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Da Redação

U
m dos mais lindos 
patrimônios históricos 
de Ilhabela, o Parque 

Municipal Fazenda Engenho 
D’Água foi reaberto oficialmente 
ao público no dia 22 de 
setembro. O evento fez parte 
das comemorações dos 216 

AÇÃO É PARTE DAS 
COMEMORAÇÕES 

DOS 216 ANOS 
DE EMANCIPAÇÃO 

POLÍTICA DA CIDADE

PARQUE
MUNICIPAL

Fazenda Engenho 
D’Água é aberto ao 
público em Ilhabela

anos de Emancipação Político-
Administrativa da cidade. “O 
Parque Municipal Fazenda 
Engenho D’Água faz parte da 
história do município. Estou muito 
feliz em poder reabrir este local 
para a população de Ilhabela e 
para os turistas que nos visitam. 

Espero que em breve possamos 
reativar neste local o Museu da 
Cachaça, um importante item 
da história da nossa cidade”, 
declarou o prefeito Toninho 
Colucci. No local, também haverá 
uma exposição contando a 
história da Fazenda. “A exposição 
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Alugue a casa mais
charmosa da
Ilhabela
Ilhabela: lazer, home office ou
simplesmente contemplação.

Alugue! Valores especiais para períodos
maiores.

Alugue pelo 
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O PARQUE FAZENDA ENGENHO D’ÁGUA FICA NA
AVENIDA PEDRO PAULA MORAES, S/Nº - ENGENHO D’ÁGUA.

AS VISITAS PODERÃO SER REALIZADAS DE SEGUNDA A SEGUNDA,
SEMPRE DAS 10H ÀS 17H. 

SERVIÇO

retrata os anos de atividades da 
Fazenda, que entre os principais 
cultivos estava a cana-de-açúcar 
e produção de cachaça. Poderão 
ser visitados os alambiques, o 
engenho, a casa grande e os 
jardins”, explicou o secretário de 
Cultura, Marquinhos Gutti.

Sobre a Fazenda
Uma das joias da história de 

Ilhabela, a Fazenda Engenho 
D’Água abriga inúmeros fatores 
das épocas coloniais, datada 
no século XVII. Tombada pelo 
Condephat e pelo Iphan, é 
constituída de um terreno 
plano e de frente para principal 

avenida do município, na praia 
do Engenho D’Água, a cerca 
de 1km da Vila. Em sua área 
territorial de 43.506,80m2 está 
a casa sede, de meados do 
século XVIII, feita de alvenaria 
de pedra e cal e de pau-a-
pique. A casa maior segue a 
tradição das ilhas atlânticas, 
de proporções extremamente 
elegantes, um sobrado 
avarandado percorrendo a 
fachada. Os porões que serviam 
de berço aos escravos que ali 
dormiam contam com seteiras 
(abertura na muralha, que 
em sua concepção permitia 
aos defensores lançar flechas 

usadas contra invasores e 
saqueadores da época). São 
cinco construções e objetos do 
século XVII, todos totalmente 
preservados e em ótimo estado 
de conservação, que totalizam 
2.589,81m2 de área construída. 
Uma piscina, uma represa, 
dois canais de água enrocados 
de pedras, um aqueduto 
elevado, uma roda d’água, um 
engenho de cana de açúcar, 
um alambique de cobre e cinco 
toneis de madeira amendoim 
com capacidade de 20 mil litros 
cada, além de um trator e um 
caminhão ano 1932, os primeiros 
veículos de Ilhabela. g
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