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O distrito dos Lagos Rideau possui muitos pontos fortes e possibilidades para um 
futuro tranquilo na diversidade da sua população, atividade econômica e geografia. 
Os setores de agricultura, turismo e da prestação de serviços formam a espinha 
dorsal da economia local. Um dos principais destaques da comunidade é a 
abundância lagos com vistas deslumbrantes. O distrito possui 500 quilômetros de 
linha costeira, incluindo o Canal Rideau. O desenvolvimento da encosta é 
responsável pela maioria das atividades de construção. No início de 2010, o 
município aprovou pedidos de construção para projetos de fazenda solar em duas 
localidades. 
 
Cada comunidade nos Lagos Rideau possui algo a oferecer. Portland é a porta de 
entrada para o grande lago Rideau (Big Rideau Lake). Newboro é considerado um 
paraíso para pescadores. Os visitantes e moradores locais concordam que Chaffeys 
Locks oferece acesso à água em um das regiões mais tranquilas da região. Delta 
ostenta o velho moinho de pedra (Old Stone Mill), um patrimônio histórico do Canadá, construído em 1810. 
Elgin é considerada o centro do distrito para fazer compras. O charme rural das nossas vilas e aldeias menores, 
incluindo Chantry, Crosby, Forfar, Lombardia, Morton, Plum Hollow e Philipsville é outra vantagem da 
comunidade. 

Distrito dos Lagos Rideau 

População total 10,326 (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 
Renda per capita $ 82,725 
Rendimento médio familiar $ 95,437 
Taxa média de desemprego  5-6 %  
Adultos com ensino médio 2,640 
Adultos com faculdade ou diploma universitário 5,015 

      Média de custo de aluguel para um apartamento com $794 
      Média de três quartos bangalô destacado $325,163 
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Mais informações 
Michael Dwyer, Diretor administrativo (CAO) 1439 County Road 8, Delta, Ontario K0E 1G0 Canada 
Township of Rideau Lakes    613-928-2251  /  info@twprideaulakes.on.ca   
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