Município de Leeds e as
1000 ilhas
www.leeds1000islands.ca
O município atravessa o eixo de Frontenac, uma formação geológica
ligando o escudo canadiano às montanhas Adirondack de Nova York. Isto
explica a incomparável beleza natural, um ponto importante para o setor
de hotelaria. Uma porção da Biosfera de Frontenac, um patrimônio da
UNESCO, situa-se dentro das suas fronteiras. Apesar da geografia
acidentada, a criação de gado, ovelhas, laticínios e a comercialização de
produtos agrícolas prosperam. Esse município empreendedor possui
agricultores que contribuem com a venda de gado com pedigree, feno e
até mesmo embriões congelados de bovinos para mercados estrangeiros. É divulgado orgulhosamente que na
agricultura, "Leeds leads" (“Leeds lidera”). Existem também as comunidades prósperas e revitalizadas de Rockport e
Seeleys Bay. Rockport, lar da Rockport Boat Line, foi onde o município assinou o acordo de amizade com as 1000 Ilhas
da China em 2009.
A comunidade oferece uma excelente qualidade de vida onde os residentes podem viver, trabalhar e desfrutar as férias,
tudo em um só lugar. O município de Leeds e as 1000 ilhas oferecem vistas para o rio e diversos lagos dentro da região
para desfrutar. O município abrange cerca de 1.078.641 hectares e é servido pela ferrovia trans-Canadian e por
bifurcações rodoviárias. A ponte internacional Thousand Islands se situa no município e faz ligação com o estado de
Nova York. Grande parte do município está localizada na famosa região das 1000 ilhas e possui cerca de 950 ilhas.
.

População total 9465 (Statistics Canada 2016 Census)
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
Renda per capita $87,130
Rendimento médio familiar $99,629
Taxa média de desemprego 5-6 %
Adultos com ensino médio 3,352
Adultos com faculdade ou diploma universitário 2,495
Média de custo de aluguel para um apartamento: $1,051
Média de três quartos bangalô destacado $359,319
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