
 

 
 

 

 

Victoria Day 2022 em Brampton 

BRAMPTON, ON (17 de maio de 2022) – Este ano, o Victoria Day realiza-se na segunda-feira, 23 de 
maio.  

Todos os serviços essenciais e críticos, incluindo os Serviços de Incêndio e Emergência (Fire and 
Emergency Services), os Serviços de Trânsito (Traffic Services), Aplicação da Lei (By-Law 
Enforcement), Operações Rodoviárias (Road Operations), e Serviços de Segurança (Security Services) 
continuarão a operar como habitualmente para apoiarem a comunidade. 

Para esclarecer quaisquer dúvidas, os residentes podem entrar em contacto através do 311 ou do 
905.874.2000 (fora de Brampton), usar a aplicação Brampton 311 app (disponível na App Store ou no 
Google Play), consultar www.311brampton.ca ou enviar um e-mail para 311@brampton.ca. Estamos 
disponíveis permanentemente (24/7) para quaisquer assuntos relacionados com a Cidade de Brampton 
ou a Região de Peel (Region of Peel). 

Segurança do fogo-de-artifício 
  
O Victoria Day é um dos quatro feriados anuais em que o fogo-de-artifício de curto alcance é permitido 
em propriedades privadas em Brampton, sem necessidade de obter uma licença. De acordo com a lei, 
o fogo-de-artifício também é permitido no Dia do Canadá (Canada Day), no Diwali e na Passagem do 
Ano (New Year’s Eve). 
 
Quando lançado, o fogo-de-artifício de curto alcance atinge uma distância inferior a três metros (10 pés) 
[por exemplo, fontes, rodas, rodas do chão (ground spinners), diamantes (sparklers)]. Todo o fogo-de-
artifício do estilo foguete é proibido em Brampton. É praticamente a altura de um autocarro da 
Transportes de Brampton (Brampton Transit) ou de um cesto de basquetebol. 
 
Todo o fogo-de-artifício do estilo foguete é proibido em Brampton. A Cidade lembra os residentes que o 
fogo-de-artifício não é permitido na rua, nos passeios, nos parques municipais, ou noutras propriedades 
municipais ou escolares. 

  
Quando utilizarem fogo-de-artifício de curto alcance em propriedades privadas, os residentes devem 
seguir estas precauções de segurança: 

• Ter um recipiente com água ou uma mangueira com água disponível para extinguir o fogo-de-
artifício. 

• Nunca acender um fogo-de-artifício ou segurar um fogo-de-artifício aceso na mão, para além de 
um diamante (sparkler). 

• Nunca atirar ou apontar o fogo-de-artifício para outras pessoas. 

• Depois de usados, os diamantes (sparklers) devem ser colocados num recipiente com água 
para arrefecerem completamente antes de serem eliminados. 

• Deixar o fogo-de-artifício arrefecer antes de o eliminar 
 
Todos os anos, os fornecedores de fogo-de-artifício têm de frequentar uma formação municipal antes 
de lhes ser atribuída uma licença para vender fogo-de-artifício. A Cidade ofereceu formações online aos 
fornecedores. Não foram emitidas licenças para o Victoria Day. Se os residentes assistirem à venda de 
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fogo-de-artifício em lojas ou noutro local em Brampton, solicitamos que o denunciem aos Serviços de 
Brampton (Service Brampton) através do 311 ou do 905.874.2000 (fora de Brampton). 

Para mais informações sobre a segurança do fogo-de-artifício e a respetiva legislação, consulte 
www.brampton.ca/fireworks.   

Transportes de Brampton (Brampton Transit) 
 
No Victoria Day, os Transportes de Brampton (Brampton Transit) vão funcionar no horário de 
domingo/feriado. Os balcões do Serviço de Apoio ao Cliente nos terminais estão encerrados. O Centro 
de Contacto está disponível para prestar apoio das 7:00 às 21:00. 

O uso de máscaras continua a ser obrigatório nos autocarros da Transportes de Brampton (Brampton 
Transit) e nos respetivos terminais em conformidade com os regulamentos da Província (Province’s 
regulations). A limpeza e a higienização continuam a vigorar, e as instalações e os terminais que 
possuem superfícies duras são limpos e desinfetados diariamente. 

Para obter atualizações sobre os serviços consulte www.bramptontransit.com ou siga 
@bramptontransit. As perguntas podem ser dirigidas ao Centro de Contacto da Transportes de 
Brampton (Brampton Transit’s Contact Centre) através do 905.874.2999. 

Parques de Brampton 

Todos os trilhos recreativos, parques infantis, e parques, incluindo os parques para cães sem trela, 
continuam abertos no Victoria Day. A atividade física é importante para a saúde e o bem-estar de todos! 
Consulte www.brampton.ca/parks para descobrir os nossos parques e trilhos recreativos. 

Recreação de Brampton 

Os Centros Recreativos de Brampton (Brampton Recreation Centres) estão abertos no Victoria Day de 
acordo com o horário de funcionamento alterado. O horário de férias pode ser consultado aqui (here). 
Prevê-se que os tapetes aquáticos (splash pads) da cidade reabram para a temporada no sábado, 21 
de maio, se o tempo assim o permitir. Veja as atualizações dos locais, dos horários e do estado de 
funcionamento dos tapetes aquáticos aqui (here).  

Consulte www.brampton.ca/recreation  para obter informações sobre os centros recreativos, os 
programas disponíveis, filiações, entre outros. 

Biblioteca de Brampton (Brampton Library) 

As sucursais da Biblioteca de Brampton (Brampton Library) estarão encerradas no domingo, 22 de maio 
e na segunda-feira, 23 de maio para o Victoria Day.   

Junte-se a nós online em www.bramptonlibrary.ca para requisitar livros eletrónicos (e-books) e livros 
áudio (audiobooks), transmissão de televisão e filmes, aceder a uma vasta gama de plataformas de 
aprendizagem digital educativas, criativas e profissionais, e mais. Registe-se nos programas virtuais 
para todas as idades e interesses através do nosso calendário de eventos (calendar of events) e 
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subscreva as nossas atualizações por e-mail (subscribe to our email updates). Siga-nos no 
Facebook, Twitter, Instagram, e LinkedIn e certifique-se de que descarrega a aplicação móvel da 
Biblioteca de Brampton (Brampton Library mobile app) no iOS e no Google Play. Clique aqui para obter 
mais detalhes sobre a nossa aplicação (Click here for more details about our app). Para conversar ao 
vivo com os nossos funcionários, ou fazer uma pergunta, visite o nosso website (live chat with our staff, 
or Ask A Question, visit our website). 

 

Serviços de Animais de Brampton (Brampton Animal Services) 

O Abrigo para Animais de Brampton (Brampton Animal Shelter) estará encerrado no Victoria Day. O 
Controlo de Animais (Animal Control) está na estrada de segunda a sexta-feira, das 7:00 às 22:00, e no 
sábado, domingo e feriados, das 8:00 às 18:30. Fora deste horário, o Controlo de Animais responderá 
apenas a emergências. 

 

Advertências da Saúde Pública de Peel (Peel Public Health) para o fim de semana do Victoria 
Day 

Uma vez que a COVID-19 continua a circular na nossa comunidade, é importante lembrar que as 
medidas de saúde pública continuam a ser a nossa melhor defesa contra o vírus. Não há uma coisa 
que seja, por si só, 100% eficaz para prevenir a propagação da COVID-19, mas estabelecer várias 
medidas de saúde pública oferece a melhor proteção. Os níveis de proteção incluem: 

•       Vacinar-se.  
•       Ficar em caso quando estiver doente. 
•       Lavar as mãos com frequência 
•       Praticar uma conduta respiratória adequada, cobrindo o rosto em caso de tosse e espirros. 
•       Usar uma máscara de alta qualidade quando necessário. 

Para obter mais informações sobre como e onde agendar a sua vacina COVID-19 em Peel consulte 
peelregion.ca/coronavirus/vaccine/. Cuidem uns dos outros seguindo as diretrizes provinciais indicadas 
no Plano de reabertura em segurança de Ontário (Plan to Safely Reopen Ontario). 
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CONTACTO DE IMPRENSA 
Meios de Comunicação Social Multiculturais 
da Cidade de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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