
 

 

Dia da Família 2020 (Family Day 2020) em Brampton 

 

BRAMPTON, ON (11 de fevereiro de 2020) – O Dia da Família (Family Day) destaca a importância das 
famílias na nossa comunidade e os residentes são encorajados a passar tempo com os seus entes 
queridos! 

Este ano, o Dia da Família (Family Day) decorre na segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020 e, por isso, 
vários serviços municipais estarão indisponíveis ou funcionarão apenas com níveis de serviço 
reduzidos. 

O Conselho Municipal de Brampton estará encerrado no Dia da Família (Family Day). Neste dia, os 
residentes não poderão solicitar pessoalmente licenças de casamento, reservar cerimónias de 
casamento civil, pagar multas de estacionamento, ou solicitar autorizações, renovar ou solicitar licenças 
comerciais. 

Há vários serviços que continuarão a funcionar normalmente, incluindo os Serviços de Incêndio e 
Emergência (Fire and Emergency Services), Manutenção da Ordem Pública (By-law Enforcement) e 
Controlo de Animais (Animal Control) da Cidade de Brampton. 

Os residentes podem contactar-nos através do 311 ou 905.874.2000 (fora de Brampton), usar a app 
Brampton 311 (disponível na App Store ou no Google Play) ou por e-mail 311@brampton.ca para 
esclarecer quaisquer dúvidas. Estamos disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, para 
quaisquer assuntos relacionados com a Cidade de Brampton ou a Região de Peel, incluindo 
estacionamento, recolha de lixo, programas recreativos e outros. 

Transportes de Brampton (Brampton Transit) 

No Dia da Família (Famly Day), os Transportes de Brampton (Brampton Transit) prestarão serviços de 
Domingo/Feriado. Os balcões de apoio ao cliente nos nossos terminais estarão encerrados. 

Para informações sobre itinerários ou horários, contacte-nos através do 905.874.2999 ou 
visite www.bramptontransit.com. Para informações em tempo real sobre autocarros vá a 
nextride.brampton.ca no seu smartphone ou noutro dispositivo móvel. Para outras ferramentas de 
planeamento de viagens, visite www.triplinx.ca ou Google Maps. 

Recreação em Brampton (Brampton Recreation) 

Junte-se a nós no Dia da Família (Family Day) para uma série de atividades divertidas, destinadas às 
famílias no centro comunitário mais próximo e si. Consulte o programa de atividades completo online 
em www.brampton.ca/recreation.  

 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=311@brampton.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptontransit.com&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|9250c1f7acea428599ab08d7af207e4e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637170427976469106&sdata=tsbA/my0uIkgyCAhwypnbgSdbD/CrFH+mpEcRbJIiDE=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.triplinx.ca&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|9250c1f7acea428599ab08d7af207e4e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637170427976479097&sdata=jO/4/C45m5HtWGrE8RriccakjaPrEAjsajAOWmJ2FHs=&reserved=0
http://www.brampton.ca/recreation


 

 

Serviços para os Animais de Brampton (Brampton Animal Services) 

O Abrigo para Animais de Brampton (Brampton Animal Shelter) estará encerrado no Dia da Família 
(Family Day). Para mais informações, contacte-nos através do 905.458.5800 ou 311, ou 
visite www.brampton.ca/animalservices. 

Biblioteca de Brampton (Brampton Library) 

Todas as filiais da Biblioteca de Brampton (Brampton Library) estarão encerradas no Dia da Família 
(Family Day). No âmbito do Dia da Família (Family Day), opte pela transmissão de filmes e música, ou 
leia um livro eletrónico (eBook)! Para mais informações sobre os nossos produtos digitais, programas e 
serviços, visite www.bramptonlibrary.ca ou contacte-nos através do 905.793.4636. 
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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 
 

 

 

http://www.brampton.ca/animalservices
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptonlibrary.ca&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|9250c1f7acea428599ab08d7af207e4e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637170427976479097&sdata=rPShoPjIH/rElm3cG+i65dA/7H2yo0q350sdr2rf7h4=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

