
 

 

A Cidade de Brampton vai proceder à reabertura do Cemitério de Brampton 
(Brampton Cemetery) com acesso e horário de funcionamento restritos 

 

BRAMPTON, ON (7 de maio de 2020) – Em vigor a partir de sábado, 9 de maio de 2020, a Cidade de 
Brampton vai proceder à reabertura do Cemitério de Brampton (Brampton Cemetery) localizado em 10 
Wilson Avenue, com acesso controlado e restrito para garantir a segurança de todos os visitantes e 
funcionários. 

O acesso ao cemitério far-se-á unicamente pela porta na Church Street (mais próxima de Beech 
Street). 

Os 25 cemitérios de pioneiros da Cidade permanecem encerrados até nova ordem. 

De acordo com as diretivas definidas pela Autoridade de Luto de Ontário (Bereavement Authority of 
Ontario), será permitida a entrada de 10 pessoas de cada vez, no máximo, e não mais do que cinco 
pessoas por sepultura. A duração de cada visita será limitada a 15 minutos. 

Poderão existir restrições adicionais se houver famílias a visitarem sepulturas adjacentes. Como 
resultado, os residentes podem enfrentar períodos de espera mais demorados. 

Para assegurar o cumprimento dos regulamentos de distanciamento físico, os visitantes devem 
continuar a manter sempre a distância de dois metros (six feet) entre si (que não residam na mesma 
casa). 

Horário de funcionamento do Cemitério de Brampton (Brampton Cemetery): 

• Sábado, 9 de maio: das 17:00 às 20:00 

• Domingo, 10 de maio: ENCERRADO 

• A partir de segunda-feira, 11 de maio: de segunda a sexta-feira, das 16:30 às 19:30; sábado e 
domingo, das 15:00 às 19:30 

A sinalética a informar o horário de funcionamento será afixada no exterior do Cemitério de Brampton 
(Brampton Cemetery). 

Os serviços essenciais, tais como enterros e vendas de sepulturas, continuam a ser prestados apenas 
por marcação. Solicita-se aos residentes que liguem para o 905.874.2997 e façam uma marcação. 

A Cidade de Brampton é responsável pela gestão do Cemitério de Brampton (Brampton Cemetery), 
bem como dos 25 cemitérios de pioneiros. Uma lista dos cemitérios de Brampton encontra-se 
disponível aqui (available here). 

Citação 

  

https://www.brampton.ca/EN/residents/Cemeteries/Pages/Cemetery-Locations.aspx


 

 

«Compreendemos o que significa para as famílias poderem prestar homenagem neste Dia da Mãe 
(Mother’s Day) às mães e avós falecidas e o encerramento do cemitério foi uma decisão difícil que a 
Cidade teve que tomar. Com vista a prestar estes serviços importantes da forma mais segura possível, 
neste sábado a Cidade vai proceder à reabertura do Cemitério de Brampton (Brampton Cemetery) com 
acesso e horário de funcionamento restritos, mas irá encerrar ao domingo, uma vez que se espera um 
número elevado de visitantes. Queremos continuar a proteger a saúde e a segurança dos nossos 
visitantes e funcionários mantendo as medidas de distanciamento físico, mas também apoiar as 
pessoas que desejam aceder a estes serviços neste período.» 

    - Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal, Cidade de Brampton 
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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 
 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

