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Eventos
Junho
Junho é o Mês da Recreação
1 a 30 de Junho, Verifique junto do 
seu Centro Recreativo quais são as 
atividades

Festa da Primavera 
(Springfest)
3 de Junho, das 12:00 às 15:00, 
Knightsbridge 
10 de Junho, das 12:00 às 15:00, 
Centro Recreativo Sénior Flower City

CeleBRAMPTON
Sábado, 11 de Junho, das 11:00 às 16:00 
Baixa de Brampton

Mercado de Produtores 
de Brampton
Baixa de Brampton (Sábados) 
18 de Junho a 8 de Outubro,  
das 7:00 às 13:00
Main Street e Queen Street

Mount Pleasant Village  
(Quintas-feiras) 
23 de Junho a 6 de Outubro, das 
16:00 às 20:00 
(até às 19:00 a partir de 8 de Setembro) 
Village Square em Mount Pleasant

Julho
Celebração do Dia do Canadá
Sexta-feira, 1 de Julho,  
das 12:00 às 22:00 
Chinguacousy Park

Campos de Verão
4 Julho a 2 de Setembro

Agosto
Casa Aberta aos Séniores
8 de Agosto, das 12:00 às 15:00 
Centro Recreativo Sénior Flower City 

Jogos Canadá 55+
16 a 19 de Agosto, Várias localizações

Veja as reuniões do Conselho Municipal às quartas-feiras, pelas 9:30, em direto no canal Rogers Cable. 
Visite Brampton.ca ou rogerstv.com

Grant Gibson
Conselheiro Regional
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Elaine Moore
Conselheira Regional
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A Nova Edição da Newsletter dos Distritos 1 e 5

Mudámos o formato desta newsletter, em relação aos anos anteriores, 
mas continuaremos a trazer-lhe as notícias e informações que refletem 
as mudanças em curso na nossa área, tão diversa e dinâmica.

Há tanto para celebrar na nossa parte de Brampton – os Distritos 1 e 
5 continuam a ser um destino no que toca a negócios e crescimento 
industrial, como se verifica com a expansão do Centro de Distribuição 
da GAP na Williams Parkway, e pelos novos negócios que abrem no 
coração da Baixa, tais como a Nova Grill & Bakery, e o Booster Juice, na 
esquina entre Mississauga Road e Williams Parkway.

Existem muitas atividades entusiasmantes planeadas para os meses de 
verão. Assim, tome um momento e veja a secção dos próximos eventos, 
no verso desta newsletter, e use-a como um guia precioso para as suas 
atividades em família.

Como sempre, encorajamo-lo a que nos dê as suas opiniões e comentários 
– por favor, entre em contacto e ligue-se a nós seja por e-mail ou pelas 
redes sociais. Os Distritos 1 e 5 estão no Twitter em @BramWards_1and5 
e no Facebook em Wards 1 & 5 City of Brampton.

Mercado de Produtores em Mount Pleasant

Ás quintas-feiras, de 23 de Junho a 6 de Outubro, faça chuva ou faça 
sol, a Village Square em Mount Pleasant irá ser transformada num 
Mercado de Produtores com mais de 20 vendedores que comercia-
lizarão as suas produções, artesanato, padaria e pastelaria, e outros 
produtos artesanais. A temporada do mercado será uma experiência 
divertida para toda a família, com entretenimento e atividades, além do 
mercado de artistas com artesãos locais e vendedores de artesanato.

Assegure-se de espreitar em Brampton.ca para obter detalhes adicionais 
sobre o evento à medida que a temporada do mercado se aproxima!

Os regulamentos 
de fogo-de-artíficio 
da Cidade estão a 
ser revistos. Visite 
Brampton.ca ou siga 
a Cidade no Twitter 
para atualizações.

Garden Square –  
Diversão de Verão
2016 irá oferecer uma variedade de espetáculos 
ao vivo e atividades no grande ecrã. Noites de 
cinema populares às quintas e sábados. As Noites 
de Vibrações Jovens incluem mini-golfe e justas 
de gladiadores. O entretenimento à hora de 
almoço será providenciado por um DJ local, que 
passará músicas do Top 40. Os fãs do desporto 
poderão assistir a uma variedade de jogos no 
ecrã gigante. Tenha atenção aos espetáculos 
das Luzes da Ribalta para Artistas nas noites de 
sexta-feira e ao Mercado de Artistas durante o 
Mercado de Produtores aos sábados.
Para mais informações:  
Brampton.ca/gardensquare 
downtownbramptonbia.ca/

Grant Gibson
905.874.2605
grant.gibson@brampton.ca

Elaine Moore
905.874.2601
elaine.moore@brampton.ca

Assistentes de Distrito Eleitoral
Dani Jandu
905.874.5946
dani.jandu@brampton.ca

Cindy Tate
905.874.3619
cindy.tate@brampton.ca

 @BramWards_1and5  Wards 1 & 5, City of Brampton

Programação Sénior

O Centro Recreativo Sénior Flower City, no 8870 da McLaughlin Road, a sul de Queen Street, 
oferece uma grande variedade de programas para ajudar os adultos com mais de 55 anos 
a manter vidas ativas e saudáveis. Fique em forma com aulas de fitness, disfrute de serviços 
de cabeleireiro mais baratos, aprenda uma nova habilidade, ou faça novos amigos num 
passeio. Existem vários programas, quer com registro prévio ou bastando aparecer, também 
disponíveis no Centro Comunitário e de Cidadãos Séniores de Knightsbridge, no 1A de 
Knightsbridge Rd.

Os séniores são sempre bem-vindos a registar-se em qualquer programa para Adultos da 
Cidade, oferecidos pelos centros recreativos por toda a cidade. Nunca é demasiado tarde 
para aprender a patinar ou nadar, divertir-se e manter-se em forma com programas de 
dança, desporto ou fitness, ou preparar-se para uma viagem ao aprender um novo idioma. 
Para informações sobre os programas recreativos de Brampton, levante uma cópia do Guia 
Recreativo e Cultural da Cidade, do Guia de Atividades +55, ou visite Brampton.ca.

Passeio Ribeirinho da Baixa

A estratégia de Revitalização de Etobicoke Creek na Baixa é uma das principais prioridades 
deste Conselho. O seu objetivo é encontrar uma solução de longo prazo para os problemas 
de enchentes no centro da baixa, que por sua ver irá ajudar ao potencial de desenvolvi-
mento desta área.

A visão a longo prazo é eliminar o risco de cheias, remover os constrangimentos ao desen-
volvimento e criar uma área urbana revitalizada. Esta visão inclui um passeio ribeirinho, 
que irá reconfigurar o canal da ribeira para criar um espaço interessante e convidativo na 
baixa, com ligações para pedestres e bicicletas. Melhoramentos ambientais, arte urbana, 
orientação e desenvolvimento de oportunidades – tudo isto está a ser discutido como parte 
desta visão a longo prazo para melhorar o caráter desta área.

Este projecto está ainda numa fase muito inicial. A equipa da Cidade está a trabalhar com 
parceiros em vários estudos técnicos de exequibilidade. Serão divulgadas atualizações à 
medida que a estratégia progredir. Para mais informações, visite a secção Planeamento e 
Desenvolvimento (Planning and Development) em Brampton.ca.



Mensagem da Presidente

Brampton é uma das cidades no Canadá mais diversas e em mais rápido desenvolvimento e mais de 600,000 pessoas 
têm orgulho em chamar-lhe lar. 
Os meus colegas do Conselho, bem como toda a equipa da Cidade de Brampton, estão focados em construir e manter 
uma cidade habitável, ativa, vibrante e saudável.

A visão do seu Conselho para Brampton é a de uma cidade ligada, que seja inovadora, inclusiva e audaz. Como 
equipa, todos trabalhamos juntos para levar a cidade mais adiante através das nossas prioridades estratégicas de: Boa 
Governação, Crescimento Inteligente, Movimentar e Ligar, e Comunidades Fortes.

Acredito que um forte envolvimento da comunidade é a pedra basilar da construção de uma cidade que vá de encontro 
às necessidades de um lugar jovem, bem educado e diverso, que está no limiar de muitas coisas grandes. Desde que ocupou o cargo, este Conselho 
tem estado comprometido a comunicar-se e ligar-se convosco – os nossos residentes – em muitos assuntos importantes de Brampton. Durante 
os próximos anos, a Cidade irá aproximar-se de vós acerca de muitos assuntos importantes de construção, como: O Plano Diretor de Parques e 
Recreação, envolvimento jovem, o Plano Oficial da Cidade, e claro, os nossos Orçamentos.

Todos nós no Conselho estamos expectantes por ouvir a vossa opinião, e trabalhar em conjunto para construir uma Brampton melhor.

Diversões na Água

Mantenha-se fresco durante este verão num dos divertidos jogos de 
água na sua vizinhança.

Os centros recreativos de Chris Gibson (na imagem) e Century Garden 
têm excelentes jogos de àgua para a diversão dos mais novos. Para 
uma lista completa dos jogos de água e piscinas infantis de Brampton, 
visite Brampton.ca.

Tem ideias para o Orçamento 2017?

A Cidade de Brampton começou a desenvolver o Orçamento 2017. Isto 
inclui a decisão sobre quanto dinheiro a Cidade vai necessitar para 
manter os atuais níveis de serviço e satisfazer futuras necessidades 
de infraestruturas. O Orçamento 2017 decidirá quanto será o imposto 
de propriedade, e como será gasto. Os residentes são encorajados a 
manter-se informados e a envolver-se no processo. Haverão muitas 
oportunidades para que os residentes deem a sua opinião. Visite 
Brampton.ca/budget para mais detalhes.

Obrigado Vizinho!

Guia para os Regulamentos da Cidade
Os regulamentos ajudam a manter a qualidade de vida dos nossos 
residentes – e todos os Bramptonianos têm um papel a desempenhar 
para elevar estes padrões. Saber e seguir os nossos regulamentos ajuda 
a todos a manter os espaços públicos e a vizinhança limpos e seguros.

Já pensou sobre quais são as regras de estacionamento na rua em 
frente de sua casa? Está a ponderar remodelar a sua casa e não sabe 
que licenças são necessárias? Preocupado em atingir os padrões de 
manutenção do quintal da propriedade que arrendou?

Encontre todas estas informações e mais no Serviço de Fiscalização e 
Regulamentos no novo e atualizado guia online “Obrigado Vizinho” 
(“Thanks Neighbour”) em Brampton.ca/bylaws.

Os serviços de polícia, ambulâncias ou 
bombeiros conseguem encontrar o seu 
número de porta?

Um número de porta fácil de ler pode poupar tempo precioso em caso 
de emergência. Saia à rua e olhe para a sua casa. Consegue ver o 
número completo com clareza? Seria capaz de vê-lo a meio da noite?

Os Serviços de Bombeiros e Emergência de Brampton dão-lhe as 
seguintes dicas para assegurar-se de que a sua casa pode ser facilmente 
localizada por veículos de emergência:

• Assegure-se que os números têm pelo menos 10.2 cm de altura.
• Números gravados em pedra não são visíveis a partir da estrada. 

Tente manter os números de uma cor diferente do fundo 
onde estão.

• Retire quaisquer arbustos ou galhos que possam bloquear o seu 
número de porta

• Se vive numa casa recente que ainda tem número de lote, 
substitua-o pelo número de porta (de polícia) permanente.

• Ilumine o seu número de porta para uma maior visibilidade

Que comecem os Jogos!

Jogos Canadá 55+ 2016
De 16 a 19 de Agosto, os Jogos Canadá +55 irão 
trazer mais de 2000 atletas, treinadores e oficiais a 

Brampton, para participar numa variedade de eventos. Serão jogados mais de 
22 desportos em centros comunitários e sítios de recreação, incluindo o histórico 
Chinguacousy Park, o Centro Comunitário Cassie Campbell, e no moderníssimo 
Centro Recreativo de Gore Meadows. Os eventos especiais incluem a Cerimónia 
de Abertura no Centro Powerade, entretenimento ao vivo na Garden Square, na 
Baixa de Brampton, e um concerto em Gage Park.

Visite c55plusgames2016.ca para horários, locais de desporto e mais.

Adote, Acolha, Doe

O Abrigo Animal de Brampton tem muitos animais 
que estão à procura de um lar que os ame para 
sempre. Há três maneiras principais em que 
pode ajudar:

Adote
Visite o abrigo e encontre um novo amigo!

As taxas de adoção incluem:

• Vacinas
• Identificação por Microchip 
• Licença/Registo Vitalício
• Desparasitação interna
• Um vale para um exame veterinário gratuito
• Seis semanas de seguro de animais gratuito
• Vale para esterilização/castração

Doe
O Fundo HOPE (Helping Orphaned Pets in Emergencies – Ajuda aos 
Animais Orfãos em Emergência) ajuda a reabilitar animais lesionados 
ou doentes, para que possam ser adotados por famílias amorosas. 
Durantes os últimos 15 anos, ajudou centenas de animais que 
precisavam de raios-x, medicação, cirurgias e outros tratamentos. Conta 
apenas com donativos públicos.

Acolha
O programa de acolhimento do Abrigo Animal providencia casas 
temporárias para cães e gatos que não estão ainda prontos para ser 
adotados – podem estar lesionados, doentes, ou apenas ser muito 
jovens. Ajude a dar uma segunda chance a um animal.

Visite brampton.ca/animalservices para saber os horários de 
adoções e ver que animais estão atualmente disponíveis. 

Faça do seu Casamento um Evento Histórico
Os casais que procuram um casamento simples, não religioso, 
podem marcar uma cerimónia civil junto da Cidade de Brampton. 
As cerimónias têm lugar em Alderlea – um icónico edifício histórico 
localizado no coração da baixa de Brampton. Antes de se casar no 
Ontário, deve obter uma licença de matrimónio. Saiba mais sobre os 
requesitos e formalidades de tempo em Brampton.ca, em City Hall > 
Marriage Services (Paços do Concelho > Serviços de Casamento).

Registos de Ofertas e Lobistas
Os Registos de Ofertas e Lobistas já estão em vigor, aumentando a transpa-
rência e responsabilização nos Paços do Concelho. Qualquer indivíduo ou 
organização que esteja a fazer lobby junto de um membro do Conselho ou 
da equipa deve registar-se junto da Cidade, e todas as atividades de lobby 
serão tornadas públicas. Declarações de ofertas (de valor igual ou superior 
a $50) recebidas pelo Conselho ou equipa serão publicadas quatro vezes 
ao ano (Abril, Junho, Setembro e Dezembro) em brampton.ca.

Proteja o seu animal – 
invista na sua ID
Ninguém está à espera que o seu animal 
desapareça, mas isto acontece frequen-
temente. A maioria dos animais de rua 
que acabam no abrigo animal vêm sem 
nenhuma forma de identificação que os 
ajude a reencontrar os seus donos. 
O licenciamento é a melhor maneira de 
assegurar que os animais voltam para 
casa em segurança, porque lhes dá identi-
ficações municipais e a oportunidade de 
ter um microchip implantado.
Todos os cães em Brampton têm de ter uma 
licença; todos os gatos têm de ser registados. 
Compre a sua agora – é um pequeno preço 
para proteger o seu melhor amigo.

A Conselheira Moore adotou Snow em 2015 
no Abrigo Animal de Brampton.

Precisam-se 600 Voluntários!
Torne-se um embaixador da sua cidade, e voluntarie-se para 
ser parte dos Jogos Canadá +55. Com uma grande variedade 
de funções disponíveis (especialista em desporto, serviços de 
alimentação, hospitalidade e voluntários gerais dos Jogos), 
temos algo para todas as apetências, interesses e habilidades

Benefícios do voluntariado:

• Ligue-se – divirta-se, conheça novas pessoas e seja parte 
de uma equipa

• Aprenda e desenvolva novas habilidades
• Obtenha experiência no terreno enquanto cumpre as 40 

horas de serviço comunitário necessárias para concluir o 
ensino secundário

Visite c55plusgames2016.ca para informações e para 
se registar.
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Visite c55plusgames2016.ca para informações e para 
se registar.
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Eventos
Junho
Junho é o Mês da Recreação
1 a 30 de Junho, Verifique junto do 
seu Centro Recreativo quais são as 
atividades

Festa da Primavera 
(Springfest)
3 de Junho, das 12:00 às 15:00, 
Knightsbridge 
10 de Junho, das 12:00 às 15:00, 
Centro Recreativo Sénior Flower City

CeleBRAMPTON
Sábado, 11 de Junho, das 11:00 às 16:00 
Baixa de Brampton

Mercado de Produtores 
de Brampton
Baixa de Brampton (Sábados) 
18 de Junho a 8 de Outubro,  
das 7:00 às 13:00
Main Street e Queen Street

Mount Pleasant Village  
(Quintas-feiras) 
23 de Junho a 6 de Outubro, das 
16:00 às 20:00 
(até às 19:00 a partir de 8 de Setembro) 
Village Square em Mount Pleasant

Julho
Celebração do Dia do Canadá
Sexta-feira, 1 de Julho,  
das 12:00 às 22:00 
Chinguacousy Park

Campos de Verão
4 Julho a 2 de Setembro

Agosto
Casa Aberta aos Séniores
8 de Agosto, das 12:00 às 15:00 
Centro Recreativo Sénior Flower City 

Jogos Canadá 55+
16 a 19 de Agosto, Várias localizações

Veja as reuniões do Conselho Municipal às quartas-feiras, pelas 9:30, em direto no canal Rogers Cable. 
Visite Brampton.ca ou rogerstv.com

Grant Gibson
Conselheiro Regional

DISTRITOS 1 e 5

Elaine Moore
Conselheira Regional
DISTRITOS 1 e 5

A Nova Edição da Newsletter dos Distritos 1 e 5

Mudámos o formato desta newsletter, em relação aos anos anteriores, 
mas continuaremos a trazer-lhe as notícias e informações que refletem 
as mudanças em curso na nossa área, tão diversa e dinâmica.

Há tanto para celebrar na nossa parte de Brampton – os Distritos 1 e 
5 continuam a ser um destino no que toca a negócios e crescimento 
industrial, como se verifica com a expansão do Centro de Distribuição 
da GAP na Williams Parkway, e pelos novos negócios que abrem no 
coração da Baixa, tais como a Nova Grill & Bakery, e o Booster Juice, na 
esquina entre Mississauga Road e Williams Parkway.

Existem muitas atividades entusiasmantes planeadas para os meses de 
verão. Assim, tome um momento e veja a secção dos próximos eventos, 
no verso desta newsletter, e use-a como um guia precioso para as suas 
atividades em família.

Como sempre, encorajamo-lo a que nos dê as suas opiniões e comentários 
– por favor, entre em contacto e ligue-se a nós seja por e-mail ou pelas 
redes sociais. Os Distritos 1 e 5 estão no Twitter em @BramWards_1and5 
e no Facebook em Wards 1 & 5 City of Brampton.

Mercado de Produtores em Mount Pleasant

Ás quintas-feiras, de 23 de Junho a 6 de Outubro, faça chuva ou faça 
sol, a Village Square em Mount Pleasant irá ser transformada num 
Mercado de Produtores com mais de 20 vendedores que comercia-
lizarão as suas produções, artesanato, padaria e pastelaria, e outros 
produtos artesanais. A temporada do mercado será uma experiência 
divertida para toda a família, com entretenimento e atividades, além do 
mercado de artistas com artesãos locais e vendedores de artesanato.

Assegure-se de espreitar em Brampton.ca para obter detalhes adicionais 
sobre o evento à medida que a temporada do mercado se aproxima!

Os regulamentos 
de fogo-de-artíficio 
da Cidade estão a 
ser revistos. Visite 
Brampton.ca ou siga 
a Cidade no Twitter 
para atualizações.

Garden Square –  
Diversão de Verão
2016 irá oferecer uma variedade de espetáculos 
ao vivo e atividades no grande ecrã. Noites de 
cinema populares às quintas e sábados. As Noites 
de Vibrações Jovens incluem mini-golfe e justas 
de gladiadores. O entretenimento à hora de 
almoço será providenciado por um DJ local, que 
passará músicas do Top 40. Os fãs do desporto 
poderão assistir a uma variedade de jogos no 
ecrã gigante. Tenha atenção aos espetáculos 
das Luzes da Ribalta para Artistas nas noites de 
sexta-feira e ao Mercado de Artistas durante o 
Mercado de Produtores aos sábados.
Para mais informações:  
Brampton.ca/gardensquare 
downtownbramptonbia.ca/

Grant Gibson
905.874.2605
grant.gibson@brampton.ca

Elaine Moore
905.874.2601
elaine.moore@brampton.ca

Assistentes de Distrito Eleitoral
Dani Jandu
905.874.5946
dani.jandu@brampton.ca

Cindy Tate
905.874.3619
cindy.tate@brampton.ca

 @BramWards_1and5  Wards 1 & 5, City of Brampton

Programação Sénior

O Centro Recreativo Sénior Flower City, no 8870 da McLaughlin Road, a sul de Queen Street, 
oferece uma grande variedade de programas para ajudar os adultos com mais de 55 anos 
a manter vidas ativas e saudáveis. Fique em forma com aulas de fitness, disfrute de serviços 
de cabeleireiro mais baratos, aprenda uma nova habilidade, ou faça novos amigos num 
passeio. Existem vários programas, quer com registro prévio ou bastando aparecer, também 
disponíveis no Centro Comunitário e de Cidadãos Séniores de Knightsbridge, no 1A de 
Knightsbridge Rd.

Os séniores são sempre bem-vindos a registar-se em qualquer programa para Adultos da 
Cidade, oferecidos pelos centros recreativos por toda a cidade. Nunca é demasiado tarde 
para aprender a patinar ou nadar, divertir-se e manter-se em forma com programas de 
dança, desporto ou fitness, ou preparar-se para uma viagem ao aprender um novo idioma. 
Para informações sobre os programas recreativos de Brampton, levante uma cópia do Guia 
Recreativo e Cultural da Cidade, do Guia de Atividades +55, ou visite Brampton.ca.

Passeio Ribeirinho da Baixa

A estratégia de Revitalização de Etobicoke Creek na Baixa é uma das principais prioridades 
deste Conselho. O seu objetivo é encontrar uma solução de longo prazo para os problemas 
de enchentes no centro da baixa, que por sua ver irá ajudar ao potencial de desenvolvi-
mento desta área.

A visão a longo prazo é eliminar o risco de cheias, remover os constrangimentos ao desen-
volvimento e criar uma área urbana revitalizada. Esta visão inclui um passeio ribeirinho, 
que irá reconfigurar o canal da ribeira para criar um espaço interessante e convidativo na 
baixa, com ligações para pedestres e bicicletas. Melhoramentos ambientais, arte urbana, 
orientação e desenvolvimento de oportunidades – tudo isto está a ser discutido como parte 
desta visão a longo prazo para melhorar o caráter desta área.

Este projecto está ainda numa fase muito inicial. A equipa da Cidade está a trabalhar com 
parceiros em vários estudos técnicos de exequibilidade. Serão divulgadas atualizações à 
medida que a estratégia progredir. Para mais informações, visite a secção Planeamento e 
Desenvolvimento (Planning and Development) em Brampton.ca.


