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1.  Galeto al Primo Canto

Processo Administrativo nº 2013 / 036 834

Lançamento no Livro dos Saberes em 13 de agosto de 2015, às fls.001 – 015.

Receituário: Sopa de Agnolini, Brodo, Galeto,  Massa Básica,  Espaguete, Molho de Miúdos, Polenta, Sagu, Creme

para Sagu, Salada de Batata com Maionese, Salada de Radicci com Bacon.

2. Romaria da Nossa Senhora de Caravaggio

Ofício n. 01 / 2014

Lançamento no Livro dos Lugares em 09 de Junho de 2016, às fls. 1 - 5.

GALETO AL PRIMO CANTO: Uma especialidade local

A tradição culinária faz parte do conjunto de referências que constrói a identidade. O galeto é, para a
região dos imigrantes e seus descendentes, um dos pontos de referência que a memória coletiva.

Em Caxias do Sul, na região da Serra Gaúcha, entende-se por galeto al primo cantto um conjunto de
pratos. Na verdade. quando alguém diz que está indo comer galeto, está subentendido que vai comer junto
um conjunto de pratos, uma refeição completa, ou seja, sopa de agnoloni, pão, espaguete com molho de
miúdos,  polenta frita e/ou  brustolada (grelhada),  salada de  radicci  com  bacon,  salada de batata com
maionese. A Galeteria Peccini foi a pioneira na arte de preparar esta iguaria. Nesta galeteria, comia-se até
fartar-se, o preço era por pessoa e dava direito a meia jarra de vinho tinto ou branco. Constata-se que,
ainda hoje, o sistema de preço por pessoa e não por prato continua uma prática das galeterias, embora o
vinho seja cobrado separadamente.

O galeto é um franguinho de leite com cerca de 25 dias de vida e pesa, no máximo, um quilo vivo e
aproximadamente  500  a  700  gramas  depois  de  desviscerado  e  depenado.  Al  primo  canto  significa
primeiro canto, pois é um abate do animal ainda jovem, como é o do cordeiro mamão, da vitela e dos
leitões, apresentado,  por isso, uma carne diferenciada pela maciez.

Referir-se ao termo "galeto al primo canto" significa referir-se a um sistema alimentar completo.   A
Galeteria Peccini  foi pioneira e inovadora ao transformar este conjunto em "prato local" legitimando



como representante  de um grupo social,  que,  com o passar  dos  anos,  foi  aceito  como elementos  de
identidade de Caxias do Sul, alastrando o conceito a toda a região que recebeu imigrantes italianos.

Hoje, comer  galeto al primo canto é uma tradição e a galeteria o espaço aonde se levam turistas para
conhecer a cultura através da comida local.

Reconhecido como bem imaterial do município, lançado no Livro dos Saberes em 13 de agosto de 2015,
às fls. 001 – 015. Receituário: Sopa de Agnolini, Brodo, Galeto, Massa Básica, Espaguete, Molho de
Miúdos, Polenta, Sagu, Creme para Sagu, Salada de Batata com Maionese, Salada de Radicci com Bacon.

Fonte:  PECCINI,  Rosana.  Dossiê  Interpretativo  para  Registro  do  galeto  al  primo canto como  Patrimônio
Imaterial  de Caxias do Sul.  Município de Caxias do Sul.  Secretaria  da Cultura.  Departamento de Memória e
Patrimônio.  Divisão  de  Proteção  ao  Patrimônio  Histórico  e  Cultural.  Setor  de  Patrimônio  Imaterial.  Processo
2013/0368 34. Pg. 09. Adaptado

Romaria Nossa Senhora de Caravaggio

Todos os anos,  milhares de devotos provenientes de diversos lugares percorrem a Estrada Municipal
Arziro Galafassi, mais conhecida como a Estrada dos Romeiros, que liga os Municípios de Caxias do Sul
e Farroupilha. O caminho assume a dimensão de Romaria, pois é realizado a pé, repetindo o mesmo
movimento que fez a imagem de Nossa Senhora quando partiu do ateliê do artista Pietro Stanghertn, no
ano de 1885, em direção ao vilarejo onde hoje se encontra o Santuário Diocesano. No percurso, grande
parte características originais da paisagem rural ainda encontram-se preservadas.

Os  motivos  pelos  quais  as  pessoas  caminham  são  os  mais  diversos:  pedidos,  ação  de  graças,  ou
simplesmente  por  hobby.  Pessoas  de  todas  as  idades,  bebês  de  colo,  crianças,  adolescentes,  jovens,
adultos e idosos, a pé, descalços ou não, de bicicleta, de motociceta, a cavalo, com veiculos de passeio
antigos  ou  novos,  caminhões,  todos querem demonstrar  a  sua  fé.  A piedade popular  é  presente  nas
demonstrações de fé dos romeiros que objetivam chegar até a “casa de Nossa Senhora, isto é, o Santuário
onde está a estátua de Nossa Senhora. Chegar diante da imagem é a recompensa que todo fiel procura ao
término do percurso. Em tese, a prática religiosa mantém-se intacta durante todos esses anos, sob as mais
variadas formas e manifestações, desde a fundação do Santuário, no final do século XIX, até os dias
atuais.

Dentre  as  ações  que  foram  desenvolvidas  no  âmbito  da  Administração  Pública  Estadual  visando  a
preservação do Santuário e entomo, destacam-se a Lei Ordinária nº 12.478, de 8 de maio de 2006, que
declara como bem integrante do patrimônio histórico e cultural do Estado o Santuário de Nossa Senhora
de Caravággio, bem como a Lei Ordinária nº 13.177, de 10 de junho de 2009, que deciara integrante do
patrimônio histórico e cultural do Estado do Rio Grande do Sul o roteiro Caminhos de Pedra, localizado
nas  Linhas  Palmeiro  -  onde  se  encontra  o  Santuário  Diocesano  –  e  Pedro  Salgado,  Municípios  de
Farroupilha  e  Bento  Gonçalves.  Essa  postura  prova  que  o  Poder  Público  está  engajado em prol  da
manutenção do bem cultural em questão.

O bem cultural apresentado, de inquestionável valor afetivo e histórico, demonstra uma leitura do fazer
coletivo, da construção da sociedade, o que transcende a prática religiosa em si. Por meio desse registo, a
intenção é assegurar a preservação de um patrimônio cultural regional, sem que se perca a sua identidade,
expressão e signifitado. Aquilo que vive, merece ser preservado.



Reconhecido como bem imaterial do município, lançado no Livro dos Lugares em 09 de Junho de 2016,
às fls. 1 - 5.

Fonte:  Prefeitura  de  Caxias  do  Sul,  Secretaria  Municipal  da  Cultura,  Departamento  de  Memória  e
Patrimônio Cultural, Pedido de Registro de Nossa Senhora de Caravaggio como Patrimônio Cultural
Imaterial de Caxias do Sul, Autoria: Santuário Nossa Senhora de Caravaggio, 06 de junh de 2014. Pg
03. "Valor de Recorrência Municipal e Regional: o panorama atual"Adaptado. Arquivo DIPPAHC


