
Página 1 de 5 
 

 

INFORMATIVO DO 
SÍTIO ÁGUA DA RAINHA 

São Francisco de Paula – Serra Gaúcha 

dezembro de 2012 

O Presépio do Natal  
São Francisco de Assis, no ano de 1223, querendo comemorar o nascimento de Jesus 

entendeu de fazer uma representação do maior acontecimento da Cristandade. Obteve 

licença do Papa e fez transportar para uma gruta um boi, um jumento e uma manjedoura, 

colocando o menino Jesus sobre a palha, ladeado pelas imagens de Nossa senhora e São 

José. Dentro dessa gruta, celebrou uma missa, assistida por um grande número de frades e 

camponeses das redondezas. Durante o sermão, pronunciou as palavras do Evangelho: 

"colocou-o num presépio, apareceu-lhe nos braços um menino todo iluminado", e a partir 

daí, a representação dos presépios tornou-se comum e espalhou-se por todo o mundo. 

Ficam aqui nossos votos de Feliz Natal e Bom Ano Novo! 

 

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 

Acontece na Serra Gaúcha 

 
http://www.natalluzdegramado.com.br 

Os eventos podem ser assistidos sem necessidade de comprar ingressos, que, porém, 

http://www.sitioaguadarainha.com.br/
http://www.sitioaguadarainha.com.br/formulario.php
http://www.natalluzdegramado.com.br/
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asseguram melhores locais de observação e maior comodidade com assentos confortáveis. 

Gramado dista de São Francisco de Paula cerca de 45 km, por estrada asfaltada plana e sem 
curvas. Hospedando-se no sossego do Sítio, pode-se ir até lá para assistir aos espétáculos e 
participar dos eventos retornando para uma noite agradável e acordar junto à natureza. 

 

ACONTECE EM SÃO FRANCISCO DE PAULA 
DIAS 15 e 16 

 

‘Estância Divina’, é um inédito espetáculo de Natal, apresentado pelo viés do imaginário da cultura 

gaúcha. 

Conta o sonho natalino de uma menina através da música, dança e narrações, com trilha sonora 

composta especialmente na forma de um tradicional ‘auto de Natal’. 

Integrantes do Grupo de Projeção Folclórica Ana Terra apresentarão a parte visual e coreográfica e, 

junto a músicos e profissionais do canto,  criam a magia do que será visto em São Francisco de 

Paula nas comemorações natalinas deste ano. 

A produtora teatral Ana Rita Jung é quem nos diz que “o espetáculo mostrará uma comemoração 

natalina, aos olhos do gaúcho, trazendo a fé e as crenças populares, como ponto alto”. 

DIA 22 
TEM BAILE DO CHOPP! 

 

Sociedade Esporte Clube Serrano – Rincão dos Kröeff 

O Rincão dos Kröeff é uma localidade rural das mais tradicionais de S Chico, 

localizada a 15 km da sede do município pela estrada em direção a Tainhas e 

à Rota do Sol. 
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sugestão para ceias 

 
CEIA DE NATAL EM SEU CHALET 

* Salada Marcelas (alface americana, palmito, abacaxi, chester e mussarela) 
* Farofa com linguiça 

* Arroz à grega 
* Lombo ou tender (decorado com frutas) 

* Sobremesa: musse de maracujá ou chocolate 

PREÇO POR PESSOA  
COM SOBREMESA = R$ 60,00 - S/ SOBREMESA = R$ 55,00  

- # - 

CEIA DE REVEILLON EM SEU CHALET  

* Salada Marcelas (alface americana, pamito, abacaxi, chester e mussarela) 
* Farofa com bacon e banana 

* Arroz à grega 
* Lombo ou tender (decorado com frutas) 

* Lentilha com linguiça 
* Sobremesa: musse de maracujá ou chocolate 

PREÇO POR PESSOA 
 COM SOBREMESA = R$ 65,00 - S/ SOBREMESA = R$ 60,00  

RESERVA COM ANTECEDÊNCIA PELO FONE (54) 3244-2909 



Página 4 de 5 
 

 

Cozinhar é uma paixão! 
 AM

BR
OS

IA
   

 

 

AMBROSIA 

Hoje vai a receita de uma sobremesa tão tradicional que é referida muitas vezes como “o 

manjar dos deuses”, mas esta é uma forma muito simplificada e rápida de fazer usando apenas 

uma panela ... 

 

1 litro de leite – deve ser integral, preferentemente fresco, ou pasteurizado de saquinho; o de 

caixa não fica tão bom pois o processo UHT para conservação altera as características de 

coagulação do leite. 

2 xícaras de açúcar 

4 ovos  

suco de 1 limão 

5 cravos-da-índia 

 

Bata bem os ovos, misture ao leite que deve estar frio, depois o açúcar e por último o suco de 

limão (se preferir, pode bater tudo junto no liquidificador por alguns minutos). 

Acrescente os cravos da índia e leve ao fogo. Vão se formar grumos característicos da 

coagulação do leite. Cozinhe até que adquiram a cor amarelo ouro-velho e a calda fique 

consistente. Sirva frio como sobremesa. 

Guarde na geladeira, retirando os cravos-da-india que, com o tempo, podem escurecer o 

doce e acentuar demais o sabor. 
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Conheça também! 

 

Rota Romântica 

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, Linha Nova e São 

Francisco de Paula são as cidades que compõe 

a Rota Romântica. 

Conheça a revista da Rota Romântica, clique aqui 

 

Pr
od

uz
im

os 
no

 S
ítio

 

. Ravioles com recheios de: 
  - bacalhau e queijo gruyère, 
  - ricota com nozes, 
  - carne com espinafre, 
  - abóbora (tortéi) 
. Capelletti (e o caldo para a sopa) 
. Spaghetti, Tagliarin e outras massas 
. Queijo tipo serrano 
. Manteiga fresca ou com ervas 

Em Porto Alegre, peça-nos, que 
providenciamos a entrega em: 
 Higienópolis,  
 Auxiliadora,  
 Moinhos,  
 Três Figueiras,  
 Floresta 

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 

 

http://www.verdepertocomunica.com.br/
http://www.sitioaguadarainha.com.br/formulario.html
http://www.rotaromantica.com.br/pt-BR

