Um resumo de Toronto
Maior cidade do Canadá, e quarta maior cidade da América do Norte, Toronto é o centro de negócios,
entretenimento e turismo. A cidade é famosa por seu desenvolvimento e diversidade.

Geografia
•

Toronto é a capital da província de Ontário, a mais populosa província do Canadá.

•

Com uma localização central, entre as cidades de Nova York, Chicago e Montreal, Toronto está a
cerca de 90 minutos de voo para mais da metade dos Estados Unidos e das cidades canadenses.

•

Toronto fica na margem norte do Lago Ontário (o mais oriental dos grandes lagos) e tem um
litoral que se estende por 43 quilômetros com praias, marinas e portos.

•

Dois grandes rios fluem através do lago Ontário: O Rio Humber no lado oeste da cidade, e o Rio
Don no lado leste. Cada um tem afluentes que criam um vasto sistema de florestas e trilhas ao
longo da cidade.

As pessoas
•

A população da cidade de Toronto é de 2.8 milhões, ocupando o quarto lugar na América do
Norte, atrás da Cidade do México, Nova York e Los Angeles, e apenas um pouco à frente de
Chicago. A área da Grande Toronto tem uma população regional de aproximadamente seis
milhões de pessoas.

•

Famosa por sua diversidade, Toronto pode ser a cidade mais global do mundo, pois 50% de seus
moradores não nasceram no Canadá.

•

Cerca de 130 idiomas e dialetos são falados em Toronto; a Cidade de Toronto publica
informações para seus residentes em 30 idiomas.

História
•

Os primeiros habitantes se estabeleceram há mais de 11.000 anos atrás; e a área que agora
compõe Toronto foi o lar de uma grande variedade de grupos aborígenes durante séculos.

•

Os ingleses estabeleceram um assentamento e um forte no final dos anos 1.700, chamando o
local de assentamento York. A batalha de York foi a batalha chave na guerra de 1812, e deixou a
cidade muito danificada. Em 1834 a cidade foi incorporada e passou a se chamar Toronto.

•

Há mais de dois séculos Toronto vem atraindo imigrantes da Europa, América Latina, Ásia e
África. No começo dos anos 1980, sustentada pela imigração superou Montreal e assumiu o
posto de maior cidade do Canadá.

Centro de negócios e entretenimento do Canadá
•

A bolsa de Toronto é a maior do Canadá e a terceira maior da América do Norte em valor
negociado. É a líder mundial na troca de ações de mineradoras. Toronto é sede dos principais
bancos do Canadá e de empresas financeiras globais.

•

Como centro da mídia do país, Toronto tem os quatro maiores jornais diários do Canadá –
Toronto Star, Toronto Sun, Globe and Mail (nacional) e National Post (nacional). A cidade é
também a casa das maiores redes de televisão do país, CBC e CTV.

•

Toronto é um dos maiores mercados esportivos da América do Norte, e tem entre seus times
profissionais o Toronto Blue Jays (basebol), o Toronto Maple Leafs (hockey), o Toronto Raptors
(basquete), o Toronto Argonauts (futebol americano), o Toronto FC (futebol) e o Toronto Rock
(Lacrosse).

Vale a pena saber: A palavra “Toronto” vem de uma frase em Mohawk, "tkaronto", e significa "onde as
árvores crescem na água”; a expressão refere-se ao que aconteceu há séculos atrás, quando as margens
pantanosas do Lago Ontário chegaram mais ao norte. Algumas vezes a variação “Lac Toronto” (agora
Lago Simcoe) apareceu em muitos mapas franceses entre os anos 1680 e 1760. Em 1720 um forte
francês foi identificado como Forte Toronto, onde a cidade de Toronto está hoje.
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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