Cultura Gay em Toronto
A maior comunidade gay do Canadá está em Toronto. O Gay Village da cidade, informalmente
conhecido como “The Gaybourhood” (o bairro gay), fica na interseção das ruas Church e Weslley, no
miolo do Centro de Toronto. Cafés, restaurantes, lojas focadas no público gay, além de diversos bares e
casas noturnas lotam este bairro, que é predominantemente gay. Uma grande festa de rua toma conta
da área durante a popular Pride Week (Semana do Orgulho), que acontece anualmente.

Comida e bebida
•

Com uma decoração eclética e moderna, o Smith, que fica na Church Street, prepara um
elegante evento no sábado e um brunch no domingo. Nos finais de semana o bar do Smith fica
aberto até tarde com muita diversão, pratos e bebidas para atender os inúmeros clientes.

•

O Hair of the Dog serve outro brunch bem popular, junto com os famosos Caesars, um famoso
drink canadense. O pátio do local foi votado como um dos melhores lugares do verão; é um
lugar perfeito para jantar e beber antes de sair para dançar.

•

O 519 Church Street Community Centre criou uma empresa social, a Fabarnak Restaurant and
Catering. A Fabarnak oferece uma formação estruturada, que ajuda pessoas com barreiras de
emprego por meio da orientação de uma equipe formada por chefs e profissionais da linha de
frente da casa. O restaurante serve almoços e jantares inovadores durante a semana e brunchs
nos finais de semana.

•

O O’Grady’s têm amplos pátios ao lado da rua. Ambos são lugares ideias para os meses de
verão. Os pubs instalados nos espaços ficam abertos sete dias por semana, e oferecem conforto
e uma atmosfera aconchegante.

•

Convenientemente localizado entre as ruas Yonge e College, o Fran’s serve comidas até tarde. O
local abriu para jantar em Toronto no ano de 1940, e se tornou uma instituição com três
unidades pela cidade.

•

Estabilizado em 1971 e conhecido como gay-friendly, o Bumpkins Restaurant & Lounge é um
restaurante popular, que atende residentes e visitantes que chegam a Toronto. Carnes e frutos
do mar são as especialidades, servidas por uma dedicada equipe de profissionais, em um
moderno e aconchegante ambiente.

•

Localizado no coração do Village Church-Wellesley, o Boutique Bar oferece desde coquetéis
clássicos até criativos drinks inventados por seus atentos e apaixonados bartenders. O pátio do
Boutique Bar abre o ano todo com uma ótima vista da Church Street.

Vida Noturna
•

O Woody’s e o seu irmão, o Sailor, têm recebidos gays do sexo masculinos no Village desde
1989. No Woody’s tem DJs animando a casa todas as noites, e o concurso “The Best Men” todas
as quintas e sábados.

•

O Pegasus Bar tem uma atmosfera agradável e social, e fica aberto até às 2h todos os dias.

•

Os amantes do couro devem ir até o Black Eagle e se misturar com uma animada multidão.

•

Ao sul do Village o Club 21 oferece eventos em muitas noites da semana. Nos sábados à noite é
especialmente conhecido por sua festa dançante.

•

O Remington’s e o Flash são dois notáveis clubes de strip-tease localizados nas proximidades do
Village.

Vida noturna além da Church Street
•

O What Are You Looking At Bar and Lounge, ou WAYLA, no Leslieville e no Beaver, na área da
West Queen West, recebe eventos e festas LGTB em diferentes períodos.

•

A Henhouse, um bar de gays e lésbicas instalado na rua Dundas West, tem um completo
calendário de eventos; restaurantes usam o espaço regularmente, assim como os produtores de
festas temáticas mensais.

•

A área de West Queen West inclui eventos como o Big Primpin’ no Wrongbar, que acontece na
primeira sexta-feira do mês.

•

O Flying Beaver Pubaret, em Cabbagetown, abriga uma multidão de gays e heterossexuais.
Comédia, música e uma variedade de outras performances acontecem todas as noites.

Festas gays notáveis
•
•

Business Women’s Special no Augusta House
Toastr no Riverside Public House

*Confira no website e no Twitter, pois todos os eventos estão sujeitos a mudanças.

Shows, teatro e drags
•

Buddies in Bad Times Theatre, uma companhia sem fins lucrativos de profissionais de teatro,
cria performances que discutem as normas sexuais e culturais. O Buddies apoia artistas novos e
experientes, e trabalha para refletir os valores da libertação gay.

•

Salas de teatro e de concertos não estão distantes do Village, e ficam perto do Eaton Centre,
incluindo o Elgin e o Winter Garden Theatre Centre, o Ed Mirvish Theatre (antes conhecido
como Canon Theatre) e o histórico Massey Hall.

•

Há mais de 20 anos o El Convento Rico apresenta o mundialmente famoso show de drag
queens. Originalmente o El Convento Rico era um espaço alternativo de gays, lésbicas e
transexuais perseguidos.

•

O Crews & Tangos apresenta shows de drag queens sete dias por semana, e ainda tem dois
andares para dançar. O bar recebe eventos que incluem karaokê, performances musicais e de
humor inteligente.

Eventos
•

Todo o mês de junho mais de um milhão de pessoas lotam o Village para a Pride Week. São dez
dias de celebração, que termina na Church Street e resulta em um desfile espetacular.

•

Em 2014 Toronto vai substituir a conhecida Pride Week pela WorldPride 2014 (WP14TO).
Destacando o contínuo progresso do Canadá em direitos humanos, a WP14TO também
celebrará a diversidade e o dinamismo de Toronto como uma das cidades mais progressivas e
habitáveis do mundo. A WP14TO vai marcar a realização da primeira WorldPride na América do
Norte e a quarta como festival no mundo.

•

Heart of the Flag Federation Inc. (HOTF) é uma associação sem fins lucrativos que apresenta
a Toronto Leather Pride Week, incluindo os concursos para eleger o Mr. Leatherman Toronto, a
Ms. Leather Toronto e o Mr. Rubber Toronto; lá também acontece o Leather Ball e o Toronto
Leather Pride Day em meados de agosto. Em adicional, a entidade angaria fundos para enviar a
uma instituição de caridade anualmente, apresenta workshops educacionais e acolhe uma série
de outros eventos anuais, que acontecem dentro da comunidade de minorias sexuais de
Toronto.

•

Há mais de 20 anos a Inside Out levou para a comunidade LGTB de Toronto os melhores filmes
gays do Canadá e de outros países ao redor do mundo. Sem fins lucrativos, o espaço sedia o
festival anual de filmes e está engajada em programas para a juventude.

•

Em outubro as ruas do Village têm agitação até tarde da noite por causa do evento Nuit
Blanche. Esta festa enche a cidade de arte, performances e instalações por toda a noite.

•

As melhores fantasias de Halloweek podem ser encontradas na Church Street. Esta longa
semana, em que o Halloween é comemorado, a rua abriga esculturas feitas em abóboras e
concurso de fantasias, assim como uma quadra de festa, que se espalha por todo o bairro.

•

Em outubro também acontece o evento anual Everything To Do With Sex Show, que é realizado
no Metro Toronto Convention Centre. São três dias de eventos para adultos, com seminários,
palcos de shows, celebridades, arte erótica e uma equipe bem informada.

•

O Rainbow High Vacations, que está baseado no coração do gay village de Toronto, é a primeira
empresa a oferecer tours LGTB de forma inovadora e segura. Com atendimento personalizado e
saídas garantidas, atende grupos e passageiros individuais desde 1992. Esta é a operadora de
turismo oficial da Toronto Pride e agora da WorldPride 2014.

•

A International Gay & Lesbian Travel Association (IGLTA) é a líder mundial de viagens globais,
dedicada a conectar, educar e apoiar os viajantes e os executivos LGTB. A IGLTA atende
passageiros individuais, grupos, a área corporativa e estudantes; a empresa tem filiais em todo o
mundo, que oferecem pacotes para um refúgio perfeito.

•

A associação canadense de gays e lésbicas da indústria de turismo, a Travel Gay Canada, atende
os gays e as lésbicas viajantes com produtos e serviços que atendam às suas necessidades e

expectativas. A associação também tem como objetivo melhor informar os viajantes sobre as
amplas oportunidades de viagens e experiências disponíveis dentro do Canadá.

Redes & Clubes
•

A Gay Guide Network é uma popular revista digital canadense voltada para o público LGBT que
começou em 2002 e que tem contribuído, desde então, com um excelente conteúdo focado em
capacitação profissional e qualidade de vida.

•

A Get Out! Canada leva para os gays, lésbicas e trans uma série de eventos, shows e esportes
em Toronto. Como um dos clubes tops de recreação e lazer para a comunidade LGBT de
Toronto, sedia eventos esportivos e noites de descontração para voluntários e eventos
culinários.

•

O Village Church Wellesley BIA atende os executivos gays, lésbicas, bissexuais e trans do village,
organizações e residentes, trabalhando junto com todos para criar um bairro saudável e
acolhedor.

•

O Ontario Gay and Lesbian Chamber of Commerce (OGLCC) é uma organização federal e sem
fins lucrativos, que tem como objetivo criar um ambiente em que as empresas e os profissionais
LGBT possam prosperar através da troca de conhecimentos e recursos.

•

Fundado em 1973, o Canadian Lesbian and Gay Archives (CLGA) cresceu e se tornou o segundo
maior arquivo LGBT do mundo. A casa, que foi construída em 1858, que foi amplamente
renovada para melhorar o envolvimento do público, agora dispõe de uma grande sala de leitura,
uma galeria de arte e uma sala de reuniões que pode ser alugada por outros grupos da
comunidade.

Casamento entre pessoas do mesmo sexo
•
•
•
•

Toronto é a primeira jurisdição na América do Norte a legalizar o casamento gay.
Casamento de pessoas do mesmo sexo foi legalizado em Ontário em 10 de junho de 2003.
O Metropolitan Community Church of Toronto oficializou o primeiro casamento entre pessoas
do mesmo sexo no Canadá, e tornou-se o local favorito do que querem se casar.
Outras opções para cerimônias de casamentos entre pessoas do mesmo sexo incluem a
Prefeitura e o Centro Cívico.

Curiosidade
•

De acordo com o Censo de 2006, 21.2% de todos os casais formados por pessoas do mesmo
sexo reside em Toronto.

Sobre o Turismo de Toronto
O Turismo de Toronto, Toronto’s Convention and Visitors Association, é uma associação da indústria com
mais de 1.100 membros, estabilizada para a venda e a divulgação da região de Grande Toronto como um
destino excepcional para os turistas, delegações e viajantes a trabalho de todo o mundo. O Turismo de
Toronto opera em parceria com a Associação de Hotel da Grande Toronto e com o Ministério de turismo e
cultura de Ontário, como uma Organização regional de turismo 5. Para mais informações,
visite www.seetorontonow.com.br.
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