Esportes
Um dos principais mercados de esportes da América do Norte, e cidade sede dos Jogos Pan-Americanos
e Parapan Americanos de 2015, Toronto oferece infinitas oportunidades para os fãs de esportes, que,
seja nas arquibancadas ou participando do jogo, podem fazer parte da ação.

Esportes profissionais
•

Toronto Blue Jays (maior liga de beisebol) joga no Rogers Centre, o primeiro estádio com cúpula
retrátil do mundo. O Blue Jays ganhou a back-to-back World Series em 1992 e 1993.

•

Toronto Maple Leafs (Liga Nacional de Hockey) é um dos lendários do “Original Six” do jogo, e
ganhou a Stanley Cup 11 vezes. Os Leafs jogam no Air Canada Centre.

•

Toronto Raptors (Associação Nacional de Basquete) é o único time do Canada na NBA, e joga no
Air Canada Centre.

•

Toronto Argonauts (Liga Canadense de Futebol Americano) é um dos mais antigos times de
futebol americano na América do Norte, que ganhou a Grey Cup 27 vezes, incluindo a 100ª Grey
Cup em 2012. Os Argos jogam no Rogers Centre.

•

Toronto FC (principal liga de futebol) joga no campo da BMO e é famoso pelos fãs barulhentos e
pelos onipresentes lenços vermelhos.

•

O Campeonato de tênis Rogers Cup se alterna entre Toronto e Montreal todo o mês de agosto,
com torneios masculinos e femininos acontecendo nas cidades. Em Toronto o torneio acontece
no Rexall Centre.

•

O Honda Indy Toronto toma conta das ruas do centro de Toronto todo o mês de julho,
começando e terminando na área do Canadian National Exhibition.

•

A capital das corridas de cavalo no Canadá é Woodbine Racetrack.

Jogos Pan Americanos e Parapan Americanos de 2015
•

Os jogos de 2015 vão levar mais de 7.000 atletas de 41 nações Pan Americanas para Toronto e
arredores, para competir em 36 modalidades nos Jogos Pan Americanos e 15 nos Parapan.

•

As novas facilidades que estão sendo construídas para os jogos incluem o Centro Aquático da
Universidade de Toronto, no campus Scarborough, e o Estádio Atlético, na Universidade York.

•

O grande número de atletas e de modalidades esportivas dos jogos Pan Am vai fazer destes
jogos o maior evento multiesportivo já realizado no Canadá.

Celebrando os Esportes
•

O Hockey Hall of Fame celebra o grande jogo canadense, praticado no mundo todo,
apresentando em um amplo salão a Stanley Cup, outros troféus e os honrados membros do
espaço. O Hockey Hall se aprofunda com um tesouro da história e tradição do NHL e do hockey
internacional. O local tem, ainda, uma área interativa.

•

Canadian Golf Hall of Fame, no Glen Abbey Golf Club, e o Canadian Horse Racing Hall of Fame,
em Woodbine Racetrack, complementam a celebração do esporte no Canadá.

•

Maple Leaf Gardens, casa do Toronto Maple Leafts até 1999, foi transformado em uma
combinação inovadora de estádio de esportes para a Ryerson University Rams e em um
mercado urbano. Todos celebrando, no entanto, a rica história do prédio com artefatos e
displays.

Para se manter ativo
•

Toronto tem dezenas de campos de golfe públicos, distantes a cerca de uma hora de carro do
centro da cidade. Vários campos locais sediam eventos profissionais regularmente- a Glen
Abbey, a Angus Glen e a St. George’s receberam o Canadian Open recentemente.

•

Uma ampla rede de trilhas à beira do lago e ao longo dos desfiladeiros, permitem que ciclistas e
corredores pedalem ou corram próximos da natureza, mesmo estando na cidade. Bicicletas
podem ser alugadas em numerosas lojas e por meio do sistema público de aluguel de bicicletas,
o Bixi.

•

Canoagem e caiaque no porto de Toronto e nas ilhas, com estações de aluguel tanto no
continente, Harbourfront Centre, como no Centre Island.

•

Para patinar no gelo há 53 pistas de gelo ao ar livre, que são abertas todos os invernos, em
parques e áreas públicas. E a Nathan Phillips Square e o Harbourfront Centre estão entre os
mais populares.

Bares que têm o esporte como tema
•

Faça parte da ação mesmo quando você não está em um estádio, mas em algum dos melhores
bares temáticos da cidade: O Real Sports & Grill na Maple Leaft Square, o Wayne Gretzky’s, o
Futbol Factory, o Brazen Head Pub, ou qualquer dos locais do Shoeless Joe’s.

Lojas de esporte
•

Roupas e acessórios das equipes de Toronto podem ser encontrados por toda a cidade. Uma
ampla seleção está disponível no Real Sports Apparel na Maple Leaf Square, e no Jays Shop, no
Rogers Centre e na Sears do Eaton Centre.

•

Lembranças de esportes podem ser encontradas na Sport Gallery, no Distillery District, e no
Legends of the Game no Entertainment District.

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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