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Comunicado sobre fechamento temporário
da Fortaleza de São José da Ponta Grossa
A Coordenadoria das Fortalezas da Ilha de Santa Catarina (CFISC), da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), comunica a necessidade de fechamento
temporário à visitação e à realização de eventos e de ensaios fotográficos da Fortaleza de São
José da Ponta Grossa, na Praia do Forte, em Florianópolis. Assim, o local estará fechado a partir
do dia 10 de agosto até, ao menos, o final deste mês.
A suspensão das atividades se faz necessária em decorrências da finalização das obras
de restauração e requalificação. Nesta etapa dos trabalhos, é importante que não haja público
na fortaleza para segurança dos próprios visitantes e para agilidade na conclusão dos serviços
por parte da empresa responsável.
Assim que for possível, a fortaleza será reaberta à visitação. Para mais detalhes e
acompanhamento da evolução das atividades, sugere-se o acompanhamento das notícias no
site www.fortalezas.ufsc.br e nas redes sociais da CFISC: @fortalezasdaufsc, no Instagram e
Facebook.
A Fortaleza de Santo Antônio de Ratones, na Ilha de Ratones Grande, também passa por
obras de restauração e requalificação, porém o estágio atual dos trabalhos impede que a
visitação seja liberada ao público. Ressalta-se que as obras em ambas as fortalezas têm
projetos, contratos, gestão e fiscalização da superintendência do Instituto de Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em Santa Catarina, com apoio logístico da CFISC.
Quanto à Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim, em Governador Celso Ramos, a CFISC
comunica que vem preparando a reabertura dessa fortificação à visitação pública, acertando os
detalhes para a retomada das atividades.
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