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Centro Comunitário Riverstone agora aberto em Brampton 

BRAMPTON, ON (7 de julho de 2022) – O centro comunitário mais recente da Cidade de Brampton, o 
Centro Comunitário Riverstone, está agora aberto ao público. 

O Centro Comunitário Riverstone é uma instalação recreativa renovada com 3159 m2 (34 000 square 
foot) que apresenta uma piscina de água salgada modernizada, balneários ampliados, salas de 
preparação física (fitness) e várias salas polivalentes. O novo centro comunitário também apresenta, 
entre outros, uma área de preparação física (fitness) e campos de squash. 

O Centro Comunitário Riverstone localiza-se em 195 Don Minaker Drive em Brampton. Visite o site 

www.brampton.ca/riverstone para obter uma lista completa das amenidades e para se inscrever nos 

programas. 

Citações  

«Estamos entusiasmados com a abertura do Centro Comunitário Riverstone em Brampton, o mais 

recente centro recreativo da nossa cidade. As renovações vão desde os reajustes em matéria de 
saúde e segurança, a uma rampa de acesso à piscina de água salgada, à substituição de equipamento 

de preparação física, entre outros. Incentivo todas as pessoas a explorarem a instalação.» 

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

«Brampton é uma Cidade Saudável e Segura (Healthy and Safe City) e nós dedicamo-nos a 
providenciar oportunidades de recreação acessíveis para todos na nossa comunidade. O Centro 
Comunitário Riverstone é um excelente complemento que irá servir todas as pessoas de Brampton.» 

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

«Os funcionários municipais esperam acolher os clientes habituais do Centro Comunitário Riverstone. 
A instalação com 3159 m2 (34 000 square foot) foi modernizada para servir melhor as pretensões de 
saúde e bem-estar da nossa comunidade.» 

- 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 

http://www.brampton.ca/riverstone


 

 

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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