
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA    
      

A Cidade lança o seu primeiro Passe Jovem Explorar Brampton (Explore 
Brampton Youth Pass) 

 
O novo passe vai disponibilizar tarifas gratuitas na Transportes de Brampton (Brampton 
Transit), acesso livre para selecionar programas da Recreação de Brampton (Brampton 

Recreation) para os jovens de Brampton 

BRAMPTON, ON (19 de maio de 2022) – A Cidade de Brampton lançou o seu programa-piloto Passe Jovem 
Explorar Brampton (Explore Brampton Youth Pass). 

Com este passe, de 1 de julho a 5 de setembro de 2022, os jovens dos 12 aos 16 anos que residam em 
Brampton terão tarifas gratuitas na Transportes de Brampton (Brampton Transit ) e acesso livre para selecionar 
programas da Recreação de Brampton (Brampton Recreation) de entrada livre, incluindo natação, patinagem e 
desportos selecionados. 

A Cidade tem 2000 Passes Jovem Explorar Brampton (Explore Brampton Youth Passes) disponíveis através 
deste programa-piloto. Será dada prioridade aos jovens vulneráveis. O programa-piloto visa incentivar os jovens 
a utilizar os transportes públicos e as instalações recreativas em Brampton, estabelecendo as bases para um 
estilo de vida ativo e hábitos saudáveis. 

As candidaturas estão agora disponíveis online. Clique aqui para saber mais sobre o Passe Jovem Explorar 
Brampton e submeter uma candidatura (Click here to learn more about the Explore Brampton Youth Pass and 
submit an application). 

Citações  

«Estamos empolgados com o lançamento do primeiro Passe Jovem Explorar Brampton (Explore Brampton Youth 

Pass) para o verão de 2022. Brampton é uma das cidades mais jovens do Canadá, com transportes e 

instalações recreativas de qualidade, e eu incentivo os jovens a aproveitarem as vantagens deste passe e a 

passarem um verão divertido, seguro e mais económico.» 

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

«Brampton é uma Cidade Saudável e Segura (Healthy and Safe City), uma Cidade de Oportunidades (City of 
Opportunities) e uma Cidade Verde (Green City). Os nossos jovens são os nossos futuros líderes, e nós 
continuamos a oferecer oportunidades à comunidade diversa e vibrante de jovens de Brampton para que se 
mantenham saudáveis e ativos, como é o caso do Passe Jovem Explorar Brampton (Explore Brampton Youth 
Pass). Trata-se de um marco no que respeita a iniciativas para jovens na nossa cidade!» 

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

 “O Passe Jovem Explorar Brampton (Explore Brampton Youth Pass) da Cidade de Brampton demonstra a nossa 
contínua dedicação aos jovens da nossa cidade. A Cidade orgulha-se de ter sido distinguida três vezes nos 
últimos anos pelo seu compromisso notável com oportunidades de crescimento e desenvolvimento para jovens, 

https://www.brampton.ca/en/residents/Recreation/Pages/Explore-Youth-Pass.aspx
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tendo recebido a designação do Estatuto de Platina de Comunidade Apelativa para os Jovens (Platinum Status 
Youth Friendly Community) da Play Works, um programa apoiado pela Parks and Recreation Ontario. 

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

«A Cidade está empenhada em captar os jovens de Brampton para apoiar o seu crescimento e desenvolvimento 
na nossa cidade. Brampton é um excelente local para viver, trabalhar e divertir-se, e continuaremos o trabalho 
importante em prol da prosperidade dos  nossos jovens.» 

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