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O município de Edwardsburgh Cardinal está localizado ao longo do 
majestoso Canal do Rio St. Lawrence. As comunidades de Cardinal e 
Spencerville, bem como inúmeros povoados rurais, formam a espinha 
dorsal deste município caloroso. Locais históricos, escolas, instalações 
recreacionais, parques, empresas e organizações comunitárias, todos 
oferecem oportunidades acolhedoras para as pessoas desfrutarem uma 
excelente qualidade de vida. As atrações incluem o Spencerville Mill e o 
patrimônio histórico nacional, Battle of the Windmill. 
 
Estrategicamente localizado na junção das rodovias 401 e 416, Edwardsburgh Cardinal possui o Parque Industrial 
de Johnstown com 400 hectares de terreno especial, sem serviços públicos, disponível para o desenvolvimento 
industrial. A ponte internacional Prescott-Ogdensburg atravessa o Rio St. Lawrence em Johnstown e fornece 
acesso fácil para os Estados Unidos. O porto marítimo do município, o porto de Johnstown e elevadores de 
grãos conectam o município comercialmente com os grandes lagos da América do Norte e com o mundo. O 
Porto está passando por um projeto de US $ 35 milhões de expansão para ser concluída em 2016. A linha ferroviária 
nacional canadense (Canadian National Railway, CNR) atravessa o município. O centro leste de madeira de 
Ontário (Ontario East Wood Centre) e Parque Eco-industrial (Eco-industrial Park) estão sendo desenvolvidos em 
uma área que está ao norte da rodovia do condado N° 2 (County Road 2) com cerca de 50 acres de terra perto 
do porto. 
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População total  7,093 (Statistics Canada Census 2016) 
Temperatura média de janeiro  -8 ⁰C (27 ⁰F) 
Temperatura média de julho  26 ⁰C (70 ⁰F) 
Precipitação média anual 784 mm rain, 198 cm snow 
Rendimento médio familiar $93,343 
Taxa média de desemprego 5-6 %  
Adultos com ensino médio 1,170 
Adultos com faculdade ou diploma universitário 2,225 
Média de custo de aluguel para um apartamento com 2 dormitórios  
    $895 
Média de três quartos bangalô destacado $276,921 

    
 


