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A Cidade de Brampton procede à abertura dos campos de ténis e pickleball 

exteriores e o Campo de Golfe Peel Village (Peel Village Golf Course) a 
partir de 19 e 22 de maio 

 
BRAMPTON, ON (15 de maio de 2020) – Na sequência da declaração do governo de Ontário 
relativamente à reabertura de algumas amenidades recreativas, a Cidade de Brampton vai reabrir os 
seus campos de ténis exteriores e campos de pickleball na terça-feira, 19 de maio, e o Campo de 
Golfe Peel Village (Peel Village Golf Course) na sexta, feira, 22 de maio. A implementação de medidas 
de distanciamento físico e de higiene visam assegurar a saúde e a segurança de todos os visitantes e 
funcionários da Cidade. 
 
Campos de ténis e pickleball exteriores 
 
A Cidade procede à reabertura dos seus 21 campos de ténis e sete campos de pickleball na terça-
feira, 19 de maio. Estes campos estarão abertos de segunda a domingo. Antes das 11:00, os campos 
estão disponíveis exclusivamente para os seniores. 
 
De acordo com as medidas de distanciamento físico, não serão permitidos mais do que dois jogadores 
de cada vez num campo, um de cada lado da rede. Os jogadores devem permanecer sempre a uma 
distância de dois metros (seis pés) entre si. Os que não respeitarem o distanciamento físico serão 
convidados a sair. 
 
As seguintes regras existem para assegurar a saúde e a segurança de todos: 

• Os campos estão disponíveis com base na ordem de chegada e a partida terá a duração 
limitada de 60 minutos quando outras pessoas estiverem à espera  

• Não partilhar raquetes ou outro equipamento 

• As bolas serão claramente marcadas para evitar que outros peguem nelas por engano 

• De momento, os lavabos exteriores não estão disponíveis (onde existam amenidades) 

• Não são permitidos espectadores 
 

Para encontrar um campo de ténis ou pickleball, visite www.brampton.ca/parks. Para comunicar um 
problema, ligue 311. 
 
Campo de Golfe Peel Village (Peel Village Golf Course) 
 
A Cidade de Brampton procede à reabertura do Campo de Golfe Peel Village (Peel Village Golf 
Course), localizado em 29A Hartford Trail, na sexta-feira, 22 de maio. O campo estará aberto 
diariamente das 7:00 às 18:00, se as condições atmosféricas assim o permitirem. Os seniores podem 
frequentar o Clube entre 7:00 e as 11:00. 
 
De acordo com as medidas de distanciamento físico, os jogadores devem permanecer sempre a uma 
distância de dois metros (seis pés) entre si. Os que não respeitarem o distanciamento físico serão 
convidados a sair.  

http://www.brampton.ca/parks


 

 

 
A Cidade está a tomar precauções para assegurar a saúde e a segurança de todos no campo de golfe, 
incluindo: 

• Providenciar postos de lavagem das mãos e antisséptico de mãos ao longo do campo 

• Instalar autocolantes e sinalética direcional destinada aos golfistas para garantir uma circulação 
segura à volta do parque de estacionamento e do Clube (Clubhouse) 

• Limitar dois jogadores por tee time e um jogador por carrinho para transportar os tacos de golfe  

• Aumentar os intervalos entre os tempos de pausa no tee para 20 minutos 

• Implementar o reforço e a frequência da limpeza das amenidades, incluindo um programa de 
desinfeção dos carrinhos para transportar tacos de golfe e das casas de banho 

• Retirar os ancinhos para bunkers e elevar os buracos de golfe para assegurar uma «partida 
sem contacto»  

• Introduzir medidas de segurança no campo para prevenir a violação dos esforços de 
distanciamento físico da Cidade 

 
Neste momento, o campo de golfe não está a aceitar reservas de grupos, a realizar torneios, nem a 
oferecer programas didáticos. 
 
Solicita-se aos residentes que façam antecipadamente as marcações dos tee times através do número 
905.874.2995 e os pagamentos podem ser feitos no local à chegada. As linhas telefónicas estarão 
disponíveis a partir de terça-feira, 19 de maio, às 13:00. Não serão fornecidos serviços sem marcação. 
Solicita-se aos clientes que não cheguem com uma antecedência superior a 15 minutos em relação à 
marcação do seu tee time e que se dirijam diretamente à área da receção do Clube (Clubhouse). 
Enquanto as restrições estiverem em vigor, estará disponível uma taxa reduzida. O código de 
indumentária está em vigor no campo de golfe. 
 
O Clube (Clubhouse) e o ponto de venda permanecerão encerrados e os alugueres de carrinhos para 
transportar tacos de golfe e as reservas do clube estão temporariamente suspensos até nova ordem. 
Os lavabos exteriores estão disponíveis para os clientes antes e depois da partida de golfe. Neste 
momento, não é possível adquirir alimentos e bebidas, assim os clientes podem trazer a sua própria 
água, bem como bebidas não-alcoólicas. 
 
O Campo de Golfe Peel Village (Peel Village Golf Course) é um campo de golfe público com nove 
buracos, propriedade da Cidade de Brampton que também o explora. Um guia completo para reservar 
um jogo, incluindo detalhes completos sobre as medidas e considerações sobre COVID-19 está 
disponível online em www.brampton.ca/peelvillagegolf. 
 
A Cidade solicita comentários sobre outros planos de reabertura e recuperação 
 
O Grupo de Trabalho de Reabertura e Recuperação do Presidente do Conselho Municipal (Mayor’s 
Reopening and Recovery Working Group) começou a envolver a comunidade para assegurar que a 
reabertura da Cidade satisfaz as necessidades do público e dos funcionários em matéria de serviços e 
segurança. Isto inclui uma série de reuniões com grupos de utilizadores específicos, empresas e 
grupos comunitários. Esta semana, foi realizada uma reunião com grupos desportivos e, na próxima 
semana, realiza-se outra reunião com grupos de seniores. A comunidade de Brampton também é 
convidada a partilhar as suas opiniões, participando num inquérito disponível online aqui (available 
online here) ou a entrar em contacto através do e-mail covid19reopencity@brampton.ca. 
 
Para obter mais informações sobre a resposta da Cidade à COVID-19, visite 
www.brampton.ca/COVID19.    

http://www.brampton.ca/peelvillagegolf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https%3A//letsconnect.brampton.ca/reopening/survey_tools/reopeningsurvey
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https%3A//letsconnect.brampton.ca/reopening/survey_tools/reopeningsurvey
mailto:covid19reopencity@brampton.ca
http://www.brampton.ca/COVID19


 

 

 
Citações 
 
«Uma vez que a Cidade de Brampton disponibiliza serviços adicionais, incluindo o campo de golfe 
pertencente à Cidade, procuramos fazê-lo de forma cuidadosa para colocar a segurança dos 
utilizadores em primeiro lugar. Na qualidade de Cidade Saudável e Segura, apraz-nos ver os 
residentes a manterem um estilo de vida ativo, e estamos a dar os passos necessários para proceder 
à reabertura segura destes serviços com os quais os residentes contam.» 
 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 
  
«Esta semana, o Grupo de Trabalho de Reabertura e Recuperação da Cidade (City’s Reopening and 
Recovery Working Group) ouviu diretamente os grupos desportivos da Cidade e apraz-nos estar a 
responder a essa informação com uma abordagem segura, com vista a proceder à reabertura dos 
campos e do campo de golfe da Cidade. Estamos juntos nisto e continuaremos a seguir os conselhos 
da Saúde Pública (Public Health) à medida que retomamos os serviços municipais e reabrimos a 
nossa Cidade. 

- Martin Medeiros, Conselheiro Regional (Regional Councillor) Distritos (Wards) 3 e 4; Líder 
(Lead), Grupo de Trabalho de Reabertura e Recuperação (Reopening and Recovery Working 
Group) 

 
«A segurança dos serviços e instalações municipais é a principal prioridade da Cidade de Brampton e 
dos nossos funcionários. Continuaremos a dar os passos necessários para garantir que procedemos à 
reabertura dos serviços da Cidade ao público de uma forma responsável e segura.» 
 

- David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), Cidade de Brampton 
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Atualmente uma das cidades com o crescimento mais rápido do Canadá, Brampton acolhe 650 000 pessoas e 70 000 
empresas. As pessoas estão no centro de tudo o que fazemos. Somos motivados pelas nossas comunidades diversificadas, 
atraímos o investimento e iniciamos uma viagem que nos incentiva a liderar uma inovação tecnológica e ambiental. 
Estabelecemos parcerias em prol do progresso para construir uma cidade saudável, que seja segura, sustentável e próspera. 
Fique em contacto connosco no Twitter, Facebook, e Instagram. Saiba mais em www.brampton.ca. 

 
 

 

 
 

CONTACTO DE IMPRENSA 

Monika Duggal 
Coordenadora, Ligação com a Imprensa e a Comunidade 
Comunicação Estratégica  
Cidade de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

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

