
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 
      

Diversão de verão em Brampton! 

 

BRAMPTON, ON (23 de junho de 2022) – A Cidade de Brampton tem o prazer de oferecer um verão 
repleto de oportunidades recreativas divertidas na comunidade. 

Explore, jogue e chapinhe durante todo o verão com a família e os amigos visitando as muitas 
amenidades recreativas da Cidade. Visite o site www.brampton.ca/summerfun para obter todas as 
informações, incluindo atualizações sobre a operacionalidade das amenidades em matéria de 
encerramentos devido às condições meteorológicas, horários e detalhes de inscrição,  

Piscina exterior de Professor’s Lake e Eldorado Park 

O Professor’s Lake abre a 28 de junho, se o tempo assim o permitir. Aceda a amenidades exteriores, 
tais como o lago, a praia e o voleibol de praia.  

A piscina exterior do Eldorado Park abre a 30 de junho, se o tempo assim o permitir. Também no 
parque, aceda a dois parques infantis, cinco áreas para piqueniques e a um espaço amplo para jogar. 

Visite o site www.brampton.ca/summerfun para informações sobre inscrições e detalhes adicionais 
relativos à piscina exterior da Cidade e às amenidades da praia. 

Tapetes de respingos e piscinas baixas para crianças 
Os tapetes de respingos (splash pads) e as piscinas baixas para crianças (wading pools) estão agora 
abertos diariamente. Podem ocorrer encerramentos devido a condições meteorológicas adversas. 
Visite o site www.brampton.ca/summerfun para obter atualizações sobre o estado operacional. 

Campos de verão 
Os campos de verão (summer camps) semanais estão disponíveis de 4 de julho a 26 de agosto para 
participantes com mais de 6 anos (6+). Os campos de inclusão também estão disponíveis. Desfrute de 
uma variedade de jogos e atividades divertidos no interior e no exterior. Visite o 
site www.brampton.ca/registerforprograms para saber mais. 

Filmes sob as estrelas 

Assista à transmissão gratuita de filmes ao ar livre para as famílias às quintas-feiras, sextas-feiras e 
sábados no parque Chinguacousy Park, na praça Mount Pleasant Square e na praça Garden Square 
até 1 de setembro. Traga os seus petiscos, cobertores e cadeiras de jardim. Este ano os Filmes sob as 
Estrelas (Movies Under the Stars) são generosamente patrocinados por Maple Lodge Farms, No Frills 
Brampton e Telus. Veja o programa completo em www.brampton.ca/summerfun. 

Campo de golfe Peel Village Golf Course 
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Reserve um período de tee no campo de golfe Peel Village Golf Course, o destino de eleição da 
Cidade de Brampton para o golfe. Pratique golfe com nove buracos para jogadores de todos os níveis 
e desfrute da beleza do campo. Visite o site www.brampton.ca/peelvillagegolfcourse para saber mais. 

Parques e trilhos recreativos 

A Cidade de Brampton possui muitos parques e terras de património natural, tais como vales e 
bosques que integram os trilhos recreativos. Caminhe, corra, ande de bicicleta e faça jogos através 
dos belos espaços exteriores de Brampton. Mantenha-se saudável e ativo com os campos de ténis e 
pickleball ao ar livre e os campos desportivos exteriores nos parques de Brampton. Visite o site 
www.brampton.ca/summerfun para saber mais. 

Fitness no parque 

Este verão junte-se às sessões gratuitas de preparação física (fitness) ao ar livre da Cidade. Inscreva-
se para sessões de Cardio e Zumba, exercício de baixo impacto e ioga, equilíbrio e bem-estar e mais. 
Aconselhamos os participantes a trazerem uma toalha, um tapete e água, a usarem roupa de desporto 
confortável e a vestirem-se consoante as condições atmosféricas. Visite o site 
www.brampton.ca/summerfun para saber mais. 

Banhos de verão gratuitos  

Desfrute de banhos públicos interiores gratuitos nos centros recreativos na cidade de 4 de julho a 1 de 
setembro. Os banhos de verão gratuitos são generosamente patrocinados por Tim Hortons. É 
necessário fazer uma inscrição. Visite o site  www.brampton.ca/summerfun para saber mais. 

Citações 
«O verão está aqui, bem como a diversão de verão em Brampton! Mantenha-se saudável e ativo à 
medida que caminha, nada, chapina e faz jogos durante o verão de 2022 com a vasta variedade de 
amenidades de verão da Cidade e os programas para serem desfrutados por toda a família.» 

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

 

«Brampton tem imensos parques e trilhos recreativos, atividades divertidas e programas de verão 
enriquecedores para todos. Explore as ofertas de verão da Cidade em www.brampton.ca/summerfun e 
planeie o seu verão na nossa grande cidade de Brampton.» 

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

 

«Os funcionários municipais estão dedicados a criar e manter excelentes oportunidades para diversão 
de verão em Brampton. Desfrute das muitas atividades e amenidades este verão adequadas a 
pessoas de todas as idades e capacidades.» 
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- 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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