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INFORMATIVO DO 
SÍTIO ÁGUA DA RAINHA 

São Francisco de Paula – Serra Gaúcha 

dezembro de 2011 

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 

O Natal Gaúcho e os Santos Reses 
(extraído do livro "O Natal Gaúcho e os Santos Reses" - João Carlos Paixão Côrtes - 1982 – 
IGTF) 

“O nosso homem do campo desconhece as comemorações do natal à maneira como hoje são 
usuais nas cidades, como uma árvore de neve, enfeitada, e de presentes ansiosamente 
esperados, com um Papai Noel atemorizando os guris travessos ou fazendo elogios ao bom 
filho. Isto não quer dizer que no campo os homens tenham se esquecido das mensagens cristãs 
de Natal, a entrada do Ano Novo e o Dia de Reis.  

Se o dia primeiro de janeiro é festivamente assinalado por um churrasco e "ressacas", não 
menos vibrantes são os festejos de Natal, com os "Ternos de Reis" - grupos musicais que 
anunciam, de rancho em rancho, de casa em casa, o nascimento do Salvador.  

O objetivo desta visita varia de um terno para outro: alguns visam unicamente louvar a 
memória de Jesus Menino; outro terno visa propiciar aos cantadores uma doce retribuição ao 
desgaste de suas cordas vocais, através de fartos comes e bebes que os donos da casa nunca 
se esquecem de oferecer. Finalmente, há aqueles que, oprimidos pelas necessidades materiais 
que muitas vezes afligem nossos trabalhadores rurais, saem "pedindo os reis", na certeza de 
que ao menos no campo ainda não se esqueceram de toda as lições de fraternidade que Cristo 
legou aos nossos homens de bem. 

Em traços gerais, a visita dá-se da seguinte maneira: no terreiro da casa, tendo à frente o 

"mestre" e o seu "ajudante", seguido do "contramestre" e seu "ajudante" e respectivos 

instrumentos, o Terno se aproxima em silêncio a abre o peito. São os versos de "saudação" ao 

http://www.sitioaguadarainha.com.br/
http://www.sitioaguadarainha.com.br/formulario.html
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dono da casa, solicitando permissão para cantar e, ao mesmo tempo, justificando-se da sua 

chegada. “ 

 “Os ternos foram cantados em quase todo o Rio Grande do Sul, com maior ou menor 

intensidade neste ou naquele rincão (sendo que numa pequena faixa da fronteira com o 

Uruguai e Argentina essa manifestação é desconhecida), ou raros cantadores faziam seu 

"peditório" quase que somente nas cidades. Hoje, ainda vamos encontrar este acontecimento 

pelas regiões ribeirinhas de Jacuí, Taquari, Sinos, Gravataí, etc, que formam o grande estuário 

do Guaíba, bem como a área lacustre dos Patos. Todavia, é numa boa região litorânea, onde 

esta tradição é mais pura, mais viva. Elaboramos um mapa, no qual pode-se observar que essa 

manifestação parece ter sido mais intensa no Rio Grande do Sul, nas regiões onde a 

colonização açorita esteve mais presente, bem como nos rincões onde a influência dos 

"catirineta" é marcante.”  

 
Nossa observação: Embora o texto faça referência principalmente a regiões litorâneas, em nossos Campos de 
Cima da Serra comemorações natalinas semelhantes foram também muito comuns na zona rural, como 
herança da tradição lusitana que chegou aqui através dos antigos tropeiros paulistas que iniciaram a 
ocupação destas paragens.  
 

Acontece em dezembro de 2011 
De 01/12/2011 a 06/01/2011 

“Final de Ano em São Chico, Viva essa grande emoção.” 

Festa das Hortênsias 

Escolha das Soberanas da 16ª Festa do Pinhão 

Programação de Natal 

Odisséia das Águas 

Festa de Reveillon 

XVII Rodeio Crioulo Interestadual 
Dias 02, 03 e 04/122011 

Parque Dav. Peixoto Gomes  
Promoção:CTG Rodeio Serrano 

Contato: (54) 32442785 
Dia 10 

Festa em Honra a Nª. Srª. Imaculada Conceição 
Local: Caconde 

Promoção: Paróquia de São Fco. de Paula 
Contato: Casa Canônica(54) 32441335 
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Festa em Honra a São José 
Dia 11/12/2011 
Local: Recosta 

Promoção: Paróquia de São Fco. de Paula 
Contato: Casa Canônica (54) 32441335 

 

1º Enduro de São Chico  
 

Etapa do Campeonato Gaúcho e Metropolitano 
Dias 12 a 14/12/2011 

Promoção: Sec. Mun. Turismo 
Contato: (54) 32441602 

Festa em Honra 
a Sta. Luiza e Menino Jesus de Praga 

Dia 18 
Local: Salão Paroquial Britadeira 

Promoção: Paróquia São Fco. de Paula 
Contato: Casa Canônica (54) 32441335 

Torneio de Laço 
 

Piquete de Laçadores Herança Gaúcha 
Local: Juá 

Contato: Jarbas Mendes (54)35042550 
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minicozinha dos chalés 

Cozinhar é uma paixão! 
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Bolinho de bacalhau (com um toque que aprendi pelos bares da vida) 
1 kg de batata 

1/2 kg de bacalhau saithe 

2 ovos 

1 xícara de farinha de pão 

1 pitada de pimenta-do-reino (1 colher de chá). 

1/2 molho de salsinha picadinha 

Tempero: alho e sal a gosto (+ ou - 1 colher de chá) 

 

Deixar o bacalhau de molho, trocando a água diversas vezes durante 6 horas. Cortar em pedaços, 

cozinhar em água sem ferver e desfiar bem fininho.  

Cozinhar as batatas sem casca e espremer no espremedor.  

Colocar todos os ingredientes em recipiente e amassar até formar uma massa uniforme.  

Agora o toque: antes de fritar, misture delicadamente duas claras de ovo batidas em neve. Os 

bolinhos vão ficar bem leves, cheios de ar e sequinhos. 

Dar o formato desejado e fritar em óleo bem quente em uma panela funda para não respingar a 

gordura. 
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. 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 

http://www.sitioaguadarainha.com.br/formulario.html
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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 

 


