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Explore a nova ligação inter-regional do Trilho Recreativo Etobicoke Creek 

(Etobicoke Creek Recreational Trail)! 

BRAMPTON, ON (6 de julho de 2021) – A ligação inter-regional há muito aguardada do Trilho 
Recreativo Etobicoke Creek (Etobicoke Creek Recreational Trail) de Brampton, para Mississauga e 
Caledon, está agora concluída. Agora os utilizadores podem passear a pé, caminhar, ou andar de 
bicicleta continuamente entre as três comunidades. 

A nova ligação inter-regional com dois quilómetros preenche uma lacuna crucial no trilho entre 
Brampton e Mississauga, permitindo a passagem segura sob a via rápida 407 (Highway 407) e a via 
rápida 410 (Highway 410), desde a entrada do Trilho Kennedy Road (Kennedy Road Trail) até aos 
limites da cidade. Disponibiliza uma via de transporte ativo contínua e não rodoviária que liga Lake 
Ontario e o Trilho Waterfront (Waterfront Trail) ao Trilho Greenbelt (Greenbelt Trail) em Caledon. 

Em Brampton, o trilho atravessa o centro da baixa, dando acesso a uma vasta gama de atividades culturais 
e sazonais. O Trilho Recreativo Etobicoke Creek (Etobicoke Creek Recreational Trail) completo estende-se 
aproximadamente por 34,5 quilómetros, ao longo da Bacia Hidrográfica Etobicoke Mimico (Etobicoke 
Mimico Watershed) e por paisagens naturais e urbanas. A TRCA e a Cidade procederam à plantação de 
mais de 4000 árvores e 14000 arbustos ao longo de Kennedy Valley para reforçar as vantagens ambientais 
do trilho.  

Esta iniciativa resultou de um esforço coletivo entre a Cidade de Brampton, a Autoridade de Conservação 
de Toronto e Região (TRCA) (Toronto and Region Conservation Authority), a Região de Peel (Region of 
Peel), a Vila de Caledon (Town of Caledon), a Cidade de Mississauga (City of Mississauga), e o Ministério 
dos Transportes (Ministry of Transportation). 

A ligação apoia o Plano Diretor do Transporte Ativo (Active Transportation Master Plan) da Cidade, que visa 
implementar uma rede de ciclovias e pedonal em toda a cidade, ligando os municípios vizinhos para 
permitir modos de viajar não-motorizados, mais seguros e práticos. Além disso, visa disponibilizar ciclovias 
seguras, apelativas e bem articuladas. Para saber mais sobre o Plano Diretor do Transporte Ativo (Active 
Transportation Master Plan) da Cidade, visite www.brampton.ca/atp 

Três quilómetros do Trilho Recreativo Etobicoke Creek (Etobicoke Creek Recreational Trail) são 
patrocinados pela Coke Canada Bottling, começando na entrada do trilho Kennedy Road e terminando nos 
limites da cidade. Trata-se do primeiro patrocinador empresarial da Cidade de um trilho recreativo em 
Brampton e participará na manutenção contínua do trilho. Saiba mais sobre oportunidades de parceria em 
www.brampton.ca/sponsorship. 

Citações  

«Tenho o prazer de anunciar a conclusão da ligação do Trilho Recreativo Etobicoke Creek (Etobicoke 
Creek Recreational Trail). Brampton é uma Cidade Verde (Green City) e uma Cidade Saudável e 
Segura (Healthy and Safe City), e estamos empenhados em tornarmo-nos numa comunidade favorável 
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às bicicletas e aos passeios/caminhadas. Incentivo todos a manterem-se ativos e a explorarem o trilho. 
Agradeço aos nossos parceiros e patrocinador!» 

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

«Enquanto entusiasta do ciclismo, estou entusiasmada com a nova ligação inter-regional do trilho 
Etobicoke Creek, que oferece uma via de transporte ativo, contínua e segura entre várias 
comunidades. Incentivo todos a desfrutarem da bela paisagem dos trilhos de Brampton – seja de 
bicicleta, a caminhar, ou a passear a pé.» 

- Rowena Santos, Conselheira Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5; Presidente 
(Chair), Serviços Comunitários (Community Services), Cidade de Brampton 

«Estamos orgulhosos da colaboração com os nossos parceiros para concretizar a ligação Etobicoke 
Creek e apoiar o transporte ativo em Brampton. É extremamente importante que as pessoas saiam e 
desfrutem dos nossos parques e trilhos, e o Trilho Etobicoke Creek (Etobicoke Creek Trail) é 
deslumbrante!» 

- Charmaine Williams, Conselheiro Municipal (City Councillor), Distritos (Wards) 7 e 8; Vice-Presidente 
(Vice-Chair), Serviços Comunitários (Community Services), Cidade de Brampton 

«Os funcionários municipais estão empenhados em melhorar as oportunidades de transporte ativo em 
Brampton. Agradecemos aos nossos parceiros comunitários e ao nosso primeiro patrocinador 
empresarial do trilho, a Coke Canada Bottling. Convido todas as pessoas a visitarem o trilho, e a 
saberem mais sobre as oportunidades de patrocínio em Brampton.» 

- David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), Cidade de Brampton 

«A TRCA tem o prazer de celebrar a conclusão de uma ligação de dois quilómetros no Trilho 
Recreativo Etobicoke Creek (Etobicoke Creek Recreational Trail) entre Brampton e Mississauga. Este 
novo trilho recentemente criado liga as comunidades de Brampton, Mississauga e Caledon e oferece 
uma ligação de trilhos não rodoviária que vai desde o Trail Waterfront (Waterfront Trail) em Lake 
Ontario até ao Trilho Greenbelt (Greenbelt Trail) em Caledon. Contribuirá para conectar os residentes 
com a natureza e entre si, e oferecer oportunidades às comunidades em matéria de recreação, 
transporte ativo e uma vida saudável.» 

- Jennifer Innis, Presidente (Chair), Conselho de Administração da TRCA (TRCA Board of Directors) 

«Este ano celebramos 20 anos como Engarrafador Local de Brampton e estamos empenhados em 
ajudar a criar um futuro melhor para a comunidade. Estamos entusiasmados que o trilho passe mesmo 
pelas nossas instalações permitindo que todos os nossos 1300 funcionários locais da Coke Canada, 
que produzem, distribuem, comercializam e vendem com orgulho as bebidas mais apreciadas do 
Canadá aqui em Brampton, saiam e desfrutem dele.» 

- Brandan Noonan, Diretor-Geral de Brampton (Brampton General Manager), Coke Canada Bottling 

 
-30- 

 



 

 

Atualmente uma das cidades com o crescimento mais rápido do Canadá, Brampton acolhe mais de 700 000 pessoas 
e 75 000 empresas. As pessoas estão no centro de tudo o que fazemos. Somos motivados pelas nossas comunidades 
diversificadas, atraímos o investimento e iniciamos uma viagem que nos incentiva a liderar uma inovação tecnológica e 
ambiental. Estabelecemos parcerias em prol do progresso para construir uma cidade saudável, que seja segura, sustentável 
e próspera. Fique em contacto connosco no Twitter, Facebook, e Instagram. Saiba mais em www.brampton.ca. 

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