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EDITORIAL
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Uma viagem ao passado...
 Que tal, voltar ao passado, conhecer os costumes dos 
imigrantes italianos,  apreciar uma paisagem exuberante e se 
deliciar com a melhor comida típica italiana? 

 Tudo isso, você encontra no Roteiro Caminhos de Pedra.
  
 Um Roteiro que preserva a arquitetura e os costumes dos 
imigrantes italianos, com belíssimas casas centenárias que reme-
tem à história e as experiências de vida dos nossos antepassados. 

3

SUMÁRIO
GASTRONOMIA

2

VINÍCOLAS 10

POUSADAS 13

MAPA 15

PARQUES 17

CULTURA 20

MODA 24

FESTA FLORES DE PEDRA 27

/Roteiro Caminhos de Pedra

/Roteiro Caminhos de Pedra



Que tal o melhor 
da Gastronomia?

 Com uma ampla gastronomia, o Roteiro Caminhos 
de Pedra oferece tipos de comidas, dentre elas,  pratos 
típicos italianos, massas, risotos, assados, grelhados, 
café colonial e muito mais, ajustando o seu paladar 
para que você tenha satisfação em vistar esse lugar.  

 Você encontrará 8 restaurantes e 5 cafés, em sua 
maioria, com atendimento familiar, num ambiente 
aconchegante e lindíssimo. 
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Está preparado 
para conhecê-los?
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GASTRONOMIA GASTRONOMIA

G- RESTAURANTE GRAN MANGIAR
 Localizado no início do nosso Roteiro, possui um Chef 
responsável pelos sabores da casa, que reuniu experiências em 
viagens internacionais, formação e especialização na área.  

 Você encontrará uma gastronomia contemporânea e diferen-
ciada, em um ambiente agradável e charmoso- além de um deque 
com vista para o vale- e pratos elaborados e temperos inusitados 
que darão uma nova sofisticação a pratos consagrados. 

H- RESTAURANTE E CHURRASCARIA CAVALET
 O Posto de Gasolina São Cristovão foi construído em 1955, 
onde funcionava um dormitório para viajantes, uma lancheria, sorve-
teria e mercearia. Com o tempo, tornou-se referência entre os 
motoristas da época que, abasteciam seus veículos e desfrutavam 
de uma boa refeição: os famosos pastéis caseiros preparados por 
Dona Lila. 

 Você encontrará o tradicional churrasco gaúcho, servido com um 
buffet de comida típica caseira e uma saborosa sopa de capeletti. 

(54) 9 9965-5639 lucianecavalet@hotmail.com

/RestauranteCavalet

Contato:

/churrascaria.cavalet

(54) 3453-7473 granmangiar@gmail.com

/granmangiar

Contato:

/Roteiro Caminhos de Pedra

/Roteiro Caminhos de Pedra
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 A casa construída com tijolos maciços à vista, com característi-
cas arquitetônicas da imigração italiana e com uma linda vista do 
mirante para a cascata Salto Venâncio. 

 Você encontrará um varejo com doces e geleias elaboradas de 
forma artesanal, desde as mais tradicionais, até produtos gourmet 
com receitas próprias, além de frutas cristalizadas e variados tipos 
de doces. Ainda, poderá apreciar de um bom café, acompanhado 
das típicas pasticcerias da Itália: cannoli, profiterole, tiramisu.,etc. 

(54) 3455-6428 casadidolci9@gmail.com

/CasaDiDolci9

Contato:

/casadidolci9

9- CASA DI DOLCI

GASTRONOMIA GASTRONOMIA

 Localizado em uma casa de pedra construída por volta de 1880, 
pelo imigrante Giuseppe Dall’Acqua para Francesco Macalós 
(primeiro proprietário), onde, ao seu lado, encontra-se uma enorme 
Maria Mole (ou Umbu): sob seu tronco e raízes, forma uma pequena 
gruta que foi utilizada como abrigo provisório pelos primeiros 
imigrantes. 

 Conta com um cardápio com uma saborosa tábua de frios, sopa 
de capeletti, massas caseiras e vinhos das vinícolas da região.  

(54) 3455-0157 nonaludia@nonaludia.com.br

/RestauranteNonaLudia

Contato:

www.nonaludia.com.br

15- RESTAURANTE NONA LUDIA

 Localizado em um ambiente rústico com decoração típica, fazen-
do uso de objetos antigos que dão destaque a casa: máquina de 
escrever antiga, caixa registradora manual, geladeira de ferro com 
motores movidos a querosene. Além de contar com uma área pet. 

 Você encontrará um saboroso cardápio, com polenta mole e 
molho de carne de panela, fortaia de salame e queijo, tomate 
recheados, pavê de café, arroz doce e muito mais, com diferenciais 
para vegetarianos, veganos, intolerantes ao glúten e lactose.  

(54) 3455-0243 ristorantedelpomodro@gmail.com

/delpomodoro

Contato:

/delpomodoro

I- RISTORANTE DEL POMODORO
HUUUM...
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K- LE SORELLE BISTRÔ
 Conta com um cardápio ala carte pensando exclusivamente 
para aflorar as lembranças, sejam elas gastronômicas, de viagens 
ou aquele prato que sua avó preparava com toda maestria. Você 
encontrará um ambiente intimo e inspirado em uma autêntica 
experiência gastronômica. 

 Um ambiente acolhedor, romântico e inspirador, com uma 
paisagem deslumbrante, que serviu de cenário para o filme Sanea-
mento básico. 

(51) 9 9956-9116 lesorellebistro@msbnet.com.br

/lesorellebistro

Contato:

/le.sorelle.188

B- CASA FRACALOSSI
 Localizado em um prédio de 2004, construído totalmente em 
pedra basalto, com uma área externa que acrescenta um charme 
especial, onde pode-se degustar um bom vinho, espumante e 
cerveja artesanal da região, apreciando a exuberância da 
paisagem. 

 Você poderá desfrutar de um saboroso café colonial- pão 
colonial, biscoitos, fortaia, grostoli, café, suco- e almoço italiano- 
polenta brustolada, queijo grelhado, massas, sopa de capeletti. 

(54) 3455-6385 contato@casafracalossi.com.br

/casafracalossi

Contato:

GASTRONOMIA

/casafracalossi

www.casafracalossi.com.br

GASTRONOMIA

 Oferece um delicioso cardápio típico italiano em harmonia com 
as grandes ideias da Chef Jerusa Vanni, como sopa de capeletti, 
massas, risotos, carnes, sagu de creme, doce de abóbora em calda, 
entre outras. 
 
 Localizada em uma casa de madeira com porão de pedras 
regulares, construída em 1935 por Pietro Strapazzon. O subsolo foi 
transformado em restaurante durante o ano de 2008. Já o primeiro 
piso, atende uma loja de vinhos. 

(54) 3455-6383

/restaurantecasavanni

Contato:
www.casavanni.com.br

44 - casa vanni

/casavannioficial

Mais um pouco?! 
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VINÍCOLAS

Saúde!

  O Roteiro Caminhos de Pedra conta com 4 vinícolas, 
onde você conhecerá um pouco mais sobre o processo de 
produção de vinhos e sucos de uva e degustá-los. 

 

VAMOS LÁ?
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A- CASA DAS CUCAS VITIACERI
 Possibilita desfrutar de saborosos produtos coloniais, cucas de 
variados sabores-frutas, doces e salgadas-, vinhos, espumantes, 
suco de uva, sucos naturais, além de um cenário perfeito para um 
piquenique, no qual o visitante poderá degustar das delícias da 
Serra Gaúcha. 
 
 No período da vindima, durante a colheita da uva, pode-se 
passear nos parreirais e colher suas próprias uvas.

(54) 3455-6362 vitiaceri@vitiaceri.com.br

/vitiaceri

Contato:

/casadascucasvitiaceri

 Localizada em uma construção atual, mas que tem em suas 
paredes de tijolos de demolição a representação de nossos 
antepassados. Tem inspirações italianas em sua arquitetura e 
gastronomia. Porém seu enfoque principal é o chocolate. 

  O chocolate segue a tendência de ser o mais natural possível, 
portanto, bean to bar. Ou seja, da amêndoa à barra, com a seleção 
de frutos e a qualidade assegurada em nossas barras e produtos. 

(54) 3698-1168 beneventochocolatecafe@gmail.com

/beneventochocolatecafe

Contato:

/beneventochocolatecafe

L- BENEVENTO CHOCOLATE & CAFÉ

GASTRONOMIA



VINÍCOLAS

D- VINÍCOLA CASA FONTANARI
 Localizada em uma casa construída em 1932, com uma belíssi-
ma vista para o nosso Roteiro de um dos mirantes, onde a Família, 
durante décadas, elaborava vinhos apenas para o seu consumo.  

 Você poderá realizar um minicurso sobre vinhos em paralelo 
com a degustação de produtos, elaborados com uvas cultivadas 
na propriedade, de forma artesanal e sem o uso de produtos quími-
cos. Dentre os produtos, destaca-se os vinhos, destilados, espu-
mantes e suco de uva. 

67- VINÍCOLA LOVARA
 Aliando a história do local à secular experiência familiar na 
elaboração de vinhos, as famílias Tecchio e Benedetti passaram 
a elaborar, desde 1967, uma linha de vinhos varietais nobres 
dentro dos mais sofisticados processos de vinificação desenvolvi-
dos em parceria com a Vinícola Miolo. 

 Você conhecerá a Vinícola- aberta à visitação desde 2009-, 
totalmente remodelada e cercada de parreirais, além de adquirir 
os produtos da casa, como vinhos e espumantes. 

(54) 2102-9005 eventos@lovara.com.br

/vinicolalovara

Contato:

www.lovara.com

/vinicolalovara

(54) 3455-6257 victorvf2@hotmail.com

/vinicolacasafontanari

Contato:

www.casafontanari.com.br

VINÍCOLAS

49- VINÍCOLA SALVATI & SIRENA
 Funciona num prédio em formato octogonal, no qual começou 
a ser construído em 1994, com pedras basálticas irregulares e 
extraídas no próprio local. Foi inaugurada em 2003 e, desde 
então, o atendimento é realizado por membros da família. 

 Você poderá conhecer um pouco do processo de elaboração 
de vinhos, degustar e adquirir os vinhos finos, tais como, merlot, 
tannat, entre outros, bem como de uvas rústicas resgatadas como 
peverella, goeth e barbera, além do saboroso suco de uva. 

47- CANTINA STRAPAZZON
 A casa totalmente em pedra irregular, foi construída por volta de 
1880, pelo imigrante Giovani Strapazzon, foi cenário de algumas 
cenas do filme “O Quatrilho” e da novela “Tempo de Amar”. O varejo, 
encontra-se em uma casa de 1940, da qual foi mantida a tradição de 
cozinha separada do restante da casa. 

 Você poderá conhecer um pouco do processo de elaboração de 
vinhos, degustar e adquirir produtos coloniais, como pão, queijo, 
salame, copa, vinho, suco de uva, entre outros. 

(54) 3455-6321 cantinastrapazzon@hotmail.com

/CantinaStrapazzon

Contato:

/cantinastrapazzon

(54) 3455-6400 contato@salvatisirena.com.br

/salvatisirena

Contato:

www.salvatisirena.com.br

/vinicolasalvatisirena
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POUSADAS

Cansado (a)?

  O Roteiro Caminhos de Pedra conta com 2 pousadas 
que fazem você se sentir em casa! Aconchegante, encanta-
dor e com atendimento familiar. 

 

VAMOS 
conhecer?
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34- POUSADA CASA BARP
 A casa onde hoje, encontra-se a parte do café, foi construída 
por volta de 1878 por Giovanni Barp, com pedras irregulares, dois 
pisos e “granaro”. Seu porão foi feito para funcionar como estábu-
lo onde, durante os rigores do inverno, os moradores dormiam 
junto com os animais para se aquecerem. 

 O visitante poderá desfrutar de um lugar encantador e 
aconchegante, com quartos de estilo rústico,  além de saborear 
um bom café da manhã colonial. 

32- POUSADA CANTELLI
 Localizada em uma casa de pedra construída em 1878 para 
moradia da família de Sebastiano, e, em 2011, abriu suas portas 
para hospedar turistas que buscavam um local com uma proposta 
diferenciada. Foi o primeiro meio de hospedagem no Roteiro. 

 Conta com apartamentos de luxos e suítes, onde o estilo rústico, 
herança da colonização italiana, contrasta com o moderno e o 
conforto dos dias atuais. Oferece um saboroso café da manhã com 
produtos inigualáveis: pão colonial, salame, queijo, e muito mais. 
  

(54) 3455-6266 contato@pousadacantelli.com.br

/pscantelli

Contato:

/pousadacantelli

(54) 3455-0242 

/PousadaCasaBarp

Contato:
/pousadacasabarp

POUSADAS

www.pousadacantelli.com.br



MAPA MAPA
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PARQUES

dIVERSÃO?

  O Roteiro Caminhos de Pedra conta com 3 parques, 
onde a diversão é a chave principal! Com muitas atrações 
para a Família! 
 
  
 

Está 
preparado?
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37- PARQUE DA OVELHA
 Sua porta de entrada fica em um casarão construído em 1917, 
que mantém suas características originais, por se tratar de um 
prédio histórico.  

 Momento de diversão para toda a família, com experiências 
típicas de uma fazenda de ovinos: amamentação, o grande reban-
ho, falcoaria, pastoreio, alimentação de ovelhas e tosquia. Além 
de uma deliciosa degustação dos produtos fabricados pela casa 
com 100% leite de ovelha: queijos, iogurtes, doce de leite e muito 

J- PARQUE CASA NA ÁRVORE
 Tudo começou quando o artesão Ademir Spezia, começou a 
construir casas para crianças com 8 anos, e notou, então, que as 
avós gostavam muito de brincar com os seus netos. Desta forma, 
decidiu organizar uma atração fantasiosa para reviver a magia da 
infância. 

 O visitante poderá vivenciar um momento no meio à natureza, 
com trilhas para caminhadas, cataventos, miniaturas, labirinto, casa 
na árvore, tudo feito com madeiras e o destaque: o avião. 

(54) 9 9949-1924 /parquecasanaarvore

Contato:

PARQUES

(54) 3455-6320  comunicacao@casadaovelha.com.br

/parquedaovelha

Contato:

/casadaovelha_oficial

www.parquedaovelha.com.br



C- Caminho da Aventura Parque
 O Parque está localizado, juntamente com a Salumeria Camin-
hos de Pedra.  

 Oportuniza um momento de diversão para toda a Família, 
contando com várias atrações, como: tirolesa, arvorismo, rapel, com 
destaque ao Super Jump- que pode ser realizado por duas pessoas 
ao mesmo tempo. O visitante poderá conhecer os pets da casa: um 
casal de araras, uma jiboia e as lindas Luna (Labradora) e a Eillin 
(Terra Nova Canadense). Isso, com muita diversão e segurança. 

PARQUES

(54) 3455-6299 salumeriacaminhosdepedra@gmail.com

/caminhodaaventura

Contato:

/caminhodaaventura
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CULTURA

HISTÓRIA?

  O Roteiro Caminhos de Pedra conta com Empreendi-
mentos que resgatam a cultura e história dos nossos 
antepassados: os Imigrantes Italianos. 

  
 

Vamos
conhecer?



28- CASA DO TOMATE
 A casa foi construída em 2000, com pedras basálticas e carac-
terística peculiar da arquitetura italiana, abrigando a família que é 
descendente de italianos e tem como objetivo, a preservação e a 
divulgação da história do local. 

 O visitante conhecerá a agroindústria, os mais de 50 produtos 
à base de tomate- sem aditivos químicos-, dentre eles, trufas, 
cerveja, molhos, catchup, tomate seco, entre outros e aprender a 
história do tomate e da famosa “Gasosinha” (refrigerante natural). 

F- FOTOS À MODA aNTIGA
 Realiza o registro fotográfico, caracterizando o visitante e viven-
ciando atividades dos imigrantes italianos em um cenário com pipas 
de vinho, carroça, trilhadeira e outros, oferecendo fotos de aparên-
cia envelhecidas, que podem ser utilizadas na personalização de 
rótulos de vinhos, espumantes, sucos e porta-retratos.  

 Além disso, faz rótulos para garrafas de vinho e outros que 
servem para lembrança de casamentos, eventos, formaturas e 
outros, bem como salada de fruta com sorvete e música ao vivo. 

(54) 3455-0191   personafotos@yahoo.com.br

/Persona-Fotos-Fotos-à-Moda-Antiga-e-Rótulos-Personalizados

Contato:

CULTURA

42- Casa das massas e artesanato
 O velho casarão de madeira, construído por volta de 1910, foi 
desmontado e reconstruído pelo atual proprietário. No andar 
superior funciona um pequeno museu onde está exposto o 
ferramental utilizado tradicionalmente pelos artesãos locais para 
trabalhar a madeira e na cozinha da casa, uma fábrica de massas 
caseiras. 

 Com uma deliciosa variedade de biscoitos e massas, dentre 
elas: tortéi, massas, capeletti, biscoitos, alfajor e as saborosas 

C- Salumeria Caminhos de Pedra
 Localizada em uma construção recente, de tijolos à vista, conta 
com um Parque de aventuras. 

 Conta com produtos exclusivos de alta qualidade, com destaque 
nos salames (javali, erva-doce, apimentado), copas, culatello, 
sopressa e a bressaola de carne bovina. Além disso, oferece queijos 
e pães para completar uma deliciosa tábua de frios. Na parte da 
bebida, além de sucos e refrigerantes destacam-se cervejas artesa-
nais da região e um delicioso chopp “Pilsen”.  

(54) 3455-6299 salumeriacaminhosdepedra@gmail.com

/salumeria.caminhosdepedra

Contato:

/salumeriacaminhosdepedra

(54) 3455-6368

Contato:

CULTURA

(54) 3455-6292 contato@casadotomate.com.br

/CasadoTomatee

Contato:

/casadotomate

www.casadotomate.com.br
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 tomasied@ibest.com.br



54- Casa do Queijo
 Inaugurada dia 23 de junho de 2018, a Casa do Queijo, fica 
junto a Casa da Confecção, no roteiro Caminhos de Pedra. 
 
 A Casa surgiu da parceria entre a Casa da Confecção e a 
Salumeria Caminhos de Pedra. É uma casa que conta com ampla 
variedade de queijos. 

    

52- Casa da Erva-Mate
 Construída no local onde funcionava o antigo moinho Cecconello 
de 1884, a casa é exemplo de um processo de aculturação. A loja 
fica em um porão de 1910. 

 O visitante poderá conhecer o processo de produção artesanal, 
com históricos soques movidos a roda d’água, aprender a preparar 
o chimarrão gaúcho- no ritual tradicional- e degusta-lo, além de 
adquirir artigos e produtos ligados à erva-mate e ao tradicionalismo 
gaúcho, como erva-mate, cuias, bombas, alpargatas, entre outros. 

(54) 9 9952-5110 casadaerva_mate@hotmail.com

/CasaDaErvaMateFerrari

Contato:

CULTURA MODA

(54) 3455-6418  casadaconfeccao@gmail.com

/casadoqueijocaminhosdepedra

Contato:

/casadoqueijocaminhosdepedra
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/casadaervamate

Que tal um
look?

  O Roteiro Caminhos de Pedra conta com empreendi-
mentos que te deixarão um arraso!  
 

Confira!



43- porão de pedra
 Localizada em uma casa de 1915 onde, naquela época, perten-
cia a família Giacomin. Cerca de 80 anos depois, a casa foi adquiri-
da pela família Cavalet, que realizou alguns importantes reparos 
na obra, e abrigou, no andar superior: a Casa da Tecelagem, e no 
térreo, a Porão de Pedra Preciosidades em Pedra. 

 Trabalha com semijoias elaboradas em pedras nacionais e 
importadas, além de acessórios e objetos decorativos.  
    

43- casa da tecelagem
 Realiza o registro fotográfico, caracterizando o visitante e viven-
ciando atividades dos imigrantes italianos em um cenário com pipas 
de vinho, carroça, trilhadeira e outros, oferecendo fotos de aparên-
cia envelhecidas, que podem ser utilizadas na personalização de 
rótulos de vinhos, espumantes, sucos e porta-retratos.  

 Além disso, faz rótulos para garrafas de vinho e outros que 
servem para lembrança de casamentos, eventos, formaturas e 
outros, bem como salada de fruta com sorvete e música ao vivo. 

(54) 3455-6393 casadatecelagem@gmail.com

/CasaDaTecelagem

Contato:

MODA

54- CASA DA CONFECÇÃO
 Localizada em uma casa de alvenaria com 2 pisos e sótão, 
construída na década de 1950 por Guilherme Brustolin, tendo como 
características: divisórias em madeira na parte superior da casa e, 
no porão, paredes assentadas no barro e em pedras basalto e 
aberta ao público em julho de 2011. 

 Conta com produtos de confecção própria, como gorros, boinas, 
cachecóis, coletes e bichos de pelúcia e outros ligados ao ramo e 
confecções como blusões, casacos de lã, camisetas, entre outros. 
 

(54) 3455-6418  casadaconfeccao@gmail.com

/casadaconfeccaocaminhosdepedra

Contato:

MODA

(54) 9 9628-0799  poraodepedracdp@gmail.com

/poraodepedrapreciosidadesempedra

Contato:

/poraodepedra

/casadatecelagem
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nossas paisagens, encantadoras ;)



FESTA FLORES DE PEDRA FESTA FLORES DE PEDRA
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�oresdepedrabg @festa�oresdepedrabg (54)99678 2288

REALIZAÇÃO PATROCÍNIO APOIO

27

 A Festa Flores de Pedra, nasceu com o intuito de preservar as raízes da cultura dos nossos antepassa-
dos: os Imigrantes Italianos, proporcionando um momento de vivência e resgate para os participantes, bem 
como um momento de interação entre as 7 comunidades pertencentes a Linha Palmeiro: São Pedro, Santo 
Antônio, Santo Antoninho, São José da Busa, São Miguel, Barracão e Cruzeiro. 

 Com o símbolo da flor beijo, a festa quer eternizar o florescer de todo o ano e a sua força de vontade 
por conseguir crescer em qualquer lugar, inclusive entre as pedras, onde foram construídas as casas da 
região. Fato que deu origem a festa Flores de Pedra, há 27 anos. 

 Com a participação de sete mil pessoas, as festas anteriores contaram com atividades de futebol com 
narração em dialeto italiano, desfile de carroças com escolha da rainha, missa em dialeto italiano, baile, 
resgate de pratos da culinária italiana, exposição de brinquedos que nossos avós brincavam.
Com o intuito de resgatar as raízes da cultura de nossos antepassados italianos, a 5ª edição da Festa 
Flores de Pedra, proporciona momento de vivência e resgate para todos os envolvidos e participantes do 

Soberanas 
1992 | 1998 | 2002



conheça as nossas candidatas

ANGÉLICA DUTRA
29 anos|

Comunidade do Barracão

FESTA FLORES DE PEDRA

29 30

CELINE LERIN
15 anos|

Comunidade de São Pedro

conheça as nossas candidatas

FESTA FLORES DE PEDRA

LUANA DE BONA
16 anos|

Comunidade de Santo Antônio

MÔNICA BARP
24 anos|

Comunidade de São Pedro

SHEILA J. COMPARIN
19 anos|

Sociedade E. C. São José

TAÍS TREVISAN
24 anos|

Comunidade do Barracão

TALIA R. DA SILVA
20 anos|

Comunidade de Santo Antoninho

THAÍS CENTENARO
20 anos|

Comunidade de São Miguel



ENCANTOS....


