Canadá

Bandeira do Canadá


A Bandeira do Canadá (em inglês: Maple Leaf Flag;
em francês: Unifolié) foi criada em 15 de fevereiro
de 1965 - dia adotado para comemorar o Dia da
Bandeira do país. Além disso, a bandeira foi criada
também para celebrar o centenário do Canadá, que
ocorreria em 1 de julho de 1967. A bandeira
apresenta um quadrado branco ao centro, com as
laterais em vermelho. O centro do quadrado e da
bandeira possui uma folha de bordo vermelho
estilizada, com 11 pontas. As duas barras verticais
vermelhas significam os oceanos pacíficos e
atlântico, a barra branca o território de Canadá
enquanto que a folha estilizada representa as
matas
cobertas
de
Plátanos(árvore
típica
canadense).



"Maple"
é
o
nome
em
inglês
de
aproximadamente 150 espécies de árvores e
arbustos pertencentes ao gênero dos ácer
(Acer), da família acerácea. Entretanto, somente
15 espécies são encontradas na América do
Norte e 10 no Canadá Têm folhas pequenas, em
pendão, nas cores vermelha, laranja e
esverdeadas, que se renovam a cada primavera.
É uma das árvores mais altas, alcançando até 40
metros, crescendo em florestas ou misturadas a
outras espécies.É muito utilizada no país, desde
sua madeira que está entre as mais valiosas
para uso na marcenaria, até as suas folhas que
produzem açúcar.

 Uma

terra
de
vastas
distâncias, ricos recursos e
belezas naturais. O Canadá
tornou-se auto-governado em
1867, permanecendo ligado
à coroa britânica.

Parque Nacional de
Banff


Primeiro parque nacional do Canadá é
patrimônio da humanidade, tombado
pela Unesco em 1985. Situado nas
montanhas
rochosas
canadenses,
província de Alberta, possui quase 7 mil
km² de área, cenários de tirar o fôlego,
estação de esqui, passeio de barco,
passeio de trenó e muitas outras
atrações. É visitado por cerca de 4,5
milhões de pessoas anualmente, nas
quatro estações do ano. No verão, a luz
do dia se estende até as 23 horas.

 Lago

Moraine, Parque
Nacional de Banff, Canadá.



Cidade de Toronto,
na
província
de
Ontário. Localizada
às margens do Lago
Ontário, região dos
Grandes Lagos. A
CN Tower (torre da
foto), com 553.33m,
é
considerada
a
construção mais alta
do mundo

Dados gerais








Gente - População: 32,8 milhões (julho 2005,
estimado).
Taxa de crescimento pop.: 0,9 % (2005 est.).
Expectativa de vida ao nascer: 80.1 anos.
Religiões: católicos romanos 42,6%. Protestantes
23,3%. Anglicanos 6,8%. Batistas 2,4%. Luteranos
2%. Outras cristãs 4,4%. Muçulmanos 1,9%. Outras
11,8. Nenhuma 16% (2001).
Línguas: Inglês (oficial) 59,3%. Francês (oficial)
23,2%. Outras 17,5%.
Grupos étnicos: origem britânica 28%. Origem
francesa 23%. Outras origens européias 15%.
Ameríndios 2%. Outros 6%.

Geografia











Nome: Canadá. Em inglês e francês: Canada (sem acento).
Capital: Ottawa.
Tipo de governo: Monarquia constitucional e democracia
parlamentar.
Divisões administrativas: 10 províncias e 3 territórios*; Alberta,
British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland and
Labrador, Northwest Territories*, Nova Scotia, Nunavut*, Ontario,
Prince Edward Island, Quebec, Saskatchewan, Yukon*.
Relevo: principalmente planícies, com montanhas (Rochosas) a
oeste.
Área total: 9.984.670 km². Costa: 202.080 km.
Ponto mais alto: Mount Logan 5.959 m.
Clima: varia de temperado, ao sul, a ártico e sub-ártico, ao norte.
Portos: Fraser River Port, Goderich, Montreal, Port Cartier, Quebec,
Saint John's (Newfoundland), Sept Isles, Vancouver.

Economia








A política econômica canadense assemelha-se à dos Estados
Unidos em muitos aspectos. Desde a Segunda Guerra Mundial
o Canadá apresenta crescimento elevado em manufaturas,
mineração e serviços. As exportações giram em torno de um
terço do PIB, sendo destinadas cerca de 85% delas para os
EUA.
Moeda: dólar canadense.
PIB (paridade pelo poder de compra): US$ 1,023 trilhões
(2004 estimado).
PIB per capita (paridade pelo poder de compra): US$ 31.500
(2004).
Taxa de crescimento do PIB: 2,4 % (2004).
Taxa de desemprego: 7 % (2004).

Curiosidades









O Canadá é o segundo maior país do mundo, com 9.971,000
quilômetros quadrados de área. Em extensão territorial, é
superado apenas pela Rússia.
A luva de baseball foi inventada no Canadá em 1883.
Com apenas 3 pessoa por quilômetro quadrado, o Canadá
tem a quarta menor densidade demográfica do mundo.
Vancouver é considerada a melhor cidade do Canadá para se
viver e a 3a. melhor do mundo.
Acredita-se que a menor cadeia do mundo seja a de Rodney,
Ontário: tem apenas 24,3 metros quadrados.
O Canadá tem a nona maior economia do mundo.
De acordo com a pesquisa do IDH (Índice de
Desenvolvimento Humano) da ONU, o Canadá tem a maior
qualidade de vida do mundo.











Ao contrário da opinião popular, o Canadá não é dono
do Pólo Norte. Na verdade, o Pólo Norte não é
propriedade de nenhum país. No entanto, acredita-se
que o Papai Noel venha do Canadá.
O Canadá é o oitavo maior país comerciante do mundo.
O Canadá é terra de diversas invenções, incluindo
basquete, lâmpada elétrica, microscópio de elétrons,
televisão, telefone, zipper e outros.
Entre todos os países produtores de gás natural, cobre,
zinco, alumínio e ouro, o Canadá está entre os cinco
maiores.
O Canadá é o quinto maior produtor de energia do
mundo.
O Canadá tem um dos maiores índices de instrução
universitária do mundo.

Castor




O animal-símbolo do Canadá é o "beaver",
que em português chamamos de castor. Foi
a procura de sua pele, outrora, um fator de
grande importância no desenvolvimento do
interior desse país...
Animal
infatigável,
construindo
e
reconstruindo incansavelmente diques e
cabanas, o castor tornou-se o símbolo
popular do Canada, sendo que atualmente o
símbolo oficial.

Política


A questão da liberdade política e religiosa é
frequentemente citada como razões dos
europeus colonizarem a América do Norte,
mas os recursos naturais foram a razão
maior... O que incluia baleias, vastos
cardumes de bacalhau e árvores de pinus
usadas em mastros de navios. Entretanto, o
recurso que levou os exploradores através
do continente foi na verdade o castor.



Depois dos primeiros exploradores europeus
perceberem que o Canadá não era o "oriente
rico em especiarias", a principal atração
mercantil foi o castor, que tinha uma população
de milhões de animais. No final de 1600 e
começo dos anos 1700, a moda demandava
chapéus, os quais necessitavam de peles de
castor. Como tais chapéus tornaram-se mais
populares, a demanda por peles cresceu.
Exploradores desbravaram o interior da América
do Norte em busca do comércio com os nativos.



O rei Henry IV, da França, viu o comércio
como uma oportunidade para adquirir
mais investimentos e estabelecer o seu
império
norte-americano.
Ambos,
comerciantes
ingleses
e
franceses,
vendiam peles de castor na Europa por 20
vezes mais do que o seu preço de custo.





O primeiro brasão de armas norte-americano mostra um castor.
Foi criado por Sir William Alexander, em 1621, como título de
garantia sobre a área, agora conhecida como Nova Escócia.
O comércio de peles de castor tornou-se tão lucrativo que a
Companhia HBC (Hudson's Bay Campany), honrou o pequeno
animal, colocando-o em seu Brasão de Armas em 1678 (imagem
abaixo), que consiste em 2 alces e 4 castores separados por uma
cruz de São Jorge - refletindo a importância do animal à
companhia.





Uma moeda foi criada naquela época - seu valor
era equivalente ao preço de uma pele de castor.
Existe uma revista chamada "The Beaver",
publicada pela primeira vez em 1920, pela
Companhia Hudson Bay, a qual é publicada até
hoje.
O castor foi incluído no Brasão de Armas de
Montreal (imagem abaixo, lado esquerdo da
tela) quando incorporada como cidade, em
1833. Sir Sandford Fleming assured o castor em
uma posição de Símbolo Nacional, when he
featured it no primeiro selo postal canadense, o
"castor de três centavos", de 1851.



O castor aparece como outro popular símbolo
canadense, the maple leaf, on the masthead of Le
Canadién, um jornal publicado in Lower Canada. It
foi um dos emblemas da Sociedade Saint-JeanBaptiste por um período e it’s still found on the
crest of the CPR - Canadian Pacific Railway
Company (imagem acima, lado direito da tela).

O castor na filatelia e
numismática do Canadá


O desenho do castor-canadense já
apareceu várias vezes em selos
emitidos pelo Canadá. A primeira vez
também foi no primeiro selo postal do
país, seguido por um selo de 3
centavos em 1852, depois no 3
centavos da emissão de 1858 e no 5
centavos de 1859.

Turismo



Ottawa é uma cidade bonita mas pacata, que
não oferece tantos atrativos turísticos como suas
vizinhas mais badaladas.



Ottawa tem um clima bastante severo
mais sentimos frio. Tudo em Ottawa
gira em torno do prédio do parlamento,
cujo ponto mais visível é sua torre,
nitidamente inspirada no Big Ben de
Londres



O trecho formado pelas
Rideau Street e Laurier
Avenue é a principal área
comercial da cidade, e
concentra a maior parte
do movimento urbano.
Ottawa não tem muitos
prédios altos, e sua
arquitetura é harmônica e
agradável aos olhos.



Ainda hoje o canal permanece aberto
à
navegação,
e
ostenta
orgulhosamente o título de mais
antigo sistema de canais em operação
contínua das Américas.

O prédio do parlamento



É o principal marco da
cidade.



Ao lado o monumento War
Memorial, um dos pontos
presentes em todos os
roteiros
turísticos
pela
cidade. Este monumento,
construído num dos locais
mais nobres de Ottawa foi
erigido em homenagem
aos mortos da primeira
guerra mundial, sendo que
mais tarde passou a ser
dedicado a todos os
Canadenses que pereceram
em todas as guerras.



O padrão de vida na
cidade, de resto como em
praticamente todo Canadá,
é muito alto. Não há
desabrigados, a violência é
quase zero e os sistemas
de educação e saúde
funcionam de fato. Todos
na cidade falam inglês e
francês,
sendo
que
espanhol, italiano e - sim português também são
falados por muitos. É uma
cidade de gente jovem, e
aproximadamente metade
de população tem menos
de 35 anos.

Vancouver

Halifax



Vista de Jasper, Alberta, e das Montanhas
Rochosas

