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Não podemos deixar de referir que o local onde nos iremos
reunir para o WorldPride 2023 é o território tradicional e não
cedido dos Kanien’keha:ka (Mohawk).

Atuação tradicional Mohawk durante
a cerimónia de abertura do Festival
Montréal Pride a 9 de agosto de 2019.
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Foto: Montréal Pride - Alison Slattery

A ilha denominada como “Montréal” é conhecida como
Tio’tià:ke no idioma dos Kanien’kehá:ka, e é um local que
desde há muito tem sido utilizado como local de encontro e
intercâmbio entre nações, incluindo o povo Algonquin.

UM ENCONTRO MUNDIAL
SEM IGUAL!

Bem-vindos a Montréal

Wa’tkwanonhwerá:ton.
Bienvenue.
Bem-vindo.
Partilhe o Orgulho... e partilhe a diversidade. O WorldPride
2023 é uma oportunidade única de passar estas mensagens
num espírito de celebração, amor e respeito.
Montréal foi construída com base numa diversidade
extraordinária. Uma diversidade sexual e de género, uma
diversidade de histórias, de culturas, de credos e origens.
Uma diversidade que Montréal sempre considerou e
desenvolveu como parte da sua riqueza. Trata-se de uma
realidade que agora os cidadãos de Montréal partilham
cada vez mais através da aceitação dos outros e das
suas diferenças.
Para nós, o WorldPride Montréal 2023 representa a
oportunidade de partilhar esta diversidade. Ao interagirmos
juntos num espírito de abertura e generosidade, estamos a
construir as pontes do futuro.
Para 2023, é nosso desejo:
// Celebrar a nossa história, os nossos avanços e realizações.
// Inspirar as gerações futuras para partilharem um futuro
com base na diversidade, amor e diálogo
// Promover a nossa mensagem de esperança: que a nossa
riqueza venha com a nossa diversidade
Estamos confiantes de que estes valores brilharão
intensamente em Montréal e aguardamos o privilégio de
receber o WorldPride em 2023!
O Comité da Proposta de Montréal
Proposta WorldPride Montréal 2023
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Porta de acesso à América do Norte, Montréal
tem sido um centro cultural LGBTQ+ há décadas.
A metrópole é o coração palpitante do Quebec,
cujos cidadãos liberais e tolerantes continuam
a defender os direitos civis e a cultura das
comunidades LGBTQ+, posicionando o Quebec e
o Canadá como destinos singularmente modernos
e acolhedores para as pessoas LGBTQ+ de todo
o mundo, onde podem viver a sua vida de forma
livre e aberta.

Venha como está

Espere um acolhimento afetuoso

Village de Montréal

Aberta e inclusiva, Montréal e os seus simpáticos
habitantes são cordiais e hospitaleiros. Internacional,
cosmopolita e aberta ao mundo, Montréal é uma cidade
onde pode ser você próprio.

Com a Rua de Santa Catarina
como a sua principal artéria,
a Village estende-se para
este e oeste em volta da
estação de metro Beaudry,
que ostenta as cores das
comunidades LGBTQ+.

Os montrealenses são apaixonados pela vida e são
reconhecidos pela sua simpatia, hospitalidade e charme.
Desde a Village - uma das maiores áreas LGBTQ+ na
América do Norte - até à baixa, Velha Montréal, Mile
End e não só, espere ser recebido de braços abertos.

Foto: Turismo de Montréal - Marie Deschene

Foto: Eva Blue

Viajar para Montréal é descobrir uma metrópole
acolhedora de língua francesa na América do Norte
e mergulhar numa cidade que conjuga quase quatro
séculos de história com modernidade e apreciar a
energia de uma comunidade em constante evolução.
Enquanto segunda maior cidade do mundo de língua
francesa a seguir a Paris, Montréal tem vindo a cultivar
a sua personalidade distinta há mais de 375 anos e goza
de uma reputação invejável em todo o mundo.
Sendo uma ilha no coração do Rio de São Lourenço,
rodeada por uma região com milhares de tesouros
naturais, a maior cidade do Quebec, com mais de
quatro milhões de habitantes, oferece o compromisso
perfeito entre identidade e diversidade, vitalidade e
qualidade de vida.

Montréal é uma cidade
reconhecidamente aberta
cujos cidadãos há muito
aceitaram e celebraram
as suas vibrantes
comunidades LGBTQ+

Repleta de cafés,
restaurantes, lojas,
Foto: Tourisme Québec - Linda Turgeon
balneários, bares de strip,
discotecas e clubes nocturnos, a Village é um dos
destinos LGBTQ+ mundiais mais populares e mais
visitados do mundo. Porém em Montréal, o estilo de vida
queer não é apenas encontrado na Village - mostra-se
orgulhosamente, celebrado e integrado pela cidade.
De maio a setembro, a Rua de Santa Catarina
transforma-se numa animada zona pedestre, onde
quase 60 pátios exteriores e muitos trabalhos de
arte pública são apresentados sob uma cobertura de
centenas de milhares de bolas multicoloridas.

Foto: Eva Blue

Foto: Merry Montréal

MONTRÉAL: A CIDADE "AMEROPEIA" Bem-vindos a Montréal
MAIS VIBRANTE DA AMÉRICA DO NORTE!

Proposta WorldPride Montréal 2023
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FESTIVAL MONTRÉAL PRIDE
Iniciativas da comunidade
A Montréal Pride conta também com a incrível energia
de mais de 1.200 voluntários que são a alma e coração
do nosso Pride.
Organizamos também dois encontros anuais com os
vários intervenientes e/ou organizações envolvidas
nas comunidades LGBTQ+ para promover e manter
excelentes relações comunitárias.

Esforçamo-nos para assegurar a representação da
diversidade nas comunidades LGBTQ+ assim como
trazer uma especialização profissional sólida e variada
para a mesa para melhor servir a organização.

O Festival Montréal Pride implementou inúmeras
iniciativas para a comunidade que visam possibilitar a
participação do número máximo de grupos, associações
e pessoas individuais no máximo de iniciativas possíveis.
Assim, o Montréal Pride dá um retorno à comunidade de
mais de $250.000 CAD anualmente.

Finalmente, contribuímos financeiramente para mais
de 100 organizações LGBTQ+ baseadas no Quebec
anualmente, ao mesmo tempo que facultamos
assistência logística ou financeira a diversas
organizações do Pride por todo o mundo.

A Montréal Pride tem ao seu serviço uma equipa de
21 funcionários ativos a tempo-inteiro durante o período
de mais movimento do ano (abril até ao final de agosto)
incluindo 15 que trabalham para a organização durante
todo o ano.

Dia da Comunidade no centro da Village

Foto: Emily Minier

Conselho de Administração
Diversidade na representação
(membros indígenas, POC, queer,
trans e não-binários)
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Fila 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.
Fila de frente da esquerda para a direita:
Michel Dorion, Ketty Cedat, Michel
Villeneuve e Annie Pullen Sansfaçon.

Foto: Montréal Pride - Alison Slattery

A Montréal Pride é uma organização sem fins lucrativos
dirigida por um conselho de administração com
13 membros, sendo quatro deles representantes eleitos
das comunidades LGNTQ+ da zona metropolitana de
Montreal. Eles representam associações locais LGBTQ+,
a comunidade empresarial assim como os eventos
especiais e as indústrias de turismo.

Foto: Montréal Pride - Alison Slattery

Estatuto legal e estrutura

Organização

FESTIVAL MONTRÉAL PRIDE
História

Desde 2007, por iniciativa das comunidades LGBTQ+ de
Montréal, o Festival Montréal Pride promoveu os direitos
e celebrou a riqueza cultural e as conquistas sociais
das pessoas e organizações LGBTQ+. Montréal Pride, o
maior encontro de comunidades de diversidade sexual e
de género (DSG) no mundo francófono trabalha a nível
local diariamente ao mesmo tempo que serve como farol
de esperança para pessoas que vivem em regiões do
globo hostis para pessoas LGBTQ+.

A primeira Pride March [Marcha do Orgulho] em
Montréal realizou-se em 1979 e registou apenas 52
participantes. No ano seguinte, cerca de 250 pessoas
participaram. Entre 1981 e 1992, vários comités
continuaram a organizar Pride Parades [Paradas do
Orgulho] geralmente no final de Junho. A Divers/Cité foi
fundada em 1993 para organizar as celebrações anuais
Pride, continuando até 2006. Em 2007, o comité atual
assumiu funções e tem vindo a organizar o festival anual
Pride no mês de Agosto.

Com 11 dias de actividades culturais e da comunidade
grátis anualmente, incluindo a Parada Pride e o Dia da
Comunidade, o festival promove os muitos avanços
das comunidades LGBTQ+ num ambiente de festival e
incrementa a sensibilização do público para assuntos
a serem abordados para eliminar a homofobia, a nível
local, nacional e internacional. Tal como em diversos
outros festivais em Montréal, a entrada na zona
principal é grátis.

Visão
O Festival Montréal Pride celebra o poder e a beleza
da diversidade ao possibilitar às comunidades LGBTQ+
apresentar as suas realidades à comunidade geral local e
às pessoas de todo o mundo.

Atualmente, a maior celebração Pride no Canadá,
o Festival Montréal Pride possui a especialização
necessária para organizar um WorldPride com
sucesso. Em especial, já organizou com sucesso a
primeira edição de sempre do Canada Pride e a sua
Conferência Internacional em 2017, quando Montréal e
o Canadá celebraram os seus 375º e 150º aniversários,
respetivamente, registando 2.7 milhões de entradas e
apresentando mais de 250 atividades.

Foto: André Bilodeau

Procuramos criar
um mundo onde
a diversidade é
valorizada, de forma
a que as comunidades
de diversidade
sexual e de género
possam resplandecer
mundialmente.

Festival Montréal Pride

Proposta WorldPride Montréal 2023

7

8 Proposta WorldPride Montréal 2023
Foto: Montréal Pride - Alison Slattery

Foto: Montréal Pride - Alison Slattery

Foto: Michel Filion

Foto: Montréal Pride - André Bilodeau

Foto: Montréal Pride - André Bilodeau

Foto: Montréal Pride - Alison Slattery

FESTIVAL MONTRÉAL PRIDE
Liderança nos direitos humanos LGBTQ+

Montréal Pride em revistas

O nosso compromisso

O Festival Montréal Pride encontra-se e deseja
permanecer na dianteira da defesa dos direitos LGBTQ+
tanto a nível local como no mundo. A sua programação
diversificada e o acolhimento anual de convidados
internacionais de áreas do globo e países muitas vezes
hostis aos direitos LGBTQ+ possibilita que o Festival
continue a atingir os seus objetivos de consciencialização
entre a população da área de Montréal.

Em 2019:

Montréal Pride é membro da InterPride desde
2008, oito meses após o Montréal Pride ter
sido criado. O Montréal Pride já acolheu a
Assembleia Geral Anual da InterPride e a
Conferência Mundial em 2013 e a Conferência
e AGA da Fierté Canada Pride & InterPride
Region 7 em 2009. Antes de 2007, Divers/
Cité, o antigo organizador da Marcha Pride
em Montréal, era igualmente membro do
InterPride há vários anos, tendo mesmo
acolhido a AGA da InterPride em 2003.

// 11 dias
// 3.1 milhões de entradas no total
// Pride Parade: 300.000 participantes
// Pride Parade: 12.500 participantes
// Dia da Comunidade: 95.000 visitantes
// Dia da Comunidade: 149 quiosques
// 1 849 menções na rádio e TV no ar

O Montréal Pride é
um evento híbrido,
tanto como festival
como enquanto força
para mudança social

// Alcance de 277 milhões apenas no Facebook
// 1.4 mil milhões de impressões

96 141
6 149
18 600

Representantes do Montréal Pride
participaram em todas as AGA desde 2008,
exceto na AGA de 2010 em Long Beach.
O envolvimento do Montréal Pride no movimento
InterPride é significativo. Para além de contribuir
generosamente para a sua Bolsa e Fundos de
Solidariedade desde 2008, o Montréal Pride tem
sido ativo no seu conselho de administração e nos
seus vários comités e grupos de trabalho através
do envolvimento e colaboração nas posições vicepresidenciais e de Diretores Regionais desde 2013.

A 2 de outubro de 2019
Foto: André Bilodeau

Foto: Montréal Pride - Michel Filion

Organização

Em 2018, a ministra do Quebec para as Relações Internacionais
e a Francofonia, Christine St-Pierre, ofereceu ao Fundador e
Presidente do Montréal Pride, Éric Pineault, e ao Vice-Presidente,
Jean-Sébastien Boudreault, a Medalha da Assembleia Nacional.

Proposta WorldPride Montréal 2023
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ALCANCE INTERNACIONAL
*Em apoio do
Casamento para todos

2010
Riga
Letónia

2011
Douala
Camarões

2012
Paris
França*

2013
Varsóvia
Polónia

2014
Belgrado
Sérvia

2015
Kiev
Ucrânia

2016
Mumbai
Índia

2018
Nairobi
Quénia

2019
Vientiane
Laos

Image: Freepik.com

Montréal
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FESTIVAL MONTRÉAL PRIDE

Organização

Cooperação internacional / direitos LGBTQ+ em áreas hostis
Todos os anos, desde 2010 (exceto em 2017), o Montréal Pride tem alcançado muitas comunidades de diversidade
sexual e de género (DGS) por todo o mundo onde as realidades LGBTQ+ e os seus direitos fundamentais são negados,
ignorados e não reconhecidos diariamente.
Foto: André Bilodeau

Na medida das nossas capacidades, estamos a trabalhar com estas comunidades para promover os direitos humanos
ao visitar estes países em missões no estrangeiro e a acolher os seus representantes durante o Montréal Pride.
A nossa abordagem é de cooperação, não de homonacionalismo ou colonialismo.

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

Como uma das raras organizações Pride
empenhadas para com tais ações não
obstante os riscos envolvidos, acreditamos
que a nossa especialização será instrumental
na organização de um evento WorldPride
que envolva a colaboração e participação
mundiais. Realizar o evento WorldPride
2023 em Montréal vai contribuir para dar
voz a organizações internacionais de todos
os tamanhos e envolvê-las no processo de
planeamento do próprio programa.

Foto: André Bilodeau

Países visitados e acolhidos:

// 2019 Vientiane, Laos (Aay Anan Bouapha)

Foto: Montréal Pride

*Em apoio ao Casamento para todos

Proposta WorldPride Montréal 2023
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WORLDPRIDE 2023
Bem-vindos ao WorldPride
Montréal 2023
Este rendez-vous único em Montréal vai
apresentar um programa verdadeiramente rico
e vibrante que combina o melhor dos direitos
humanos com os eventos da comunidade,
culturais e festivos. Graças ao nosso conceito
dinâmico, os participantes terão a oportunidade
de se reunirem numa série de espaços excelentes
com um espírito festivo de alegria e celebração.
O evento da WorldPride vai apresentar no centro
da Village de Montréal assim como em 19 bairros da
cidade, mais de
250 atividades
concebidas
para destacar
os avanços
alcançados pelas
comunidades
de diversidade sexual e de género por todo o mundo.
Durante estes 11 dias de celebrações contínuas,
os participantes vão experimentar uma jornada
inesquecível que vai tocar o coração de todos.

Partilhe o Pride!

WorldPride Montréal 2023

WorldPride Montréal 2023
10 a 20 de Agosto
Decidimos realizar a 8ª edição do WorldPride com início
na quinta-feira, 10 de agosto até ao domingo, 20 de
agosto de 2023 por uma série de razões estratégicas.
// Trata-se do período tradicional do ano em que o
festival Montréal Pride é realizado (do segundo ao
terceiro fim de semana de agosto).
// Nessa semana contamos geralmente com dias
agradáveis de verão, com baixo risco de chuva e
temperaturas médias à volta dos 26 °C (79 °F).
// A semana calha no período de férias mais popular
para a maioria das pessoas no Hemisfério Norte.
// Considerando o facto de a maioria dos eventos Pride
por todo o mundo serem organizados antes de agosto,
o WorlPride não estará a competir com quaisquer
outras importantes atividades Pride que decorram
noutro lugar no mundo.
// Não decorre nenhum grande festival durante este
período.

Visão geral do programa
A programação do WorldPride Montréal 2023 será
articulada através de quatro componentes dos direitos
humanos, comunidade, cultura e festividades. Tal como
no Festival Montréal Pride, a programação vai assegurar
paridade de género e mais de 250 eventos e atividades a
refletirem os quatro aspetos acima mencionados.

Grande parte das atividades serão de entrada livre
num esforço contínuo para permitir a participação
de todos os membros das nossas comunidades.
// Uma espetacular cerimónia de abertura de entrada livre
// Conferência internacional sobre os direitos das
comunidades LGBTQ+
// Uma Pride Parade como nenhuma outra vista antes!
// Dia da Comunidade Melhorado
// Um local exterior principal: WorldPride Park (Parc des
Faubourgs)
- com acesso livre
- 20 grandes espetáculos!
- 2 mega T-danças
- Kids’ Day
- A Pride House: exposições e entretenimento
// Marchas da Mulher e Trans
// Concurso Internacional Drag
// Torneio desportivo e atividades

Foto: Eva Blue

// Muitas festas e celebrações
// Uma cerimónia de encerramento de entrada livre
inesquecível
// E muito mais!
Proposta WorldPride Montréal 2023
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WorldPride Montréal 2023

LOGO

A nossa intenção é criar um logo com o qual
toda a nossa comunidade se identifique e que
reflita a declaração de missão WorldPride:
“WorldPride é uma expressão culturalmente diversa da busca
por igualdade e liberdade das pessoas Lésbicas, Gay, Bissexuais,
Transgénero e Intersexo (LGBTI) mundialmente. Existe para reunir
as comunidades LGBTI a um nível global, promovendo desta forma
a nossa procura universal pela liberdade e pelos direitos humanos."
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Cidade de Montréal
logo

Montréal Pride
logo

WorldPride
logo

A nossa Visão
// O logo proposto junta seis corações inspirados pelo logo em forma de coração com
as cores do arco-íris do Montréal Pride, ele próprio inspirado pelo logo da Cidade de
Montréal, ligando-se assim à cidade anfitriã.
// Adicionámos um elemento com bolas ao coração para sugerir uma dimensão humana
através da silhueta humana.
// As silhuetas que aparentam estar num abraço formam um grande círculo para ilustrar a
universalidade do evento WroldPride e a solidariedade entre as comunidades LGBTQ+.
// Claro que as seis cores recordam-nos da bandeira arco-íris enquanto as seis cores
adicionais que aparecem onde as silhuetas se fundem simbolizam a nossa diversidade
sexual e de género.
Proposta WorldPride Montréal 2023
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WorldPride
Montréal 2023
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CERIMÓNIA DE ABERTURA
CERIMÓNIA DE ABERTURA
Quinta-feira, 10 de agosto de 2023
Parc des Faubourgs às 19h | Capacidade: 20.000 pessoas
ENTRADA LIVRE

Parc des Faubourgs
Foto: Montréal Pride - André Bilodeau

O local exterior no Parc des Faubourgs (WorldPride
Park) estará decorado com as bandeiras de todos
os países participantes e literalmente centenas de
Bandeiras Arco-Íris a voarem ao vento - com as do
WorldPride 2023 à altura total em ambos os lados
da bandeira Interpride.
À volta da fonte da entrada principal, uma exposição
fotográfica vai destacar a história e os melhores momentos
dos eventos WorldPride anteriores em Roma, Jerusalém,
Londres, Toronto, Madrid, Nova Iorque e Copenhaga.

O lendário Cirque du Soleil (com
sede em Montréal) apresentará
uma atuação única especialmente
concebida para o WorldPride. Este
segmento de abertura do espetáculo
vai projetar fortemente os principais
elementos que tão distintamente
caracterizam o tecido cultural de
Montréal, Quebec e o Canadá,

st
Foto: 1 World Outgames Montréal 2006

O hasteamento da Bandeira Arco-Íris, 45 anos após a
sua criação por Gilbert Baker, representa sempre um
momento de muita emoção. Em seguida, o WorldPride
2023 será declarado oficialmente aberto pelo Mayor
de Montréal.

Cocktail InterPride Cocktail de
pré-abertura
Fotos: Montréal Pride - Alison Slattery, Michel Filion, André Bilodeau

A cerimónia de abertura vai começar com as atividades
tradicionais dos Povos Indígenas. Serão convidados a
participar representantes das várias Primeiras Nações,
povos Inuit e Métis.

Quinta-feira, ao de agosto de 2023
Câmara Municipal [City Hall] de Montréal às 17h |
Capacidade: 1 000 pessoas
ENTRADA LIVRE
Serão convidados representantes das
organizações membros da InterPride para um
cocktail com o Mayor de Montréal na Câmara
Municipal de Montréal. Será providenciado
transporte para trazer todas as pessoas ao Parc
des Faubourgs a tempo da cerimónia de abertura.
Será realizado o hasteamento da bandeira
durante o cocktail.
Proposta WorldPride Montréal 2023
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PARC DES FAUBOURGS
WORLDPRIDE PARK

WorldPride Montréal 2023

WorldPride Park

Centro de Receção de Membros InterPride

Como o principal local exterior, o Parc des
Faubourgs será o local de reunião central para os
11 dias de celebrações. Com uma capacidade de
20 000 pessoas, haverá livre acesso ao parque.
Localizado no coração da Village, este grande
espaço encontra-se a curta distância de duas
estações de metro e facilmente acessível.

Aberto das 7h à meia noite, este centro vai facultar aos
membros da InterPride um local de reunião, conversa
e troca de ideias. Além disso, poderão carregar os seus
telemóveis, utilizar computadores e desfrutar de alguns
snacks e bebidas.

Foto: Michel Filion

Sustentabilidade

O Parc des Faubourgs vai acolher os dois principais
palcos, um exterior e o segundo localizado numa
grande tenda. O principal palco exterior conta com
ecrãs gigantes e um sistema de som excecional
para proporcionar aos participantes do festival uma
experiência sem paralelo.

Todos os anos, o Festival Montréal Pride procura
reduzir a sua pegada ambiental. O WorldPride 2023 não
será exceção.
Por exemplo, temos uma forte parceria com a STM
(Autoridade de Trânsito de Montréal) para encorajar os
visitantes a utilizarem os transportes públicos durante
os eventos.

Locais igualmente incontornáveis, a serem descobertos
no parte, serão a Pride House, as roulottes de comidas
do Espace Gourmand, um teepee gigante, espaços
seguros para jovens LGBTQ+ e pessoas de cor, uma
exposição WorldPride e várias áreas de descontração na
relva ao som da música.

Foto: Jean-François Perrier

Um jardim de bandeiras vai apresentar todas as
bandeiras de DSG.

Serão apresentados cerca
de 20 espetáculos de grande
dimensão assim como Mega
T-Dança e o Kid's Day!

Foto: Montréal Pride - Anseé Bilodeau

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

10 a 20 de agosto de 2023
Parc des Faubourgs das 12h às 23h |
Capacidade: 20 000 pessoas
ENTRADA LIVRE

Proposta WorldPride Montréal 2023
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Fotos: Montréal Pride - André Bilodeau, Carl Éthier, Alison Slattery

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

CONFERÊNCIA DE DIREITOS
HUMANOS

WorldPride Montréal 2023

Em complemento com a sua reputação de cidade festiva que raramente
dorme, Montréal conta também com uma experiência notável em
termos de direitos humanos e assuntos da comunidade. Envolvida
na criação da primeira rede internacional LGBTQ+ de língua francesa,
tem uma experiência sem paralelo na organização de conferências
internacionais. Conta também com uma rede de organizações da
comunidade local cuja experiência é reconhecida internacionalmente.
16 a 18 de agosto de 2023
16 de agosto: Conferência Francófona
17 a 18 de agosto: Conferência Internacional
$
Será disponibilizada tradução simultânea em inglês, francês,
espanhol e português.
Capacidade: 1 000 pessoas
(estarão incluídas algumas refeições e pausas para café)

A conferência vai focar-se em assuntos como:

O tema global que domina o discurso público é o da
representação, tanto quanto possível, da pluralidade
das orientações sexuais e géneros, e de todas as
intersecções contidas da mesma. O nosso objetivo para
esta conferência será reunir comunidade e parceiros
culturais, investigadores universitários assim como
representantes governamentais para uma discussão
inovadora e aberta sobre questões importantes que a
nossa comunidade enfrenta atualmente. Esperamos que
o evento proporcione um local que facilite a discussão,
a ligação e a aprendizagem sobre o que foi feito pelo
mundo no sentido de nos posicionarmos para enfrentar
as lutas futuras.

// Realidades da Intersexualidade, Transexualidade e
não-conformidade de género

Enquanto ativistas, defendemos a legislação e políticas
que vão proteger todas as pessoas. É essencial que
trabalhemos para um mundo onde todas as pessoas
possam desfrutar dos seus direitos na totalidade.

Os membros da InterPride que não tenham
possibilidades de fazer face aos custos do registo serão
elegíveis ao nosso programa de bolsa, permitindo-lhes a
entrada sem custos.

Annie Pullen Sansfaçon
Co-presidente da Conferência

Annie Pullen Sansfaçon é indígena, professora titular na École
de travail social (Escola de Trabalho Socia) da Universidade de
Montréal e é Canada Research Chair (cátedra de investigação)
sobre filhos transgénero e as suas famílias. Desde 2010, dedicou a
maior parte da sua atividade de investigação a vários projetos que
visam uma melhor compreensão sobre o que os jovens trans e as
suas famílias experienciam e o desenvolvimento das abordagens
afirmativas trans. Encontra-se entre os co-fundadores da Gender
Creative Kids Canada, uma organização comunitária com sede
em Montréal que trabalha com crianças e jovens gender creative
e as suas famílias. Annie é membro da comunidade (indígena)
das Primeiras Nações Huron Wendat situada junto à cidade do
Quebec mas vive em Montréal e no Reino Unido há muitos anos.

Foto: André Bilodeau

// Direitos da Diversidade Sexual e de Género (DSG) no
mundo

// Anti-opressão e interseccionalidade
// Transformação sobre tokenismo
// Discriminação baseada na idade
Um comité científico internacional será formado
por representantes tanto da comunidade LGBTQ+ e
científica. O comité vai reunir-se duas vezes e uma vez a
cada dois meses por conferência telefónica.

Foto: André Bilodeau

No encerramento da conferência, será adotada uma
Declaração de Montréal renovada e apresentada às
Nações Unidas.

Proposta WorldPride Montréal 2023
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Foto: Alison Slattery

Foto: André Bilodeau

Foto: Alison Slattery

Foto: Eva Blue

Gilbert Baker: Grand Marshal durante a Parada
Montréal Pride, domingo, 18 de agosto de 2013

Foto: André Bilodeau

WorldPride Montréal 2023

WORLDPRIDE
MARCHA E PARADA

Foto: Montréal Pride - André Bilodeau

Marcha e Parada WorldPride
Domingo, 20 de agosto de 2023 ao meio-dia
Baixa de Montréal para a Village ao meio-dia |
Capacidade: Mais de 750 000 pessoas e 50 000 participantes
ENTRADA LIVRE
UMA PARADA COMO NUNCA NINGUÉM TINHA
VISTO ANTES EM MONTRÉAL!

Todos os participantes
da Marcha/Parada serão
convidados a adotar o
tema do WorldPride 2023:
"Partilhe o Pride!"

O ano de 2023 vai marcar a 40ª Marcha/Parada Pride
(não foi realizada a Marcha anual em quatro ocasiões
diferentes).
Desde a sua criação, a
Montréal Pride Parade
tem decorrido num
trajeto sem barreiras
com o público em
estreita proximidade
com o contingente da
marcha. Podem ser saudados os representantes das
diversas organizações Pride que estarão presentes no
WorldPride.

Foto: Montréal Pride - Alison Slattery

Momento de
Silêncio: 14h

O tradicional e sempre memorável Momento de
Silêncio vai transportar todos os participantes da
Parade para uma interrupção para um momento de
reflexão, em que paramos para nos lembrarmos de todos
os que perdemos para a SIDA e a homofobia, mas cujo
espírito e legado continuam a inspirar-nos.
Todos os membros da InterPride poderão marchar na
Parade e mostrar o seu orgulho, sem custos.

Uma Parada apenas
com veículos e
sistemas de som
elétricos
Acessibilidade universal
Como sempre, duas secções ao longo do
percurso serão reservadas para pessoas com
mobilidade reduzida.
Proposta WorldPride Montréal 2023
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CERIMÓNIA DE ENCERRAMENTO
Domingo, 20 de agosto de 2023
Espace 67, Parc Jean-Drapeau, Ilha de Santa Helena |
Capacidade: 65 000 pessoas
ENTRADA LIVRE

Após tantas
emoções fortes,
será apresentado
um incrível fogo
de artifício que vai
transformar a ilha num universo mágico, e surgirá como
um magnífico clímax da cerimónia de encerramento.

Love is Love

Espace 67: Um espaço único
Aberto em 2019, o Espace 67 é um novo espaço público
multi-funções vibrante e inspirador que será o local da
cerimónia de encerramento do WorldPride. Proporciona
vistas deslumbrantes do horizonte de Montréal, do
majestoso Mount-Royal e da sua icónica cruz iluminada
e do Rio de São Lourenço. O anfiteatro principal pode
acomodar até 65 000 pessoas.

24 Proposta WorldPride Montréal 2023

Foto: Société du parc Jean-Drapeau

Este concerto gratuito "Love is Love", vai proporcionar
uma oportunidade de experienciar um momento
espetacular e mágico colocando um ponto de exclamação
final épico nos 11 dias das atividades WorldPride.

Espace 67

Photo: evenko

A cerimónia oficial de encerramento promete ser
uma grande celebração - o rendez-vous final para
participantes, visitantes e todos os nossos novos
amigos. A noite servirá como um tributo memorável
aos 11 dias anteriores, de forma a que possam
permanecer nos corações e mentes de todos os
presentes até à próxima edição do WorldPride.

O NOSSO IMPACTO
Uma primeira vez para a Francofonia,
uma janela no mundo
Desde 2000, não foi realizada nenhuma edição do
WorldPride numa cidade de língua francesa, não
obstante o francês ser a sexta língua mais falada do
mundo. Os especialistas também prevêem que será a
terceira língua mais falada no ano 2050.
Mais de metade dos 274 milhões de pessoas falantes de
francês à volta do mundo vivem em África, o continente
que é entendido como sendo o mais pobre do planeta
e onde as realidades enfrentadas pelas populações
LGBTQ+ são as mais hostis. Trinta e dois países africanos
ainda criminalizam a homossexualidade que, em três
jurisdições africanas, continua a ser punível com a pena
de morte. Deve ser tido em conta que as Nações Unidas
prevêem que em 2050, o continente africano terá o
crescimento populacional mais elevado e vai representar
um terço da população mundial. A organização
InterPride deve preparar-se para o crescimento neste
região onde tem apenas alguns membros.
Historicamente, o evento WorldPride já foi realizado
em áreas onde o idioma falado é o italiano, o hebreu,
o árabe, o espanhol e, frequentemente, o inglês. O
InterPride deve continuar a evoluir e ter capacidade de
mobilizar as organizações Pride em situação financeira
difícil e ser representante das realidades globais
correntes ao realizar um evento numa região do globo
onde o francês é uma dos idiomas falados.

WorldPride Montréal 2023

WorldPride 2023 em Montréal:
verdadeira universalidade
A Montréal Pride é a única organização Pride que
viaja todos os anos para uma região do globo que é
hostil a comunidades LGBTQ+ , para trabalhar com
organizações locais e promover causas LGBTQ+ locais.
Até agora, visitámos e demos assistência material a
organizações Pride na Letónia, Camarões, Polónia,
Sérvia, Ucrânia, Índia, Quénia e Laos. Esta experiência de
colaboração com organizações Pride em zonas hostis e o
envolvimento do Montréal Pride com a InterPride desde
a sua fundação faz-nos acreditar que o WorldPride
2023 em Montréal será a edição onde a representação
internacional estará ao mais alto nível.

Contribuição exemplar
Não só desejamos acolher um evento bem organizado
que vai atrair milhares de animados visitantes, como
também para nós, a medida do nosso sucesso será
a realização de uma contribuição significativa para o
movimento Pride no mundo. Esperamos sinceramente
alcançar pessoas, ter um impacto em audiências local
e internacionalmente, de uma forma que possamos
inspirar as próximas cidades que acolhem o WorldPride
a alcançar níveis ainda mais altos! O WorldPride em
Montréal não se limitará de forma alguma a alcançar
apenas as comunidades LGBTQ+ mas tentará ser
inclusivo de todas as audiências.

O nosso legado
Queremos que o WorldPride 2023 seja a continuação
dos eventos WorldPride anteriores e que sirva como
fundação de um futuro ainda mais brilhante, ainda mais
aberto à diversidade e à sua aceitação.
O nosso legado virá com a mensagem que vamos
comunicar antes, durante e após o evento. Estas incluem:
// Comunicar os resultados do WorldPride em termos do
progresso alcançado em atitudes e nos direitos humanos
// Promover o diálogo partilhando a nossa experiência
com outras organizações Pride do mundo
// Atuar como força motriz para as iniciativas nacionais
e internacionais que promovem a riqueza que a
diversidade promove
// Proporcionar um raio de esperança para as
comunidades que continuam a debater-se com a
injustiça em todo o mundo
// Ter alcançado e apresentado as realidades DGS
francófonas; uma forte nova rede para o InterPride

Proposta WorldPride Montréal 2023
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Foto: Banco de Montréal

Foto: Moment Factory

Foto: Jean-François Perrier

Foto: Moment Factory

Todos os anos, quando a noite cai, Montréal iluminase com as cores do arco-íris. Vários edifícios e ícones
arquitectónicos na cidade passam a ostentar as cores
vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e violeta e em
2023 não será exceção! Quando aterrar em Montréal,
o aeroporto vai brilhar totalmente com as cores do
WorldPride 2023.

Foto: Cidade de Montréal

Uma cidade com as cores do arco-íris

Foto: Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée

UMA CIDADE ORGULHOSA
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ORÇAMENTO
WORLDPRIDE ATUALIZADO

Planos Empresariais e de Marketing
Taxa de câmbio de 8 de julho de 2019 Taxa | EURO: 0,680637

Receita
Financiamento Público

2020*

2021*

2022*

2023

TOTAL CAD

TOTAL EURO

USD: 0,763332
TOTAL USD

Canadá

51 000

180 000

340 000

3 000 000

3 571 000

2 430 555

2 725 859

Quebec

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

Registos, angariação de fundos

450 000

450 000

306 287

343 499

Vendas no local

750 000

750 000

510 478

572 499

Parceiros privados

Conferências e outros
Publicidade, promoção, visibilidade (em géneros)

-

-

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

15 300 000

17 401 250

11 843 935

13 282 931

Contribuição recebida em bens e serviços
TOTAL

259 250

432 000

1 410 000

*Partes do orçamento do Montréal Pride são alocados parcialmente ao WorldPride em 2020, 2021 e 2022

Despesas

2020*

2021*

2022*

2023

TOTAL,CAD

TOTAL,EURO

TOTAL,USD

Recursos humanos

98 000

174 800

377 600

2 200 000

2 850 400

1 940 088

2 175 802

Instalações, gestão 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

Fundo de apoio - WorldPride 500

10 000

15 000

20 000

1 500 000

1 545 000

1 051 584

1 179 348

Espetáculos e cultura

600 000

3 200 000

3 800 000

2 586 421

2 900 662

Conferências e outros

10 440

933 000

943 440

642 140

720 158

Custos administrativos
Publicidade, promoção, visibilidade (em géneros)

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

15 300 000

17 101 250

11 639 743

13 053 931

Redistribuição de bens e serviços
Torneio Desportivo
TOTAL

259 250

432 000

1 410 000
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Aeroporto Internacional Trudeau - Montréal YUL

De fácil acesso

19 428 143 PASSAGEIROS EM 2018 — 151 DESTINOS DIRETOS

Uma porta de entrada para a América do Norte para os viajantes internacionais,
Montréal vai preparar o enquadramento para o sucesso desvendando novas
experiências e estimulando intercâmbios para participantes e visitantes, assim
como promovendo a participação com o seu comprovado apelo como um
destino acolhedor e entusiasmante.

91 DESTINATIONS IN THE WORLD (excluding Canada and the United States)

• scheduled destinations
• seasonal destinations
31 CANADIAN DESTINATIONS

29 DESTINATIONS IN THE UNITED STATES

SCHEDULED (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

SCHEDULED (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
Minneapolis/St. Paul, MN

Mont-Joli, QC
Mont-Tremblant, QC
Ottawa, ON
Québec City, 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
SUMMER (1)
Magdalen Islands, QC
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Newark, NY
New York (JFK), NY
New York (LGA), NY
Orlando (International), FL
Philadelphia, PA
Phoenix, AZ
Pittsburgh, PA
Raleigh, NC
San Francisco, CA
Washington (Dulles), DC
Washington (Reagan), DC
WINTER (3)
Fort Myers, FL
Tampa, FL
West Palm Beach, FL

SCHEDULED (48)
Algiers, Algeria
Amman, Jordan
Amsterdam, Netherlands
Antigua, Antigua-and-Barbuda
Beijing, China
Brussels, Belgium
Camagüey, Cuba
Cancún, Mexico
Casablanca, Morocco
Cayo Coco, Cuba
Cayo Largo, Cuba
Cozumel, Mexico
Doha, Qatar
Fort-de-France, Martinique
Frankfurt, Germany
Geneva, Switzerland
Havana, Cuba
Holguin, Cuba
Istanbul, Turkey
La Romana, Dominican Republic
Lima, Peru
Lisbon, Portugal
London (Heathrow),
United Kingdom
WINTER (24)
Acapulco, Mexico
Aruba, Aruba
Bridgetown, Barbados
Cartagena, Colombia
Curaçao, Netherlands-Antilles
Freeport, Bahamas
Huatulco, Mexico
Ixtapa/Zihuatanejo, Mexico

Lyon, France
Málaga, Spain
Mexico City, Mexico
Montego Bay, Jamaica
Munich, Germany
Panama City, Panama
Paris (CDG), France
Pointe-à-Pitre, Guadeloupe
Port-au-Prince, Haiti
Providenciales, Turks and Caicos
Puerto Plata, Dominican Republic
Puerto Vallarta, Mexico
Punta Cana, Dominican Republic
Reykjavik, Iceland
Roatan, Honduras
Samana, Dominican Republic
San Salvador, Bahamas
Santa Clara, Cuba
Shanghai, China
St-Pierre, St-Pierre-et-Miquelon
Tokyo, Japan
Tunis, Tunisia
Varadero, Cuba
Vienna, Austria
Zurich, Switzerland
Liberia, Costa Rica
Managua, Nicaragua
Manzanillo, Cuba
Mazatlan, Mexico
Nassau, Bahamas
Rio Hato, Panama
Saint Lucia, Saint Lucia
San Andres Island, Colombia

SUMMER (19)
Athens, Greece
Barcelona, Spain
Basel-Mulhouse, Switzerland
Bordeaux, France
Dublin, Ireland
London (Gatwick),
United Kingdom
Madrid, Spain
Marseille, France
Nantes, France
Nice, France
Paris (Orly), France
Ponta Delgada, Portugal
Porto, Portugal
Prague, Czech Republic
Rome, Italy
Tel Aviv, Israel
Toulouse, France
Venice, Italy

San José, Costa Rica
San José del Cabo, Mexico
San Juan, Puerto Rico
San Salvador, Salvador
Santiago, Cuba
Santo Domingo,
Dominican Republic
São Paulo, Brazil
St. Marteen, Netherlands-Antilles

Image: Relatório Anual ADM 2017
Design Gráfico: Cabana Séguin

Montréal

AS MELHORES RAZÕES
PARA ESCOLHER MONTRÉAL!
Com o seu histórico de liderança dos direitos
LGBTQ+, a sua reputação como destino de
excelência, as suas comunidades LGBTQ+
locais dinâmicas e conectadas e o seu
carácter cosmopolita: Montréal é o cenário
perfeito para o WorldPride 2023.

20º Aniversário: Dia
Internacional Contra
Homofobia e Transfobia
A primeira edição do Dia Nacional
Contra a Homofobia ocorreu a 1 de junho de 2003 Este
evento anual foi realizado pela Fondation Émergence e
posteriormente tornou-se no Dia Internacional contra
a Homofobia e a Transfobia (IDAHOT). Em 2006, foi
criada a Declaração de Montréal e adotada pelos 1ºs
World Outgames em 2006. A Declaração exigia que
as Nações Unidas e todos os estados reconhecessem
o dia 17 de maio como o Dia Internacional contra a
Homofobia, que é atualmente celebrado por todo
o mundo.

40ª Marcha e Parada do
Orgulho de Montréal
Em 2023 vai realizar-se a 40ª Marcha/Parada do
Orgulho em Montréal. A primeira Marcha do Orgulho
em Montréal contou com a presença de apenas 52
participantes.

Informação Geral

Montréal, Quebec e o Canadá no seu
conjunto têm impressionantes registos
de avanços sociais e legais nos direitos
humanos LGBTQ+

Multicultural e
multilíngue
Montréal é uma cidade onde o inglês, francês e
muitas outras línguas são faladas com naturalidade,
onde a diversidade é considerada uma mais-valia, e
onde a aceitação de diferentes culturas, contextos,
orientações e géneros fazem parte da vida diária.

Sinergia
Um dos principais pontos do sucesso
do Montréal tem sido a estreita
ligação que tem sido conseguida entre governos, a
indústria local do turismo assim como as comunidades
empresariais tradicionais de LGBTQ+. Montréal
incentiva uma comunidade local dinâmica de
associações profissionais LGBTQ+, grupos profissionais
e grupos de defesa social dedicados à igualdade social
e legal, equidade no local de trabalho e à criação de
oportunidades sociais e económicas para membros das
comunidades LGBTQ+ e a sociedade como um todo.

Orçamentos confirmados
Temos o prazer de confirmar que os
três níveis de governo (federal, provincial e municipal)
já assumiram a sua participação financeira para o
WorldPride 2023 em Montréal. Além disso, a grande
parte dos nossos parceiros privados, tais como TD
Bank Group, Casino de Montréal, Tourisme Montréal,
Molson, Québecor and Fugues, por exemplo, estão
muito entusiasmados com o seu apoio à organização
do WorldPride 2023. Cerca de 60% do orçamento de
2023 já está confirmado.

Acessível e sexy
Montréal posiciona-se extremamente bem
na escala de acessibilidade-menos cara que Nova Iorque,
Paris, Boston, Berlim ou Los Angeles. Montréal também
é menos cara do que outras grandes cidades canadianas.
Montréal oferece uma pitada de Europa num peculiar
toque urbano. Da famosa LGBTQ+ Village, com o seu
caleidoscópio de restaurantes, clubes noturnos e lojas, à
histórica Velha Montréal e ao agitado centro da cidade, os
participantes no WorldPride 2023 poderão beneficiar da
mistura ecléctica do estilo de grande cidade à hospitalidade
de pequena cidade de Montréal.
Proposta WorldPride Montréal 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

Informação Geral

Foto: Michel Gagnon

NOVOS ELEMENTOS
Programa de subsídios WorldPride 500

Acessibilidade

Com o nosso desejo de tornar o WorldPride 2023 num evento de escala
internacional que reflita verdadeiramente a realidade das nossas famílias de
todos os continentes, vamos atribuir 1.5 milhões de dólares canadianos (CAD)
em bolsas e solidariedade.

// Intérpretes de LSQ (Língua
Gestual do Quebec) e ASL
(Língua Gestual Americana)
encontrar-se-ão presentes
durante a grande parte dos
nossos eventos: incluindo a
Conferência, os espetáculos e
muitas mais atividades livres.

Estas bolsas serão atribuídas através de um comité de seleção independente,
primeiramente a pessoas que vivem em territórios hostis a comunidades
LGBTQ+, assim como a pessoas que trabalham em pequenas organizações
Pride e/ou cujo orçamento limitado impeça a sua participação.
Todas as pessoas terão a oportunidade de participar nesta edição do
WorldPride que vai destacar todas as realidades ao dar voz a todas as pessoas,
tornando a edição de 2023 num evento verdadeiramente global.

// Uma área acessível a cadeiras
de rodas para pessoas com
deficiências em frente aos palcos
// Casas de banho acessíveis em
todos os locais do festival
// Área acessível de chegadas e partidas de táxi no Parc des Faubourgs
// Duas áreas acessíveis a cadeiras de rodas no percurso da Parada
// Um balcão de informação para saber mais sobre tópicos relacionados com
interseccionalidade, deficiência e QTBIPOC
// Três espaços seguros: jovens, QTBIPOC e dois-espíritos
// Um programa oferecido em inglês, francês, espanhol e muitas outras línguas

WorldPride Park

// Painéis sobre neurodiversidade

Foto: Eva Blue

// Dia das crianças
Um belo parque com 72 árvores a
representar aqueles países que
sofrem devido a leis homofóbicas
e transfóbicas. Uma magnífica
obra de arte, que simboliza a nossa
esperança para um mundo melhor,
vai destacar-se orgulhosamente no
centro do parque.

// Serviço de babysitting sem custos no nosso local principal
// Acesso a emprego para pessoas idosas e pessoas com deficiências

Um festival verde

// Uma programação feita em colaboração com organizações femininistas e de
diversidade Temas principais: inclusão, diversidade, representação

Proposta WorldPride Montréal 2023
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CARTAS DE RECOMENDAÇÃO
Governo do Canadá

Governo do Quebec
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
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année,
le
festival
Fierté
Montréal
témoigne
d’un
climat
social
ouvert
et
accueillant,
offrant
les
conditions
in
which
to
flourish,
regardless
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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
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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
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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
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Le World for
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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

Turismo de 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
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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
et la probité de
Fierté Montréal
intimement liés au succès de nos lien.
Câmara
de Comércio
LGBT
do sont
Quebec

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

SDC du Village (Associação Comercial da Village)

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,
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2023 WorldPride event.
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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
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l’expertise pertinente
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Should
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anythat
questions,
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regionsyou
of the
world
remain please
hostile feel
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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
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support oftothe
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thehereby
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actions despite the risks involved, we
by the Montréal Pride Festivalbelieve
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The Montréal Gay Village is one involve
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in the process
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andPride
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by society.
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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
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a gay old
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Its main
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Montréal
Pride
Festival,
we are committed to support this
the only Pride organization committed
to such
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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
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