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Bandeira do CanadBandeira do Canadáá

�� A Bandeira do CanadA Bandeira do Canadáá (em (em inglêsinglês: : MapleMaple LeafLeaf FlagFlag; ; 
em em francêsfrancês: : UnifoliUnifoliéé) foi criada em ) foi criada em 15 de fevereiro15 de fevereiro
de de 19651965 -- dia adotado para comemorar o Dia da dia adotado para comemorar o Dia da 
Bandeira do paBandeira do paíís. Als. Aléém disso, a bandeira foi criada m disso, a bandeira foi criada 
tambtambéém para celebrar o centenm para celebrar o centenáário do Canadrio do Canadáá, que , que 
ocorreria em ocorreria em 1 de julho1 de julho de de 19671967. A bandeira . A bandeira 
apresenta um apresenta um quadradoquadrado brancobranco ao centro, com as ao centro, com as 
laterais em laterais em vermelhovermelho. O centro do quadrado e da . O centro do quadrado e da 
bandeira possui uma folha de bandeira possui uma folha de bordo vermelhobordo vermelho
estilizada, com 11 pontas. As duas barras verticais estilizada, com 11 pontas. As duas barras verticais 
vermelhas significam os oceanos pacvermelhas significam os oceanos pacííficos e ficos e 
atlântico, a barra branca o territatlântico, a barra branca o territóório de Canadrio de Canadáá
enquanto que a folha estilizada representa as enquanto que a folha estilizada representa as 
matas cobertas de Plmatas cobertas de Pláátanos(tanos(áárvore trvore tíípica pica 
canadense).canadense).



�� ""MapleMaple" " éé o nome em inglês de o nome em inglês de 
aproximadamente 150 espaproximadamente 150 espéécies de cies de áárvores e rvores e 
arbustos pertencentes ao gênero dos arbustos pertencentes ao gênero dos áácercer
((AcerAcer), da fam), da famíília acerlia aceráácea. Entretanto, somente cea. Entretanto, somente 
15 esp15 espéécies são encontradas na Amcies são encontradas na Améérica do rica do 
Norte e 10 no CanadNorte e 10 no Canadáá Têm folhas pequenas, em Têm folhas pequenas, em 
pendão, nas cores vermelha, laranja e pendão, nas cores vermelha, laranja e 
esverdeadas, que se renovam a cada primavera. esverdeadas, que se renovam a cada primavera. 
ÉÉ uma das uma das áárvores mais altas, alcanrvores mais altas, alcanççando atando atéé 40 40 
metros, crescendo em florestas ou misturadas a metros, crescendo em florestas ou misturadas a 
outras espoutras espéécies.cies.ÉÉ muito utilizada no pamuito utilizada no paíís, desde s, desde 
sua madeira que estsua madeira que estáá entre as mais valiosas entre as mais valiosas 
para uso na marcenaria, atpara uso na marcenaria, atéé as suas folhas que as suas folhas que 
produzem aproduzem açúçúcar. car. 



�� Uma terra de vastas Uma terra de vastas 
distâncias, distâncias, ricos recursos e ricos recursos e 
belezas naturaisbelezas naturais. O Canad. O Canadáá
tornoutornou--se se autoauto--governadogovernado em em 
18671867, permanecendo ligado , permanecendo ligado 
àà coroa britânica.coroa britânica.



Parque Nacional de Parque Nacional de 
BanffBanff
�� Primeiro parque nacional do CanadPrimeiro parque nacional do Canadáá éé

patrimônio da humanidade, tombado patrimônio da humanidade, tombado 
pela Unesco em 1985. Situado nas pela Unesco em 1985. Situado nas 
montanhas rochosas canadenses, montanhas rochosas canadenses, 
provprovííncia de Alberta, possui quase 7 mil ncia de Alberta, possui quase 7 mil 
kmkm²² de de áárea, cenrea, cenáários de tirar o fôlego, rios de tirar o fôlego, 
estaestaçção de esqui, passeio de barco, ão de esqui, passeio de barco, 
passeio de trenpasseio de trenóó e muitas outras e muitas outras 
atraatraçções. ões. ÉÉ visitado por cerca de 4,5 visitado por cerca de 4,5 
milhões de pessoas anualmente, nas milhões de pessoas anualmente, nas 
quatro estaquatro estaçções do ano. No verão, a luz ões do ano. No verão, a luz 
do dia se estende atdo dia se estende atéé as 23 horasas 23 horas..



�� LagoLago Moraine, Moraine, ParqueParque
NacionalNacional de Banff, de Banff, CanadCanadáá..



�� CidadeCidade de Toronto, de Toronto, 
nana provprovíínciancia de de 
OntOntááriorio. . LocalizadaLocalizada
ààss margensmargens do do LagoLago
OntOntááriorio, , regiãoregião dos dos 
GrandesGrandes Lagos. A Lagos. A 
CN Tower (CN Tower (torretorre dada
fotofoto), com 553.33m, ), com 553.33m, 
éé consideradaconsiderada a a 
construconstruççãoão maismais altaalta
do do mundomundo



Dados geraisDados gerais

�� Gente Gente -- PopulaPopulaçção: 32,8 milhões (julho 2005, ão: 32,8 milhões (julho 2005, 
estimado).estimado).

�� Taxa de crescimento pop.: 0,9 % (2005 Taxa de crescimento pop.: 0,9 % (2005 estest.)..).
�� Expectativa de vida ao nascer: 80.1 anos. Expectativa de vida ao nascer: 80.1 anos. 
�� Religiões: catReligiões: catóólicos romanos 42,6%. Protestantes licos romanos 42,6%. Protestantes 

23,3%. Anglicanos 6,8%. Batistas 2,4%. Luteranos 23,3%. Anglicanos 6,8%. Batistas 2,4%. Luteranos 
2%. Outras cristãs 4,4%. Mu2%. Outras cristãs 4,4%. Muççulmanos 1,9%. Outras ulmanos 1,9%. Outras 
11,8. Nenhuma 16% (2001).11,8. Nenhuma 16% (2001).

�� LLíínguas: Inglês (oficial) 59,3%. Francês (oficial) nguas: Inglês (oficial) 59,3%. Francês (oficial) 
23,2%. Outras 17,5%.23,2%. Outras 17,5%.

�� Grupos Grupos éétnicos: origem britânica 28%. Origem tnicos: origem britânica 28%. Origem 
francesa 23%. Outras origens europfrancesa 23%. Outras origens europééias 15%. ias 15%. 
AmerAmerííndios 2%. Outros 6%.ndios 2%. Outros 6%.



�� Nome: CanadNome: Canadáá. Em inglês e francês: . Em inglês e francês: CanadaCanada (sem acento).(sem acento).
�� Capital: Ottawa.Capital: Ottawa.
�� Tipo de governo: Monarquia constitucional e democracia Tipo de governo: Monarquia constitucional e democracia 

parlamentar.parlamentar.
�� Divisões administrativas: 10 provDivisões administrativas: 10 provííncias e 3 territncias e 3 territóórios*; Alberta, rios*; Alberta, 

BritishBritish Columbia, Columbia, ManitobaManitoba, New , New BrunswickBrunswick, , NewfoundlandNewfoundland andand
LabradorLabrador, , NorthwestNorthwest TerritoriesTerritories*, Nova *, Nova ScotiaScotia, , NunavutNunavut*, *, OntarioOntario, , 
PrincePrince Edward Edward IslandIsland, Quebec, , Quebec, SaskatchewanSaskatchewan, , YukonYukon*.*.

�� Relevo: principalmente planRelevo: principalmente planíícies, com montanhas (Rochosas) a cies, com montanhas (Rochosas) a 
oeste.oeste.

�� ÁÁrea total: 9.984.670 rea total: 9.984.670 kmkm²². Costa: 202.080 km.. Costa: 202.080 km.
�� Ponto mais alto: Ponto mais alto: MountMount LoganLogan 5.959 m.5.959 m.
�� Clima: varia de temperado, ao sul, a Clima: varia de temperado, ao sul, a áártico e rtico e subsub--áárticortico, ao norte., ao norte.
�� PortosPortos: Fraser River Port, : Fraser River Port, GoderichGoderich, Montreal, Port Cartier, Quebec, , Montreal, Port Cartier, Quebec, 

Saint John's (Newfoundland), Sept Isles, Vancouver.Saint John's (Newfoundland), Sept Isles, Vancouver.

GeografiaGeografia



EconomiaEconomia

�� A polA políítica econômica canadense assemelhatica econômica canadense assemelha--se se àà dos Estados dos Estados 
Unidos em muitos aspectos. Desde a Segunda Guerra Mundial Unidos em muitos aspectos. Desde a Segunda Guerra Mundial 
o Canado Canadáá apresenta crescimento elevado em manufaturas, apresenta crescimento elevado em manufaturas, 
mineramineraçção e servião e serviçços. As exportaos. As exportaçções giram em torno de um ões giram em torno de um 
terterçço do PIB, sendo destinadas cerca de 85% delas para os o do PIB, sendo destinadas cerca de 85% delas para os 
EUA.EUA.

�� Moeda: dMoeda: dóólar canadense.lar canadense.
�� PIB (paridade pelo poder de compra): US$ 1,023 trilhões PIB (paridade pelo poder de compra): US$ 1,023 trilhões 

(2004 estimado). (2004 estimado). 
�� PIB per capita (paridade pelo poder de compra): US$ 31.500 PIB per capita (paridade pelo poder de compra): US$ 31.500 

(2004). (2004). 
�� Taxa de crescimento do PIB: 2,4 % (2004).Taxa de crescimento do PIB: 2,4 % (2004).
�� Taxa de desemprego: 7 % (2004). Taxa de desemprego: 7 % (2004). 



CuriosidadesCuriosidades

�� O CanadO Canadáá éé o segundo maior pao segundo maior paíís do mundo, com 9.971,000 s do mundo, com 9.971,000 
quilômetros quadrados de quilômetros quadrados de áárea. Em rea. Em extensão territorial, extensão territorial, éé
superado apenas pela Rsuperado apenas pela Rúússia.ssia.

�� A luva de baseball foi inventada no CanadA luva de baseball foi inventada no Canadáá em 1883. em 1883. 
�� Com apenas 3 pessoa por quilômetro quadrado, o CanadCom apenas 3 pessoa por quilômetro quadrado, o Canadáá

tem a quarta menor densidade demogrtem a quarta menor densidade demográáfica do mundo. fica do mundo. 
�� VancouverVancouver éé considerada a melhor cidade do Canadconsiderada a melhor cidade do Canadáá para se para se 

viver e a 3a. melhor do mundo. viver e a 3a. melhor do mundo. 
�� AcreditaAcredita--se que a menor cadeia do mundo seja a de Rodney, se que a menor cadeia do mundo seja a de Rodney, 

OntOntáário: tem apenas 24,3 metros quadrados. rio: tem apenas 24,3 metros quadrados. 
�� O CanadO Canadáá tem a nona maior economia do mundo. tem a nona maior economia do mundo. 
�� De acordo com a pesquisa do IDH (De acordo com a pesquisa do IDH (ÍÍndice de ndice de 

Desenvolvimento Humano) da ONU, o CanadDesenvolvimento Humano) da ONU, o Canadáá tem a maior tem a maior 
qualidade de vida do mundo. qualidade de vida do mundo. 



�� Ao contrAo contráário da opinião popular, o Canadrio da opinião popular, o Canadáá não não éé dono dono 
do Pdo Póólo Norte. Na verdade, o Plo Norte. Na verdade, o Póólo Norte não lo Norte não éé
propriedade de nenhum papropriedade de nenhum paíís. No entanto, acreditas. No entanto, acredita--se se 
que o Papai Noel venha do Canadque o Papai Noel venha do Canadáá. . 

�� O CanadO Canadáá éé o oitavo maior pao oitavo maior paíís comerciante do mundo. s comerciante do mundo. 
�� O CanadO Canadáá éé terra de diversas inventerra de diversas invençções, incluindo ões, incluindo 

basquete, lâmpada elbasquete, lâmpada eléétrica, microsctrica, microscóópio de elpio de eléétrons, trons, 
televisão, telefone, televisão, telefone, zipperzipper e outros. e outros. 

�� Entre todos os paEntre todos os paííses produtores de gses produtores de gáás natural, cobre, s natural, cobre, 
zinco, alumzinco, alumíínio e ouro, o Canadnio e ouro, o Canadáá estestáá entre os cinco entre os cinco 
maiores. maiores. 

�� O CanadO Canadáá éé o quinto maior produtor de energia do o quinto maior produtor de energia do 
mundo. mundo. 

�� O CanadO Canadáá tem um dos maiores tem um dos maiores ííndices de instrundices de instruçção ão 
universituniversitáária do mundo.ria do mundo.



CastorCastor

�� O animalO animal--ssíímbolo do Canadmbolo do Canadáá éé o "o "beaverbeaver", ", 
que em português chamamos de castor. Foi que em português chamamos de castor. Foi 
a procura de sua pele, outrora, um fator de a procura de sua pele, outrora, um fator de 
grande importância no desenvolvimento do grande importância no desenvolvimento do 
interior desse painterior desse paíís...s...

�� Animal infatigAnimal infatigáável, construindo e vel, construindo e 
reconstruindo incansavelmente diques e reconstruindo incansavelmente diques e 
cabanas, o castor tornoucabanas, o castor tornou--se o sse o síímbolo mbolo 
popular do popular do CanadaCanada, sendo que atualmente o , sendo que atualmente o 
ssíímbolo oficial.mbolo oficial.





PolPolííticatica

�� A questão da liberdade polA questão da liberdade políítica e religiosa tica e religiosa éé
frequentemente citada como razões dos frequentemente citada como razões dos 
europeus colonizarem a Ameuropeus colonizarem a Améérica do Norte, rica do Norte, 
mas os recursos naturais foram a razão mas os recursos naturais foram a razão 
maior... O que maior... O que incluiaincluia baleias, vastos baleias, vastos 
cardumes de bacalhau e cardumes de bacalhau e áárvores de rvores de pinuspinus
usadas em mastros de navios. Entretanto, o usadas em mastros de navios. Entretanto, o 
recurso que levou os exploradores atravrecurso que levou os exploradores atravéés s 
do continente foi na verdade o castor.do continente foi na verdade o castor.



�� Depois dos primeiros exploradores europeus Depois dos primeiros exploradores europeus 
perceberem que o Canadperceberem que o Canadáá não era o "oriente não era o "oriente 
rico em especiarias", a principal atrarico em especiarias", a principal atraçção ão 
mercantil foi o castor, que tinha uma populamercantil foi o castor, que tinha uma populaçção ão 
de milhões de animais. No final de 1600 e de milhões de animais. No final de 1600 e 
comecomeçço dos anos 1700, a moda demandava o dos anos 1700, a moda demandava 
chapchapééus, os quais necessitavam de peles de us, os quais necessitavam de peles de 
castor. Como tais chapcastor. Como tais chapééus tornaramus tornaram--se mais se mais 
populares, a demanda por peles cresceu. populares, a demanda por peles cresceu. 
Exploradores desbravaram o interior da AmExploradores desbravaram o interior da Améérica rica 
do Norte em busca do comdo Norte em busca do coméércio com os nativos.rcio com os nativos.



�� O rei Henry IV, da FranO rei Henry IV, da Françça, viu o coma, viu o coméércio rcio 
como uma oportunidade para adquirir como uma oportunidade para adquirir 
mais investimentos e estabelecer o seu mais investimentos e estabelecer o seu 
impimpéério norterio norte--americano. Ambos, americano. Ambos, 
comerciantes ingleses e franceses, comerciantes ingleses e franceses, 
vendiam peles de castor na Europa por 20 vendiam peles de castor na Europa por 20 
vezes mais do que o seu prevezes mais do que o seu preçço de custo.o de custo.



�� O primeiro brasão de armas norteO primeiro brasão de armas norte--americano mostra um castor. americano mostra um castor. 
Foi criado por Sir William Alexander, em 1621, como tFoi criado por Sir William Alexander, em 1621, como tíítulo de tulo de 
garantia sobre a garantia sobre a áárea, agora conhecida como Nova Escrea, agora conhecida como Nova Escóócia.cia.

�� O comO coméércio de peles de castor tornourcio de peles de castor tornou--se tão lucrativo que a se tão lucrativo que a 
Companhia HBC (Companhia HBC (HudsonHudson's 's BayBay CampanyCampany), honrou o pequeno ), honrou o pequeno 
animal, colocandoanimal, colocando--o em seu Brasão de Armas em 1678 (imagem o em seu Brasão de Armas em 1678 (imagem 
abaixo), que consiste em 2 alces e 4 castores separados por uma abaixo), que consiste em 2 alces e 4 castores separados por uma 
cruz de São Jorge cruz de São Jorge -- refletindo a importância do animal refletindo a importância do animal àà
companhia.companhia.



�� Uma moeda foi criada naquela Uma moeda foi criada naquela éépoca poca -- seu valor seu valor 
era equivalente ao preera equivalente ao preçço de uma pele de castor. o de uma pele de castor. 
Existe uma revista chamada "Existe uma revista chamada "TheThe BeaverBeaver", ", 
publicada pela primeira vez em 1920, pela publicada pela primeira vez em 1920, pela 
Companhia Companhia HudsonHudson BayBay, a qual , a qual éé publicada atpublicada atéé
hoje.hoje.

�� O castor foi incluO castor foi incluíído no Brasão de Armas de do no Brasão de Armas de 
Montreal (imagem abaixo, lado esquerdo da Montreal (imagem abaixo, lado esquerdo da 
tela) quando incorporada como cidade, em tela) quando incorporada como cidade, em 
1833. Sir 1833. Sir SandfordSandford Fleming Fleming assuredassured o castor em o castor em 
uma posiuma posiçção de São de Síímbolo Nacional, mbolo Nacional, whenwhen hehe
featuredfeatured it no primeiro selo postal canadense, o it no primeiro selo postal canadense, o 
"castor de três centavos", de 1851."castor de três centavos", de 1851.



�� O castor aparece como outro popular sO castor aparece como outro popular síímbolo mbolo 
canadense, canadense, thethe maplemaple leafleaf, , onon thethe mastheadmasthead ofof LeLe
CanadiCanadiéénn, um jornal publicado in , um jornal publicado in LowerLower CanadaCanada. It . It 
foi um dos emblemas da Sociedade foi um dos emblemas da Sociedade SaintSaint--JeanJean--
BaptisteBaptiste por um perpor um perííodo e itodo e it’’s still s still foundfound onon thethe
crestcrest ofof thethe CPR CPR -- CanadianCanadian PacificPacific Railway Railway 
Company (imagem acima, lado direito da tela). Company (imagem acima, lado direito da tela). 



O castor na filatelia e O castor na filatelia e 
numismnumismáática do Canadtica do Canadáá

�� O desenho do castorO desenho do castor--canadense jcanadense jáá
apareceu vapareceu váárias vezes em selos rias vezes em selos 
emitidos pelo Canademitidos pelo Canadáá. A primeira vez . A primeira vez 
tambtambéém foi no primeiro selo postal do m foi no primeiro selo postal do 
papaíís, seguido por um selo de 3 s, seguido por um selo de 3 
centavos em 1852, depois no 3 centavos em 1852, depois no 3 
centavos da emissão de 1858 e no 5 centavos da emissão de 1858 e no 5 
centavos de 1859.centavos de 1859.





TurismoTurismo

�� Ottawa Ottawa éé uma cidade bonita mas pacata, que uma cidade bonita mas pacata, que 
não oferece tantos atrativos turnão oferece tantos atrativos turíísticos como suas sticos como suas 
vizinhas mais badaladas.vizinhas mais badaladas.



�� Ottawa tem um clima bastante severo Ottawa tem um clima bastante severo 
mais sentimos frio. Tudo em Ottawa mais sentimos frio. Tudo em Ottawa 
gira em torno do prgira em torno do préédio do parlamento, dio do parlamento, 
cujo ponto mais viscujo ponto mais visíível vel éé sua torre, sua torre, 
nitidamente inspirada no Big Ben de nitidamente inspirada no Big Ben de 
LondresLondres





�� O trecho formado pelas O trecho formado pelas 
RideauRideau StreetStreet e e LaurierLaurier
AvenueAvenue éé a principal a principal áárea rea 
comercial da cidade, e comercial da cidade, e 
concentra a maior parte concentra a maior parte 
do movimento urbano. do movimento urbano. 
Ottawa não tem muitos Ottawa não tem muitos 
prpréédios altos, e sua dios altos, e sua 
arquitetura arquitetura éé harmônica e harmônica e 
agradagradáável aos olhos. vel aos olhos. 



�� Ainda hoje o canal permanece aberto Ainda hoje o canal permanece aberto 
àà naveganavegaçção, e ostenta ão, e ostenta 
orgulhosamente o torgulhosamente o tíítulo de mais tulo de mais 
antigo sistema de canais em operaantigo sistema de canais em operaçção ão 
contcontíínua das Amnua das Amééricas.ricas.



O prO préédio do parlamentodio do parlamento

�� ÉÉ o principal marco da o principal marco da 
cidade.cidade.



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



�� O padrão de vida na O padrão de vida na 
cidade, de resto como em cidade, de resto como em 
praticamente todo Canadpraticamente todo Canadáá, , 
éé muito alto. Não hmuito alto. Não háá
desabrigados, a violência desabrigados, a violência éé
quase zero e os sistemas quase zero e os sistemas 
de educade educaçção e saão e saúúde de 
funcionam de fato. Todos funcionam de fato. Todos 
na cidade falam inglês e na cidade falam inglês e 
francês, sendo que francês, sendo que 
espanhol, italiano e espanhol, italiano e -- sim sim --
português tambportuguês tambéém são m são 
falados por muitos. falados por muitos. ÉÉ uma uma 
cidade de gente jovem, e cidade de gente jovem, e 
aproximadamente metade aproximadamente metade 
de populade populaçção tem menos ão tem menos 
de 35 anos. de 35 anos. 



VancouverVancouver



HalifaxHalifax



�� Vista de Vista de JasperJasper, , AlbertaAlberta, e das , e das Montanhas Montanhas 
RochosasRochosas


