VICÊNCIA

Engenho e Cachaçaria Água Doce
      

83 km
BR-232/BR-408 (sentido TIP) – atenção à sinalização rodoviária,
entrar no trevo de Vicência (lado esquerda da Rodovia) e seguir pela PE-74


• Saindo do Recife, pela BR-232, atenção ao acesso à rodovia BR-408. Depois de passar
pelo Terminal Integrado de Passageiros, na margem direita da estrada, a ARENA
PERNAMBUCO. A estrada tem trechos de mata bem bonitos.
• Se não tomou café antes de sair de casa, atenção às opções em Paudalho e em
Carpina.
• No retorno ao Recife, vale a pena conhecer a Acerolândia para um sorvete ou suco
de acerola ou de outras frutas, ou, ainda, um cafezinho, quem sabe? Vale a pena
conhecer um museu que tem lá.
• Visitação: de segunda a sábado das no horário comercial e aos domingos (a definir
com os proprietários)
• Agendamento da visita à Cachaçaria Água Doce: (81) 99936.5169/3641.1257
Instagram: @cachacaengenhoaguadocepe
     
Dona Vicência Barbosa de Melo, estabeleceu-se numa propriedade bem afastada e, depois,
mandou construir uma capela sob a invocação de Santana, bem ao lado da sua residência, nos
idos de 1850. Aos poucos, um vilarejo foi se formando e passou a ser chamado de Vicência. O
local foi elevado à categoria de cidade em 1928 e por Lei Estadual, em 1931.
Por que conhecer Vicência? Já pensaram nisso? Aposto que sim! Nem imaginam o que tem de
interessante. No centro, a Igreja-Matriz, o Mercado de Artes (aqui funciona a Secretaria de
Turismo com pessoal qualificado para informar de 2ª à 6ª feira, até às 13h) e os ateliers dos
artesãos. Na área rural, engenhos – o Água Doce, o Poço Comprido, o Jundiá; a Usina Laranjeiras
com sua capela de São Joaquim, datada de 1806). Atenção, só a capela pode ser visitada e é
preciso agendar; a Serra Mascarenhas, com plataforma para voo livre. Muito massa!!! Legal
participar do Festival de Voo Livre e ficar observando as asas coloridas das asas delta e dos
parapentes.
   
Localização: PE-74, km 10
A cachaça produzida no Engenho Água Doce é artesanal, fabricada em alambique de cobre e
envelhecida em barris de carvalho. A produção segue critérios de qualidade – a cana é plantada
sem agrotóxicos e adubos químicos, é colhida crua, verificando a curva de maturação de acordo
com a variedade e num período máximo de 24 horas entre o corte e a moagem, além do grande
rigor na fermentação, conseguida por meio de leveduras naturais. Tudo é bem explicadinho na
visita. A gente tem uma aula e acompanhar todas as etapas. No final, sabe o que acontece? Nem
imagina, né? A degustaçãooo, uau!!! A melhor hora, não? Além da cachaça, há também a
produção de licores de cajá, banana, jenipapo, mel de engenho e limão.
E aí? Gostaram? Muito massa!!! Levou quantas pra casa? Olha que em Pernambuco tem muito
mais pra conhecer, 

  
  
 
 

