesas

2020*

2021*

2022*

2023

Recursos Humanos

98.000

174.800

377.600

2.200.000

2.850.400

1.940.088

2.175.802

Instalações, gerenciamento de atividades

36.860

65.960

72.000

1.800.000

1.974.820

1.344.136

1.507.443

Marketing e promoção

72.000

105.000

136.000

1.900.000

2.213.000

1.506.250

1.689.254

Fundos assistenciais - WorldPride 500

10.000

15.000

20.000

1.500.000

1.545.000

1.051.584

1.179.348

600.000

3.200.000

3.800.000

2.586.421

2.900.662

10.440

933.000

943.440

642.140

720.158

Shows e cultura
Conferência e outros
Taxas administrativas
Publicidade, promoção, visibilidade (em bens ou serviços)

9.390

13.240

13.960

367.000

403.590

274.698

308.073

33.000

58.000

180.000

2.000.000

2.271.000

1.545.727

1.733.527

1.100.000

1.100.000

748.701

839.665

300.000

300.000

204.191

229.000

1.410.000 15.300.000

17.101.250

11.639.743

13.053.931

Redistribuição de bens e serviços
Torneios esportivos
TOTAL

259.250

432.000
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Aeroporto internacional YUL Montréal-Trudeau

É fácil chegar

19.428.143 PASSAGEIROS EM 2018 — 151 DESTINOS DIRETOS

Porta de entrada na América do Norte para viajantes internacionais, Montréal abrirá o caminho para
o sucesso, possibilitando novas experiências, estimulando conexões entre participantes e visitantes e
promovendo a participação no evento, graças à sua fama de destino vibrante e acolhedor.

91 DESTINOS NO MUNDO (excluindo Canadá e Estados Unidos)

• destinos programados
• destinos sazonais
31 DESTINOS CANADENSES

29 DESTINOS NOS ESTADOS UNIDOS

PROGRAMADOS (30)
Bagotville, QC
Baie-Comeau, QC
Bathurst, NB
Calgary, AB
Charlottetown, PE
Chibougamau, QC
Edmonton, AB
Fredericton, NB
Halifax, NS
Hamilton, ON
Kuujjuaq, QC
Kuujjuarapik, QC
La Grande, QC
Moncton, NB

PROGRAMADOS (26)
Atlanta, GA
Baltimore, MD
Boston, MA
Charlotte, NC
Chicago, IL
Dallas/Fort Worth, TX
Denver, CO
Detroit, MI
Fort Lauderdale, FL
Hartford, CT
Houston, TX
Las Vegas, NV
Los Angeles, CA
Miami, FL
Mineápolis/St. Paul, MN

Mont-Joli,
QC
Mont-Tremblant, QC
Ottawa, ON
Cidade de Québec, QC
Rouyn-Noranda, QC
Sept-Îles, QC
St. John, NB
St. John's, NL
Toronto (Billy Bishop), ON
Toronto (Pearson), ON
Val-d'Or, QC
Vancouver, BC
Victoria, BC
Windsor, ON
Winnipeg, MB
VERÃO (1)
Ilhas da Madalena, QC
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Newark, NY
Nova York (JFK), NY
Nova York (LGA), NY
Orlando (Internacional), FL
Filadélﬁa, PA
Phoenix, AZ
Pittsburgh, PA
Raleigh, NC
São Francisco, CA
Washington (Dulles), DC
Washington (Reagan), DC
INVERNO (3)
Fort Myes, FL
Tampa, FL
West Palm Beach, FL

Algiers, Argélia
Amman, Jordânia
Amsterdam, Países Baixos
Antígua, Antígua e Barbuda
Pequim, China
Bruxelas, Bélgica
Camagüey, Cuba
Cancún, México
Casablanca, Marrocos
Cayo Coco, Cuba
Cayo Largo, Cuba
Cozumel, México
Doha, Qatar
Fort-de-France,
Martinica Frankfurt, Alemanha
Genebra, Suíça
Havana, Cuba
Holguin, Cuba
Istambul, Turquia
La Romana, República Dominicana
Lima, Peru
Lisboa, Portugal
Londres (Heathrow),
Reino Unido
INVERNO (24)
Acapulco, México
Aruba, Aruba
Bridgetown, Barbados
Cartagena, Colômbia
Curaçao, Antilhas Neerlandesas
Freeport, Bahamas
Huatulco, México
Ixtapa/Zihuatanejo, México

Lyon, França
Málaga, Espanha
Cidade do México, México
Montego Bay, Jamaica
Munique, Alemanha
Cidade do Panamá, Panamá
Paris (CDG), França
Pointe-à-Pitre, Guadalupe
Port-au-Prince, Haiti
Providenciales, Ilhas Turcas e Caicos
Puerto Plata, República Dominicana
Puerto Vallarta, México
Punta Cana, República Dominicana
Reykjavik, Islândia
Roatan, Honduras
Samana, República Dominicana
São Salvador, Bahamas
Santa Clara, Cuba
Xangai, China
Saint-Pierre, Saint-Pierre e Miquelon
Tóquio, Japão
Tunis, Tunísia
Varadero, Cuba
Viena, Áustria
Zurique, Suíça
Libéria, Costa Rica
Managua, Nicarágua
Manzanillo, Cuba
Mazatlan, México
Nassau, Bahamas
Rio Hato, Panamá
Santa Lúcia, Santa Lúcia
Ilha San Andrés, Colômbia

VERÃO (19)
Atenas, Grécia
Barcelona, Espanha
Basel-Mulhouse, Suíça
Bordeaux, França
Dublin, Irlanda
Londres (Gatwick), Reino Unido
Madri, Espanha
Marselha, França
Nantes, França
Nice, França
Paris (Orly), França
Ponta Delgada, Portugal
Porto, Portugal
Praga, República Tcheca
Roma, Itália
Tel Aviv, Israel
Toulouse, França
Veneza, Itália

São José, Costa Rica
San José del Cabo, México
San José, Porto Rico
São Salvador, Salvador
Santiago, Cuba
Santo Domingo, República Dominicana
São Paulo, Brasil
St. Marteen, Antilhas Neerlandesas

Imagem: Relatório anual ADM 2017
Design gráfico: Cabana Séguin

Montréal

Informações gerais

MELHORES RAZÕES PARA
ESCOLHER MONTRÉAL!
17 DE

MAYO

Montréal, Québec e o Canadá como
um todo também apresentam índices
impressionantes de avanços sociais e legais
nos direitos humanos de pessoas LGBTQ+

Com um histórico de defesa dos direitos
LGBTQ+, uma reputação de destino
premium, dinâmicas e conectadas
comunidades LGBTQ+ locais e uma
personalidade cosmopolita: Montréal é o
cenário perfeito para o WorldPride 2023.

20 o Aniversário: Dia
Internacional Contra a
Homofobia e Transfobia
A primeira edição do Dia Nacional Contra a Homofobia
aconteceu em 1 de junho de 2003. O evento anual
foi criado pela Fondation Émergence e mais tarde
se tornaria o Dia Internacional Contra a Homofobia
e Transfobia (IDAHOT). Em 2006, A Declaração
de Montréal foi criada e adotada pelo 1 o World
Outgames em 2006. A Declaração previa que as
Nações Unidas e todos os estados reconhecessem
o dia 17 de maio como o dia Internacional Contra a
Homofobia, que agora é comemorado em todos os
lugares ao redor do mundo.

Montréal Pride 40a
Marcha e Parada
O ano de 2023 marcará a 40a Marcha/Parada do
Orgulho em Montréal. A primeira Marcha do Orgulho
em Montréal reuniu apenas 52 participantes.

Multicultural e multilíngue
Montréal é uma cidade onde o inglês,
o francês e muitas outras línguas
são faladas com facilidade, onde a diversidade é
considerada um ponto forte, onde a aceitação de
culturas, origens, orientações e gêneros diferentes
é parte da vida cotidiana.

Sinergia
Um principais motivos do sucesso
de Montréal tem sido os fortes laços
construídos entre os governos, a indústria local de
turismo, assim como o mainstream e as comunidades
de negócios LGBTQ+. Montréal abriga uma comunidade
local dinâmica de associações profissionais LBGTQ+,
grupos de funcionários e grupos de direito social
dedicados à igualdade social e jurídica, equivalência
no local de trabalho e a criar oportunidades sociais e
econômicas para membros das comunidades LGBTQ+
e para a sociedade como um todo.

Orçamentos confirmados
Temos satisfação em confirmar que os
três níveis do governo (federal, provincial e municipal) já
declararam sua participação financeira na WorldPride 2023
em Montréal. Além disso, a maioria dos nossos parceiros
privados, como TD Bank Group, Casino de Montréal,
Tourisme Montréal, Molson, Québecor e Fugues, por
exemplo, está bastante entusiasmada com seu apoio à
organização da WorldPride 2023. Aproximadamente 60%
do orçamento de 2023 já estão confirmados.

Acessível e sexy
Montréal está extremamente bem
classificada na escala de acessibilidade, mais barata que
Nova York, Paris, Boston, Berlim ou Los Angeles. Montréal
também é mais barata do que as outras grandes cidades
canadenses. Montréal oferece um sabor da Europa com
um peculiar toque urbano. Da famosa LGBTQ+ Village, com
seu caleidoscópio de restaurantes, boates e lojas, à histórica
Velha Montréal e o moderno e agitado coração da cidade, os
participantes da WorldPride 2023 certamente aproveitarão
a mistura eclética do estilo de cidade grande e hospitalidade
de cidade pequena de Montréal.
Candidatura de Montréal para o WorldPride 2023
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Foto: SAT - Eva Blue

Foto: Tourisme Montréal - Stéphan Poulin

Foto: Freddy Arciniegas

Foto: Tourisme Montréal, Stéphan Poulin

Foto: Tourisme Québec

Informações gerais

Foto: Michel Gagnon

NOVOS ELEMENTOS
Programa de subsídios: WorldPride 500

Acessibilidade

Com nosso desejo de tornar o WorldPride 2023 um encontro de escala
internacional que realmente reflita a realidade de nossas famílias em todos
os continentes, concedermos subsídios e ações beneficentes no valor de
1,5 milhão CAD.

// Intérpretes da língua de sinais
quebequense (LSQ) e da língua
de sinais americana (ASL)
estarão presentes na maioria
dos nossos eventos, incluindo a
Conferência, os shows e diversas
outras atividades gratuitas

Esses subsídios serão concedidos por um comitê de seleção independente,
principalmente para pessoas que vivem em territórios hostis às comunidades
LGBTQ+, pessoas que trabalham em organizações de Orgulho de pequeno
porte e/ou pessoas que não poderiam participar do evento devido à limitada
condição financeira.
Todos terão a chance de participar desta edição do WorldPride que destacará
todas as realidades, dando voz a todos e fazendo da edição 2023 um evento
realmente global.

// Área acessível para cadeira de
rodas, em frente aos palcos
// Sanitários acessíveis em todos
os locais do festival
// Área acessível para embarque/
desembarque de táxis no Parc des Faubourgs
// Duas áreas acessíveis para cadeiras de rodas ao longo do trajeto da Parada
// Um estande de informações para orientar sobre tópicos de
interseccionalidade, necessidades especiais e questões QTBIPOC
// Três espaços seguros: jovens, QTBIPOC e dois-espíritos
// Uma programação oferecida em inglês, francês, espanhol e diversos outr
os idiomas

Parque WorldPride

// Palestras sobre neurodiversidade
// Dia das Crianças

Um belo parque com 72 árvores,
representando os países que
sofrem com leis homofóbicas
e transfóbicas. Uma magnífica
obra de arte, simbolizando nossa
esperança de um mundo melhor,
será orgulhosamente exposta no centro do
parque.

Foto: Eva Blue

Um festival verde

// Serviço gratuito de cuidados de crianças em nosso espaço principal
// Acesso a empregos para idosos e pessoas com necessidades especiais
// Programação criada com a colaboração de organizações feministas e
de diversidade. Temas-chave: inclusão, diversidade, representação
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Governo do Canadá

Governo de Québec
Gouvernement du Québec
Cabinet du premier ministre
Gouvernement du Québec
COURTESY
TRANSLATION
Cabinet du premier ministre

Québec, le 27 mars 2019
Québec,City,
le 27March
mars 2019
Québec
27, 2019

ÉTATS-UNIS
ÉTATS-UNIS
UNITED
STATES

April 10, 2019

Dear Friends:
It gives me great pleasure to support Montreal’s bid to host
WorldPride 2023.
I am very pleased that you are considering holding this festival in
our country, and I am confident that every effort will be made to ensure participants
have wonderful time. I hope that Canada, a staunch advocate for equality and for
protecting the rights of LGBTQ2 individuals throughout the world, will have the
honour of welcoming this prestigious, internationally renowned event once again.
On behalf of the Government of Canada, I wish you all the best for a successful
conference.
Sincerely,

Bonjour,
Greetings,
Bonjour,
Cette lettre vient en appui à Fierté Montréal, qui vous propose de tenir le WorldPride 2023 ici même,
letter is in support of Montréal Pride, which is proposing to hold WorldPride 2023 right here,
àThis
Montréal.
Cette
lettre vient en appui à Fierté Montréal, qui vous propose de tenir le WorldPride 2023 ici même,
in
Montréal.
à Montréal.
Comme vous le savez, le Québec et le Canada se démarquent, depuis de nombreuses décennies, par
As you
are aware,
Québec
and Canada
have made
theirD’ailleurs,
mark, forlemany
through
their
une
attitude
d’ouverture
à l’égard
de la diversité
sexuelle.
succèsdecades,
que remporte,
chaque
Comme vous
le savez,toward
le Québec
et le diversity.
Canada seMoreover,
démarquent,
depuis
de nombreuses
décennies,
attitude
openness
gender
success
every
year
by par
the
année,
leof festival
Fierté Montréal
témoigne d’un
climat the
social
ouvertachieved
et accueillant,
offrant
les
une
attitude
d’ouverture
à
l’égard
de
la
diversité
sexuelle.
D’ailleurs,
le
succès
que
remporte,
chaque
Montréal Pride
Festival
reflects pour
an open
and welcoming
social
climate,
providing
the best
possible
meilleures
conditions
possibles
s’épanouir,
quelles que
soient
l’orientation
sexuelle
et l’identité
année,
le
festival
Fierté
Montréal
témoigne
d’un
climat
social
ouvert
et
accueillant,
offrant
les
conditions
in
which
to
flourish,
regardless
of
sexual
orientation
or
gender
identity.
de genre.
meilleures conditions possibles pour s’épanouir, quelles que soient l’orientation sexuelle et l’identité
de genre. Pride constitutes a solid organization, whose reputation for organizing large-scale activities
Montréal
Fierté
Montréal constitue un organisme solide, dont la réputation en matière d’organisation
is widely d’envergure
known. In est
addition,
Montréal
is equipped
modern
tourism
infrastructures
d’activités
largement
reconnue.
De plus, with
Montréal
possède
des infrastructures
Fiertépossesses
Montréalenviable
constitue un organisme
dont la
réputation
matière
and
holdingsolide,
international
festivals
of all en
kinds.
isd’organisation
confirmed
by
touristiques
modernes, expertise
de mêmein qu’une
expertise
enviable
concernant
la This
tenue
de festivals
d’activités
d’envergure
est
largement
reconnue.
De
plus,
Montréal
possède
des
infrastructures
the tens of thousands
convention
participants
who de
visit
the city
every year, and
comela away
internationaux
de toutesofsortes.
À preuve,
des dizaines
milliers
de congressistes
visitent
ville,
touristiques
modernes,
de
même
qu’une
expertise
enviable
concernant
la
tenue
de
festivals
charmedannée,
by its unique
by its rich
cultural unique
and sporting
life.la richesse de sa vie
chaque
et en character
repartentand
charmés
par artistic,
son caractère
et par
internationaux de toutes sortes. À preuve, des dizaines de milliers de congressistes visitent la ville,
artistique, culturelle et sportive.
chaque
et enis repartent
charmés
par location
son caractère
unique
et paryour
la richesse
de sa vie
In
short,année,
Montréal
indisputably
a prime
at which
to hold
annual gathering.
artistique, culturelle
et sportive. be a resounding success there. I therefore hope we will have
WorldPride
undoubtedly
Montréal
estwould
donc incontestablement
un lieu idéal pour la tenue de votre rassemblement bi-annuel.
theWorldPride
privilege of ywelcoming
to Montréal
2023.retentissant. J’espère que nous aurons le
Le
connaîtraityour
sansevent
aucun
doute uninsuccès
Montréal est donc incontestablement un lieu idéal pour la tenue de votre rassemblement bi-annuel.
privilège de recevoir votre activité à Montréal, en 2023.
Le WorldPride
Yours
sincerely,y connaîtrait sans aucun doute un succès retentissant. J’espère que nous aurons le
privilège de recevoir votre activité à Montréal, en 2023.
Veuillez agréer l’expression de ma considération distinguée.
Veuillez
agréer
l’expression de ma considération distinguée.
The
Premier
of Québec,
Le premier ministre du Québec,
Le premier ministre du Québec,
François Legault

The Right Hon. Justin P.J. Trudeau, P.C., M.P
Prime Minister of Canada

François Legault
François Legault

Québec
Secteur 100, 4e étage
875,
Grande Allée Est,
Québec
Québec
(Québec)
G1R 5R8
Secteur 100,
4e étage
Téléphone
418 643-5926
875, Grande: Allée
Est,
Télécopieur
: 418 G1R
643-3924
Québec (Québec)
5R8
Téléphone : 418 643-5926
Télécopieur : 418 643-3924
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Le
8 avril
2019
April
8, 2019

Monsieur Jean-Sébastien Boudreault
Vice-président
Fierté Montréal
4262, rue Sainte-Catherine Est, bureau 200
Montréal (Québec) H1V 1X6
Monsieur
Vice-Président,
Dear VicelePresident,
Je
de confirmer
le soutien
de oflaMontréal’s
Ville de Montréal
à the
l’organisme
It issuis
with heureuse
great pleasure
that I confirm
the City
support of
Montréal Fierté
Montréal
dans ses in
démarches
accueillir
prestigieuxWorldPride
événement2023
Worldevent
Prideto2023
Pride organization
its efforts pour
to welcome
theleprestigious
our city.
dans
notre métropole.
Montréal
reconnue comme
un chef de file
international
en matière of
d'avancement
Montréal est
is recognized
as an international
leader
in the advancement
the rights des
of lesbian,
gay, bisexual,
trans, queer
persons
or of those
their
gender
droits
des personnes
lesbiennes,
gaies,
bisexuelles,
trans,questioning
queer ou en
questionnement
sur
leur identité
deingenre.
Laforms
diversité
toutesofses
formes est
auidentity
cœur de
l’identité
de
identity.
Diversity
all of its
is atsous
the heart
Montréal’s
own
and
we
must seizeetallnous
opportunities
to celebrate
it. The
of LGBTQ+
communities
is
Montréal
devons saisir
chacune
des contribution
occasions de
la célébrer.
L’apport des
communautés
estofindispensable
dansoflahuman
promotion
de and
la cohésion
sociale,
essential in theLGBTQ+
promotion
social cohesion,
dignity
of equality.
Worldde la
Pride 2023
provides
remarkable
all to 2023
broaden
our openness.
In addignité
humaine
et ade
l'égalité. opportunity
Le World for
Pride
constitue
une opportunité
dition, this event
would
allow
members
of the
communities
ties
remarquable,
pour
toutes
et the
tous,
d’élargir,
notre
ouverture. to
Destrengthen
plus, cet their
événement
permettrait
auxbridges
membres
despopulation
communautés
renforcer leurs liens et de créer des ponts
with and build
to the
as ade
whole.
avec l’ensemble de la population.
Montréal is also well positioned for major events being held here. The City fully demonth
La
métropole
est également
enover
bonne
pouraslapart
tenue
de 375
grands
événements.
strated
its potential
through the
250 position
events held
of the
anniversary
of its foundation.
Thisdémontré
celebration
the expertise
Montréal
and
helped
Montréal
a d’ailleurs
sonshowcased
plein potentiel
à travers of
plus
de deux
cent
cinquante
e
anniversaire
de fondation.
Cette
célébration
increase its standing
internationally.
Montréal’s
reputation
was among
others
things aura
événements
dans le cadre
de son 375
permis
dethe
mettre
enofvaleur
l’expertise
et d’accroître
son and
rayonnement
based on
quality
its hospitality,
themontréalaise
secure environment
it presents
its festive à
l’échelle
mondiale. La notoriété de Montréal s’est entre autres établie grâce à la qualité de
character.
son accueil, à la sécurité qui y règne et à son caractère festif.
In conclusion, rest assured that the organization of this major gathering will benefit from
Enfin,
soyez We
assuré
quebel’organisation
de ce grand
rassemblement
pourra bénéficier
our support.
would
especially honoured
to become
the first francophone
city to de
notre
soutien.
Nous serions particulièrement honorés d’être la première ville francophone
welcome
the WorldPride.
à recevoir le World Pride.
Please accept, Mr. Vice President, the expression of my highest consideration.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Vice-Président, l’expression de mes sentiments les
meilleurs.

Valérie Plante

Tourisme Montréal
Foto: Martin Girard | ShootStudio.ca

Cidade de Montréal

March 26, 2019
Mr. Éric Pineault
Founding President
Montréal Pride
4262, rue Sainte-Catherine Est, bureau 200
Montréal, Québec H1V 1X6
Dear Mr. Pineault,
On behalf of Tourisme Montréal, I’m delighted to invite InterPride to host WorldPride 2023 in Montréal,
ranked ﬁrst in the Americas for interna�onal associa�ve mee�ngs.
Uniquely posi�oned at the crossroads of Europe and North America, and home to cultural communi�es
from around the globe, Montréal has a rich tradi�on of embracing and fostering diversity – as evidenced
by our long history at the forefront of the LGBTQI journey towards acceptance and equality.
Here in Montréal, the LGBTQI community is celebrated as a vibrant force that is woven into our DNA. As
such, we at Tourisme Montréal are proud to support this World Pride bid led by Fierté Montréal, the
largest organiza�on of its kind in the French-speaking world, and a powerful advocate for sexual and
gender diversity not only locally, but globally as well.
Every year, Fierté Montréal hosts an excep�onal pride fes�val a�ended by nearly 2.7 million people from
here and abroad. No doubt these revellers are drawn here by the safe environment oﬀered to all visitors,
as well as the city’s fes�ve atmosphere and its rich oﬀering in terms of food, culture, nightlife, sports,
shopping, architecture and outdoor ac�vi�es.
Beyond the city’s appeal, our bid also features a ﬁrst-rate team that is eager to assist you with a range of
services, a vast choice of promo�onal material, and ﬁnancial aid to build a�endance. We’ll be working
closely with you to ensure that your event runs smoothly from start to ﬁnish, guiding you through our vast
accommoda�on oﬀering and choice of venues, all conveniently and centrally located.
As a long-standing host of many LGBTQI events, Montréal looks forward to welcoming World Pride 2023
as an opportunity to once again showcase this extraordinary community.
Sincerely yours,

Yves Lalumière
President and Chief Execu�ve Oﬃcer
Tourisme Montréal

Hôtel de ville · 275, rue Notre-Dame Est · Montréal (Québec) · H2Y 1C6
Téléphone : 514 872-3101 Télécopieur: 514 872-7091 mairesse@ville.montreal.qc.ca

Candidatura de Montréal para o WorldPride 2023

33

CARTAS DE APOIO
Fondation Émergence

InterPride WorldPride Committee
4306 S MacGregor Way
Houston, TX 77021-1611

Air Canada

Fondation Émergence
Montreal, May 5th 2019

Re: Our Support of the City of Montréal’s Submission to Host the 2023 WorldPride
Dear members of the WorldPride Committee,
We at Fondation Émergence hereby wish to express our support of the submission by the Montréal Pride
Festival to have the City of Montréal host the 2023 WorldPride event occurring from August 10th to
August 20th.
Fondation Émergence is a non-profit organization created in Montreal in 2000. It’s mission is to educate,
inform and raise public awareness about the realities of people from sexual and gender diversity
communities. Fondation Émergence accomplishes this mission through various programs, including the
International Day Against Homophobia and Transphobia, which it initiated in 2003, and continues to
organize every year, mainly by creating and broadcasting of an awareness-raising campaign on the
international scene.
2023 will be the 20th anniversary of the International Day Against Homophobia and Transphobia.
Organizing WorldPride 2023 in Montreal to honor this anniversary in the city where this Day was born
would be a powerful symbol to highlight the progress of the last 20 years and the challenges that still
remain.
Based
on thethe
above,
it is with
and excitement
we at Fondation
Émergence
wishand
to
Since 2007,
Montréal
Prideintense
Festivalinterest
has promoted
the rightsthat
of LGBTQ+
communities
in Montreal
assert
our support
for the richness
City of Montréal’s
to host the
2023 WorldPride
event.
celebrated
their cultural
and socialbid
advances.
Montréal
Pride Festival
has been a partner of
Fondation Émergence and the International Day Against Homophobia and Transphobia from the
Should
youThis
haveorganization
any questions,
please
feel
freeyear
to contact
me.
beginning.
gives
a voice
each
to organizations
such as Fondation Émergence so they
can address issues that are often overlooked or unknown from the public. In our case, Montréal Pride
Please
my best
regards, to bring visibility to LGBT seniors’ issues, as part of our program Aging
Festivalaccept
supports
our initiatives
Gayfully.
Yours, in Pride
Montréal Pride Festival has now become the largest Pride celebration in Canada as well as across the
Francophone world. Moreover, every year since 2012, a delegation of the Montréal Pride Festival has
traveled to support and encourage local Pride organizations in areas where homosexuality remains
Laurent
Breault,
criminalized
and rejected by society. We are convinced that the organizational expertise and the
General
Manager
of Fondation
Émergencein Québec and internationally, will enable the organization and
community
network
of this organization,
holding of a WorldPride based on global participation and collaboration.
Fondation Émergence inc.
C.P. 55510 Centre Maisonneuve, Montréal (Québec) H1W 0A1
Téléphone (438) 384-1058
www.fondationemergence.org
courrier@fondationemergence.org
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le professionnalisme
la probité de Fierté
sont intimement liés au succès de nos lien.
Québec
LGBT etChamber
ofMontréal
Commerce

ou la création d’événements d’affaires. Il est indéniable que la grande qualité d’organisation,

SDC du Village (Village Merchant Association)

Pour ces raisons, et bien plus encore, c’est avec grand intérêt et enthousiasme que la Chambre
de commerce LGBT du Québec manifeste son appui à la candidature de la ville de Montréal
comme hôtesse du WorldPride 2023.
Je reste disponible s’il y a quoi que ce soit à ce sujet et vous souhaite, Madame, Monsieur, une
excellente journée.
Fièrement vôtre,

Montréal, le 22 avril 2019
Steve Foster | Président | 514 462 8967 | presidence@cclgbtq.org
InterPride WorldPride Committee
4306 S MacGregor Way
Montréal, le 22 avril 2019
Houston, TX 77021-1611
PAR COURRIEL : info@interpride.org
Re: Our Support of the City of Montréal’s Submission to Host the 2023 WorldPride
English version following
Dear Madam:
Dear Sir:
OBJET : Appui à la candidature de la ville de Montréal pour WorldPride 2023
We at Quebec LGBT Chamber of Commerce hereby wish to express our support of the
Madame,
submission by the Montréal Pride Festival to have the City of Montréal host the August 10 to 20,
Monsieur,
2023 WorldPride event.
such actions despite the risks involved, we believe that this expertise will help in the organization
Par WorldPride
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business
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WorldPride,
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them
in the
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and the program
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success of its members
recognition
socio-economic
and governmental
circles.
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LGBT du of
Québec
pourpride
mission
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et faire
Over
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theinitiative
CC-LGBT-Q
had the pleasure
workinga with
Montréal
on several
Sincethe
2007,
at the
of Montréal’s
LGBTQ+ communities,
the Montréal
PridePride
Festival
has
la promotion deinla
communauté
d’affaires
lesbienne,
bisexuelleoret
transidentitaire
(LGBT)
occasions
terms
ofcelebrated
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the
as in
thegaie,
participation
the
creation
of business
promoted both
their rights
and
theirevent
cultural
richness
and social advances.
The largest
du
Québec
et
de
favoriser
la
réussite
de
ses
membres
ainsi
que
leur
reconnaissance
auprès
des
events.
It isofundeniable
that the
quality
of organization,
professionalism
and probityworld
of pride
gathering
the communities
of high
sexual
and gender
diversity (SGD)
in the Francophone
milieux socioéconomiques
et gouvernementaux.
Montreal
are on
intimately
linked
to the
success
our link. of hope for people living in LGBTQ+
works locally
a daily basis
while
serving
as of
a beacon
hostile regions of the globe. Having now become the largest Pride celebration in Canada as
Depuis 2007, à l’initiative des communautés de la diversité sexuelle et de genre (DSG), le festival
well as across the Francophone world, the Montréal Pride Festival has the pertinent expertise to
Fierté on
Montréal
est étroitement
impliqué
auprès
organismes
LGBTQ+
québécois
et a su
st Annual InterPride
Based
thetype
above,
and much
more,
is with
intense
interestthe
and
that Quebec
organize
this
of event.
It notably
andit successfully
organized
31excitement
développer
la mobilisation
et wish
donner
une voix
aux communautés
discriminées
et
trop
souvent
LGBT
Chamber
of Commerce
to Canadian
assert
our support
foritsthe
City of
Montréal’s
bid
toinhost
the
Conference
in 2013
and the first-ever
Pride and
International
Conference
2017.
invisibilisées.
Maintenant
2023
WorldPride
event. devenue la plus grande célébration de la Fierté au Canada et de
toute la francophonie, le festival Fierté Montréal a non seulement le réseautage nécessaire,
Every year since 2012, a delegation of the Montréal Pride Festival has traveled internationally to
mais détient
également
l’expertise pertinente
de ce type d’événement, ayant
Should
have
anythat
questions,
freeàtol’organisation
contact
the
undersigned.
regionsyou
of the
world
remain please
hostile feel
to communities
of the
sexual
and gender diversity (SGD)
notamment organisé de main de maître la 31e conférence annuelle InterPride en 2013 ainsi que
to support and encourage local Pride organizations in areas where homosexuality remains
la
toute
première
Fierté
canadienne
et
sa
conférence
internationale
en 2017.
Please
accept
my
sincere by
best
regards,
criminalized
and
rejected
society.
Montréal Pride has thus collaborated in Ukraine, Kenya,
Poland, India, Serbia, Latvia and Cameroun. Being the only Pride organization committed to
À l’échelle
internationale, une délégation de Fierté Montréal se déplace chaque année et ce,
Yours,
in Pride
depuis 2012, en terrain hostile aux communautés de la DSG afin de soutenir et d’encourager les
CHAMBRE DE COMMERCE LGBT DU QUÉBEC
mouvements de Fierté dans ces régions où l’homosexualité est encore à ce jour criminalisée ou
372, rue Sainte-Catherine Ouest, B.303-3, Montréal (Québec) H3B 1A2
socialement
rejetée.
ont travaillé en collaboration avec l’Ukraine, le Kenya, la Pologne, l’Inde,
cclgbtq.org
| 514
462 8967Ils
| info@cclgbtq.org
la Serbie,
la |
Lettonie
et le
Cameroun.
Montréal étant la seule organisation agissant en ce
Steve
Foster
Président
| 514
462 8967Fierté
| presidence@cclgbtq.org
sens malgré les risques impliqués, nous sommes convaincus que cette expertise distincte
collaborera à l’organisation et la tenue d’un WorldPride fondé sur la participation et la
collaboration mondiale. La tenue du WorldPride 2023 à Montréal contribuera ainsi à donner une
voix aux organismes internationaux de toute ampleur et à permettre à ceux-ci de s’impliquer
concrètement lors de son élaboration et de son déroulement.
Au cours des années, la CC-LGBT-Q a eu le plaisir de collaborer avec Fierté Montréal Pride à
plusieurs occasions tant au niveau de la promotion de l’événement que dans la participation
CHAMBRE DE COMMERCE LGBT DU QUÉBEC

Montréal, April 16, 2019
InterPride WorldPride Committee
4306 S MacGregor Way
Houston, TX 77021-1611
VIA E-MAIL: info@interpride.org
Object:

Our Support of the City of Montréal’s Submission to Host the
2023 WorldPride

Dear Madam:
Dear Sir:

and gender diversity (SGD) to support and encourage local Pride organizations in areas
where homosexuality remains criminalized and rejected by society. Montréal Pride has
thus collaborated in Ukraine, Kenya, Poland, India, Serbia, Latvia and Cameroun. Being
We at the Montréal Gay Village
wish to
express our
support oftothe
submission
thehereby
only Pride
organization
committed
such
actions despite the risks involved, we
by the Montréal Pride Festivalbelieve
to havethat
the this
City expertise
of Montréal
theinAugust
10 to 20, of a WorldPride event that
willhost
help
the organization
2023 WorldPride event.
involves a worldwide collaboration and participation. Holding the 2023 WorldPride event
Montréal
contribute
to providing
a voice to in
international
organizations of all sizes
and gender diversity (SGD) to in
support
andwill
encourage
local
Pride organizations
areas
The Montréal Gay Village is one involve
of the most festive
and celebrated
in the
world.
It
in the process
of planning
andPride
the program
itself.
where homosexuality remainsand
criminalizedthem
and rejected
by society.
Montréal
has
welcomes yearly thousands of LGBT and gay-friendly tourists from all over the world.
thus collaborated in Ukraine, Kenya, Poland, India, Serbia, Latvia and Cameroun. Being
The motto is: enjoy the diversity
all its beauty
and…
have
a gay old
time!
Its main
As ainlong-term
partner
of the
Montréal
Pride
Festival,
we are committed to support this
the only Pride organization committed
to such
actions
despite
the risks
involved,
we
artery is converted into a pedestrian
zone
during
the summer months and is aligned
initiative
any
way possible.
believe that this expertise will
help inin the
organization
of a WorldPride event that
with about 60 terraces to enjoy food and drinks under the famous colors ball canopy
involves a worldwide collaboration and participation. Holding the 2023 WorldPride event
that made Montréal’s Village known
the world,
which interest
a new concept
is
Based around
ona the
above,
it isand
withfor
intense
that we at the Montreal
in Montréal will contribute to providing
voice
to international
organizations
ofand
all excitement
sizes
being developed for 2020. TheGay
Village
also wish
hoststoAIRES
LIBRES,
a public art exhibition
assert
our support
and involve them in the process
of Village
planning
and the
program
itself. for the City of Montréal’s bid to host the 2023
where you can further exploreWorldPride
the collective
imagination.
event.
As a long-term partner of the Montréal Pride Festival, we are committed to support this
Since 2007, at the initiative of Montréal’s LGBTQ+ communities, the Montréal Pride
initiative in any way possible. Should you have any questions, please feel free to contact me.
Festival has promoted their rights and celebrated their cultural richness and social
advances. The largest gathering ofPride,
the communities of sexual and gender diversity
Based on the above, it is withWith
intense interest and excitement that we at the Montreal
(SGD) in the Francophone world works locally on a daily basis while serving as a
Gay Village wish to assert our support for the City of Montréal’s bid to host the 2023
beacon of hope for people living in LGBTQ+ hostile regions of the globe. Having now
WorldPride event.
become the largest Pride celebration in Canada as well as across the Francophone
world, the Montréal Pride Festival has the pertinent expertise to organize this type of
Should you have any questions, please feel free to stcontact me.
event. It notably and successfully organized the 31 Annual InterPride Conference in
2013 and the first-ever Canadian Pride and its International Conference in 2017.
With Pride,
Yannick Brouillette
Every year since 2012, a delegation of the Montréal Pride Festival has traveled
CEO
internationally to regions of the world that remain hostile to communities of the sexual
/…2
Phone: +1 514 529-1168
Email: dg@sdcvillage.com
Yannick Brouillette
CEO

Candidatura de Montréal para o WorldPride 2023
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4262, rue Sainte-Catherine Est, bureau 200
Montréal (Québec) H1V 1X6 Canadá
Telefone: +1 514 903-6193
Fax: +1 514 666-0189

Me Jean-Sébastien Boudreault
Vice-presidente
jsb@fiertemtl.com
+1 514 903-6193 # 3522
+1 514 924-0229 (celular)

www.fiertemtl.org
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30 de agosto de 2019

Foto: Environment and Climate Change Canada
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