
 

 
 

 

 

Celebre este Dia do Canadá com segurança! 

  

BRAMPTON, ON (24 de junho de 2022) – A Cidade de Brampton lembra aos residentes a importância 
da segurança durante a utilização de fogo-de-artifício no Dia do Canadá (Canada Day) em 1 de julho. 

O Dia do Canadá (Canada Day) é um dos quatro feriados anuais em que o fogo-de-artifício de curto 
alcance é permitido em propriedades privadas em Brampton sem a necessidade de uma licença. Ao 
abrigo da lei (by-law), o fogo-de-artifício também é permitido no Victoria Day, no Diwali e na Passagem 
do Ano (New Year’s Eve). 

O fogo-de-artifício de curto alcance tende a percorrer menos de três metros quando é lançado [por 
exemplo, fontes, rodas, rodas do chão (ground spinners), diamantes (sparklers)]. É praticamente a 
altura de um autocarro da Transportes de Brampton (Brampton Transit) ou de um cesto de basquetebol. 
 
Todo o outro fogo-de-artifício do tipo foguete é proibido em Brampton. A Cidade lembra aos residentes 
que o fogo-de-artifício não é permitido na rua, nos passeios, nos parques municipais, ou noutras 
propriedades municipais ou escolares e que o seu lançamento só é permitido até às 23:00. 
 
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 proceder à sua eliminação. 

Para mais informações sobre a segurança do fogo-de-artifício e a respetiva legislação, visite o site 
www.brampton.ca/fireworks. 
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CONTACTO DE IMPRENSA 
Meios de Comunicação Social Multiculturais 
da Cidade de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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