
 

 
 

 

 

Parte do Susan Fennell Sportsplex está em construção 

  

BRAMPTON, ON (13 de julho de 2022) – Uma parte do Susan Fennell Sportsplex estará 
encerrada ao público para construção, com vista a revitalizar o centro recreativo envelhecido. A 
construção no Susan Fennell Sportsplex faz parte do plano da Cidade de Brampton para 
revitalizar os centros recreativos para servir melhor a comunidade. 

A construção realiza-se na antiga sala criativa e em parte dos espaços adjacentes no primeiro 
andar.  

O novo espaço apresentará elementos de design modernos promovendo a colaboração e a 
união, com uma área fechada com tecnologia de ponta inovadora, tais como desportos 
eletrónicos (E-sports), um ecrã verde descendente para múltiplas oportunidades de 
programação, como gravação de música, vozes, composição de música, oportunidades para 
DJ, entre outras. 

Assim que a construção estiver concluída, o centro comunitário para jovens Sportsplex 
Community Youth Hub abrirá em 2023 para disponibilizar um balcão único destinado aos 
jovens entre os 14 e 29 anos para criarem, interagirem e apoiarem-se mutuamente. 

Após a conclusão das renovações do Centro da Juventude (Youth Hub), daremos início às 
novas iniciativas de poupança de energia. O Sportsplex vai ser renovado com projetos de 
construção adicionais para satisfazer a modernização zero carbono do edifício. Muitos dos 
centros recreativos de Brampton são responsáveis por aproximadamente 50% das emissões 
de gases com efeito de estufa (GEE) da Cidade. 

A Cidade de Brampton selecionou o Susan Fennell Sportsplex para a modernização zero 
carbono porque o centro recreativo emite aproximadamente 1100 toneladas de dióxido de 
carbono todos os anos, o que equivale a emissões de GEE produzidas por 238 carros. A 
maioria do principal equipamento de manutenção do edifício na instalação atingiu o fim da sua 
vida útil. 

Saiba mais sobre este projeto em Brampton.ca 
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CONTACTO DE IMPRENSA 
Meios de Comunicação Social Multiculturais 
da Cidade de Brampton 

http://www.brampton.ca/rec-revitalized.ca


 

 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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