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 Prescott possui orgulhosamente mais de 200 anos de idade. A 
"cidade de Fort" é famosa pelo Forte Wellington (Fort), Porto Sandra 
S. Lawn e Marina e é considerado um dos destinos mais procurados 
para passeios de barco no Rio St. Lawrence. O Festival de Shakespeare 
de St. Lawrence é uma sensação do verão em julho e agosto e 
apresenta produções profissionais ao vivo e accessíveis; produções 
teatrais em um belo anfiteatro ao ar livre e com vista para o rio. O 
patrimônio histórico Forte Wellington (Fort Wellington National 
Historic Site) e a batalha do moinho de vento (Battle of the Windmill) 
estão abertos aos visitantes a partir de maio até outubro. Durante os 
meses de Verão o Museu Forwarders e o Centro de informações para 
visitantes oferecem exposições sobre a fundação de Prescott e o enorme patrimônio dos nossos antepassados. 
 
Algumas das grandes empresas da nossa comunidade incluem Kriska Transportation, D.L. Construction and Roofing 
Ltd. , Riverside Pontiac Buick. Ltd. and St. Lawrence Printing. Prescott é um centro de transporte e logística da região 
devido à sua proximidade com as rodovias 401 e 416, a Ponte Internacional de Prescott-Ogdensburg e o porto 
marítimo de Johnstown. Esta cidade é também o lar do Parque Industrial de Prescott. 
 

Cidade de Prescott 
www.prescott.ca 

Mais informações 
Dana Valentyne                                      360 Dibble St,, W.  P.O. Box 160 Prescott, ON   K0E 1T0  

      Town of Prescott                                         613-925-2812  /  dvalentyne@prescott.ca 
 
 
 

População total 3,965 (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 $ 84,736 
Rendimento médio familiar $ 93,263 
Taxa média de desemprego  5-6 %  
Adultos com ensino médio 1,050 
Adultos com faculdade ou diploma universitário 1,455 

      Média de custo de aluguel para um apartamento com 2 dormitórios  
      $843 
      Média de três quartos bangalô destacado $203,200 

    
 


