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INFORMATIVO DO
SÍTIO ÁGUA DA RAINHA
Vista dos Campos de Cima da Serra
cruzados por tropeiros e suas mulas

São Francisco de Paula – Serra Gaúcha
março de 2013

Crédito da imagem: http://tradicaogauchargs.blogspot.com.br

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

Sossego junto à Natureza!
ESTAMOS EM MAIO, MAS JÁ COMEÇA O FRIO!
Rapidamente a temperatura vai mudando bastante, chegando já a menos
de 10 graus a partir do entardecer.
Logo teremos os dias frios e de sol morno e as noites estreladas e claras que
terminam em geadas ao amanhecer.
É inverno na Serra Gaúcha.

OBSERVAÇÃO DO CÉU

Na serra estamos distantes de grandes cidades que, com suas iluminações feéricas,
impedem que se observe o céu, a menos de alguns corpos de maior visibilidade.
Aqui, além de não haver essa interferência luminosa, ainda estamos em uma das maiores
altitudes do Estado e livres das camadas de poluição aérea que encobrem os grandes
centros urbanos. Por isso a visão do céu é por si mesma um espetáculo.
A seguir vão algumas dicas para uma simples observação das noites estreladas.
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Os planetas
Os planetas não apresentam variações bruscas de
cor e brilho, não cintilam como as estrelas, por que as
imagem dos planetas têm um diâmetro aparente
muito maior que o das estrelas.
Uma estrela sempre tem a aparência de um ponto
luminoso, enquanto um planeta ganha o aspecto de
um disco à medida que ampliamos a imagem
através de um binóculo, luneta ou telescópio.
Os planetas se deslocam em relação as estrelas que
são fixas (a palavra planeta se origina de uma
palavra grega que significa errante).

Mercurio

Os planetas interiores – Mercúrio e Vênus – por terem suas órbitas no interior da
órbita da Terra, se afastam muito pouco do Sol. Eles são visíveis sempre logo
após o pôr do Sol ou pouco antes do nascer do Sol.
Vênus e Mercúrio também apresentam fases tal como a Lua.

Vênus

Marte

Júpiter

Saturno

Urano

Os planetas facilmente visíveis a olho nu – Marte, Júpiter e Saturno – os pouco
visíveis Urano e Netuno e o único visível somente através de fotografia, Plutão,
são todos planetas superiores – por terem suas órbitas exteriores à órbita da
Terra. Eles podem ocupar qualquer posição em relação ao Sol nas constelações
eclípticas.
Júpiter é o segundo planeta mais brilhante, seu brilho é superior ao brilho da
estrela Sírius, a estrela mais brilhante. Para identificar o planeta, basta observá-lo
através de um binóculo, que será fácil observar os quatro principais satélites,
observados pela primeira vez por Galileu, são eles: Io, Ganimedes, Europa e
Calisto.
Saturno, com seu brilho branco pálido, será fácil de ser localizado se
conhecermos sua posição no céu, ou melhor, em que constelação está situado.
Seu contorno alongado, em virtude dos seus anéis, irá facilitar a sua
identificação. Para observar seus anéis e satélites precisamos de uma luneta.

Urano é visto através das lunetas como um pequeno disco esverdeado. Pela
sonda, o planeta mostrou uma cor de chumbo.
Netuno apresenta-se como um pequeno disco esverdeado, quando observado
por telescópios.

Netuno

Os planetas mais brilhantes são Vênus e Júpiter. Vênus é tão luminoso, cerca de doze
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vezes mais brilhante que a estrela Sírius, a estrela mais brilhante, que é impossível
confundi-lo com outro objeto celeste. Conhecido como Estrela d’Alva e Estrela Vésper,
respectivamente, quando estrela da manhã ou estrela da tarde, nunca é visível no meio
da noite.
Outros planetas (Mercúrio, Marte e Saturno) apresentam brilho comparável ao das estrelas
mais brilhantes.
Marte é fácil de ser reconhecido por sua coloração avermelhada.
Mercúrio, sempre muito próximo do Sol, será um planeta de observação difícil por se
encontrar visível sempre muito próximo do horizonte, região do céu quase sempre tomada
pelas nuvens.
Creditos http://www.fernando.tavares.nom.br

Acontece em S Francisco de Paula

Junho de 2013, nos fins de semana de 7 a 16

Soberanas da Festa do Pinhão de 2013
No dia 1º de maio, em baile no Ginásio Municipal de Esportes, foram eleitas a Rainha e as Princesas que vão
representar a nossa cidade e divulgar esta 17ª Festa do Pinhão.

Rainha: Bárbara Duarte
Primeira Princesa: Daijara Borges
Segunda Princesa: Isadora Altmayer
Créditos das imagens: http://www.festadopinhaosaochico.com.br/

CAVALGADA DA LUA CHEIA!
Toda a sexta-feira no início da lua cheia, o Renato e a Bia da RB Hospedaria organizam grupos para cavalgar
à noite e apreciar os campos pelos arredores da cidade.
Os cavalos muito mansos e bem domados obedecem até aos mais iniciantes com segurança e quem traz
seu próprio cavalo também é bem vindo, pois o Renato conhece bem o terreno e orienta a todos.
É um ambiente de amizade. Os mais experientes orientam os iniciantes, e no retorno tem um animado
churrasco esperando, com calma para relembrar as aventuras da noite, ouvir música e contar causos novos.
O telefone para contato é (54)9136-9053.
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Cozinhar é uma paixão!
Sopa de massa “della nonna”

Sopa de massa “della nonna”
200 g de uma massa fantasia (gravatinhas, conchinhas etc …)
1 cebola
1 maço de folhas de sua preferência (pode ser mostarda que é mais picante,
espinafre, mais suave, chicória etc ...)
2 batatas
3 colheres de azeite extra-virgem
1 bolinha de manteiga
3 colheres de queijo parmesão ralado
Sal e pimenta a gosto.

Refogue no azeite a cebola picadinha e as batatas cortadas em cubos bem
miudos;
Quando estiver tudo cozido, junte as folhas desfiadas finamente;
Junte pouco a pouco 1 litro e meio de água, levando à fervura e ajustando o
sal e pimenta;
Em seguida coloque a massa;
Tão logo cozinhe, sirva bem quente cobrindo com o queijo parmesão ralado.
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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.

Produzimos
no Sítio

Conheça a revista da Rota Romântica, clique aqui

. 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

