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*A	  apresentação	  será	  disponibilizada	  no	  nosso	  site	  em	  Português



Options	  for	  Davenport:	  Who	  We	  Are
(Options	  for	  Davenport	  :	  Quem nós somos)



Options	  for	  Davenport:	  Who	  We	  Are
(Options	  for	  Davenport	  :	  Quem nós somos)

• We	  support	  expansion	  of	  public	  transit	  
through	  our	  neighbourhood;	  but	  we	  have	  
serious	  concerns	  about	  the	  proposed	  plan	  
that	  remain	  to	  be	  addressed (Nós apoiamos a	  expansão
dos	  transportes públicos na nossa vizinhança;	  contudo,	  temos sérias
preocupções em relação ao plano proposto,	  que ainda está por discutir.)	  



Input	  from	  our	  Community	  (Considerações
da	  nossa Comunidade)



Input	  from	  our	  Community	  (Considerações
da	  Comunidade)

Given	  the	  choice,	  which	  of	  the	  following	  options	  would	  you	  choose	  
for	  dealing	  with	  the	  Davenport	  Diamond	  Grade	  Separation?	  (No	  caso
de	  poder escolher,	  qual das	  seguintes opções considerava para	  lidar com	  a	  

separação de	  nível do	  Davenport	  Diamond?)

Tunnel	  (69%)

Trench	  (6%)

Elevated	  Overpass	  (10%)

None	  of	  the	  Above/Not	   enough	  
Information	  to	  Choose	  (15%)



Input	  from	  our	  Community	  (Considerações
da	  Comunidade)

Do	  you	  feel	  informed	  about	  the	  Davenport	  Diamond	  Grade	  Separation	  
issue?	  (Sente que está informado sobre a	  separação de	  nível do	  Davenport	  

Diamond?)

Yes	  (29%)

No	  (28%)

Somewhat	  (41%)

Unsure	  (2%)



“I	  don't	  understand	  why	  they	  would	  consider	  building	  a	  bridge	  through	  
established	  neighborhoods	  metres	  from	  people's	  homes.	  I	  don’t	  trust	  that	  
Metrolinx	  will	  appropriately	  maintain	  the	  bridge	  or	  the	  wasteland	  they	  create	  
underneath.”
(“	  Eu não entendo porque é	  que eles considerariam construir uma ponte pelo meio de	  vizinhacas estabelecidas, a	  metros	  das	  
casas	  das	  pessoas.	  Eu não acredito que a	  Metrolinx irá cumprir com	  a	  manutencão appropriada desta ponte ou do	  terreno baldio
que irá ficar por debaixo.”)

“There	  is	  not	  a	  single	  elevated	  overpass	  in	  Toronto	  that	  is	  not	  a	  magnet	  for	  
graffiti,	  dirt,	  grime	  and	  sometimes	  crime,	  or	  is	  in	  any	  way	  an	  improvement	  to	  
the	  neighbourhood	  where	  it	  is	  located.	  This	  is	  not	  acceptable	  for	  our	  
neighbourhood	  as	  it	  will	  move	  its	  development	  backwards.”
(“Nãoexiste um	  único viaduto superior	  em Toronto	  que não seja sujeito a	  grafite ,	  sujidade,	  poeira ou por vezes crime;	  ou esteja
de	  certa forma	  ligadoà	  melhoria da	  vizinhança onde está instalado.	  Nãoé	  aceitavél para	  a	  nossa vizinhança porque vai
desenvolver-‐se	  no	  sentido contrário ao que devia.”

“Obviously	  everyone	  would	  prefer	  a	  tunnel,	  but	  I	  think	  the	  idea	  of	  a	  trench	  is	  
the	  closest	  thing	  to	  a	  middle	  ground.	  A	  trench	  sounds	  like	  it	  would	  be	  more	  
durable,	  would	  allow	  connecting	  some	  streets,	  resolves	  the	  privacy	  and	  
quality	  of	  life	  issues	  for	  track	  neighbours,	  and	  is	  more	  visually	  discrete.”
(“Obviamente que todos preferem um	  túnel,	  mas	  eu penso que a	  ideia de	  uma trincheira é	  o	  mais aproximado aomeio termo.	  
Uma	  trincheira parece ser mais durável,	  permite ligar algumas ruas,	  resolve	  preocupações ligadas à	  privacidade e	  qualidade de	  
vida dos	  vizinhos circundantes,	  e	  é	  visualmente mais discreto

“I	  don't	  feel	  that	  I	  have	  enough	  information	  to	  have	  an	  opinion.”
(“Não sento que tenho informação suficiente para	  fornecer uma opinião.”)



What	  are	  our	  main	  concerns	  with	  the	  
overpass	  plan?	  (Quais são as	  nossas maiores preocupações em

relação ao plano do	  viaduto superior?)

• Pollution (Poluição)
– Diesel	  trains	  (Comboios a	  

Diesel)	  (next	  10	  +	  years)	  
(próximos 10+	  anos)

• Noise	  and	  vibration	  
(Ruído e	  vibração)
• Proximity	  to	  homes	  

(proximidade às casas)
• Frequency	  of	  trains	  

(Frequência dos	  comboios)	  
(every	  7.5	  minutes)	  (a	  
todos os 7.5	  minutos)



What	  are	  our	  main	  concerns	  with	  the	  
overpass	  plan?	  (Quais são as	  nossas maiores preocupações em

relação ao plano do	  viaduto superior?)

• Safety	  (Segurança)
– Below	  the	  
overpass:	  
potential	  for	  
violent	  crime	  
(por baixo do	  viaduto:	  
um	  potencial para	  
crimes	  violentos)

– Risk	  of	  GO	  Train	  
derailment	  (risco
de	  descarrilhamento	  
do	  comboio	  GO)





Can	  we	  trust	  what	  is	  being	  promised?	  
(Podemos confiar no	  que estáa	  ser prometido?)

• Shaky	  history	  with	  
projects	  in	  this	  
community	  (projetos
duvidosos na históriadesta
comunidade)

• Conflicting	  information	  
(informação contraditória)	  

• PR	  Spin	  (“Spin”	  de	  Relações
Públicas)



Shaky	  history	  with	  projects	  in	  this	  community	  
(Projetos duvidosos na históriadesta comunidade)

Rushing	  the	  building	  of	  
the	  Union-‐Pearson	  
Express	  (UPX)
(Apressando a	  construção do	  Union-‐
Pearson	  Express	  (UPX))



Shaky	  history	  with	  projects	  in	  this	  community	  
(Projetos duvidosos na históriadesta comunidade)

Photo	  credit:	  Kevin	  Putnam

Trees	  along	  Dundas	  St	  West	  (Kitchener	  
GO/Milton	  GO/UPX	  corridor)	  (Árvores ao longo da	  Dundas	  St	  
W	  (corredor da	  Kitchener	  GO/	  Milton	  GO/	  UPX))



Conflicting	  information	  (Informação Contraditória)



Conflicting	  information	  (Informação Contraditória)

“Back	  during	  the	  Residents’	  Reference	  Panel	  [in	  the	  spring],	  we	  were	  
not	  in	  a	  position	  to	  confirm	  the	  status	  of	  the	  trees	  in	  Campbell	  Avenue	  
Park.	  However,	  once	  we	  moved	  into	  more	  design	  over	  the	  summer	  we	  
confirmed	  that	  the	  trees	  did	  not	  have	  to	  be	  removed	  with	  the	  
Overpass	  option.”	  (Durante	  o	  Painel de	  Referência dos	  Residentes [na
Primavera],	  nós não estavamos na posição de	  confirmar a	  condição das	  árvores
no	  Campbell	  Avenue	  Park.	  Contudo,	  à	  medida que os planos foramdesenvolvidos
durante o	  Verão,	  nós confirmámosque as	  árvores não seriam removidas com	  a	  
opção do	  viaduto.)

–Manuel	  Pedrosa,	  Metrolinx



Conflicting	  information	  (Informação
Contraditória)



PR	  Spin	  (“Spin”	  de	  Relações Públicas)
• Resident’s	  Reference	  Panel	  consistently	  cited	  as	  
example	  of	  community	  consultation	  and	  
endorsement	  of	  the	  overpass	  (o	  Painel de	  Referência dos	  
Residentes consistentemente	  citado	  como exemplo )

• Misleading	  language:	  1.4km	  overpass	  renamed	  as	  
500m	  “guideway”	  and	  “berms”	  and	  called	  half	  as	  
long	  (linguagem deturpada:	  1.4km	  de	  viaduto considerado como 500m	  de	  
“faixa de	  guiamento”	  	  e	  “bermas”,	  ou seja,	  metade do	  tamanho atual)

• Being	  disingenuous:	  Wallace	  Square	  and	  overpass	  
in	  middle	  of	  a	  meadow	  (ser desonesto:	  “Wallace	  Square”	  e	  o	  
viaduto no	  mieode	  um	  prado)



“Wallace	  Square”
• Currently	  on	  private	  property	  (atualmente em

propriedade privada)



“Wallace	  Square”



Overpass	  at	  Antler	  and	  Lappin
• Rendering	  suggests	  open	  field	  to	  the	  east;	  in	  
reality,	  there	  are	  buildings	  right	  up	  to	  the	  
corridor	  (sugestões fornecidas planeiam campo	  para	  este;	  na
realidade,	  existemprédiosmesmo até à	  linha)



Overpass	  at	  Antler	  and	  Lappin (viaduto
na Antler	  e	  na Lappin)



Concerns	  of	  the	  City	  of	  Toronto	  
(Preocupações da	  Cidade de	  Toronto)

• In	  December	  of	  
2015,	  Toronto	  City	  
Council	  voted	  
overwhelmingly	  
against	  the	  
overpass	  plan	  in	  
support	  of	  a	  tunnel	  
(em dezembrode	  2015,	  a	  
Assembléiada	  Cidade de	  
Toronto	  votou na	  sua	  
maioria	  contra	  o	  plano	  para	  
o	  viaduto,	  apoiando	  a	  opção	  
do	  túnel)



Disregarding	  City	  and	  community	  input	  
(ignorando a	  opinião da	  Cidade e	  da	  comunidade)



We	  need	  the	  cooperation	  of	  our	  MPP	  
(Precisamos da	  cooperação da	  nossa Deputada Regional)



Recognizing	  good	  work	  of	  Metrolinx
(reconhecimento do	  bom trabalho da	  Metrolinx)

• When	  Metrolinx and	  the	  community	  work	  
together	  to	  look	  holistically	  at	  transit	  
infrastructure	  and	  community-‐building,	  good	  
things	  can	  happen	  (quando a	  Metrolinx e	  a	  comunidade trabalham
juntos para	  analisarem de	  forma	  holística a	  infraestrutura de	  transportes e	  de	  
construção comunitária,	  coisas positivas acontecem)

• Support	  of	  local	  MPP	  and	  provincial	  government	  
is	  essential	  to	  facilitate	  this	  (o	  apoio do	  Deputado Regional	  e	  
do	  Governo Provincial	  é	  essencial para	  facilitar isto mesmo)

• Where	  is	  the	  provincial	  government	  on	  this?	  (Onde
está o	  Governo Provincial	  neste ponto?)



The	  bottom	  line
• We	  do	  not	  believe	  there	  is	  a	  true	  rush	  on	  this	  project	  as	  

Metrolinx would	  have	  us	  believe	  (não acreditamos que haja uma
verdadeira pressa neste projeto tal como a	  Metrolinx nos faz ver)

• Time	  horizons	  for	  the	  decision-‐making	  around	  this	  project	  
are	  short-‐term	  impacts	  rather	  than	  long-‐term:	  this	  
infrastructure	  will	  be	  with	  us	  for	  generations	  to	  come	  (a	  
aproximação da	  tomada de	  decisões neste projeto tem	  impacto a	  curto prazo ao invés
de	  ser a	  longo prazo: esta infraestrutura ficará conosco ao longo de	  futuras gerações)

• We	  believe	  there	  is	  ample	  evidence	  to	  delay	  the	  start	  of	  the	  
TPAP;	  a	  full	  environmental	  assessment	  (EA)	  is	  warranted	  (nós
acreditamos que há evidências claras para	  o	  adiamento do	  começo da	  TPAP;	  uma
avaliação ambiental completa (EA)	  foi garantida

• Davenport	  needs	  the	  support	  of	  the	  province	  (a	  Davenport	  
necessitado	  apoio da	  Província)



So	  what	  next?

• Metrolinx:	  Given	  the	  significant	  concerns	  of	  the	  
community	  and	  the	  City	  with	  the	  current	  plan,	  
please	  delay	  the	  start	  of	  the	  TPAP	  and	  conduct	  a	  
full	  Environmental	  Assessment	  (EA)	  including	  all	  
the	  options	  (a	  Metrolinx:	  dadas as	  graves	  preocupaçõesda	  comunidade
e	  da	  Cidade com	  o	  plano atual,	  por favor	  adiem o	  começo da	  TPAP	  e	  conduzam
uma avaliação ambiental complete	  (EA),	  incuindo todas as	  opções)

• Cristina	  Martins:	  Formally	  request	  to	  Ontario	  
legislature	  to	  delay	  the	  TPAP	  and	  conduct	  a	  full	  
EA	  (Cristina	  Martins:	  peça formalmente à	  legislature	  do	  Ontario	  para	  que
seja adiado o	  TPAP	  e	  condusão um	  EA	  completo)



So	  what	  next?
• Davenport	  community:	  Voice	  your	  concerns	  to	  the	  

decision-‐makers!	  (a	  comunidade de	  Davenport:	  exprima as	  suas
preocupaçõesàquele que toma as	  decisões!)
– Write	  to	  provincial	  decision-‐makers	  to	  let	  them	  know	  your	  

specific	  concerns	  and	  what	  you	  think	  must	  be	  done	  (escreva ao
responsável provincial	  para	  informá-‐los	  das	  nossas preocupações
específicas e	  o	  que pensa que deve ser feito)
• Kathleen	  Wynne
• Glen	  Murray,	  Minister	  

of	  Environment
• Cristina	  Martins,	  

Davenport	  MPP
• Steven	  Del	  Duca,	  

Minister	  of	  Transportation
• Sign	  our	  petition	  at	  (assine a	  petição através deste link)

optionsfordavenport.ca



Encontre-‐nos no	  Facebook	  ou visite-‐nos na optionsfordavenport.ca

Envie-‐nos um	  email	  ou junte-‐se	  à	  nossa lista de	  correspondências:	   optionsftdd@gmail.com

Siga-‐nos no	  Twitter:	  @Opt4Davenport#davenportdeservesbetter


