
 
 

 
 
 
 

CLIPPING NOTÍCIAS – FESTIVAL SABORES DA ROÇA 

Fonte: https://www.marica.rj.gov.br/2019/10/04/festival-gastronomico-sabores-da-roca-

acontece-no-espraiado/ 

 

4 de outubro de 2019 

 

A Prefeitura de Maricá, a Companhia de Desenvolvimento de 

Maricá (Codemar) e a Associação de Moradores do Espraiado (AMA) vão 

https://www.marica.rj.gov.br/2019/10/04/festival-gastronomico-sabores-da-roca-acontece-no-espraiado/
https://www.marica.rj.gov.br/2019/10/04/festival-gastronomico-sabores-da-roca-acontece-no-espraiado/
https://www.marica.rj.gov.br/wp-content/uploads/2019/10/WhatsApp-Image-2019-10-04-at-11.16.16.jpeg


 
 

 
 
 
 

realizar, entre os dias 18 e 20/10, no Espraiado, a primeira edição do 

festival gastronômico Sabores da Roça. 

Além de valorizar o turismo no bairro rural mais charmoso da cidade, 

com cachoeiras e trilhas, onde a Mata Atlântica é preservada, o evento 

busca evidenciar a gastronomia típica do interior com seus atrativos e o 

trabalho dos empreendedores locais. 

A área gastronômica será composta por pratos que prometem agradar a 

todos os gostos, como baião de dois, galinha caipira, bolinho de aipim, 

torresmo, caruru, vatapá, além de caldos, petiscos e doces caseiros. 

Para acompanhar essas delícias, bebidas típicas, cerveja artesanal e 

shows musicais. 

Entre as atrações estão os cantores Bruno Berner, Edinho Manhoso, 

Marianna Cunha e a Banda TatudoEmCasa. Enquanto escuta o melhor da 

música sertaneja, de raiz e forró sendo interpretadas por artistas locais 

e convidados, quem passar pelo local tem acesso à exposição do que é 

produzido no Espraiado, principalmente, artesanatos. Já a criançada se 

diverte num espaço feito especialmente para elas. 

A Secretaria de Agricultura, Pecuária  e Pesca também estará presente 

fazendo uma grande mostra da agricultura familiar local. A programação 

completa você confere abaixo. 

Programação: 

Dia 18/10 (Sexta-feira) 

18h – Abertura com DJ Accqua 

20h – Show com o cantor Rhoan Victor 

22h – Show com a Banda TatudoEmCasa 



 
 

 
 
 
 

 

 

Fonte: http://m1newstv.com/sabores-da-roca-no-espraiado-gastronomico/ 

 
Notícias Turismo  

Sabores da Roça no Espraiado: 
Festival Gastronômico 
Sabores da Roça no Espraiado: Festival Gastronômico — 
M1NewsTV0:00100%Audima 

Mais um grande evento promete agitar Maricá no mês de outubro fortalecendo o 
calendário de eventos da cidade, a saber: Sabores da Roça no Espraiado.  No 
período de 18 a 20 – sexta a domingo – a região do Espraiado vai receber a 
primeira edição de um festival gastronômico voltado inteiramente para a 
valorização do circuito turístico rural. 
O Festival Sabores da Roça no Espraiado foi elaborado em parceria com a AMA 
-Associação de Moradores do Espraiado. Assim, seu objetivo principal é 
evidenciar a gastronomia, atrativos e o trabalho manual dos empreendedores 
locais. 
Desse modo, o projeto Maricá 2030 – Plano Municipal de Desenvolvimento 
Turístico Sustentável, busca promover os atrativos turísticos da cidade. E, 
consequentemente, ampliar o fluxo de pessoas, principalmente nos meses 
considerados de baixa temporada. 
Espraiado: turismo rural 
A proposta é  criar a partir de 2020 um calendário de eventos para a região do 
Espraiado e gerar mais oportunidades de trabalho e renda para a população 
local. Considerada uma região estratégica para consolidar a imagem 
de Maricá também para o turismo rural, o Espraiado vem conseguindo nos 

http://m1newstv.com/sabores-da-roca-no-espraiado-gastronomico/
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http://m1newstv.com/category/turismo/
http://m1newstv.com/wp-content/uploads/2019/10/m1newstv_sabores_roca_downtown_ed2.png


 
 

 
 
 
 

últimos anos ampliar a sua visitação através dos eventos, com destaque para o 
projeto Espraiado de Portas Abertas, que em 2018 completou dez anos de 
existência. 
Para os próximos anos, a expectativa é que o Espraiado deverá  atrair um 
público cada vez maior. Público interessado em ter o contato direto com a 
natureza, conhecer a mata atlântica preservada. Além disso, conferir 
as lindas cachoeiras, diversas trilhas e a rica gastronomia típica do interior. 

 

Nesse espírito nasceu o evento Sabores da Roça no Espraiado. O evento terá 
entre suas atrações comidas e bebidas típicas, shows musicais, cerveja 
artesanal e recreação infantil. Durante três dias a programação com artistas 
locais e convidados vai oferecer o melhor da música sertaneja de raiz e muito 
forró. Nos intervalos o agito ficará por contas de DJs. 

Atrações do Festival da Roça no Espraiado 
Antes de mais nada, a área gastronômica do festival, em sua maioria, será composta pelos 

próprios empreendedores da  comunidade do Espraiado com pratos típicos que devem 

agradar a todos os gostos. Quem visitar o festival deverá encontrar delícias como: baião de 

dois, galinha caipira, bolinho de aipim, torresmo, caruru, vatapá, caldos diversos, 

petiscos e uma grande quantidade de doces caseiros. 



 
 

 
 
 
 

 

Além disso, uma área será montada para a exposição do artesanato 
e de produtos produzidos em Maricá. A Secretaria de Agricultura e Pesca 
estará presente fazendo uma grande mostra da agricultura familiar local. 
  

Então, vamos aos horários desse festival 
18/10 – SEXTA FEIRA, das 18 às 24 h 
19/10 – SÁBADO, das 12 às 24 h 
20/10 – DOMINGO, das 12 às 21 h 
  

Realização da Prefeitura de Maricá, através da Secretaria de Turismo e da 
CODEMAR com parceria da AMA. Tem a promoção da FC&VB-RJ e do Maricá 
Convention & Visitors Bureau. A entrada é franca.  
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Sabores da Roça no 
Espraiado, em Maricá 
Evento visa valorizar o turismo no bairro rural mais charmoso da 

cidade 

AddThis Sharing Buttons 

em 20/10/2019 05:00 

   

Maricá recebe a 1ª edição do Festival Sabores da Roça 

Divulgação 

Neste domingo, é a última oportunidade para conferir a primeira edição do 

Festival Sabores da Roça, no Espraiado, em Maricá. 

https://www.ofluminense.com.br/editorias/policia
https://www.ofluminense.com.br/editorias/cidades
https://www.ofluminense.com.br/editorias/cultura
https://www.ofluminense.com.br/editorias/esportes
https://www.ofluminense.com.br/editorias/atualidades
https://www.ofluminense.com.br/editorias/politica
https://www.ofluminense.com.br/editorias/saude
https://www.ofluminense.com.br/colunas__artigos
https://www.ofluminense.com.br/


 
 

 
 
 
 

Além de valorizar o turismo no bairro rural mais charmoso da cidade, com 

cachoeiras e trilhas, onde a Mata Atlântica é preservada, o festival busca 

evidenciar a gastronomia típica do interior com seus atrativos e o trabalho dos 

empreendedores locais. 

A área gastronômica será composta por pratos que prometem agradar a todos 

os gostos, como baião de dois, galinha caipira, bolinho de aipim, torresmo, 

caruru, vatapá, além de caldos, petiscos e doces caseiros. Para acompanhar 

essas delícias, bebidas típicas, cerveja artesanal e shows. 

Neste domingo, entre as atrações musicais estão Edy Baiano, que vai apresentar 

show de voz e violão, Às 15h. Logo após, às 17h, sobe ao palco a cantora 

Marianna Cunha. Em seguida, é a vez da dupla Betinho Bahia e Ismayer Alves, 

que vai fechar a programação, às 19h. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

Fonte:https://tvitaipuacu.com.br/tv-itaipuacu-web-festival-sabores-da-roca-no-

espraiado-em-marica/ 

TV ITAIPUAÇU WEB- FESTIVAL 

SABORES DA ROÇA, NO ESPRAIADO 

EM MARICÁ. 
53 visualizações 

•19 de out. de 2019 

31COMPARTILHARSALVAR 

 

TV ITAIPUAÇU WEB 

1,63 mil inscritos 

INSCREVER-SE 

TV ITAIPUAÇU WEB- Os preparativos para o Festival Sabores da Roça, estava à todo vapor nesta 

sexta-feira (18/10) no Espraiado. Os espositores estavam dando os últimos retoques no festival 

que ia começar às 18 hrs até às 23 hrs, com show de Rhoan Víctor e Banda as 20 horas e com a 

Banda Tatudoemcasa as 22 horas. O evento vai até domingo (20/10) com muitas atrações 

musicais, cervejas e cachaças artesanais de Maricá, comidas típicas, artesanatos e muito mais. 

A programação do evento: 19/10 (sábado): 17 hrs: Bruno Benner. 20 hrs: Grupo Viola de Seis de 

Friburgo. 22 hrs: Edinho Manhoso 20/10 (domingo): 15 hrs: Edy Baiano. 17 hrs: Marianna Cunha. 

19 hrs: Betinho Bahia e Ismayer Alves. Segundo o coordenador da secretária de turismo Elson 

Ribeiro; essa é a 1° edição do festival e foi criada em parceria com os moradores do Espraiado, 

a secretaria de turismo e a Secretária de agricultura; disse também que dos expositores 

presentes, 8 são comerciantes do Expraiado. Uma boa opção para o almoço do fim de semana 

com a família. Texto: Vera Lúcia. Edição e imagem: Beto Vídeo. 

Parabéns pelo evento. 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvitaipuacu.com.br/tv-itaipuacu-web-festival-sabores-da-roca-no-espraiado-em-marica/
https://tvitaipuacu.com.br/tv-itaipuacu-web-festival-sabores-da-roca-no-espraiado-em-marica/
https://www.youtube.com/channel/UCQOniqzvDb9Oh_udODpDWGA
https://www.youtube.com/user/Mr373737373


 
 

 
 
 
 

Fonte:https://www.facebook.com/events/espraiado/festival-sabores-da-

ro%C3%A7a/2153019154994575/ 
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