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INFORMATIVO DO 
SÍTIO 

ÁGUA DA RAINHA 
São Francisco de Paula – Serra Gaúcha 

 Setembro de 2010 

 

 

O Sítio Água da Rainha é uma pousada rural a 5 km do centro da cidade. 
 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 
Onde se vive as Tradições 

Setembro em S Francisco de Paula 
 

 

 

A origem campeira da maioria do povo faz que a 

cultura do gaúcho a cavalo se manifeste muito 

fortemente por toda a Cidade.  

É assim, com muitos eventos ligados aos costumes 

tradicionalistas, que as festividades da Revolução 

Farroupilha acontecem durante o mês de 

setembro. 

S. Francisco de Paula é um dos municípios mais extensos do Rio Grande do 

Sul. Nos tempos do cavalo e da tropa de mulas, uma simples ida à Sede 

demandava mais de um dia de viagem. Então, nos êrmos, vencendo a 

solidão imposta pela distância, surgiram os agrupamentos  sociais.  São 

nomes estranhos para o forasteiro, como Potreiro Velho, Recosta, Faxinal dos 

Pelúcios, Salto, Cruzinha, Várzea do Cedro e tantos outros, onde até hoje 

subsistem culturas próprias, apesar da facilidade das comunicações 

modernas. 

http://www.sitioaguadarainha.com.br/
http://www.sitioaguadarainha.com.br/formulario.html
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As comemorações do Mês Farroupilha ensejam o encontro da gente da 

cidade com essa cultura do interior em saraus musicais, bailes e vigílias e 

mesmo em jantas que são demonstrações das culinárias locais que 

acontecem na Sede do Município. Tudo num ambiente de acolhedora 

simplicidade típica da vida rural. 

Aguardem que novos informativos serão enviados aos amigos do Sítio Água 

da Rainha à medida em que essess eventos forem sendo confirmados. 

Dia 5, domingo - Baile Gaúcho do Grupo Lazer dos 

Sábios, no Salão da Sociedade Cruzeiro, a partir das 2 

horas da tarde. 

Informações com Helena Reis, tel (54)324-1678 
 

SEMANA FARROUPILHA 
CAVALGADA FARROUPILHA e CAVALGADA DAS PRENDAS, 

organização do CTG RODEIO SERRANO 

Informações com Paulo Marques, tel(54) 3244-2785 
 

__________________________________________________ 

 20 de setembro  –  DESFILE   FARROUPILHA  
__________________________________________________ 

 

 

25 de setembro 
corrida rústica de equipes! 

60 km de desafios passando por 

cenários de indescritível beleza bem 

aqui, em frente ao Sítio. 

http://www.audax4.com.br/ 

 

 

http://www.audax4.com.br/


Página 3 de 3 
 

 

Cozinhar é uma paixão 
(para fazer em seu chalé) 

 

Camarões com ovos e queijo 

 

½ kg de camarões;  

2 ovos;  

100g de queijo (use o queijo o que produzimos no Sítio para incorporar à sua receita o 

aroma típico do verdadeiro queijo serrano); 

4 tomates médios ou 1 lata de tomates pelados (neste caso use a parte líquida com 

moderação);  

½ xícara de salsinha e cebolinha picadas;  

2 colheres (de sopa) de cebola ralada ou picada muito fina;  

2 colheres (de sopa) de azeite;  

sal e pimenta-do-reino que bastem e pimenta vermelha fresca picadinha (opcional)  

 

Limpe os camarões eliminando as tripas. Lave rapidamente e escorra, temprere com sal 

e pimenta do reino.  

Tire a pele dos tomates, pique em pedaços pequenos. Passe a parte das sementes numa 

peneira e aproveite o caldo. Refogue a cebola em azeite, junte a pimenta vermelha (se 

for usá-la), acrescente os tomates, o caldo das polpas e metade da mistura de salsa e 

cebolinha. Cozinhe em fogo médio por cerca de 15 minutos.  

 

Tempere os camarões com sal e pimenta-do-reino e cozinhe-os no molho de tomate de 

três a cinco minutos, dependendo do tamanho. Prove o molho, corrija o tempeiro se 

necessário.  

 

Junte o queijo cortado em fatias bem finas e os ovos batidos como para omelete. Para 

servir, polvilhe com mais salsinha e da cebolinha. Acompanha arroz branco.  

 

Rendimento: De duas a três porções. 
 

PR
É-

RE
SE

RV
AS

 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. 

 


