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Missa Crioula abre 
Semana Farroupilha

31ª EDIÇÃO

Mais uma edição da 
tradicional Semana Far-
roupilha de Tangará da 
Serra começa nesta quin-
ta-feira, dia 12 de setem-
bro. Promovida pelo Cen-
tro de Tradições Gaúchas 
– CTG Aliança da Serra, 
a 31ª edição do evento 
inicia com a tradicional 
Missa Crioula, a partir das 
19h30, e acendimento da 
Chama Crioula.

“Estamos a todo vapor, 
na reta final para o início 
da Semana Farroupilha”, 
destaca o patrão do CTG 
Aliança da Serra, Mauro 
Geraldo, ao afirmar que 
todo o evento é aberto à 
população. Com ativida-

Programação 
inicia com Missa 
e acendimento 
da Chama Crioula

Programação completa

des até o dia 22 de setem-
bro, a programação conta-
rá com jantares, cafés de 
chaleira, shows, além de 
apresentações artísticas 
locais, palestras internas 
e ações culturais e espor-
tivas. “Convidamos toda 
a população para estarem 
presentes conosco”.

Nesta sexta-feira, 13, ini-
ciam os tradicionais cafés 
de chaleira, ocasião em que 
serão servidos iguarias da 
culinária gaúcha, seguindo 
também no sábado, 14, por 
apenas R$ 15 por pessoa. 
Serão, ao todo, quatro dias 
de cafés de chaleira, nas 
sextas e sábados.

Outro destaque da Se-
mana Farroupilha, os 
jantares, serão realiza-
dos em cinco diferentes 
noites. Na primeira noite 
será servido um delicio-
so Risoto (R$ 20 por pes-
soa); na sexta-feira, dia 
13, Porco Recheado (R$ 
35,00); e sábado, dia 14, 
jantar dançante (cardápio 
Italiano e animação da Fa-
mília Azzolini - R$ 40). Já 
na semana seguinte, dia 
20, no Dia do Gaúcho, será 
noite de Cupim Recheado 
(R$ 35,00); e sábado, 21, de 
Carneirada (R$ 30,00). Para 
finalizar, no domingo, dia 
22, será um almoço, com 
Costelão Premiado.

Os ingressos para os 
jantares estão sendo co-
mercializados na secre-
taria do CTG, com asso-
ciados e integrantes das 
Invernadas Artísticas. 
“Não te fresqueie e vai te 
programando. Será espe-
cial, de primeira”.
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Convidamos 
toda a população 
para estarem 
presentes


