DITCHUN, Ricardo.
Ilhada, fazenda Pau-d'alho resiste ao progresso:
propriedade foi construída na metade do século 19, durante o período
inicial da expansão da cultura cafeeira. Folha de São Paulo, São PauloI
13 out. 1991.
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ConstruiQa por volta de 1850,
a }~Iômet~
do centro de
Canlplnas, a sededa fazendaPaud'a1ho resistiu à crise da cafeicultur!! do início do séculoe àsofertas
da~'empresasque se instalaram à
sug(voltanasúltimas décadas.

Á Pau-d'alho,120anos.depois,

alqueires
para os, atuais 40 -ai-. cem intactos, apesar da ação do
.
~r.e.s.
~m !.§85. ~a.raz~nQapertencja tempo.
Dentro da casa, a volta, ao
a Manuel Carlos Aranha (~
d~ Anhumas), cons~der~-aoum
d-os--fãZeiídeiros mais rICOS da
região.
A pr2P:riedad~ficou em poder
dos descendentesdo barão até
~,
quando a família Dutili}

de'íXõ~~noae

passadoé inevitável. O aroma da
mad~ira que quei~a !ia lareira,.a
sobrIedadedos movels e os antlgos objetos de decoração, testemunham o fausto que a cafeicultura trouxe para a região.
Marguerite diz que morar

comoroua

numa casa de. acentuadovalor

I

encontra-se espremida entre o
pólo de alta te~nologia,.a r~?via
S~340 (Campmas-Mogl Mirim),

P,au-d'albo.
.~y~~e~~ente Dutilh!--~~ .aind~ ~r~a

histórico e arquitetônico (ver
texto"abaixo) é "bom e interessante.

a ltianchaurbanade Campinase
Ia ~bluiçãodo córregoAnhumas.
i - a - década.de 70, arte de
I
terras
en a
e 0'.m IcaçõesBrasileirasS/A (Tele6tãs)
tr~ica 'e_à
S/A.ABÇ X~icroele-

casa e não produz mais café,
prõduto que deixou suasmarcas
na arquiteturae no mobiliário da
casa.
A poucos metros da "casagrande",
~~nt~~.s.enz~,
construída
pelos
próprIosescravos,
e

Apesardisso, sua maior preocupação atual está relacionada
com os cuidados- necessári°S1
para a manutençaoda casa.
Vitimadospela umidade,velhice
e pela
açãocorrosiva
daarquitetôpoluição
do
ribeirão,
os traços

!. 1J!esdeo auge da cafeicultura

os terreiros atijolados para 'a

nicos dão mostras de que ai

~

!

p31!iista,a fazendapassoude mil. secagemdo café, aindapermane- resistênciadeveterminar.
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Ramos de Azevedo projetou casa-gran
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Bélgica,em 1879.Nesseano, ele
"retõmaao BrãSil-epassaa morar
A parte s~ial da sede da e~ C.ampina~,onde assina~
fazJndaPau~d_Alho
(sal~ ~e es- psimeirosprQiet~~
(avelha~atr!:f-,
tar, de refelçoes,ár~a mtl.mae matadouro~urncI ai e uma sene
algl.1masalc?vas) foI projetada e casasparticulares).
neto
en"enheiro
ar;;Uiter~
- Paulo e RIo
. de Janeiro
.
~ ~"5"'Il""'V
"""
d Pa I "eR"',"!U!""V
d MranA
Em Sao
e -1928
u a amo1880
e ze- o arquiteto
.
.
.'
c. ~1~fiw~~~~~sco
projetou Importantes
voem.
edifíciospúblicose privados.
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Apesardisso,o historiadorafirm~1 i',c'
que o que ainda resta deve ser
preservado.
I
O arquiteto e conseiheirodo, ;;f,
ConselhodeDefesado Patrimônio
Cultural de Campinas (Conde) S' . P
IIa Santos, 37,
pacc,
orte
afiIrmouerglo
.
que~estl1o ~ueprevaIece
nas construçoesrurais de Ramos
I

~

I

,Os outros 16 aposentos
que
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d~ta sao diferenciados pela té:mc.a empregada na. construçao
~.~~
ala prole~.qa ~2 \
~~or~
usados tijQ1Qs.

»a~os de Az.evedo~asceue~
Campmas e, amda CrIança,foI
estudar no Rio de Janeiro onde não
\chegou a se formar como enge'nMiro.

.

deAzevedo
é o~o-cl~siçQ~-

O historIador Çelso Mariue

compo-"m~ ala ~ntenor a essaf Mello Pu o 92 ~~rma q!!e a seQeI

.i

~

ciado com tendênciasecléticas.
"

~a ~~d'~
foi a I2ri~eira con~trução que leva~ assinatura~e
R-amosdeAievedo em l:ampinas.
..

A Pau-d al~o está preserva~a ~e
f?rma e~pontanea. pela p!op!letána e nao pela .m~er!er~nc~a. d~
conselhos do patnmorno hlstonco.

rico e arquitetõnico não alterassem
a estrutura original.

à.fazenda am~ exalam com mten-'
sldade o cheiro .de alho em torno
da casa, das antigas senzalas e do

Mello Pupo disse que serIa
..importante que os proprietários
Alheias a essasdISCUSSoes,
as
dasfazendasque têm valor histó- árvoresqu~emprestamseu.nome ,~

ÍJ I
Em termos de documentose cubículoque serviude prisãoaos
~ títu!oacadê~çQtoiobtido.~~Q!!.S!!:!!ções, muito já~ ~-_t?_~~~~~~.,
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