
 

 

 
 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 

  

A Cidade de Brampton, o Conselho Escolar do Distrito de Peel (Peel 
District School Board) e a Fundação Jays Care (Jays Care Foundation) 

organizam a grande inauguração do Campo de Beisebol de Sonhos 
Acessível (Dreams Accessible Baseball Diamond) 

Primeiro campo de beisebol (baseball diamond) de Brampton totalmente 
acessível pronto a ser utilizado pela comunidade. 

 

BRAMPTON, ON (29 de abril de 2022) – Hoje, a comunidade reuniu-se para o evento organizado pela 
Cidade de Brampton, pelo Conselho Escolar do Distrito de Peel [Peel District School Board (PDSB)] e 
pela Fundação Jays Care (Jays Care Foundation) alusivo à grande inauguração do campo de beisebol 
acessível Campo de Sonhos (Field Of Dreams Accessible Baseball Diamond) do Conselho Escolar 
Distrital de Peel e da Cidade de Brampton. O campo, que foi concluído em dezembro de 2021, está 
agora pronto para ser utlizado pela comunidade. 



 

 

Em 2020, Brampton foi um dos 12 destinatários do subsídio Campo de Sonhos da Fundação Jays 
Care (Hays Care Foundation Field Of Dreams) no Canadá. O subsídio disponibiliza financiamento para 
conceber, renovar e construir espaços acessíveis para as crianças e os jovens jogarem beisebol, 
manterem-se saudáveis e ativos e desenvolverem competências para a vida. A Cidade de Brampton 
disponibilizou um terço do financiamento para o projeto, o PDSB financiou o outro terço e a Fundação 
Jays Care (Jays Care Foundation) disponibilizou o restante terço do custo através do seu subsídio. 

Sendo o primeiro do género em Brampton, o Campo de Sonhos (Field Of Dreams) é um excelente 
complemento ao espaço verde entre a Escola Secundária Judith Nyman (Judith Nyman Secondary 
School) e a Escola Pública Sénior Williams Parkway (Williams Parkway Senior Public School). 
Localizado em 1305 Williams Pkwy, o campo de beisebol (baseball diamond) fica suficientemente 
perto para que os alunos da Escola Secundária Chinguacousy (Chinguacousy Secondary School) o 
utilizem e possui um acesso fácil à autoestrada 410 (Highway 410), tornando o local prático para todos 
os residentes de Brampton. O projeto é outro grande exemplo de uma parceria pública entre o 
Conselho Escolar do Distrito de Peel (Peel District School Board) e a Cidade de Brampton com vista a 
aumentar o acesso às amenidades recreativas, tanto para os estudantes como para os residentes de 
Brampton e prevê-se que seja bem utilizado pelo Conselho de Peel (Peel Board) e pelas organizações 
comunitárias, tais como a Challenger Baseball e a Special Olympics 

O novo Campo de Sonhos (Field Of Dreams) apresenta características consideráveis de acessibilidade 
e funcionalidade; um campo interior de relva artificial, vias de base modificadas (60’); um campo 
exterior mais pequeno, um monte do lançador modificado sem alteração de nível; área do banco 
acessível aos jogadores; e, vias de acesso ao campo em cimento. O campo exterior é feito de relva 
natural e a pista de aviso é feita de gravilha rígida. 

Uma rampa acessível e lugares de estacionamento foram adicionados ao parque de estacionamento 
do Centro Recreativo Terry Miller (Terry Miller Recreation Centre) para pessoas que utilizam o Campo 
de Sonhos (Field Of Dreams). Outras características do campo de beisebol (baseball diamond) 
incluem: assentos nas arquibancadas para os fãs por trás da base final (home plate); quatro montes de 
lançadores (pitcher mounds) para grupos de utilizadores diferentes; e, uma vedação no campo exterior 
a uma distância de apenas 69 metros (225 feet) da base final. 

Para efetuarem reservas do campo de beisebol Campo de Sonhos (Field Of Dreams baseball 
diamond), os residentes, grupos desportivos e organizações comunitárias que necessitem de 
instalações sem barreiras podem contactar a unidade de aluguer de campos desportivos da Cidade 
pelo 905-874-BOOK (2665) ou enviar um e-mail para facilityrentals@brampton.ca. 

Sobre o Conselho Escolar do Distrito de Peel 

O Conselho Escolar do Distrito de Peel [Peel District School Board (PDSB)] é um conselho diverso em 
termos raciais, culturais e linguísticos que serve mais de 155 000 alunos em 259 escolas em 
Brampton, Caledon e Mississauga. O PDSB é o segundo maior conselho escolar do Canadá, bem 
como o maior empregador da Região de Peel (Peel Region). Saiba mais em www.peelschools.org. 

Sobre a Fundação Jays Care  

A Fundação Jays Care (Jays Care Foundation), o ramo de beneficência da Toronto Blue Jays, utiliza o 

beisebol como ferramenta para ensinar competências para a vida e criar uma mudança social 
duradora para mais de 35 000 crianças e jovens no Canadá. A Jays Care orgulha-se de trabalhar em 
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todas as dez províncias e nos dois territórios que realizam programas comunitários para uniformizar o 
domínio lúdico para crianças que enfrentam barreiras. A organização também investiu mais de 10 

milhões de dólares ($10 million) através do Campo de Sonhos (Field Of Dreams) para apoiar a 
construção ou a renovação de mais de 100 campos de beisebol (diamonds) e espaços recreativos. Em 

2020, a fundação Jays Care atribuiu o prémio Allan H. Selig Award por Excelência Filantrópica 

(Philanthropic Excellence) da MLB, destacando e Compromisso Comunitário Blue Jays (Blue Jays 
Community Commitment), um plano de resposta à COVID-19 no valor de 7,5 milhões de dólares ($7.5 

million) que apoiou as pessoas que foram afetadas excessivamente pela pandemia no Canadá. 

Citações  

«Vamos jogar beisebol Brampton! Temos o prazer de anunciar a abertura oficial do Campo de 
Beisebol Acessível Campo de Sonhos (Field of Dreams Accessible Baseball Diamond) a reservas. 
Agradecemos aos nossos parceiros do Conselho Escolar do Distrito de Peel (Peel District School 
Board) e à Fundação Jays Care (Jays Care Foundation) por fazerem com que o primeiro campo de 
beisebol totalmente acessível de Brampton se tornasse uma realidade.» 

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

«Brampton é uma Cidade Saudável e Segura (Healthy and Safe City) e nós estamos entusiasmados 
por disponibilizar novos espaços e oportunidades para que todos se possam divertir, permanecer 
ativos e jogar. O Campo de Sonhos (Field of Dreams) é um excelente complemento à nossa 
comunidade, em parceria com o Conselho Escolar do Distrito de Peel (Peel District School Board) e a 
Fundação Jays Care (Jays Care Foundation).» 

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

«A Cidade de Brampton, o Conselho Escolar do Distrito de Peel (Peel District School Board) e a 
Fundação Jays Care (Jays Care Foundation) têm o prazer de apresentar o Campo de Sonhos (Field of 
Dreams), um espaço inclusivo onde todos podem jogar. As crianças e os jovens de todo o tipo de 
capacidades, os residentes, grupos desportivos, organizações comunitárias e qualquer pessoa que 
queira passar algum tempo no campo de beisebol (baseball diamond) podem reservar o espaço 
contactando a Recreação de Brampton (Brampton Recreation).» 

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

«A Cidade de Brampton dedica-se a trazer investimentos para a nossa comunidade. O Campo de 
Sonhos (Field of Dreams) é um investimento importante na saúde e no bem-estar da nossa 
comunidade, e nós agradecemos aos nossos parceiros do Conselho Escolar do Distrito de Peel (Peel 
District School Board) e à Fundação Jays Care (Jays Care Foundation).» 

- Paul Morrison, Diretor Administrativo Interino (Interim Chief Administrative Officer), 
Cidade de Brampton 

«O Conselho Escolar do Distrito de Peel (Peel District School Board) e o Campo de Sonhos da Cidade 
de Brampton (City of Brampton Field of Dreams) assinalam um investimento importante que reflete o 
interesse contínuo do Conselho Escolar do Distrito de Peel na construção de ambientes inclusivos que 



 

 

promovam a saúde e o bem-estar. Não estaríamos aqui hoje sem o apoio dos nossos parceiros, da 
Cidade de Brampton e da Fundação Jays Care (Jays Care Foundation). Trata-se de uma verdadeira 
demonstração de que é possível fazer coisas importantes quando trabalhamos em conjunto para 
construir a comunidade.» 

-  Rashmi Swarup, Diretora de Educação, PDSB 
 

«A Fundação Jays Care (Jays Care Foundation) orgulha-se de ter trabalhado com grandes parceiros 
para dar vida ao Campo de Sonhos Judith Nyman (Judith Nyman Field Of Dreams) – um campo de 
beisebol (baseball diamond) totalmente acessível e o primeiro do género na Cidade de Brampton. 
Estamos entusiasmados por oferecer um espaço inclusivo e seguro para que as crianças de todas as 
capacidades da liga Challenger Baseball se reúnam, permaneçam ativas e se divirtam com outros 
membros da sua comunidade. Agradecemos a ajuda do Conselho Escolar do Distrito de Peel (Peel 
District School Board) e dos nossos incríveis doadores na concretização deste projeto.» 
 

- Robert Witchel, Diretor Executivo, Jays Care Foundation 
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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 
Meios de Comunicação Social Multiculturais 
da Cidade de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 

Malon Edwards 
Diretor de Comunicações, Conselho Escolar 
do Distrito de Peel (Peel District School 
Board) 
malon.edwards@peelsb.com | (905) 301-
6382 

Joey Quintanilha 
Especialista, Marketing e Comunicações, 
Fundação Jays Care (Jays Care Foundation) 
Joey.Quintanilha@bluejays.com 
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