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Devido à presença constante dos interesses americanos na 
zona das pradarias e na costa oeste do Canadá, ficou evidente 
a necessidade de se unir rapidamente as colônias no início da 
década de 1860.ANOS DE 

PROGRESSO
O impulso mais forte para unir as colônias britânicas da 

América do Norte foi dado pelos dois Canadás. A união do 
Alto Canadá (Ontário) e o Baixo Canadá (Quebec), proposta 
em 1840 não tinha sido concretizada, pois as diferenças entre 
franceses e ingleses criaram um impasse no governo da Colô
nia. Mas a união federal de todas as colônias parecia uma so
lução aceitável. A primeira reunião sobre o assunto teve lugar 
em 1864. Três anos mais tarde, o Parlamento Britânico apro
vou um decreto criando uma união federal, com o nome de 
Canadá, formada pelas colônias dos dois Canadás, Nova Es
cócia e Nova Brunswick.

A exposição “Anos de Progresso” reúne algumas das me
lhores ilustrações realizadas na técnica da gravura em madeira 
do período de 1869 a 1884, desde o lançamento da publicação 
“Canadian Ulustrated News”, em Montreal, até o término da 
publicação “Picturesque Canada”, impressa em Montreal e 
publicada em Toronto. Embora continuasse a ser publicada 
com ilustrações de gravuras em madeira, é justamente desse 
período que se origina uma série de gravuras que foram to
talmente, ou em grande parte, feitas no Canadá.

Em 1869, a zona do oeste foi comprada da Companhia 
Hudson Bay e, após uma breve rebelião dos habitantes metis, 
foi criada, em 1870, a então pequena Província de Manitoba. 
A parte restante do oeste recebeu o nome de Territórios do 
Noroeste, ficando sob o governo direto de Ottawa, a capital 
da nova nação.

Os habitantes da Colúmbia Britânica discutiram os benefí
cios de permanecerem como uma colônia britânica, de se uni
rem aos Estados Unidos ou de se tornarem parte do Canadá. 
Em 1871, e com a promessa de uma estrada de ferro que uni
ría o leste ao oeste, tornou-se a sexta província do Canadá. A 
união já estava completa; o Canadá estendia-se de oceano a 
oceano. A Ilha do Príncipe Eduardo, contudo, só aceitou a 
união em 1873. A remota colônia de Terra Nova, sentindo-se 
estreitamente ligada à Inglaterra, somente se tomou a décima 
província canadense no ano de 1949.

A finalidade desta exposição foi a de reunir uma coleção de 
imagens perdidas de um país que evoluiu até os dias de hoje 
para se tornar uma nação independente e tecnologicamente 
avançada, muito diferente da que, não faz muito tempo, foi 
retratada nestas gravuras.

A gravura em madeira foi desenvolvida como uma forma 
artística nas primeiras décadas do século dezenove. Entre 
1830 e 1870, estabeleceu-se na Europa ocidental e nos Esta
dos Unidos como a melhor técnica de ilustração para livros 
e jornais populares. Durante anos, o Canadá ficou fora desse 
campo, devido, principalmente, a fatores econômicos. Na sua 
definição mais simples, a gravura em madeira é um método de 
duplicação de ilustrações mediante sua reprodução num bloco 
de madeira como um molde de linhas entalhadas em relevo. As 
áreas em relevo eram entintadas e o bloco era impresso numa 
prancha para criar a imagem em branco e preto sobre papel. 
Alguns exemplos de ilustrações canadenses em gravura, que 
se apresentam na exposição, foram feitos por europeus e im
pressos na Europa. Contudo, a ênfase é colocada em ilustra
ções publicadas no Canadá e que atingiram um alto nível ar
tístico e de acabamento técnico.

Após a Confederação de 1867, nasceu um impulso cres
cente para o desenvolvimento de uma indústria editora cana
dense forte. A recente independência e o crescimento social 
contínuo do país, aparentemente fizeram com que os editores 
sentissem que as publicações feitas no Canadá estavam sendo 
solicitadas e que as mesmas seriam apoiadas pelo público. Os 
canadenses desejavam interpretações gráficas das amplas e 
remotas extensões de sua terra; da mesma forma, desejavam 
ver um reflexo da próspera nação que já estava estabelecida 
no leste e se forjava vigorosamente no oeste e no norte. As 
publicações “Canadian Illustrated News” e “Picturesque Ca
nada” mostraram aos canadenses seu próprio país, numa for
ma que competia com as mais impressionantes publicações 
estrangeiras.

Condensado e adaptado de 
“Canadá, passado e presente” 
por John Saywell 
Clark Irwin, Toronto, 1983.
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Desde então, a dualidade lingüística do povo canadense tem 
permanecido. Nos dias atuais, é isto que dá ao país a especial 
natureza cultural que ainda prevalece.

Como uma revista semanal de notícias, a “Canadian Illus- 
trated News” estava principalmente interessada em eventos 
contemporâneos em todo o país. Apresentava reportagens so
bre uma sociedade em expansão e, para fazê-lo, publicava ne
cessariamente uma ampla variedade de ilustrações de notícias 
e caricaturas realizadas por artistas e artesãos residentes em 
Montreal. Embora ocasionalmente apresentasse ilustrações 
que procuravam e alcançavam o mérito artístico, assim como 
uma alta qualidade de impressão, não conseguiu competir 
contra a “Picturesque Canada” em termos de número e quali
dade de tais obras.
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Após as colônias francesas da América do Norte serem ce

didas à Grã-Bretanha em 1760, a revolução americana serviu 
para delinear o contorno do Canadá moderno, ao marcar a 
fronteira meridional da nova colônia britânica do Baixo Cana
dá (atualmente Québec) e separá-la da região compreendida 
entre Ohio e o Mississipi. Serviu ainda para dar certidão de 
cidadania ao povo canadense. Mais de 40.000 americanos que 
tinham permanecido leais à Grã-Bretanha transferiram-se 
para o norte a fim de se estabelecerem em outras colônias 
britânicas.

A exposição “Anos de Progresso” reúne algumas das me
lhores ilustrações realizadas na técnica da gravura em madeira 
do período de 1869 a 1884, desde o lançamento da publicação 
“Canadian Illustrated News”, em Montreal, até o término da 
publicação “Picturesque Canada”, impressa em Montreal e 
publicada em Toronto. Embora continuasse a ser publicada 
com ilustrações de gravuras em madeira, é justamente desse 
período que se origina uma série de gravuras que foram to
talmente, ou em grande parte, feitas no Canadá.

A gravura em madeira foi desenvolvida como uma forma 
artística nas primeiras décadas do século dezenove. Entre 
1830 e 1870, estabeleceu-se na Europa ocidental e nos Esta
dos Unidos como a melhor técnica de ilustração para livros 
e jornais populares. Durante anos, o Canadá ficou fora desse 
campo, devido, principalmente, a fatores econômicos. Na sua 
definição mais simples, a gravura em madeira é um método de 
duplicação de ilustrações mediante sua reprodução num bloco 
de madeira como um molde de linhas entalhadas em relevo. As 
áreas em relevo eram entintadas e o bloco era impresso numa 
prancha para criar a imagem em branco e preto sobre papel. 
Alguns exemplos de ilustrações canadenses em gravura, que 
se apresentam na exposição, foram feitos por europeus e im
pressos na Europa. Contudo, a ênfase é colocada em ilustra
ções publicadas no Canadá e que atingiram um alto nível ar
tístico e de acabamento técnico.

Um século mais tarde, podemos ver na “Picturesque Cana
da” tanto a culminação como a melhor realização na ilustração 
de gravura em madeira do Canadá. Apareceu primeiramente 
como uma série mensal entre janeiro de 1882 e o outono de 
1884. Era um exemplo proeminente do tipo de livro descritivo 
de luxo que floresceu a meados do século dezenove e que ti
nha o objetivo de retratar o país artisticamente e com preci
são. A “Picturesque Canada” tem um papel importante por
que nos dá a oportunidade única de vermos o Canadá de 1882 
e, ao mesmo tempo, experimentar um dos pontos culminantes 
de uma arte popular quase esquecida, a ilustração de gravura 
em madeira a partir de uma pintura ou de um desenho.

A presença de uma população americana tão numerosa no 
Alto Canadá (atualmente Ontário) preocupou o governo bri
tânico quando, em 1812, os Estados Unidos declararam guerra 
à Inglaterra e a suas colônias na América. Em 1814, após Na- 
poleão ser derrotado na Europa e a Grã-Bretanha ter disponi
bilidade de tropas numerosas para serem transferidas para a 
América do Norte, a Inglaterra e os Estados Unidos fizeram a 
paz. Alguns anos depois, os Estados Unidos concordaram em 
desmilitarizar a zona dos Grandes Lagos e em continuar com a 
linha fronteiriça ao longo do paralelo 49, até as Montanhas 
Rochosas.Condensado da 

“Canada Illustrated’ 
por Albert Moritz 
Dreadnaught, 
Toronto, 1982.

A meados do século, a população das colônias britânicas 
ultrapassava os dois milhões. Tratava-se de milhares de imi
grantes ingleses e irlandeses que se estabeleceram nas explo
rações florestais, na frota pesqueira da Nova Escócia ou nas 
férteis terras vizinhas ao Rio São Lourenço.

Ao mesmo tempo, as colônias britânicas da América do 
Norte estavam muito ligadas aos Estados Unidos. Os dois Ca- 
nadás dependiam dos Estados Unidos para o seu comércio em 
grau muito mais alto do que as colônias do Atlântico e, apesar 
da fronteira política, a via fluvial do São Lourenço continuou 
sendo a rota para o interior do continente.

Finalmente, o surgimento da estrada de ferro proporcionou 
novas oportunidades de trabalho e desenvolvimento e, de fato, 
deu o primeiro impulso à industrialização do Canadá.

Durante a década de 1850 foi empreendida a construção da 
ferrovia Grand Trunk, que ia para o oeste, partindo de Mon
treal, até o Lago Huron, e para o leste até o porto de inverno 
de Portland. A estrada de ferro Great Western ligava Detroit 
com o Rio Niágara, e do lago Ontário foram estendidas linhas 
curtas que permitiam o acesso às explorações florestais do 
norte. Em 1867, a América Britânica do Norte já contava com 
mais de 32.000 quilômetros de ferrovias.

O CANADÁ NO SÉCULO XIX

A partir da descoberta do Canadá, em 1534v por Jacques 
Cartier, sobrevieram séculos de concorrência por um conti
nente, da qual participaram as grandes potências européias. 
Ao longo desses anos estabeleceram-se na América do Norte 
colônias britânicas, francesas e espanholas que lutavam pelo 
controle dos territórios conquistados em terras americanas. 
Entre esses movimentos de fronteiras políticas, em alguma 
ocasião os limites da Nova França lindaram com os da Nova 
Espanha.

Após a Confederação de 1867, nasceu um impulso cres
cente para o desenvolvimento de uma indústria editora cana
dense forte. A recente independência e o crescimento social 
contínuo do país, aparentemente fizeram com que os editores 
sentissem que as publicações feitas no Canadá estavam sendo 
solicitadas e que as mesmas seriam apoiadas pelo público. Os 
canadenses desejavam interpretações gráficas das amplas e 
remotas extensões de sua terra; da mesma forma, desejavam 
ver um reflexo da próspera nação que já estava estabelecida 
no leste e se forjava vigorosamente no oeste e no norte. As 
publicações “Canadian Illustrated News” e “Picturesque Ca
nada” mostraram aos canadenses seu próprio país, numa for
ma que competia com as mais impressionantes publicações 
estrangeiras.

No final do século XVIII, o Canadá era um território vasto 
e desabitado, com exceção de alguns grupos indígenas, uma 
pequena concentração de colonizadores franceses no que 
atualmente é o Quebec, e outros grupos, menores ainda, de 
colonizadores britânicos nas costas do Atlântico e do Pacífico.
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A experiência canadense no século XIX através de gravu
ras originais

Foi por volta dos anos 1800 que o Canadá deu um nome a si pró
prio. Da mesma forma, proclamou uma constituição e se estendeu da 
costa Atlântica e terras baixas do São Lourenço até os espaços abertos do 
oeste e do norte.

Aqueles eram anos de rápida colonização, de crescimento econômi
co e atividade geral. Era uma época de otimismo ilimitado, de fé no fu
turo e na idéia do progresso.

Até o surgimento da fotografia, o gravador era, provavelmente, o 
principal ilustrador da história incipiente do Canadá. As gravuras e de
senhos expostos aqui foram feitos, principalmente, para a imprensa po
pular e livros de viagens. Embora não reflitam algumas das realidades 
mais cruas de uma sociedade industrial que começava, transmitem parte 
do romântico e do dramático do que era então uma região severa e re
mota do mundo.

Mapas

Mapa da S.D.U.K.*, Alto Canadá, 1832
* Nota: S.D.U.K. significa SOCIEDADE PARA A DIFUSÃO DE 

CONHECIMENTOS ÚTEIS

Domínio do Canadá, 1884

Mapa da S.D.U.K., Baixo Canadá, 1832

*

Abertura de Novos Territórios

Remontando as Corredeiras
Desenho de W.H. Bartlett. Gravura de S. Bradshaw para a Canadian 
Scenery lüustrated, 1842

Cemitério dos “Voyageurs”
Desenho de W.H. Bartlett. Gravura de S. Bradshaw para a Canadian 
Scenery lüustrated, 1842

Início de um Povoado
Desenho de W.H. Bartlett. Gravura de J.C. Bentley para a Canadian 
Scenery lüustrated, 1842

Cabana de Colono
Desenho de W.H. Bartlett. Gravura de R. Sands para a Canadian Sce
nery lüustrated, 1842



Granja Agrícola Próxima a um Lago
Desenho de W.H. Bartlett. Gravura de J. Cousen para a Canadian 
Scenery Illustrated, 1842

aumento geral da riqueza e na evolução da literatura e da arte, que sem
pre são produzidas em períodos de prosperidade comercial”. As expor
tações de madeira canadense foram iniciadas de forma regular no início 
do século XIX. Em 1819, Nova Brunswick iniciou a exportação de no
vos produtos de seus pinheirais. “Más foi entre 1840 e 1858 que vemos 
as exportações de madeira do Canadá atingir grandes proporções (...) As 
operações madeireiras foram sempre e em todo lugar os núcleos do pro
gresso. Aldeias foram estabelecidas, as quais chegaram a ser grandes ci
dades e povoados.”
Picturesque Canada, Vol. 1, 1882

Agricultura Moderna nas Planícies
Gravura em Madeira paia & Picturesque Canada, 1882

Os Ceifeiros
Gravura em Madeira para a Picturesque Canada, 1882

Interior de Moradia de Colono
Gravura em Madeira para a Picturesque Canada, 1882

Aviso aos futuros agricultores nas Planícies Canadenses

“Estejam prontos para começar o cultivo no início de junho, e 
considerem tudo aquilo que possa render benefício imediato. As vacas 
deverão fornecer manteiga e leite para o lar e poderá haver um exce
dente para venda. Quanto mais cedo começar a arar a terra, tanto me
lhor. Tenham como objetivo cultivar de vinte a trinta acres e persistam 
com a constância que for possível, tanto para vocês como para seus ani
mais. A melhor hora para cultivar o solo é da madrugada até as 9 horas, 
pela manhã, e das 4 da tarde até o anoitecer. No meio tempo, os bois de
verão descansar e seu dono poderá tirar um cochilo e ordenar o que for 
necessário. As batatas podem ser plantadas no solo acabado de preparar, 
e se a estação não for excessivamente seca poderão obter uma boa co
lheita. A aveia e a cevada podem ser semeadas na planície, passando de
pois o arado. Quando estiver completa a aiadura do outono, iniciem a 
semeadura na primavera seguinte, logo após o gelo estar suficiente
mente por baixo da superfície para permitir que as grades cubram a se
mente. A umidade do solo continuará a subir, conservando a semen
teira em boas condições. Se o dinheiro acabar, é possível conseguir bons 
ordenados em qualquer momento trabalhando na ferrovia ou nas serra
rias, quase em todo lugar, durante algumas semanas ou alguns meses. 
Sabemos de homens que começaram há poucos anos com 200 dólares ou 
menos e que, trabalhando e lutando com afinco, e sujeitando-se a priva
ções, mereceram alcançar pleno conforto e recursos suficientes. Mas 
o recém chegado deve viver de acordo com seus meios. Se ficar endivi
dado e pagar dez ou doze por cento pelo dinheiro emprestado vai se ver 
em situação perigosa.”
Picturesque Canada, Vol. 1, 1882

Madeireiros dirigindo toras
Artista: M.J. Bums. Prancha em Madeira de J.W. Evans para a Pictures
que Canada, 1882

Campo de Lenhadores
Artistas: F.B. Schell e J. Hogan. Prancha em Madeira de H. Woolf para 
a Picturesque Canada, 1882

Os Nativos

Indumentária de índios Residentes no Canadá
Desenho de George Heriot. Água-tinta de J.C. Stadler para Traveis 
through the Canadas, 1807

“A superfície de terra ocupada pelos índios para cultivo é de aproxi
madamente duzentos acres, nos quais eles plantam milho. Durante os 
meses de inverno, alguns homens se dedicam à caça. Falam francês com 
grande facilidade, e os homens mantêm uma independência que nasce de 
sua frugalidade e da limitação de suas necessidades, o que constitui um 
dos principais traços de seu caráter.”
George Heriot, Traveis through the Canadas, 1807

“Os índios vivem juntos num estado quase ininterrupto de harmonia e 
tranquilidade. O missionário exerce grande influência sobre eles, que 
têm trocado, em certo grau, as maneiras da vida selvagem pelas dos ca
nadenses, em cuja vizinhança residem.”
George Heriot, Traveis through the Canadas, 1807

Povoado Permanente índio
Desenho de George Herior. Água-tinta de F.C. Lewis para Traveis 
Through the Canadas, 1807

Cena Florestal
Desenho de W.H. Bartlett. Gravura de J.C. Bentley para a Canadian II- 
lustrated, 1842

Povoado índio de St. Regis
Desenho de W.H. Bartlett. Gravura de H. Griffiths para a Canadian 
Scenery Illustrated, 1842

índios Caçadores com Armadilhas no Noroeste 
Desenho de Evans. Prancha em Madeira de H.P. Sharp para a Pictures
que Canada, 1882Balsa numa Borrasca no Lago São Pedro

Desenho de W.H. Bartlett. Gravura de J. Cousen para a Canadian Sce
nery Illustrated, 1842

Confluência dos Rios Ottawa e São Lourenço
Desenho de W.H. Bartlett. Gravura de J. Cousen para a Canadian
Scenery Illustrated, 1842

Indústria e Comércio

Depósito de Madeira Próximo de Quebec
Desenho de W.H. Bartlett. Gravura de H. Adlard para a Canadian Sce
nery Illustrated, 1842

“O comércio da madeira ocupa um lugar orgânico no desenvolvimento 
dos recursos do Canadá, no crescimento de suas cidades e povoados, no



“A enseada de Wolfe está atualmente acondicionada para receber ma
deira, que desce pelo rio da Província Superior, em balsas que, fre
quentemente, abrangem uma área de meio acre; quando o vento é favo
rável, são ampliadas, chegando a incluir dez ou doze velas quadradas e, 
em outras ocasiões, são agrupadas; os madeireiros constroem sobre as 
mesmas pequenas casas de madeira e, junto com suas famflias, trans
portam aves e algumas vezes gado, formando assim um completo po
voado flutuante.”
N.P. Willis, Canadian Scenery IUustraíed, 1842

Cabo do Trovão
Artista: L.R. 0’Brien. Prancha em Madeira de R. Schelling para a Pic- 
turesque Canada, 1882

Corredeiras da China no Rio São Lourenço
Desenho e gravura sobre madeira de J. W. Watts para a 80 Years of Pro- 
gress, 1863

Trem Bloqueado na Fronteira Canadense
Gravura em Madeira; desenho de J. Macdonald para a Harpeds Weekty, 
1886

O Príncipe de Gales coloca a última Pedra da Ponte Vitória 
Gravura em Madeira para o IUustrated London News, 6 de outubro, 1860

A Ponte Vitória Sobre o Rio São Lourenço
Gravura em Aço, desenho de Boys. Gravura por J. Saddler, 1970

“Calcula-se que cada contraforte terá que suportar a pressão produzida 
por setenta mil toneladas de gelo, perto do final do inverno, quando os 
grandes blocos de gelo descem pelo São Lourenço.”
W.S. Hunter Jr., 1856

“Esta estrutura contém vinte e cinco arcos, de vãos uniformes de du
zentos e quarenta e dois pés. O tubo é de aço, o restante é de alvenaria 
maciça, inclusive os suportes, que penetram no rio a ambos os lados e 
medem meia milha de comprimento cada um. O arco central medirá 
sessenta e seis pés do nível da água até a superfície do tubo, que é de 
vinte e cinco pés de altura e dezoito de largura.”
W.S. Hunter Jr., 1856

Entrada ao Canal Welland - Port Colborne
Artista: F.E. Schell. Gravura em Madeira de F. Geyer para a Pictures- 
que Canada, 1882

O Canal Welland, uma das maiores realizações de engenharia do século 
XIX no Canadá, foi aberto para o trânsito marítimo entre o Lago Ontá- 
rio e o Lago Erie, em 1829. Esta vista, tirada, em 1882, leva-nos pelo 
canal para o amplo horizonte, enquanto o elevador, navios na distância e 
os viageiros criam uma sensação de isolamento melancólico.

Oficinas Mecânicas no Centro do Canadá, Carleton Place
Litografia para o Canadian Dominion Atlas, 1882

Porto de Collingwood
Artistas: F.B. Schell e J. Hogan. Gravura sobre Madeira por J. Hella- 
well, para a Picturesque Canada, 1882
Porto de Galinhas e Frangos em Collingwood, Ontário, na beira da 
“Georgian Bay”



A Expansão das Cidades Montreal - Leste do Canadá
Gravura em Madeira para o lüustrated London News, 1860

“A segunda cidade da província em termos de importância é, sem dúvi
da, a primeira com relação a sua localização, vantagens locais e de cli
ma; incluindo os subúrbios, abrange uma superfície de 1.020 acres de 
terreno, embora dentro dos muros das velhas fortificações a superfície 
não excedia de 100 acres de terreno.”
Joseph Bouchette, 1832

“O viajante fica espantado com a beleza característica dos grandes edi
fícios de pedra trabalhada que acompanham a margem do majestoso São 
Lourenço, onde estão erguidos, assemelhando-se na sua construção só
lida e na sua elegância aos edifícios das cidades européias.”
The Traveüers Guide, 1872

Os Navios-Correio “English” e “Newfoundland” negociam sua 
passagem entre os gelos do Porto de Halifax, na Nova Escócia.
Gravura em Madeira para o lüustrated London News, 1861

Windsor, Nova Escócia
Desenho de W.H. Bartlett, Gravura de F.W. Topham para a Canadian 
Scenery lüustrated, 1842

Fredericton, Nova Brunswick
Desenho de W.H. Bartlett. Gravura em Aço de W. Mossman para a Ca
nadian Scenery lüustrated, 1842

Cidade de Saint John, o Porto Comercial Principal de Nova 
Brunswick vista da Ponte Suspensa
Gravura em Aço por O. Pelton, segundo uma fotografia de Carson 
Flood para a 80 Years ofProgress, 1863

O Príncipe de Gales no Canadá
Sua Alteza Real colocando a primeira pedra dos edifícios do Parlamento 
em Ottawa.
Desenho de G.H. Andrews para o lüustrated London News, 13 de outu
bro de 1860

“A cerimônia teve início com a leitura, por parte do capelão do Conse
lho Legislativo, de uma oração apropriada, após a qual sua Alteza Real e 
os membros da sua comitiva avançaram até a pedra, que era de mármore 
branco puro e canadense, trazido do Portage du Fort do Alto Canadá. 
Este belo acontecimento teve lugar em 1- de setembro.”
London lüustrated News, 13 de outubro de 1860

Quebec
Desenho de J.D. Woodward. Trabalho sobre pedra de R. Hinshelwood, 
publicado por G. Virtue, 1874

“Inúmeras e valiosas pilhas de madeira que abrangem milhas de com
primento, contêm grandes quantidades de madeira de carvalho, olmo, 
abeto, pinheiro, etc., representando um comércio de exportação de 
5,000,000 dólares por ano. Muitos dos cais penetram até 200 jardas 
no rio. Quebec era a capital do Baixo Canadá até o surgimento da união 
das províncias, em 1840, e atualmente é a da legislatura local da 
província de Québec. Os habitantes de Quebec têm razão para estar or
gulhosos da sua magnificência e da hera histórica aderida a seus muros. 
Cidades vizinhas podem crescer mais rapidamente com base no cimento 
e nos tijolos, seu comércio poderá crescer com as passadas de um jovem 
gigante, mas nunca poderão ser comparadas com a fortaleza de Quebec 
quanto a lembranças históricas ou beleza natural.”
H. Beaumont Small, Ghroniclesof Canada, 1868

A Cidade de Ottawa, Canadá vista de Barrack Hill 
Por W.S. Hunter Jr., da HuntePs Ottawa Scenery. Gravura de J.P. Ne
well, Boston, 1855

“A vista de Ottawa da colina Barrack é altamente panorâmica; a sua 
cumeeira é tão alta que a vista abrange ambos os lados.”
W.S. Hunter Jr., 1855

Edifícios do Parlamento
Gravura em Madeira para a Picturesque Canada, 1882

“O Parlamento Imperial reuniu-se em 5 de fevereiro de 1867. No dia 7 
foi apresentado na Câmara dos Lordes o projeto de Lei para a Confede
ração das Províncias, que foi recebido com a aprovação de todos os par
tidos. No dia 19 foi feita a segunda leitura; no 22 remeteu-se a uma co
missão no dia 22 e, no dia 26 fez-se a terceira leitura. Imeditamente 
passou à Câmara dos Comuns onde após a primeira e segunda leituras, 
foi lido por terceira vez e aprovado no dia 8 de abril. No dia 28 do mes
mo mês, recebeu a aprovação real. O nome para a província foi o de 
“Domínio do Canadá”. Sua Majestade aceitou graciosamente emitir a 
proclamação em 22 de maio, declarando que o Domínio do Canadá co
meçaria a existir a partir de l9 de julho de 1867, e nomeando os mem
bros do Senado.”
H. Beaumont Small, 1868

Recebimento de Sua Alteza Real, o Príncipe de Gales, pelos habi
tantes de Toronto, Oeste do Canadá
Desenho de G.H. Andrews. Gravura em Madeira para o London lüus- 
trated News, 27 de outubro de 1860

“O Príncipe foi saudado ao passar, com aclamações genuinamente bri
tânicas; em Toronto, no mínimo cem mil vozes américo-britânicas 
proclamavam sua lealdade. Perto da extremidade oeste encontrava-se

“A localização de Québec, capital do Baixo Canadá e residência do Go
vernador Geral da América Britânica do Norte, é, em geral, grandiosa e 
majestosa, lembrando um anfiteatro. A cidade está assentada sobre uma 
elevação ao noroeste do rio São Lourenço, formada pelo mesmo rio e o 
Saint Charles. A extremidade dessa faixa de terra chama-se Cabo Dia
mond, cujo ponto mais alto eleva-se 345 pés acima do nível da água. 
Consiste de uma rocha de granito cinzento, misturada com cristais de 
quartzo (o que deu origem ao seu nome), e uma espécie de ardósia escu
ra.”
Joseph Bouchette, The British Dominions in North America, 1832

Vista do Cabo Diamond
Desenho de Wells para seu Traveis in the Américas, 1798

Quebec, a Capital da América do Norte Britânica 
Desenho de Hinton, 1830

Rua Notre Dame, Montreal
Artista: R.A. Sproule. Gravura sobre Prancha de Cobre por W.L. Le- 
ney. Publicada por A. Boime, Montreal, 1830
Nota: Esta foi uma das primeiras reproduções publicadas no Canadá. É a 
mais rara e valiosa gravura da coleção.



o lugar selecionado para o desembarque do Príncipe. Ali foi montado 
um pavilhão esplêndido de frente para a cidade. Foi erguido sobre um 
promontório, colocando o trono real sobre um pedestal. O Conjunto foi 
coberto com uma coroa real e tudo estava rodeado e protegido por ban
deiras.”
lüustrated London News, 27 de outubro de 1860

No Espigão das Montanhas Rochosas
Gravura em Madeira desenhada por F.B. Schell e J. Hogan. Gravura de 
G.F. Smith para a Picturesque Canada, 1882

Estrada próxima de New Westminster, Colúmbia Britânica 
Gravura em Madeira desenhada pelo Marquês de Lome, gravura por 
Edward Whymper para a Canadian Pictures, 1884

Competição de Remo - Porto de Toronto
Artistas: F.B. SChell e J. Hogan. Gravura em Madeira de R. Schelling 
para a Picturesque Cartada, 1834

Kingston
Desenho de W.H. Bartlett. Gravura de W. Griffiths para a Canadian 
Scenery IUustrated, 1842
Cidade estratégica e local de importante forte militar britânico, o Forte 
Henry. Kingston foi capital do Canadá de 1841 a 1844.

O Norte

Tomada de Posse
Desenho do Capitão J. Ross R.N. Gravura de W. Chevalier para o Nar- 
rative ofa Second Voyage in Search ofa North West Passage 1828-33, 
Londres, 1834

Os Navios “Hecla” e “Gripper” Bloqueados pelo Gelo 
Desenho e Gravura de W. Westall ARA, de um esboço feito no local 
pelo T enente Hoppner. Para o Parry's Journal ofa Voyage for the disco- 
very os a North West Passage, 1821

O Oeste

Winnipeg vista do Ancoradouro de São Bonifácio
Artista: F.B. Schell. Gravura em Madeira de J.T. Speer para a
Picturesque Canada, 1882

“Portão de Saída para o Oeste”.
Inicialmente chamada Fort Garry, em 1835, a cidade de Winnipeg 
constituiu-se em município em 1873. Funcionou como ponto de partida 
dos emigrantes que se dirigiam para o oeste e, posteriormente, da estra
da de ferro Canadian Pacific. A cidade está situada na confluência dos 
rios Assiniboine e Red. Winnipeg deve seu nome a uma palavra índia 
Cree, que significa águas barrentas, referência ao sedimento marrom 
avermelhado que se acumula nessa confluência.

Mulher Esquimó - Homem Esquimó
Desenho do Capitão Black R.N. Gravura de E. Finden, 1836

Navio da “Hudson Bay Company” na sua chegada a um entrepos
to em York
Gravura em bloco de madeira para a Picturesque Canada, 1882

Niagara Falis
Loja de Pioneiros
Gravura em Madeira para a Picturesque Canada, 1882

Andncio num Jornal de Toronto sobre a disponibilidade de terras no 
oeste canadense, 1883

Niagara Falis
Pintado por Hyppolite Sebron. Gravura de Salathe, publicada por Gou- 
pil & Co., Harris, 1852

“Ó Deus! Como fiquei maravilhado e como fui incapaz de compreender 
a magnitude da cena! Foi somente quando cheguei a Table Rock e olhei 
para a queda d’água verde e brilhante que percebi toda sua majestade e 
potência. O Niágara ficou indelevelmente impresso no meu coração 
como uma grande imagem de beleza, onde irá permanecer fixa e perma
nente até parar de bater.”
George Moore, Journal ofa Voyage Across the Atlantic, 1845

“É impossível descrever as Cataratas do Niágara, como é impossível 
descrever uma avalanche ou qualquer outra coisa da qual tenhamos que 
dar uma idéia de ruído e movimento além de suas outras glórias. Na 
beira de precipícios nunca experimentei sensações de vertigem, e, in
clusive, nas minhas caçadas de antílopes na Suiça, onde tive que atraves
sar pelos lugares mais perigosos, nunca me senti disposto a intentar ne7 
nhuma acrobacia aérea, embora sentado em Table Rock, e olhando no 
fundo do abismo, mais de uma vez senti a mesma coisa que Lear —

“Não quero mais olhar. Não quero que o meu cérebro gire e que 
minha vista deficiente me precipite de cabeça para baixo”

Sir Edward Robert Sullivan, Rarnhles and Scrambles in North atui South 
America, 1852

Polícia Montada do Noroeste
Artistas: F.B. Schell e J. Hogan. Gravura em Madeira de C. Schwarz- 
burger para a Picturesque Canada

Foi fundada por uma lei aprovada pelo Parlamento em 1873 para pa
trulhar os vastos territórios adquiridos da Companhia “Hudson Bay” em 
1869. A Polícia Montada do Noroeste incorporava uma longa tradição 
do serviço militar britânico em todos os cantos do império. Souberam 
evitar as terríveis guerras índias que assolaram o oeste americano. Em 
22 de setembro de 1877, participou da assinatura do Tratado n- 7 com 
Crowfoot, Chefe da Tribo Blackfoot. Cedeu ao Canadá todas as recla
mações índias de terra ao norte da fronteira dos Estados Unidos, ao leste 
das Montanhas Rochosas e ao oeste das colinas Cypress.

Caravana de Emigrantes, Vale Assiniboine 
Gravura em Madeira para a Picturesque Canada, 1882

A Montanha no Rio do Lago do Urso
Desenho pelo Capitão Black R.N., agosto de 1825; gravuras em aço de 
E. Finden para o Franklin's Second Voyage of Discovery for a North 
West Passage, 1828


