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INFORMATIVO DO
SÍTIO ÁGUA DA RAINHA
São Francisco de Paula – Serra Gaúcha
junho de 2012

O Sítio Água da Rainha é uma pousada rural a 5 km do centro da cidade.
Conheça nossos chalés para férias ou fins-de-semana: www.sitioaguadarainha.com.br
Tels (51) 9243-1916 ou (54) 9123-2879)
e-mail aguadarainha@sitioaguadarainha.com.br ou clique aqui

São Francisco de Paula
... é sossego junto à natureza

NOVIDADE NO SÍTIO!
Os novos chalés estão quase prontos ...
Um deles vamos chamar de CHALÉ DA MATA, por sua localização
bem próxima da área de mata que procuramos preservar e
ajudar na recomposição.
O outro será a CASA DOS TROPEIROS porque em sua frente há um
trecho da antiga Estrada da Serra Velha por onde transitavam os
tropeiros com suas mulas carregadas de mercadorias no ir-e-vir
entre a serra e o litoral.
Agora aguardamos que os móveis encomendados sejam
entregues para pô-los à disposição de nossos hóspedes e amigos.

... e os atuais estão sendo melhorados
Instalamos Box Blindex nos banheiros e reformamos os assoalhos e as lareiras, que recebem
paredes refratárias melhorando a segurança no uso e a capacidade de aquecimento do
ambiente.
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Em Junho!

l

Ronco do Bugio
Festival da Música Gauchesca de Cima da Serra
Aqui o nome “bugio” é dado a um estilo musical típico desta nossa região serrana. Pesquisado na primeira
metade do século passado por Honeide Bertussi, é, com certeza, o único estilo musical nativo no Rio Grande do
Sul. Os demais estilos musicais, embora reconhecidos como parte da tradição do gaúcho brasileiro, tem origem
européia, seja portuguesa, francesa, italiana, alemã ou inglesa. O nome, certamente, tem relação com o bugio,
um primata muito encontrado por toda a região, que vive em famílias, e que emitem sons – roncos – que se
distinguem a grande distância, mesmo que não se perceba o bando no abrigo das matas.
O Festival, cuja origem acompanha o movimento dos festivais de músicas gaúchas iniciado com a California da
Cançaõ de Uruguaiana, procurou valorizar e preservar esse estilo musical.
Este esclarecimento torna-se importante pois, arrefecido aquele movimento, muitas das novas pessoas que
hoje alcançam o interesse pela cultura gaúcha talvez permaneçam alheias a este festival, dos poucos que se
mantém ano após ano.

PROGRAMAÇÃO
Dia 06 - Quarta feira
15:00 - Apresentação Culturais
19:30 - Shows de abertura do 21º Ronco do Bugio
21:00 - 21º Ronco do Bugio (ordem de apresentação)
23:00:00 - Baile com Volnei Gomes e Grupo Cantando o Rio Grande!
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Dia 07 - Quinta feira
11:30 - Gastronomia Serrana
14:00 - Show com Porca Véia
21:00 - 21º Ronco do Bugio
22:00:00 - Baile com Walther Morais

Dia 08 - Sexta-feira
11:30 14:00 19:30 21:00 23:00 -

Gastronomia Serrana
Show com Banda Vanera
Show de Abertura com Volmir Martins
Final do 21º Ronco do Bugio(reapresentação das 12 concorrentes)
Baile com o grupo Os Tiranos

Dia 09 – Sábado
11:00 - Abertura Oficial da 16ª Festa do Pinhão
11:30 - Gastronomia Serrana
13:30 - Show com Pegadão Serrano
18:00 - Show com a Banda Eccos
22:00 - Show com Jardel Ramos
00:00 - Balada do Pretinho
Show com Tequila Baby

Dia 10 – Domingo
11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 -

Gastronomia Serrana
Show com Zezinho e Grupo Floreio
Show de Rock com Trio A4
Show com as Gurias
Show com Guri de Uruguaiana

Dia 14 - Quinta-feira
17:00 - 1 º Encontro Gospel - Shows e atividades de todas as Igrejas
21:00 - Show Gospel com Opus Dei

Dia 15 - Sexta-feira
15:00 18:00 22:00 23:00 -

Apresentações Culturais
Show com Banda Ébanos
Pagode com Exata Escolha
Show com Tche Garotos

Dia 16 - Sábado
11:30 13:30 16:00 23:00 01:30 -

Gastronomia Serrana
Apresentação Cultural
Show com a Banda Champion
Show Nacional com JOTA QUEST
Show com Cairon e Gustavo

Dia 17 – Domingo
11:30 14:00 15:00 17:00 -

Gastronomia Serrana
Show com Ana Terra
Show com Jardel Borba e Grupo Brasil de Bombacha
Show com Musical San Francisco
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Conheça também!
Localizada entre a planície do Vale dos Sinos até o planalto da Serra Gaucha,
a Rota Romântica percorre aproximadamente 184 quilometros de São
Leopoldo até São Francisco de Paula, onde a cultura alemã e o clima europeu
são destaques.
São Leopoldo, Novo Hamburgo, Estância Velha, Ivoti, Dois Irmãos, Morro
Reuter, Santa Maria do Herval, Presidente Lucena, Picada Café, Nova
Petrópolis, Gramado, Canela e São Francisco de Paula são as cidades que
compõe a Rota Romântica.
Conheça a revista da Rota Romântica, clique aqui
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Cozinhar é uma paixão!
Sopa de Cebolas da CEAGESP

minicozinha dos novos chalés

Sopa de Cebolas da CEAGESP
Nos meus 20 anos, íamos a São Paulo e, nos fim-de-noite, o programa se terminava no restaurante
da CEASA, hoje CEAGESP, com uma alegre terrina de sopa de cebolas gratinada. A vida noturna
da cidade se deslocava das avenidas Cidade Jardim e Rebouças e se encontrava na central de
abastecimento de frutas e hortaliças, carnes e peixes, como num “Les Halles” brasileiro. O
restaurante era do tipo elegante clássico, com garçons vestindo smoking e grandes aventais
brancos engomados. Outro dia me caiu pela Internet uma reportagem sobre o local e a receita
da famosa sopa, que transcrevo a seguir.

1 kg de cebolas cortadas em rodelas finas
1/2 kg de músculo ou de carne magra cortada em cubos
200 g de cenoura picada
250 g de farinha de trigo
150 g de queijo parmesão ralado
100 g de manteiga ou margarina
4 litros de água
2 talos de salsão picado
1 alho-poró inteiro, com folhas bem lavado e picado
2 dentes de alho
1 folha de louro
1 pão francês
Sal e pimenta do reino a gosto
Em uma panela grande, refogue o alho, um punhado pequeno da cebola, a cenoura, o
alho-poró, o salsão e o músculo com folha de louro, sal e pimenta do reino.
Acrescente a água e cozinhe em fogo baixo por dez horas ou na panela de pressão por
uma hora. O caldo vai ficar homogêneo e com uma cor escura e amarronzada. (Minha
obs: passar em peneira ou “chinois” para eliminar as partes sólidas)
Em outra panela, adicione a manteiga e refogue a cebola. Depois, adicione a farinha e
mexa até que fique bem misturado.
Adicione o caldo aos poucos, mexendo sempre, e refogue por 20 minutos.
Transfira a sopa para cumbucas individuais.
Corte fatias grossas de pão francês e mergulhe na sopa. Acrescente queijo parmesão
ralado por cima.
Leve ao forno entre 180°C e 200°C por dez minutos para gratinar. Sirva quente.
Rendimento: dez porções.

Produzimos
no Sítio
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. Ravioles com recheios de:
Em Porto Alegre, peça-nos, que
- bacalhau e queijo gruyère,
providenciamos a entrega em:
- ricota com nozes,
 Higienópolis,
- carne com espinafre,
- abóbora (tortéi)
 Auxiliadora,
. Capelletti (e o caldo para a sopa)
 Moinhos,
. Spaghetti, Tagliarin e outras massas
 Três Figueiras,
. Queijo tipo serrano

Floresta
. Manteiga fresca ou com ervas
Ligue (51) 9243-1916
consulte por e-mail clicando aqui

Os ravioles podem ser o prato principal de sua festa, fáceis de preparar e servir
Consulte preços especiais para quantidades.

PRÉ-RESERVAS

PRÉ-RESERVAS podem ser feitas com bastante antecedência
para serem confirmadas numa data mais próxima dos
eventos desejados. Assim os amigos do Sítio garantem as
datas que mais desejam e facilitam nossa logística para os
eventos mais concorridos
Agradecemos sempre sua atenção e preferência

Jane, Fernando e toda a equipe do Sítio Água da Rainha
e-mail aguadarainha@sitioaguadarainha.com.br - tels (51) 9243-1916 ou (54) 9123-2879
Caso não deseje receber novamente nossos informes, por favor responda a este colocando no assunto a palavra cancelar.
Fazemos assim para evitar a exposição de seu sistema a riscos de acessos indesejados por sites invasores

