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Meu caro Oswaldo:
Agradou-me sinceramente a leitura dos originais do
seu opúsculo de estréia. Teve o primogênito do seu espírito a magia de me fazer, num sonho encantador,
recordar a solarenga mansão em que fui criado, na rua
General Canabarro, bem perto de sua casa.
Todas as manhãs, o caçarej ar das galinhas de raça
e o canto dos galos, que se erguiam de pontos diferentes
da enorme chácara, eram como festivas clarinadas no
meu espírito.
Atraído por essas vozes, entrava eu, muitas vezes,
nos amplas e arborizados galinheiros e ali íicava, muito
tempo, observando, qual novo Plínio, os habitantes em
sua vida em família. Gostava de ver as aves se espojando na terra seca. O galo, em sentido geral o "Chantecler" é, num apólogo francês, a alegoria de Luiz XIV,
o Rei-Sol. Galo é sinônimo de gaulês e, talvez por isto,
na França, pátria, Oswaldo, de sua querida La-Bresse,
ficou ele como a encarnação da nobreza.
Seja como for, é o tipo perfeito do cavalheiro.
Intrépido e decidido na defesa do lar e da honra
à aproximação de outro galo, é, entretanto, lembrando
Hércules e Onphale, de pasmosa fragilidade ante qualquer de suas companheiras.
Divertem-se estas, às vezes, em arrancar-lhe penugens da face, limitando-se então o altivo "clarim das
madrugadas", de olhos cerrados e baixando inerme para
o sacrifício, ante uma bicada mais forte e cruenta, i
certos gritinhos de protesto ou de dor.
Conhece quando uma de suas companheiras quer
pôr e logo lhe prepara o ninho, emitindo, depois, sons
tipicamente carinhosos de chamado.
Com outro tipo de voz e expressivos movimentos
servicais que lhe fazem balouçar as rutilantes barbelas,

ele chama as companheiras ao encontrar no terreiro
alguma gulodice.
E' sempre o último a tocar na água fresca e nos
alimentos renovados, e o primeiro a dar o grito de alarme a um sinal de perigo.
Se se abre a porta do galinheiro e é ele que primeiro
chega ao limiar, aí se detém o "Sultão" para deixar
que saiam as belas esposas... E, já no exterior, imponente as corteja com uma das asas baixada, descrevendo em torno delas um semicírculo galante... E pára,
de súbito, para cantar triunfal!
Só os espíritos medíocres não sabem ver símbolos
nessas coisas pequenas. Lia-Fontaine imortalizou seu
nome cantando em versos cigarras e formigas.
Michelet divinizou-se escrevendo "L'oiseau".
Há nas grandes nações, como Alemanha, EE. UU.,
Inglaterra e França, uma infinidade de livros, alguns
com ricas ilustrações a cores, que estudam e expõem
os costumes de todos os animais existentes.
Poder-se-ia dizer, considerando o adiantamento
desses países, que a civilização de um povo pode perfeitamente regular-se pela sua bibliografia no âmbito
zoológico.
Você escreveu sobre o que sabe e no que pode ser
útil a seu país, dever primordial de todo patriota. De
qualquer modo diminuiu a pobreza de nossa bibliografia
especializada. Ninguém lhe negará esse mérito.
Prepare-se, entretanto para as chacotas daqueles
que são de todo incapazes de apreciar qualquer coisa
que não se enquadre na vida social.
São estes os grã-finos, os estofos de seda que nasceram "só para fazer número" no dizer de Voltaire.
Vivem no regime das convenções codificadas.
Só lhes merecem consideração os que tentam contra
a honra dos lares, os que freqüentam festas ou reuniões
de qualquer espécie, onde possam exibir a sua elegante
indumentária e onde o assunto sistemático das palestras
seja a jatância pessoal e as fraquezas alheias. Somente
os assuntos egoístas e sociais são para eles prova de
civilização.

Haveria no mundo qualquer progresso no campo
artístico ou científico se todos os homens levassem tal
vida?
Quando intimamente alguns desses grá-finos reconhecem admirados a obra de um galinocultor ao conseguir, após perseverante e inteligente trabalho, formar
um tipo de galinha com as qualidades que bem imagina
e, além disso, por meio de seleções continuadas, estabilizar esse tipo, criando assim uma raça nova, diferente
e linda, as convenções sociais, meu caro Oswaldo, não
os deixam confessar essa admiração.
Foi trabalho do homem o desenho tigrado e simétrico das penas da Wyan.dotte e da Sebright; a crista
bizarra da La-Fléche; a cauda magestosa e pendente,
como um tufo real e serpentino, do galo Fênix do Japão,
que o obriga, para conservar-se intacta, a viver em poleiros como as araras, tornando-o o mais belo caquemono do Oriente; os brincos enormes, de alvíssima
pelica, da Minorca; o topete majestoso e branco das
Padurnap negras e a pompa descomunal e negra das
Paduanas brancas!
O homem, com o buril da inteligência, arranca
efeitos maravilhosos da natureza bruta.
Nas épocas de crise, como a atual, vê-se o governo
forçado a tomar medidas tendentes a reanimar a atividade nos campos — fonte da vida nas grandes cidades
•— e a estimular, até nas zonas urbanas, a organização
de pequenos núcleos de produção. A essas pequenas obras
de iniciativa particular muito deve o Estado. Haja vista
o caso dos pombos-correio, que, criados por amadores,
são todos inscritos, quando nascem, no Ministério da
Guerra, para que possam ser por ele convocados em
qualquer conjuntura grave para a nação.
Deduz-se daí que se ninguém se dedicasse ao esporte
de criar pombos, perderia a nação uma de suas boas
milícias de reserva, na opinião mundial.
No Rio, os donos de jornal apresentam caprichosamente suas folhas com as primeiras páginas quase todas
consagradas à fatos policiais.
Tão berrantes noticiários de escândalos e misérias
humanas, semelham, aos olhos dos que se isolam das

massas para pensar, aqueles cruentos espetáculos circenses da velha Roma que enriqueciam os seus empresários, hábeis exploradores da ignorância da plebe.
Façamos dessa arena dos anfiteatros pagãos uma
tribuna cristã de larga propaganda educativa, para quo
as tendências individuais se possam livremente manifestar e explorar, com proveito geral.
Uma sociedade composta de individualidades pensantes e de vida própria, dá liberdade ao cultivo de
toas s as vocações, afim de que ela mesma, transformada num laboratório gigantesco, tenha um dia, no seu
seio, representantes das mais diversas atividades, numa
florescente exibição de fecundidade e cultura aos olhos
estrangeiros.
A regulamentação oficial, no Rio de Janeiro, de
antigas e espontâneas criações do gosto artístico de certa
camada social, vem tirando dessas criações o perfume
e a originalidade, chegando mesmo a totalmente extinguir a maioria.
Tudo se tem, de um modo geral, materializado corn
a intromissão de leis restritivas no organismo dos antigos
costumes populares.
Foi, no Rio, obra do gosto artístico de certa classe,
a velha "Sociedade Brasileira de Avicultura", que, encampada pelo p.ovêrno há alguns anos atrás, tem hoje, como
um corpo sem alma, uma finalidade diversa, puramente
utilitarista. Tornou-se o "quartel-general" da "galinocultura prática".
Se essa classe de galinocultura é mais necessária
pode ser condizente com a situação atual, convenhamos
que poderia perfeitamente existir sem que preciso fosss
extinguir-se a outra, infinitamente superior em seus
objetivos.
Não se deve cultivar somente o "necessário", mas o
"belo" também, pois o belo também é necessário.
Compor poemas e cultivar orquídeas, demonstrações
inequívocas de inteligência e sensibilidade, são coisas
diferentes de escrever sobre mecânica e plantar café.
Mas a verdade é que todas essas coisas são úteis.

As hortas são células de vigor físico e os jardins,
adornados de flores, um inefável encanto para o espírito. Em qualquer empreendimento naturalista, deve-se
ter em vista a serventia e a qualidade dos produtos, mas
em comunhão com estas, a estética das formas.

E' preciso, para que completa se torne a nossa cultura, que alguém, com voz estentórea, dê o grito e promova o restabelecimento da "Sociedade" com os fins
primitivos de arte e beleza. Subvencionada pelos antigos
governos, realizava ela exposições anuais, em que conferia animadoras medalhas de ouro e prata, diplomas
meritórios e prêmios em dinheiro aos mais puros espécimes nacionais. "Mais aves e melhores" — era o seu
lema.
Os criadores a ela filiados, eram homens e mulheres de cultura e elevada posição social.
Procure você, Oswaldo, unir-se a outros e restabelecer a velha "Sociedade".
Lembro-me da sua antiga sede no secular edifício
da Academia de Comércio, onde, freqüentemente, à iarde,
com a maioria dos criadores presentes, eram agradaveimente debatidas todas as questões alectórias e toda a
ornitologia focalizada com erudição. Expunham-se planos, contavam-se casos autênticos e anedotas sobre aves
e criadores, de permeio com explicações instrutivas.
Acostumadas a ouvir apenas conversas de que nenhum proveito se tira, apenas bravatas de ordem física
e fatos de natureza particular, as pessoas, que ali entravam, tinham a impressão de haver chegado a um
psís estrangeiro, de mais robusta civilização.
E' evidente que os mais adiantados povos do mundo
não colocam exclusivamente suas distrações favoritas
no âmbito social. Para fugirem talvez às perfídias e
misérias da humana convivência, quase todos os estrangeiros de recursos, dedicam-se de preferência aos passatempos intelectuais, colecionando tudo que lhes agrada.
Gravuras, fotografias, selos, moedas, borboletas raras,
pedras preciosas, são de fato, coisas que educam e distraem inefavelmente o homem no isolamento de seus

semelhantes. E' desse beneditino isolamento, que contrasta com a esterilidade da vida coletiva, que sempre
nascem as maravilhas do progresso humano. Chegam
esses estrangeiros a empreender longas viagens pelo
mundo, em busca do melhoramento crescente de suas
coleções. Nós, não raro, os encontramos nos pontos litorâneos e nas serras da cidade, de boné, máquina fotográfica, binóculo, e ainda, às vezes, com alpenstock e
rede de caça.
Não são inúteis tais coleções, pois sobre elas se escrevem tratados e fazem-se exposições de grande interesse nacional e internacional.
Afirma um observador saxão, que são variantes
dessas manias, reveladoras de disciplina de espírito e
apuro sensorial, as criações domésticas de galinhas de
raça, pombos exóticos, canários ornamentais, cães e gatcs
de luxo, etc.
Interessante, sem dúvida, a observação desse psicólogo.
Dizem que cultivar flores é uma demonstração de
estesia.
As aves, como as borboletas, são flores aladas. Consideradas no conjunto, quando esbeltas e de lindas
plumagens, são elas o orgulho de todas as faunas.
São o encanto das cordilheiras, das florestas tropicais, dos parques públicos, dos jardins e lagos palacianos
e dos modestos quintais, não só pelo canto, mas, sobretudo, pelos contornos e vestimentas de cores e reflexos
incomparáveis.
A galinha de raça pura, quando perfeita, é a primeira de todas as aves. Para explicar o motivo desta
asserção, sou obrigado a lembrar que tem a Avicultura
várias divisões.
Uma delas é a Galinocultura, que, por sua vez, se
subdivide em três classes: a "Baixa", a "Prática" e a
"Alta" Galinocultura. Note bem: entro em tais minúcias
para evitar que se confunda a galinha a que me refiro,
isto é, a que considero a rainha das Aves, com as suas
co-irmãs das duas outras classes. Tentarei, num pálido
bosquejo, focalizar as três na ordem acima.

A "Baixa Galinocultura" (3.a classe), é, como se
sabe, cultivada por negociantes rudes. Criados desordenadamente, sem qualquer controle de seleção e
higiene, as galinhas desta classe infeliz apresentam-se
no grau máximo da degenerescência física e são —
curioso contraste! — as mais feias aves existentes. Por
"galinhas de quitanda" são conhecidas. Nascem às vezes
deformadas, tendo mais ou menos dedos do que o normal.
Suas cores se distribuem sem simetria. Quando pretas,
têm, às vezes, filhos brancos em conseqüência da desordem sangüínea de que são portadoras. Queimam-lhes o
bico para impedi-las de comer os ovos das companheiras
e os próprios. Carregam-nas pelas pernas, de bico para
baixo, ou transportam-nas em engradados infectos. São
focos vivos de doenças e pragas. Seus ovos, sempre sujos
e de todas as cores e tamanhos, sacudidos adrede pelos
brutais criadores e submetidos à ação trepidaníe dos
veículos, já chegam ao comprador imprestáveis à germinação.
Perdem os negociantes aves às centenas; mas com
isto não se importam, uma vez que só da quantidade
vendida advêm os seus lucros.
Atente bem, meu caro Oswaldo: o hábito de ver essas
aves repugnantes concorre para que façam os leigos um
juízo errôneo e aviltante das galinhas de raça, que são
dessas tão diferentes como o são entre si os criadores
de umas e de outras.
A 2.a classe é a Galinocultura Prática. E' a mais
moderna; aquela a que pertencem as chamadas "galinhas de granja".
E' explorada, com os mesmos fins de
lucro da 3.a, por empresas formadas de homens abastados e de certa categoria social.
Inteligentes e sequiosos de altos proveitos pecuniários, dedicam-se às galinhas de raça, às quais dispensam
apurado controle técnico de seleção e higiene. Em suas
granjas levantam-se, não raro, instalações soberbas, que
abrangem todas as necessidades avícolas.
Construídos num bem traçado plano, os espaçosos
parques regorgitam de aves, mas acabam sempre por
oferecer ao visitante uma visão monótona de conjunto,
pela escassez de tipos e variedades.
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Não se encontram nos seus mostruários representantes das mais belas e originais raças do mundo, ao
contrário do que acontece ncs aviários da "Alta-Galinocultura", onde o visitante tem, de gaiola em gaiola, de
parque em parque, uma nova exclamação de surpreza!
Tudo aí se produz em grande escala, por meios mecânicos. A avicultura nesta classe é a avicultura calculada, ou a das máquinas e das estatísticas.
Negocia-se em geral por contrato com o Ministério
da Agricultura, que, em troca de remessas regulares que
lhes são feitas de ovos e aves, fornece à empresa os
grãos, os remédios e os instrumentos de que carece.
Há também particulares contratos com hotéis, hospitais, confeitarias e outros estabelecimentos.
Produzidos por galinhas desacasaledas ou "solteiras", nutridas quase sempre sem milho, os ovos, às vezes
bonitos e uniformes, têm a gema descolorada, são pobres
de vitamina e, pela ausência de cicatricula, imprestáveis,
à reprodução.
A l.a classe é diferente. Não tem na utilidade seu
objetivo exclusivo. E' acima de tudo, uma criação ideológica, pois visa, em cada raça, à aproximar os seus
produtos o mais possível do supremo padrão de perfeição,
ideado pelo homem e esculpido no bronze.
Esse padrão, de que existe um para cada sexo dentro
de cada raça, é o chamado "Standard", ou o "Tipo Ideal",
em torno do qual, num autêntico sacerdócio de artistas,
os criadores trabalham.
Pureza absoluta, majestade, beleza, elegância e também qualidades refinadas de carne e postura, são requisitos fundamentais.
Observam-se todas as minúcias, pois a crista, as
barbelas, os olhos, o bico, os lóbulos, a cor das pernas
e a pele em toda a extensão, devem, à vista do "Standard", resistir ao próprio exame lenticular.
Medem-se, também, altura, comprimento e proporções entre si de todos os membros. Há uma euritmia
perfeita.
E' .uma arte e uma ciência tal criação.
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Para que o amador não fracasse, é preciso que tenha,
além do gosto fundamental, conhecimentos históricos,
morfológicos, químicos e biológicos da ave, assim como
verdadeira intuição para as seleções e cruzamentos.
E' preciso ver e sentir. Há reprodutores que são etnicamente superiores, mas, para o fim almejado, inadequados.
Cada ave deve ter a sua genealogia traçada; cada qual
deve ter a sua ficha própria, de que conste tudo o que
se lhe refira.
A conservação higiênica dos abrigos, o cuidado com
os pintos, o tratamento das enfermidades, a vigilância
assídua, os acasalamentos e mil e uma coisas, absorvem
o avicultor.
No critério e na habilidade das seleções é que está
o segredo das conquistas aparentemente sem importância, mas na realidade assombrosas.
Perguntarão os grã-finos: "mas no campo da Avicultura há alguma coisa que cause assombro"?
A estes respondo: Marconi realizou a telegrafia sem
fios ao fim de grandes estudos e experiências de alternados sucessos. Outro qualquer, embora com a chave
de Hertz, talvez não conseguisse chegar ao resultado a
que chegou o genial engenheiro italiano.
Pois a mim me parece tão difícil conseguir isto,
como conseguir tornar do tamanho aproximado de uma
laranja, conservando-lhe todos os traços típicos, todas
as características de forma e de cor, uma gigantesca
Brahma ou Conchinchina.
Aos meus olhos, a obra de Marconi e a de quem
conseguiu essa miniatura prodigiosa, guardadas, é claro,
as proporções de utilidade, confundem-se pelo milagre.
Conseguida tão notável redução no tamanho de uma
raça o extraordinário naturalista (ele era mais do que
avicultor), logrou, empregando os mesmos processos de
cruzamento, formar um epítome de todas as outras
raças de grande porte, inclusive as afamadas combatentes indianas.
Quem nunca viu esses graciosos resumos de Brahrna,
Orpingthon, Plymouth, Iridian-Game, Minorca, etc., não

- 13 -

poderá avaliar o que seja essa conquista da ciência
avícola, que teve por teatro a cidade de Bantan, na ilha
de Java.
Ao contemplar esses petulantes "pinguinhos de ave",
essas encantadoras jóias plumosas, eu, que conheço as
características das raças originais, características que
elas possuem sem falhar nenhuma, tenho a impressão
de estar vendo toda a Bíblia escrita no mosaico de uma
coluna de altar pela habilidade de um miniaturista de
gênio.
Eis aí exposta, em .suas linhas mestras, a "AltaGalinocultura".
Falta-me apenas dizer que se subdivide ela em dois
grupos.
O l c é seguido pelos "fabricantes de raças", ideadores, criadores e solidificadores de tipos e variedades
que, trabalhando às vezes com a matéria prima das
galinhas vulgares, obtêm transformações de efeitos surpreendentes em forma e em cor.
São os ourives da Galinocultura.
O 2,° é seguido pelos que criam certas raças apenas
por amor, entretendo-se no constante aperfeiçoamento
plástico dos indivíduos que as formam.
Você, meu querido amigo, se enquadra no 2.° grupo.
E' quase um culto o seu amor à La-Bresse. Cria-a
como que a protegê-la coníra todas as fatalidades e
incertezas futuras.
Se pelos criadores fosse ela em. toda parte desprezada, subsistiria no seu pequenino Aviário, para novos
surtos gloriosos pelo planeta! Sempre aprimorando os
caracteres, dispõe você, hoje, de um inexcedível plantei
Ninguém, na especialidade, o suplanta.
Talvez não colha lucros financeiros... Mas não é
essa a finalidade do artista.
Vendo-o cercado de aves, absorvido por mil afazeres
diferentes na sua edênica chacrinha, compreendo bem

como você é feliz! Desfruta a imensa felicidade interior
de quem trabalha e tem um ideal.
Como que a comprovar-lhe a atividade e o capricho,
inúmeros diplomas e medalhas cobrem, de mistura com
"pedigrees", fotografias de Bresses laureadas e um lindo
mapa corográfico da França, as paredes de seu escritório.
E' aí a "casa do leme" do Aviário, onde se sente a" organização modelar que Você lhe emprestou. Estão aí a
biblioteca especializada, o arquivo, as estatísticas, o controle geral.
Estudioso da zootecnia, autoridade incontestável na
raça adotada, só lhe faltava cumprir o dever moral de
dar-nos um livro.
Ei-lo que surge como uma nova estrela no céu de
nossa literatura campesina, sem ostentações luminosas,
mas com uma finalidade marcada.
Conheço desde a infância o seu retraimento e modéstia, e compreendo cs motivos por que relutou tanto
em lançá-lo.
Esteja certo de que será ele, com suas originais
revelações, um auxiliar precioso aos veteranos cultores
da La-Bresse e um guia indispensável aos neófitos indecisos que procuram conhecer, para início de criação, o
modo de com êxito cultivarem a mais útil e fina raça
ornamental existente.
Aguarde, assim, tranqüilo, o julgamento público, pois,
quando não fosse pela feitura da obra, mereceria você,
de toda gente, os maiores aplausos, apenas por ter, ao
compor esse trabalho, almejado contribuir, com aquilo
que sabe, para o soberbo edifício do Brasil de amanhã,
num de seus mais importantes pilares: a Avicultura.
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O presente trabalho, encerra, em toda a sua amplitude,
o espirito de observação e persistência do autor, que durante,
muitos anos, vencendo inúmeros obstáculos, dedicou-se carinhosamente á criação das La Brèsse.
Reconhecendo o valor de Oawaldo líachado Lopes, posso
recomendar este trabalho - como obra de mérito - poia muitas aves
expostas pelo autor, foram premiadas em consecutivas exposições
estaduais e nacionais, onde como juir, acompanhei a evolução de
sua técnica e o seu gasto pela arte.
Felicitando o autor pela divulgação deste livro, de pá»
rabens está a nossa avicultura, que acaba de ser enriquecida com
esta valiosa contribuição.
SSo Paulo, 18 de deiambro
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O presente trabalho sobre a raça La Bresse é digno
de consideração especial em si tratando de um esforço
notável por parte dum criador amador que criando a
raça durante muitos anos poude observar a sua criação
e adaptação ao nosso meio.
Ao esforçado criador Oswaldo Machado Lopes dou
o meu testemunho da sua dedicação em pró da nossa
avicultura, criando aves com esmero e eficiência e conseguindo vários prêmios em diversos certames nacionais, estaduais e municipais, em virtude da ótima qualidade das aves expostas.
Servirá, o presente trabalho para todo aquele que
desejando criar aves da raça La Bresse possa com a
leitura do mesmo fazer com acerto e perfeição.
Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 1953.
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APRESENTAÇÃO
Levou-me a escrever e publicar este ensaio a inexistência de livros em português que falem exclusivamente sobre as galinhas da raça de Bresse, que, apesar
de ser das melhores do mundo, é ainda em nosso continente, pouco difundida e quase ignorada pela maioria
dos grandes e pequenos galinocultores brasileiros.
Relevem os leitores as inúmeras falhas aqui existentes, considerando que não foi este opúsculo escrito
por um técnico, mas apenas por um apaixonado que,
por ele, só visa transmitir aos principiantes os poucos
conhecimentos que adquiriu sobre esta incomparável raça
nos seus 28 anos de avicultor amador.
Será esta obra uma cartilha para os novatos, e nada
mais.
Citando embora a opinião de vários autores, não
usei aqui senão a minha própria prática e observação
pessoais.
E' este trabalho, meus benévolos leitores, como um
navio que, provindo de estaleiro pobre, entra hoje no
mar imenso e incerto da existência ante os olhos orvaIhados do seu armador, que, de longe a acompanhá-lo,
treme entre a esperança de um empreendimento duradouro e útil e o presságio triste de um naufrágio próximo . . .
Animaram-me a publicá-lo as exortações generosas
de meu amigo Francisco Lessa e a vontade indomável
de poder ser com esta publicação — como acertardamente
diz ele em sua muito honrosa carta-prefácio — de algum
modo útil ao meu país.
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CUIQUE SUUM
De forma absolutamente inédita mas significativa,
quero deixar consignados neste espaço, isto é, no próprio corpo do livro, os meus agradecimentos a dois
ilustres amigos: o primeiro, Francisco de Paula M. Lessa,
pela carta que dele recebi e que fiz questão de que aqui
figurasse como honrosíssimo prefácio.
Beletrista fulgurante e antigo avicultor, foi ele,
nos áureos tempos, um dos poucos ornitologistas patrícios que se fizeram representar nas grandes exposições
avícolas de Boston e La Plata, nas quais obteve, para
maior prestígio do Brasil, meritórios prêmios, com as
suas afamadas Minorcas pretas de Pape Mamouth de
Indiana e Orpingtons brancas de Nova Jersey.
Com esta pública revelação talvez esteja eu ferindo
a sua modéstia. No entanto, ao fazê-lo, creia-me ele que
estou apenas cumprindo um dever para mim sagrado,
de gratidão e justiça.
O segundo agradecimento, que faço penhoradíssimo,
é para John Wilson da Costa, cujo nome conhecido por
suas glórias e tradições na América inteira, dispensa
apresentação e explica a elevada honra que me concedeu ao dirigir-me a carta que jubiloso transcrevo no
limiar deste ensaio.

P. S. — Já havia composto esta página, quando recebi do
consagrado técnico Dr. César da Silva Guimarães, a carta gentil
de sua autoria que neste livro transcrevo. Também a ele deixo
consignado em tempo o meu penhorado agradecimento.

O HISTÓRICO DAS BRESSES
A fama das aves de Bresse é muito antiea e resulta.
provavelmente, de uma seleção que, elaborada ainda
sob as regras da Zootecnia primitiva, não deixava de
ser praticada de modo obstinado e contínuo pelos criadores franceses.
A região conhecida pelo nome de Bresse é limitada
ao norte pelo rio Doubs, a este pelo Saône, a oeste pelo
Ain, e ao sul pelo Rhone.
Abrange os distritos das cidades de Bourgo (Ain) ,
e de Lounhans (Saône-et-Loire).
Poder-se-ia pensar que a ave de Bresse foi feita
para a criação de amadores interessados exclusivamente
em prêmios nas exposições e concursos de postura. Mas
tal não foi.
Seu tamanho médio não constitui, do ponto de vista
de sua aptidão como ave de mesa, um grande defeito,
porque engorda muito facilmente, como escreveu "Berchoux" na sua monografia sobre as diversas raças, intitulada "Gastronomia"...
Olhe-se um galo preto de Bresse bem caracterizado.
Ave esplêndida, sumamente elegante!
O magnífico penacho da cauda dá-lne inigualável
garbo.
E' em suas linhas, ao mesmo tempo, de uma graça
desenvolta e uma nobreza altaneira.
No seu interessante livro sobre a ave de Bresse, o
conde "Gandelet" cita a data de 12 de novembro de
1591, como a mais antiga que lhe foi possível apurar
referente à história de tal ave.
Encontrei no Jornal "O Aviculíor Francês" de 15 de
setembro de 1928 a palavra abalisada do Dr,
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sucessor do conde de Gandelet na presidência do "Bresse
Club de França" que foi posteriormente transcrita em
um dos volumes das publicações dirigidas por Luiz Serre.
Desse trabalho citarei alguns trec"hos.

ORIGEM DA FAMA

i-SWfl

Pessoalmente — diz Waroquiez — não encontrei provas mais antigas, mas, ligando certos acontecimentos
históricos a umas informações encontradas nos documentos da época, concluí que a fama excepcional de
tal ave teve origem em 1591. Foi o rei de Franca Henrique IV que, em 1600, conquistou a região de Bresse,
pertencente ao segundo reino de Bourgogne.
Em 1G01, o tratado de Lion reunia Bresse k França.
E' bem conhecido que durante a conquista deste
Departamento, Henrique IV, que apreciava iguarias, ficou
maravilhado com os frangos Bresse, criados na região,
e achava um sabor tal em sua carne que antevia o
yucesso incomparável da criação de tal raça para fins
culinários.

A GALINHA DO DOMINGO
Depois do tratado com o príncipe Carlos Emanuel
de Saboia, em 1601, o rei de França teve esta expressão:
"feliz seria o meu povo se pudesse assar uma dessas
galinhas todos os domingos".

Mapa ííci região das Bressc

Isto com referência às aves dessa raça, que constituem, na verdade, uma refeição saborosíssima.
Há inúmeras razões para afirmar que as raças mediterrâneas foram obtidas com a contribuição do sangue
das de Bresse que eram sempre levadas de seu cantão
de origem para toda a região mediterrânea pelas tribus
guerreiras e viajantes ávidos de lucro.
Ter-se-iam assim formado as Minorcas, as Andaluzas
e outras.
No trabalho intitulado "Monografia das raças de
galinhas", La Perre de Roo escreve, em 1882, que a
"Bresse é uma preciosa raça francesa", e, mais adiante,
"que os criadores prezam muito esta raça".

De fato, de 1880 à 1900, é a Bresse o objeto dos
favores do público e dos criadores franceses que procuram, ao mesmo tempo, a melhor poedeira e frangos
de boa carne e qualidades ornamentais.
A fixação de um tipo único e uma seleção conforme
esse tipo, datam, mais eu menos do ano de 1875.
A Bresse preta é a que tem tido preferência nos
últimos 40 anos; isto devido a sua antiga fama de ave
de mesa e ao sucesso obtido mais tarde em seguidos
concursos de postura.
Do ponto de vista da postura, a preta é a variedade
das Bresses que, desde 1919, foi mais selecionada. Foi a
classificada em 1.° lugar nos concursos de postura do
burgo Vaulx-de-Cernay.
Numa classificação geral das raças e suas variedades, William Lawn, presidente da Real Sociedade
Avícola de Bristol, Inglaterra, assim se externou sobre
a Bresse-prêta, no livrro que se tornou mundialmente
famoso "The World Best Poultry":
Aspecto
Adaptação ao clima
Coloração do ovo
da carne
Disposição do ovo par aincubar
da galinha para chocar
Facilidade para engordar
Produção de carne
" ovos
Peso médio do ovo
Sabor d a carne . . . . . .

...

Bom
Facílima
Branca
Rosada
Boa
Negativa
Muito boa
Boa
Excelente
75 grs.
Excelente

Essa ficha da La Bresse preta organizada pela autoridade incontestável de William Lawn numa estatística universal das raças e suas variedades, dispensa, a
meu ver, quaisquer outras referências às suas qualidades.
Tem a raça La Bresse três variedades clássicas e
três modernas.
As clássicas são: a preta, a branca e a cinzenta.
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As modernas são: a azul, a ruiva e a azul-ourr;
cujo "Standard" se encontra em outra parte deste
livrinho.
Das clássicas, a preta e a branca, em consideração
à sua área geográfica, podem ser consideradas como
racss (ou variedades) nacionais, enquanto a cinzenta
permanece local.
Relatou, no seu grande tratado de galinocultura, o
Dr. Delgado de Carvalho:
»
"Os antigos senhores feudais acreditavam, que a
carne das galinhas pretas era mais saborosa e mais
delicada que a das outras de plumagem diversa, e exigiam que as dízimas dos seus súditos somente fossem
pagas com aves daquela cor.
A história nos relata que Aristóteles teve sempre
preferência pelas galinhas de plumagem negra.
Bartholomeu Scapa, cosinheiro de Pio V. publicou,
em 1570, uma notícia sobre galinhas. As Bresses pretas
— dizia ele — faziam sempre parte dos cardápios dos
opiparos repastos que organizava, no final de um d0.3
quais, um dia foi lançada a excomunhão sobre Elizabeth
de Inglaterra e proclamada a guerra de Lepanto.
Foi, naturalmente, sobre esses históricos (diz MariotDidieux no seu livro "Education dês Poules") que Boucher d'Argis fez no Código Rural, publicado em 1774,
uma descrição da galinha preta, não só sob o ponto de
vista da excelência da carne como também de ser ela
um produto de cuja criação se deveriam ocupar os que
eram forcados ao pagamento do imposto senhoril".

A INVASÃO ASIÁTICA DE 1850 NA REGIÃO
BRESSE
E' a França que maior número de raças originais
e boas possui, em todo o universo.
A aceitação de uma raça estrangeira na França,
até hoje, não se dá com facilidade, ao contrário do que
sucede em outros países.
Em 1850 houve a invasão de raças asiáticas. Importavam os franceses, da Inglaterra, as raças Conchinchina
Brahma-Poutra e Langshan, todas de grande porte e
que se apresentavam imponentes nas exposições ao lado
das raças francesas.
Essas aves asiáticas foram apresentadas como extremamente robustas e de carnes admiráveis. Espalharam-se, portanto, por toda a França.
E na região de Bresse, imaginaram cs habitantes
um futuro mais próspero para a avicultura ao tentarem
o cruzamento da sua afamada raça com as aves invasoras que, teoricamente, pareciam mais completas, apesar de, já naquele tempo, os europeus não ignorarem
uma antiguíssima lenda asiática de que todos os indivídios apreciadores dos frangos de Bresse, nunca viriam
a sofrer de enfermidades graves e contagiosas.
Meus prezados galinocultores, pelo que tenho apurado dos maiores autores de França, foi esse cruzamento
uma grande catástrofe para a avicultura gaulêsa.
Os frangos tornaram-se maiores, mas a finura da
carne diminuiu de tal maneira que eles não podiam
mais reivindicar a prioridade sobre os outros frangos
de consumo.
A experiência custou caro, porque foram precisos
vários anos para eliminar-se todo o sangue asiático,
que só transmitia acréscimo de tamanho e aparência.
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Eliminada com o tempo a influência do sangue asiático, os frangos de Bresse, cujas cotações são sempre de
muitos pontos superiores às dos outros, recupereram a
finura de outróra, e, ninguém da sua região de origem,
desde aquela época até hoje, admite mesmo em sonho
o cruzamento da raça.

Galo Conchinchina perdiz

Afirmam vários autores franceses que cada cidade,
departamento ou província, em seu país, possui dessa
raça uma variedade ao menos.
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O Brasil possui uma raça de "Standard" fixo, que é
a Barbuda-Brasileira, hoje quase desaparecida. Foi seu
principal tronco í> raça francesa Faverolles, formada
pelo saudoso Dr. Charles Coreur, uma das expressões
máximas da avicultura brasileira.
A raça Faverolle é ótima, adapta-se a qualquer
clima, a Crevecoeur, a Houdan e La Fléche são excelentes dentro da sua área geográfica.
Nenhuma dessas raças têm semelhanças com a La
Bresse. Esta é a melhor raça francesa, e talvez a mais
completa entre todas as de dupla utilidade.
Desde 1870, após a guerra civil dos EE. Unidos da
América do Norte, os empreendimentos da indústria
avícola têm tomado grande impulso, surgindo novos
melhoramentos em tudo que se refere à avicultura.
A Inglaterra e a América do Norte não contavam
com número igual de variedades de raças. Por isto, importavam tudo quanto havia de aproveitável; faziam
cruzamentos experimentais, observavam, eliminavam
defeitos, até conseguirem tipos fixos. Engordavam e
exportavam para outros países aves preparadas para
adaptar-se a climas diversos.
Os americanos conseguiram com a mais aperfeiçoada zootécnica raças novas e diferentes, sendo de sua
criação as boas Plymouth Rock, Rhode Island Red, New
Hampshires e muitas outras.
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Presidente do Bresse-Club, sucedendo-lhe neste encargo
o Dr. M. Paul Waroquiez.
As qualidades destas três últta\as se eqüivalem,
tanto na carne como na postura.
Como são chamadas em França as três variedades
clássicas:
AS LA BRESSES #0 BRASIL
Galinhas de dupla utilidade, ou mais completas,
isto é, exímias produtoras de ovos grandes e excelente
carne, são de rusticidade incomparável, dotadas duma
vivacidade notável e muita iniciativa, principalmente
quando criadas em sítios e fazendas. Estes são os valores
que nunca devem esquecer os que estudam e criam essa
admirável raça francesa.
Para conservar suas qualidades, e aperfeiçoá-las
cada vez mais, é necessário desenvolver ao mesmo tempo as suas várias utilidades sem desviar o equilíbrio d n
uniformidade, e nunca procurar o alastramento de algumas delas em menoscabo de outras.
As Bresses são naturais do Departamento do Ain.
A região compreendida entre o Doubs, o Saône, o Ain
e o Rhodano, conhecida por Bresse, deu origem e nome
à raça.
A Andaluza, a Lá Bresse e a Leghorn tiveram origem
vulgar.
As Bresses, apesar de seu tamanho médio, são excelentes produtoras de carne, devido à ossatura muito
reduzida e leve.
Na França, o Departamento de Bresse considera a
variedade preta a melhor produtora de ovos: a branca
a melhor produtora de carne, e a cinzenta a mais rara.
As três variedades restantes, que são a Azul, a Ruiva
e a Azul-e-Ouro, estão quase exterminadas.
Posso acrescentar que a variedade Azul, quase abandonada, foi reconstituída pelo Conde Gandelet, antigo

A branca, Lá Bresse de Beny
A cinza,
"
"
" Bourg
A preta,
"
" Louhans
São aves que comem pouco e engordam com grande
facilidade.
Os franguinhos, aos dois e meio meses, começam a
interessar-se pela reprodução da espécie.
As franguinhas iniciam a postura aos quatro meses.
Em minha criação, já tive franguinhas que a iniciaram antes desse período. (118 dias)
Foi seu primeiro importador e criador no Brasil, o
grande Ornitologista Dr. João Wilson da Costa.
A raça Lá Bresse teve neste pioneiro da avicultura
brasileira o seu maior propagador e criador. O Dr. Wilson
criou por muitos anos e em alta escala no Estado de
São Paulo (Campinas).
Outro grande propagador das aves de Bresse foi o
saudoso mestre da avicultura Dr. Feliciano Ferreira de
Moraes.
O terceiro propagador foi o Dr. Moacyr Laport Leitão, que em 1931 importou de França, por elevado preço,
a quadra que bateu o record de postura, da qual tive
a honra de receber de parte do importador uma fotografia que está reproduzida em outra parte deste livrinho.
No Brasil, foi principalmente no interior de São
Paulo onde mais se criou a raça Lá Bresse.
Até hoje, em todo território francês, é uma das
raças que predomina, mesmo fora da sua área geográfica.
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GALO LA BRESSE, VARIEDADE PRETA,
BI-CAMPEÃO NACIONAL

STANDARD DA RAÇA
"Standard" redigido pelo "Bresse-Club" de França
e homologado pelo Conselho da Federação das Sociedades de Avicultura de França, a 31 de" março de 1914,
modificado, com o fim de determinar alguns detalhes,
pela Comitiva do "Bresse-Club" de França nas suas
reuniões de novembro a dezembro de 1936:

1." Prêmio (Medalha de ouro. Campeão da raça) r.a V Exp.
Nacional de animais c produtos derivados — Rio — 1936.
1." Prêmio (Medalha de ouro, Campeão ãa raça) na VI Exp.
Nacional de animais e produtos derivados, São Paulo. 1937.
(Propriedade do autor)

A) Variedade Branca (chamada "Beny")
1.° Área geográfica: Região do Ain e de Saõne-et-Loirs.
Origem — Local e particularmente a região de Beny.
2.° Aspecto geral: tamanho — Acima do médio.
Feitio e aspecto do corpo — Ave de feitio alongado
e elegante.
Esqueleto e ossamento — Ossatura fina.
3.° Peso médio:
Galo: 2 kg, 500 a 3 kg.
Galinha: 2 kg. a 2 kg. 500.
4.° Qualidades: pertence ao grupo das grandes poedeiras.
5.° Descrição detalhada:
Plumagem inteiramente
branca.
CABEÇA: Galo — longa e delgada.
Galinha: pequena e alongada.
CRISTA: Galo — simples, muito ereta, bem desenvolvida,
serras triangulares, bem caracterizadas, sobressaindo o bico e prolongando-se atrás da cabeça, solta.
Galinha: simples, fina, caída de um dos íados da
cabeça.
NATUREZA DA PELE: Galo — textura fina.
Galinha: finíssima.
LÓBULOS — FEITIO: Galo — de amêndoa.
Galinha: arredondados.
COR DOS LÓBULOS : Galo - - branca, pontilhado de vermelho.
Galinha: branca-azulada.
TEXTURA DA PELE: muito fina em ambos.
BARMJLAS: Galo — muito vermelhos, compridas, caídas.
Galinha: muito vermelhas, de comprimento médio.
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OLHOS: Galo — grandes — cor de iris escura.
Galinha: grandes, castanhos e expressivos.
Bico: Galo — comum, médio e forte, e de cor brancoazulada.
BOCHECHAS: Nuas e de vermelho forte.
PESCOÇO: Curto e grosso.
CONJUNTO DE PENAS QUE COBREM o PESCOÇO E A PARTE ANlERion DO DORSO:
Galo — fartamente fornecido de
penas longas e finas.
Galinha: comum.

PERNAS E TARSOS: Comprimento médio, delgados, cor
azul-aço, inteiramente lisos.
PÉS: Dedos bem articulados, finos, quatro em cada pé.
UNHAS : Brancas.
Escala de pontos, variedade branca:
Feitio e aspecto geral
30
Plumagem
5
Olhos
10
Crista
10
Barbelas
5
Lóbulos
5
Patas e tarsos
10
Cor do bico
5
Condição
20
Total
100
Na variedade branca, a condição é contada como 20,
em lugar de 10, para evitar que se apresentem em concursos espécimes sujos.

(MACHO)
"Standard" da variedade branca
(Cl. — c. Voitellier)

DORSO: Galo — chato, alongado e inclinado.
ESPÁDUAS: Largas e oblíquas.
ASAS: Bem pregadas ao corpo.
RABO: Galo - - bem feito, caudais bem desenvolvidas
Galinha: regularmente desenvolvido (sem exagero)
PEITO: Muito largo.
COXAS: Bem proporcionadas.

(FÊMEA)
"Standard"' da variedade

branca
Cl. — A. Boudol)
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B) Variedade Preta (chamada "Lauhans")
1.° Área geográfica: principalmente a região de Lauhans.
2.° Aspecto geral: tamanho um pouco acima do médio.
Feitio .e aspecto ao corpo: ave de feitio alongado
e elegante.
Esqueleto e Ossame-nto: Ossatura fina.
3.° Peso médio:
Galo: 2 kg. a 2 kg. 250.->
Galinha: cerca de 2 kg.
4.° Qualidades: pertence ao grupo das grandes poedeiras.
5.° Descrição detalhada: Plumagem - - Galo: inteiramente preta, com reflexos verdes e brilhantes.
Galinha: inteiramente preta com reflexos verdes.
CABSÇA: Galo — larga e fina.
Galinha: pequena e alongada.
CRISTA: Galo — simples, muito eréta, alta, bem desenvolvida, serras triangulares.
Bem caracterizada (sobressaindo o bico) e prolongarido-se atrás da cabeça, solta.
Galinha: simples, fina, caída sobre um lado da cabeça.
NATÜÜEZA DE PELE: Textura — Galo: fina.
Galinha: finíssima.
LÓBULOS: Feitio — Galo: de amêndoa.
Galinha: arredondado.
COR: Galo — branca de neve.
Galinha: muito branca.
TEXTURA DA PELE: finíssima em ambos.
BARBELAS: Galo — muito vermelhas, compridas, caídas.
Galinha: muito vermelhas, comprimento médio.
OLHOS: "Cor de iris) — Galo: escuros, porém, não pretos.
Castanho de preferência.
Bico: Feitio, comprimento, cor — Galo: comum, médio
e forte, cor escura (chifre).
BOCHECHAS: Nuas e vermelho forte em ambos.

(MACHO)
"Standard" ãa variedade preta
(Cl. — C. Bodmer Riot)

PESCOÇO: Grosso e curto.
CONJUNTO DE PENAS QUE COBREM o PESCOÇO E A PARTE ANTERIOR DO CORSO: Galo: fartamente guarnecido de
penas longas e finas.
Galinha: comum.
DOKSO: Galo — dorfo chato, alongado e inclinado.
Galinha: dorso longo, chato, um pouco inclinado.
ESPÁDUAS: Largas e oblíquas.
ASAS: Bem presas ao corpo.
RABO: Galo — bem farto, guias bem desenvolvidas.
Galinha: regularmente desenvolvido (sem exagero).
PEITO: Muito largo.
COXAS: Bem proporcionadas.
PERNAS E TARSOS: Delgados, comprimento médio, azul
aço, inteiramente lisos.
PÉS: Quatro dedos bem articulados e finos.
UNHAS: Escuras, cor de chifre.
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Enfim, atribuíram a nota 5 à cor das bochechas,
outro particular muito importante para evitar que o
branco invada as faces, deixando de lado a qualificação
do bico que, nesta variedade, é comumente preto, ou
quase preto.
C) Variedade Cinza (chamada de "Bourg")

(FÊMEA)
"Standard" da variedade preta
(Cl. •

A. Boudol)

Escala de pontos, variedade preta:
Feitio e aspecto geral
30
Plumagem
5
Olhos
10
Crista
10
Barbelas
5
Lóbulos
10
Patas e tarsos
15
Cor das bochechas
5
Estado de apresentação
,. 10
Total

100

Na variedade preta, o lóbulo se conta como 10 em
lugar de 5, porque deve ser perfeitamente branco. A menor mancha é um defeito grave.
As patas e os tarsos se contam como 15 em lugar
de 10, para evitar as patas pardas das galinhas da
Sarthe (divisão administrativa da parte Oeste da França) em lugar da cor azul-aço que caracterisa as aves
de Bresse,

1.° Área geográfica: Região do Ain e da Seône-et-Loire.
Origem: Local e particularmente na região da cidade de Bourg.
2.° Aspecto geral: tamanho — acima do médio.
Feitio e aspecto ao corpo: ave de feitio alongado
e elegante.
Esqueleto: Ossatura fina.
3.° Peso médio:
Galo: 2 a 3 kg.
Galinha: 2 kg. a 2 kg. 500.
4.° Qualidades: pertence ao grupo das grandes poedeiras.
5.° Descrição detalhada — Plumagem: O galo tem as
penas que cobrem o pescoço e a parte anterior do
dorso, como as penas largas e finas da região lombar
e que cobrem a extremidad-e das asas e o peito
branco. — O dorso branco malhado de manchas
cinzas, escondidas debaixo da fartura das penas do
pescoço e da parte anterior do dorso; as asas brancas, com exceção de duas barras transversais, o pescoço branco, as penas que cobrem o rabo e as penas
em feitio de foice pretas, debruadas com uma larga
tira branca; as penas retrizes, as grandes caudaic
inteiramente pretas.
A galinha tem a cabeça e toda a parte inferior
do corpo brancas; o dorso, a parte superior das asas
e dos rins e o rabo rabiscadas de cinza.
CABEÇA: Galo — longa e fina.
Galinha: pequena e alongada.
CRISTA: Feitio, disposição e porte.
.Galo: simples, muito ereta, alta, bem desenvolvida,
serras triangulares, bem caracterizadas, sobressaindo
o bico e prolongando-se atrás da cabeça, solta.
Galinha: simples, fina, caindo sobre um lado da
cabeça.
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NATUREZA DA PELE:

Bico: Feitio, comprimento, cor — comum, médio e forte;
de cor azulada, em ambos.
BOCHECHAS: Nuas e vermelhas, fortes.
PESCOÇO: Curto e grosso.
Penas que cobrem o pescoço e a parte anterior
do dorso:
Galo: fartamente guarnecido de penas largas e finas.
Galinha: comum.
DOKSO: Galo — chato, alongado, inclinado.
Galinha: largo, chato e um pouco inclinado.
ESPÁDUAS: Largas e oblíquas.
ASAS: Bem presas ao corpo.
RABO: Galo — bem farto, as guias desenvolvida».
Galinha: regularmente desenvolvido (sem exagero).

Galo: textura fina.

(MACHO)
"Stanãarã" da variedade cinza
(Cl. — Vie à Ia Campagne)

Galinha: textura finíssima.
LÓBULOS: Feitio — Galo: de amêndoa.
Galinha: arredondado.
TEXTURA DE PELE: Galo — finíssima.
Galinha: idem.
BARBELAS: Galo — muito vermelhas, compridas e caídas.
Galinha: muito vermelhas, comprimento médio.
OLHOS: (cor do íris) — Galo: escuros.
.Galinha: castanhos, grandes e expressivos.

(FÊMEA)
"Standard"

da variedade cinza
(Cl. — W. Lawn)
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PEITO: Muito largo.
COXAS: Bem proporcionadas.
PERNAS E TARSOS: Comprimento médio, finos, azul-aço,
inteiramente lisos.
PÉS: Bem articulados, quatro dedos todos finos.
UNHAS : Brancas.

Escala de pontos, variedade cinza:
Feitio e aspecto geral
30
Plumagem
15
Olhos
10
Crista
10
Barbelas
5
Lóbulos
5
Patas e Tarsos
10
Cor do bico
5
Apresentação (estado)
10
Total ,

100

w "' *"

(MACHO)
"Standard'' da variedade azul
(Cl.

— W. Lawn)

(FÊMEA)
"Standard'' ãa variedade azul
(Cl.

W. Lawn)
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Na variedade cinza, a plumagern se conta como 15
em lugar de 5, porque é mais difícil obter nesta variedade espécimes cujo desenho (padrão) seja muito igual.
D) Variedade Azul
PLUMAGEM: O galo tem o manto, o dorso, as lancetas
e o rabo azul-aço forte. O resto do corpo é inteiramente azul, porém cada pena, na sua extremidade,
dá a impressão, pelo afastamento das "Barbes", de
um leve debrum de tonalidade mais escura.
A galinha, excetuada a gola, que é nitidamente
mais escura, deve ser inteiramente azul, a extremidade de cada pena ligeiramente matizada.
Peso: idêntico ao da variedade preta.
Outras Variedades
As duas variedades restantes, a "Ruiva" e a "Azul-eOuro" estão quase extintas. Mesmo no seu país de origem dificilmente serão encontradas.

Variedade " Asul-e-Ouro"
i'Cl. — Cópia de uma célebre tela existente num museu particular
de um arrabalde de Paris.)

A CRIAÇÃO DOS PINTOS
A criação Bresse é das mais fáceis que conheço.
Os pintos criam-se com a máxima naturalidade.
Sua precocidade aos três dias de nascidos causa admiração pela característica vivacidade.
A primeira ração só será administrada depois de
50 horas do nascimento.
Os primeiros cuidados consistem em livrá-los de
qualquer umidade, ventos encanados, etc., alimentandoos com boas e variadas rações, já mencionadas neste
livrinho (Como alimentar as "BRESSES") .
Os pintos com oito dias devem ser vacinados.
Quando a criação é feita pelo processo natural, só
serão separados da "galinha-mãe" para habitarem os
pinteiros, depois de vinte dias de nascidos.
São pintos que se criam em qualquer espaço e clima.
Um dos fatores predominantes da obtenção de pintos "Bresse" sadios e fortes, é o bom tratamento dos
reprodutores.
As criadeiras e pinteiros terão piso de arame ou
ripas de madeira e bebedouros higiênicos e práticos.
As lavagens diárias dos beliches dos pinteiros devem
fazer-se com bom desinfetante, como: creolina, a 57».
E para ser perfeita a higiene, aconselho fazer uma
vez por semana, fumigação de enxofre e querosene nas
criadeiras e pinteiros.
Tratando-se de alimentação de pintos "Bresse", é
preferível dar-lhes várias rações pequenas, deixá-los
sempre com algum apetite, a alimentá-los em excesso,
uma ou duas vezes.
A trituração dos alimentos que os torna de mais
fácil digestão, é um dos processos usados pelos avicultores modernos na preparação das substâncias que se
destinam à nutrição das aves.
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Os "Bresses", inclusive pintos e jovens, devem ser
alimentados com abundância, mas não em demasia.
Mais alguns fatores indispensáveis ao sucesso na
criação "Bresse": calor, ar puro, água limpa, alimentação variada, bons alojamentos e luz solar, principal;mente.
Na Escola Prática de Gambais, adotam-se dormitórios que têm na frente a porta dividida em duas partes, para que, aberta a superior, haja luz no recinto.
As criadeiras devem ser postas de modo que o sol
penetre livremente em seu interior.
O sol e o ar puro são os maiores desinfetantes, os
melhores purificadores do sangue. Não digo que os pintos
fiquem expostos ao sol, mas que as habitações sejam
feitas de acordo, para que tenham sol e sombra à vontade, ficando ao seu instinto de conservação a procura
do que desejarem,
Os pinteiros e criadeiras devem ficar a boa distância de qualquer habitação onde haja criação adulta.
A constante mudança dos pintos de um lugar para
outro deve ser feita, porém, em terrenos que não tenham sido ocupados por galinheiros e servidos de parque às Bresses adultas.
Os pintos serão conservados em criadeiras até 20
dias de nascidos, daí passando para os pinteiros, onde
habitarão, até os 3 meses de idade, ocasião em que ganham a liberdade, dos parques ou galinheiros.
Os pintos não devem empoleirar-se antes de três
meses, porque tal fato pode causar moléstia, inquietando a ave e prejudicando a forma exterior do corpo.
Devemos ter sempre em mente que os pintos ao
completarem 30 dias, precisam tomar durante 3 dias
consecutivos o suco da erva de Sta. Maria, que ainda é
o melhor vermífugo, na dose de uma colher de chá para
cada pinto.
O sucesso da criação de pintos Bresse relaciona-se
com o acasalamento dos pais E' preciso para isto, que
se preservem o tipo e a cor, não sendo esquecidas outras
qualidades, como a de produção de ovos, carne e origem,
sem o que a prole será um fracasso.
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O período de incubação, é de vinte e um dias, porém,
às vezes, saem os pintos em devenove dias, principalmente nas aves de "Bresse", fenômeno que é, nas de
Mediterrâneo, muito comum.
Os pintos dos ovos frescos, ou os do mesmo dia
antecipam-se no nascimento 18 horas aos dos ovos guardados, e ainda mais tempo aos antigos. Aconselho, por
isto, o uso de ovos frescos para incubação, os ovos mais
velhos devem ser de idade equivalente entre si, evitando
que os pintos nasçam em tempos diversos e sejam os
retardatários prejudicados pela permanência na chocadeira ou na galinha; assim se evitará a morte do pinto
por ficar incompleta a sua formação.
O pinto seródio corre o risco de envolver-se em
palhas, e asfixiar-se nas cascas dos ovos dos irmãos
nascidos, etc.

Como nascem os pintos Bresse
Na variedade de Beny, nascem completamente
brancos.
Na variedade de Louhans, nascem pretos mas manchados de branco na barriga e até no pescoço.
Na variedade de Bourg, nascem brancos, mas com
dias já se percebem pontos pretos nas asas e nas penugens do pescoço.
Na variedade Fulva, nascem cor de ouro claro.
As variedades Azul e Azul-e-Ouro, nascem cor de
cinza.
O empenamento dos pintos Bresse é rapidíssimo.
Os de empenamento defeituoso e lento, quando adultos, serão aves de muda também imperfeita e demorada.
Estarão propensos à moléstia e até ao ataque feroz dos
parasitas.
As fêmeas poderão ter acentuada queda de postura.
E' necessário uma seleção técnica acompanhada de
observação.
Deve o criador desfazer-se dos pintos de empenamento demorado.
As Bresses adultas, de dez meses e mais, terão a
muda em período curto e serão mais resistentes as en-

fermidades, recuperando íàcilmeníe o estado normal
do organismo e a postura, justamente na época em que,
as aves em geral diminuem a produção.
Os pintos, cujo empenamento, até os 90 dias de vida,
se procede lentamente, o que são disformes, são Bresses
de evolução atrasada, por influências atávicas.
Os Bresses que, aos dez dias de vida, já tenham as
rêmiges e as retrizes bem proporcionadas terão, na adolescência e na maturidade, a muda acelerada.
A seleção inicia-se aos 10 dias com base na formação
das caudais, separando-se os pintos que não tenham
essas penas de comprimento de um e meio centímetros.
Devem as seleções ser efetuadas durante alguns
anos afim de obter-se a formação de um tipo uniforme
em seu empenamento precoce, o mais possível aproximado do "Standard".
A seleção da postura, rigorosamente praticada ao
lado de um método perfeito de alimentação, irá aumentando a capacidade produtiva e perfeita da família
Br esse, cuja exploração cada vez se tornará mais lucrativa.

COMO ALIMENTAR AS BRESSES
A ALIMENTAÇÃO FORTE PROVOCA
A PRECOCIDADE
Re2ime alimentar dos pintos de 2 a 8 dias:
Fubá de Milho
Farelinho de Trigo
Remoído
Fubá de Arroz
Leite em Pó
Carvão Vegetal

20%
25%
30%
10%
10%
5%
100%

(Leite à vontade. Agrião: a melhor verdura para os
pintos.)
;! [
Regime alimentar dos pintos de 9 a 29 dias:
Fubá de Milho
25%
Farelinho de Trigo
35%
Remoído
10%
Carnarina
10%
Aveia s/casca
10%
Leite em Pó
5%
Carvão Vegetal
5%
100%

(Leite e Agrião à vontade.)
Regime alimentar dos pintos de 30 a 75 dias:
Milho Picado
35%
Triguilho
40%
Aveia s/casca
15%
Farinha de osso
5%
Carvão Vegetal
5%
100%
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RAÇÃO FARELADA
Remoído
Farelinho de Trigo
Fubá de Milho (grosso)
Carnarina
Farinha de Peixe
Farinha de osso .

20%
30%
25'7o
10%
10%
5%
100%

Regime alimentar das Bresses de 76 a 150 dias:
Milho Picado
Triguilho
Aveia amassada
Farinha de osso
Carvão Vegetal
t,
Ostra moída

30%
35%
20%
5%
5%
5%

100%
(Farelada a mesma dos pintos de 30 a 75 dias. —
Verdura em geral.)
Regime alimentar das Bresses adultos:
Milho quebrado
35%
Triguilho
35%
15%
Aveia amassada
5%
Ostra granulada
5%
osso triturado .
5%
Carvão Vegetal
100%

(Verduras em geral.)
RAÇÃO FARELADA
Farelo de Trigo
Remoído
Fubá de Milho (grosso)
Farinha de Peixe
'
Carnarina
Alfaia moída

30%
25%
20%
10%
10%
5%

100%
Toda e qualquer verdura destinada às Bresses será
previamente lavada em água corrente.

PONDERAÇÕES

SOBRE OS ALIMENTOS

As substâncias ingeridas no meio externo, que as
funções digestivas transformaram em estado de fácil absorção, quando levadas pela corrente sangüínea, afim
de reparar os gastos da economia orgânica e renovar as
funções vitais (produção de calor e energia), chamamse alimentos.
Dividem-se estes, em orgânicos e inorgânicos. Alimentos inorgânicos: oxigênio, base alimentar indispensável à manutenção de todo ser vivo. Encontra-se no ar
e na água, que deve ser sempre fresca.
Substâncias minerais: são necessárias às aves de
Bresse, que, principalmente as jovens, no período de crescimento, delas necessitam.
Assim auxiliados, os ossos crescem rapidamente ncs
pintos e frangos e a quantidade de sangue aumenta; é
preciso que a alimentação forneça sais de cálcio e ferro
Em quantidade suficiente, sem os quais o crescimento
não se realizará ou graves perturbações advirão, se for
diminuída a quantidade.
A natureza e a quantidade das substâncias minerais
de que carece o crescimento dos pintos, são evidentemente indicadas pela composição química do ovo, em
sua parte inteira:

49,8
3,4
38,5

Proteína
Cinzas .
Gorduras
(Análise de Wheeler)

Os cereais, a carne e seus derivados, os vermes e as
verduras fornecem às Bresses os sais de que tanto necessitam, mas é preciso que as recebam de formas várias,
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tendo-se em vista que as aves têm paladar e o apetite
deve ser despertado para que a assimilação seja perfeita.
Os sais de ferro têm papel funcional importante nos
fenômenos da nematose; os sais de cálcio e de potássio
mantêm a atividade funcional do coração e em geral dos
tecidos contrateis.
Os de cálcio, além desta função, moderam a excitabilidade do sistema nervoso central.
Estes fenômenos são suficientes para indicar a variedade e a multiplicidade das perturbações que resultam
de uma alimentação pobre em substâncias salinas.
O cloro, flúor, iodo, bromo, se encontram nos tecidos
e sobretudo nos líquidos do organismo combinados ao
potássio de sódio e ao cálcio.
O enxofre e o fósforo são encontrados em quase
todas as células vegetais e animais.
A gema do ovo, deles contém grande quantidade.
São encontrados no encéfalo, nos músculos, nas gorduras, nos glóbulos do sangue, nos ossos, etc.
O potássio e o sódio entram em grande parte na
constituição das células.
São deles ricos o plasma sangüíneo e os líquidos
orgânicos.
Esses dois metais são encontrados sobretudo combinados com os ácidos minerais, sob a forma de carbonato.
Os sais alcalino-terrosos, cálcio e magnésio, sob a forma
de fosfatos são particularmente abundantes nos tecidos
de sustentação: cartilagens, óssea e conjuntiva, assim
como no sangue nos músculos e no cérebro.
As citações acima, que podem parecer inoportunas,
encarecem, as razões do raciocínio a que pretendiam
chegar, isto é, que entre os alimentos inorgânicos, os
sais devem ser proporcionados às Bresses nas rações, o
que só se consegue variando o mais possível as substâncias orgânicas ou entrando em dose mínima com o cloreto de sódio, sob a forma de condimento.
O agrião é rico em iodo, a couve em enxofre, o espinafre em ferro, etc. O carvão vegetal corrige as fermentações e controla o perfeito funcionamento do fígado.

O osso e a ostra, além de muitos outros, contêm carbonatos e fosfatos de cálcio em abundância. Juntemos
tais materiais às rações em doses próprias, ou deixemos
num comedouro sempre à disposição das Bresses qua
lhes facilitará a digestão.
ALIMENTOS ORGÂNICOS

Os hidratos de carbono, ou substâncias hidro-carbonadas, têm, em sua composição, carbono, hidrogênio e
oxigênio.
Formam a parte mais considerável dos alimentos
vegetais, tais como os cereais e as leguminosas. Do ponto de vista alimentar, podem-se dar todos estes compostos, que têm o valor da glicose.
O açúcar é o principal combustível da máquina de
fazer ovos.
Os cereais e as leguminosas contêm de 50% a 80%
de substâncias amiláceas e os legumes herbáceos 10%.
Os alimentos de origem animal, 4%: isto é, em proporção mínima, exceto o leite, que contém cerca de 40%.
Os cereais, contém a substância amilácea, e os seus
invólucros não são menos nutritivos, e, de acordo com as
teorias modernas, encerram vitaminas necessárias à vida
e ao crescimento da família de todas as Bresses.
Corpos gordurosos — Os corpos graxos exercem no
organismo das aves o mesmo papel dos hidro-carbonados,
maiores produtores de calor e são por isto mais ricos
em carbono.
Todos os alimentos encerram gorduras' a v.arne, de
15% a 25%; o leite de vaca, 40%; a gema de ovo mais de
3007o; as leguminosas cerca de 20%; todos os cereais
contêm maior ou menor quantidade de gorduras.
As Bresses são, além do mais, aves preciosas por
possuírem aptidões especiais, tais como a de tirar proveito dos alimentos que lhes são fornecidos.
Qualquer espécie de erva é útil às Bresses criadas
em parques sem gramados, porque tanto exercem efeito
refrescante no organismo, como provocam o apetite.
No estado livre cria-se esta raça com rações menos
abundantes, pois, no campo há muita coisa que as aves.
aproveitam.
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Podem-se elas satisfazer com duas rações, uma pela
manhã e outra à tarde. Para as que estão livres é suficiente 40 gramas de grão por dia.

Há comerciantes inescrupulosos que costumam adir
ao farelo terra argilosa ou outro ingrediente de menos
preço, nocivo às Bresses.
Havendo desconfiança, o que se deve fazer é apanhar
um punhado de farelo e mergulhá-lo em água. Se embranquecer é que houve mistura.
Quando puro, o farelo não tem cheiro, e introduzindo-se uma das mãos no saco, não se encontra sensível calor.
Deve-se conservar-se ao abrigo da umidade, para
que não sobrevenha a fermentação, condutora de perturbações no aparelho gástrico, refletindo-se em maiores proporções no aparelho reprodutor das Bresses.
Somente seco ou levemente umedecido, ou misturado
a outras rações deve ser ele ministrado às Bresses.
O farelo umedecido que fica das rações não poderá
ser aproveitado no dia imediato, porque na certa estará
fermentado.

Galo Paduana, variedade dourada. Campeão Nacional. 1.™ Premia
(Medallia de Ouro) na 8." Exp. Nac. A.P.D. — Rio — 1929 —
Propriedade do Autor.

O farelo de trigo que os moinhos fornecem ao comércio, é um dos alimentos indispensáveis à criação Bresse,
mundialmente reconhecido como grande incentivador
da postura.
O farelo possui a vantagem de contar boa ,dose de
fosfates, motivo pelo qual deve entrar na ração para
ajudar as "fábricas de ovos", (as Bresses).
r
Atualmente, o custo do saco de farelo é bem elevado,
em vista do que é necessário examiná-lo no momento da
compra, para evitar que venha impuro.

GaZo e Galinha Bankiva (Desenhados conforme espécimes
servados no Field Columbian Museum, de Chicago)

con-

(Cl. D. de Carvalho)

Nota histórica: A maioria dos grandes Zootécnicos e naturalistas em geral, considera a raça Bankiva como sendo a mais antiga do mundo e o tronco de todas as raças existentes.
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Devem-se montar os aviários em lugares secos, e
de~preferência em terreno meio inclinado.
Se for arenoso, tanto melhor, porque assim facilita
muito o escoamento das águas, evitando a umidade, inimiga das aves.
Os abrigos devem estar em posição tal que sejam
banhados pelo sol, e não recebam ventos encanados e
constantes.
Os pinteiros e galinheiros estarão em estado de máxima limpeza; os alimentos não devem ter contacto com
as impurezas do solo.
Para que possam as aves espojar-se livrando-se dos
parasitas cutâneos é aconselhável que todos os parques
contenham uma caixa com cinzas.
A palha dos ninhos levará 1/4 de talo de fumo,
excelente preventivo contra os parasitas.
Nos abrigos, nos cercados, enfim em todas as partes
ocupadas pelas Bresses, independente das limpezas diárias, deve ser feita uma semanal profilaxia com bom
desinfetante, como ácido-fênico a 5%. Nas paredes, divisões e outras partes que não facilitam lavagens constantes, é indicado o Carbolíneo, líquido marrou, de
cheiro pronunciado, extraído de madeiras e que E ao é
inflamável.
Usa-se o carbolíneo misturado ao querosene.
Boa fórmula para combater os parasitas que moram
fora do corpo dos galináceos e os atacam à noite: querosene — três partes, ácido carbólico do comércio •—
uma parte, para pintar os poleiros e outros lugares.
Só depois de perfeitamente secos, serão os galinheiros novamente ocupados.

As galinhas que vivem em liberdade são isentas do
mau cheiro, sempre adquirido pelas que vivem em gaiolas
e pequenos cercados.
O cheiro oriundo da reclusão influi, não raro, no
sabor da carne, mesmo nas "aves de Bresse" em que
esse sabor é universalmente famoso.
Para irrigação do solo, usam-se nas partes não gramadas, de 30 em 30 dias:
Ácido-fênico do comércio
Ácido sulfúrico comércio
Água

50,0
10,0
2000,0

Abrigos tipo "Bressam." práticos e modestos, usados no aviaria
do autor

Os inseticidas D.D.T. não devem ser de forma alguma empregados.
Já o perigo do abuso destes inseticidas foi salientado por vários peritos dos EE. UU.
Técnicos do Departamento de Agricultura dessa
grande Nação, descobriram um novo mal decorrente do
benzeno, pelo envenenamento do solo.
Os efeitos tóxicos dessas substâncias em relação a
plantas, gado, aves e seres humanos são já bem conhecidos, havendo-se estabelecido medidas de precaução.
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Testes recentes demonstraram que o uso desses inseticidas, em estações sucessivas do ano, causa uma
poluição definida no solo.
Isso significa, ainda no parecer dos técnicos citados,
que o uso contínuo dos atuais inseticidas está reduzindo
a capacidade produtiva do terreno, anos após ano, e poderá inutilizar completamente o solo, dentro de dois
ou três lustros.
4
O envenenamento é conseqüência da acumulação
do hexacloreto de benzeno, que se volatiliza lentamente
na terra, e do D.D.T. que não se decompõe, mesmo depois de cinco ou seis anos de permanência no solo.
Devem as Bresses trazer os tarsos e a plumagem
sempre protegidos por carrapaticidas, pulverizados constantemente com pó de piretro.

cida por pessoas que lhe saibam dar o devido merecimento e a ela se dediquem com todo o zelo e não
desdenhem o aprendizado das regras profiláticas, às
quais até os práticos devem obedecer.
Mr. Walter Palmer, no seu excelente livro "L'Elevage
de Ia Volaille", diz que o único meio de evitar as grandes
perdas que levam o desânimo a muitos criadores, é dar
à ave o maior espaço de terreno possível, observando a
irrepreensível higiene das habitações e sacrificando sem
demora todo indivíduo que apresenta sintomas de enfermidade suspeita.

Como (Levem ser os poleiros

Toda e qualquer umidade é nociva à criação das
galinhas de Bresse.
Não é admissível que um criador cuidadoso deixe
de vacinar suas aves, imunizando-as das terríveis devastações. Hoje em dia, já contamos com vacinas para
quase todos os males das aves.
A galinocultura é arriscadíssima nas mãos de pessoas
inexperientes.
Criadores assim, acabam desanimando e abandonando a espécie de criação que iniciaram.
A criação das Bresses, em pequena ou grande escala, qualquer que seja o seu fim, só deverá ser exer^
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OS REPRODUTORES BRESSE E A SELEÇÃO
Galos criados em grandes parques e em pequenos
galinheiros.
Os galos Bresse devem ter a seu cargo, quando soltos,
de oito a dez galinhas no máximo, e, quando presos em
pequenos galinheiros, cinco a seis galinhas.
Os reprodutores devem conservar-se com pequenas
esporas, adotando-se, para o corte das esporas grandes,
uma serra fina, afim de não cortar-se a parte sangüínea.
O plumão da parte infero-caudal dos reprodutores
deve ser, a bem da própria reprodução, aparado, de
acordo com as observações feitas pelo criador. No momento da cobertura estará tudo bem.
Os reprodutores devem ser substituídos uma vez por
mês e permanecer isolados durante quinze dias para
descanso.
Quando se pretender tirar da criação todos os proveitos de que ela é capaz, não se deixe nunca a fecundação das galinhas confiada a um só galo, embora seja
ele um campeão em fecundidade.
Toda economia neste particular será contraproducente; comprem-se, mesmo por elevado preço, vários
machos de alta linhagem, que suas proles compensarão
os gastos.
Os reprodutores devem ser aproveitados só até os
três primeiros anos e meio, e as reprodutoras, sendo
boas, aproveitam-se o quanto possível, pois, não existe
decrepitude produtiva para as grandes galinhas de
Bresse.
Se o criador dispõe de vários reprodutores, então a
idade da "compulsória" dos machos será a de dois anos,
e das fêmeas, quatro.
Não devemos fazer um frango reprodutor com menos
de onze meses.

Quando um galo novo se acha com três galinhas,
será maior o número de frangos produzido; se o galo
for velho, os sexos serão divididos em partes iguais
(média).
O galo, tendo mais de seis galinhas, produzirá mais
frangas do que frangos.
Quanto menor o número de galinhas sob a vigilância de um galo (novo ou velho), tanto maLs machos se
obterão.
Segundo a Universidade da Colurnbia Britânica, no
que diz respeito à postura, o galo tem maior poder de
transmissão desta faculdade do que a galinha.
Tem ele maior poder hereditário de transmissão,
por trazer melhor consigo todas as qualidades dos progenitores.
E' fato que não deve ser desprezado, o macho exercer maior influência na formação exterior e no colorido
dos descendentes, e a fêmea, na saúde e vigor.
O bom reprodutor não é o mais bonito nem o maior,
e sim o que mais se aproxima do "Standard" da raça; é
o galo viril, o que tem saúde e o que não haja sofrido
enfermidades graves.
Deve-se ter rigoroso controle, não só na parte produtiva da galinha, como na parte uniforme dos machos
e fêmeas, para que não haja degeneração na prole.
Assim é que os avicultores franceses conseguem bons
reprodutores, procurando obedecer aos característicos
das raças e selecionando sempre seus espécimes.
Um ponto muito importante é o das aquisições dos
reprodutores, que muitas vezes é feita sem que se saiba
a procedência, a origem, etc.
A boa origem é tudo em qualquer espécie de criação,
porque não se pode esperar de um reprodutor sem classe e mal conformado bons produtos.
Obedecendo-se a estas leis, esperam-se super-poedeiras, exímios reprodutores e perfeitos "Standards".
A arte de criar Bresses consiste na obediência às
leis estabelecidas pelos técnicos.
Diz D. de Carvalho: "Na conferência de Reading
(cidade da Inglaterra, no Berkshire), realizada em 1899,
e na qual se reuniram os mais competentes criadores
ingleses e franceses, ficou provado, já naquela época,
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que todas as dificuldades, que a princípio se apresentavam como obstáculo à criação extensiva das aves,
seriam removidas; para isso se tornaria necessária uma
soma de conhecimentos que só a escola poderia proporcionar.
Foram muitas dessas escolas subvencionadas pelo
Governo daquele país, visto ser a avicultura um ramo
da zootecnia diverso dos que eram ensinados nas escolas gerais de agricultura ali existentes. Tais estabelecimentos de cultura não se limitaram à Inglaterra; a
França possui, atualmente, diversos, sendo um dos mais
conhecidos o de Gambais, perto de Houdan, em cujo
curso só acham sempre matriculados muitos jovens de
ambos os sexos, os quais, mais tarde, lançam mão dos
conhecimentos ali adquiridos, como um meio de subsistência."
A SELEÇÃO

Chama-se seleção em zootecnia à arte de unir indivíduos da mesma raça, visando a um fim determinado.
Por ela vão surgindo os produtos com característicos
sempre mais patentes em direção ao fim proposto.
Numa palavra, seleção indica escolha daqueles espécimes que apresentam os característicos que se procura
transmitir aos filhos, para que, por meio deste sistema,
repetido consecutivamente durante várias gerações se
corisiga cada vez mais um padrão de perfeição.
SELEÇÃO -- CONSANGÜINIDADE

Provém do acasalamento de aves da mesma família.
Argumentam alguns tratadistas que a reprodução
e a seleção por este método é desaconselhável, atribuindo-lhes degeneração da raça e esterilidade dos espécimes.
Considero a reprodução consanguínea a pedra angular da fixação dos caracteres.
Consangüinidade direta dá-se quando se unem indivíduos descendentes em linha reta uns dos outros ou,
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como acontece com a união do pai com a filha e da mãe
com o filho.

Técnicos demonstrando aos sócios de uma agremiação
Ae avicultura como selecionar as Bresses

Devem-se observar rigorosamente todos os princípios da seleção para se obter sucesso e manter sem prejuízo do vigor e outras qualidades, a pureza do sangue
da família Bresse.
Até hoje, desde que comecei a criar galinhas, tomei
por base os conselhos do grande avicultor técnico, que
foi o Dr. Feliciano F. de Moraes, de quem vou reproduzir
um trecho sobre o assunto, escrito em 1916.
"Neste mapa, apresenta o Sr. Felsh explicações da
maneira como o casamento revela proporções diferentes,
e mostra como, em qualquer tempo, pode-se, sem prejuízo,
apurar o sangue, produzir grupos de onde terá celeiro
revivificador para beneficiar as duas famílias ou estirpes representadas no primitivo casal.

francesa

Consangüinidade indireta é quando os indivíduos
acasalados descendem colateralmente do mesmo tronco,*
como tio e sobrinha.
Os produtos desses acasalamentos chamam-se '"carnais" quando filhos do mesmo pai e mãe; "consanguíneos" quando só do mesmo pai e "uterinos" quando só
da mesma mãe.
Alguns zootécnicos afirmam que a reprodução por
consangüinidade é perigosa.
Acham vários técnicos franceses que a consangüinidade eleva a herança a seu mais alto poder e que
os caracteres e qualidades dos pais se fixam cada vez
mais nos filhos, de maneira que, assim como se fixam
caracteres bons, se fixam também os maus.
A reprodução por consangüinidade, não sendo praticada com cuidado, pode originar, ao fim de várias
gerações, o aparecimento de espécimes, nos quais, pelo
alto grau de fixação, surjam defeitos que dificilmente
se eliminarão.

Mapa

Revivi/icador

Aparelhados com isto, guardemos na mente que a
seleção é a auxiliar da criação em linha.
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E' essencial que a galinha tenha saúde quando procria, sendo bem ativa, pois as galinhas produzem os
melhores pintos em plena saúde.
Começando-se com um casal, as gerações subseqüentes serão galinhas de números 3, 5, 8, 12, e 15,
podendo-se selecionar os produtos do tipo e cor da fêmea
original.
Não exerce influência o método por que produzimos
os espécimes de meio sangue, seja pelo sistema inglês
por cruzamentos de fora, seja pela ciência de criação
estabelecida neste mapa.
Estamos habilitados a obter meio sangue dentro da
nossa criação.
O Sr. Felsh prefere o dos números 3, 7, 11 e 16 (lado
do macho). A força da estirpe assim estabelecida será
muito mais uniforme no seu efeito do que no sistema
usado pelos ingleses.
Para ilustrar este argumento, ele casou, com galo
da mesma raça, uma galinha Wyandotte Branca de excelente cor e tipo, que punha ovos perfeitos e de casca
escura, pesando 28 onças a dúzia.
Da segunda geração tomou oito filhos, pondo, porém, a chocar os ovos que se aproximavam do tipo, tamanho e cor dos das fêmeas originais.
Na terceira vez escolheu dele 36 netas, de cor e tipo
uniforme, e os ovos de casca escura.
O atavismo manifestou-se fortemente nesta produção de ovos, como acontece ao reter-se <?u fazer-se persistir o tipo e a cor entre as aves.
O macho, porém, deve ser tirado de ovos de cor
semelhante, pois, do contrário, haverá uma grande diferença no colorido dos ovos da sua descendência.
As linhas pontuadas do diagrama representam a
descendência da fêmea e as inteiras, as do macho.
Os círculos representam os descendentes.
Assim vemos que a fêmea n.° I, casada com o macho
n.° II, produziu o n.° III, que é meio sangue de cada
um dos produtos.
As fêmeas do grupo n.° III, casadas com o n.° II,
seu produtor, produzem o n.° V que é 3/4 da fêmea
primitiva n.° I.

Um macho do grupo n.° III, casado com a fêmea
primitiva n.° I, produz o grupo n.° IV, que é 3/4 da
fêmea primitiva e 1/4 do macho primitivo n.° II.
Selecionando-se um frango do grupo n.° V e uma
franga do grupo n.° IV, ou vice-versa, produzirá o casal
o grupo n.° VII, que é meio sangue dos originais ns. I
e II.
*
Este é o segundo degrau para a formação de uma
nova linha ou estirpe.
Fêmeas do n.° IV, casadas com o n.° II ou o avô.
darão o n.° VIII que serão 7/8 do n.° II ou primitivo
macho, e um frango do n.° IV, casado com o n.° I ou
sua avó, dará o n.° IV, que é 7/8 da fêmea primitiva
n.° I e 1/2 do galo ou macho n.° II. Selecionando-se
um macho do n.° VIII e" fêmeas do n.° VI outra vez,
teremos o n.° XI, que é 1/2 sangue do par original. Este
é o terceiro degrau e novo cruzamento recomendável
para que se alcance completa seleção na nova estirpe.
Em todo este percurso não temos quebrado a linha do
macho original, porém todos os espécimes vieram do
grupo em que o sangue preponderante foi o do macho
original
Os ns. 2, 8, 13 e 18 são virtualmente sangue do n.° I,
ou da fêmea original.
Chegamos a um ponto em que podemos estabelecer
a linha do macho, cujo sangue é virtualmente da fêmea
original.
Selecionamos agora, do n.° VI um macho que casado
com uma íêmea do n.° IV produz o grupo IX, que é
13/16 do sangue da fêmea original n.° I e 3/16 do n.° II
macho original.
'Selecionamos novamente, um macho do n.° IX e uma
fêmea da nova estirpe n.° XI e temos o grupo XIV que
é 21/32 do sangue original n.° I, assim preservando sua
estirpe de sangue.
Um macho do n.° XIII, escolhido, que é 13/16 do
sangue do macho original n.° II, casado com fêmea do
n.° X que cão 5/16 de sangue do macho original n.° II,
dá-nos o grupo XVII, que é 9/16 do sangue do original
n.° II. Enquanto que no XVI temos a nova estirpe e no
n'.° XVIII a estirpe do macho original n.° II. Temoa
assim três estirpes distintas ou linhas e poderemos, deste

modo, sistematicamente, ir criando sempre em linha,
lembrando-nos de-que as linhas pontuadas são as da
fêmea, e as inteiras as do macho.
Quando se acasala para obter certa porção de sangue cio macho nos pintos, deve-se, ao mesmo tempo,
admitir a mesma porção de sangue da fêmea.
Por exemplo, o produto do n.° V, casado com um do
n.° VIII, dá 13/16 do macho e o IV casado ao VI dá
13/16 da estirpe original, enquanto que a progênie desses
casamentos, IX e XIII, se fosse casada para uso subseqüente, tornar-se-ia 1/2 sangue de cada um do par
original.
Não se deve esquecer que o casamento do centro ou,
3, 7, 11 e 16, constitui os reservatórios do sangue de
onde cada uma das duas famílias são alimentadas e
cuja influência é tão íorte para o aperfeiçoamento da
raça que poderá com cuidado, mesmo em um pequeno
quintal, produzir um grande número de espécimes preservados da mesma semelhança, vigor e produtibilidade
que a princípio existia.
E' de imensa vantagem que a primeira fêmea seja
uma produtora extraordinária, tanto em quantidade como
em qualidade de ovos, sendo estes grandes e bem conformados e do modo mais aproximado possível do Standard, de perfeição, na forma e na cor."
Na raça Bresse-prêta, os selecionadores procuram obter galos de um peso não ultrapassando 2 kg.
500 e galinhas pesando 2 kg. Dão muita importância ao
comprimento e largura do dorso, ao porte do rabo, que
deve formar com a linha do dorso um ângulo acentuadamente aberto.

A ESCOLHA DAS

POEDEIRAS

M. Mariot-Didieux, grande veterinário francês, depois de estudar este assunto, asseverou que a crista das
galinhas e as dobras dos barbilhões são coloridos de um
vermelho vivo e brilhante pela afluência de sangue,
quando estão para pôr.
Depois tornam-se moles, ligeiramente farinhosas na
superfície e de cor desbotada, um pouco azulada.
Em volta dos ouvidos, contornando-os, há uma auréola branca que desaparece durante o tempo da muda
e em todos os tempos de doenças. Este sinal toma o máximo tamanho durante a postura; e, conforme seja ele,
nesta ocasião, maior eu menor, apresenta-se como índice de grande ou pequena fecundidade.
Chegando a um centímetro de extensão, indica, na
mais alta qualidade, uma boa poedeira.
E' o sinal mais evidente para conhecer-se a fecundidade.
Certas particularidades de sinais interiores e exteriores na galinha têm sido estudadas por avicultores de
renome mundial.
A falta de conhecimento de certos avicultores a
respeito do valor dos caracteres externos dos galináceos
tem-lhes ocasionado em grande parte o fracasso na
criação.
Escolhidas as Bresses para produtoras de ovos, devese observar se têm o ovário bem desenvolvido em relação
à idade.
Na ocasião das posturas, o ovário, o ovidufco e todas
as veias dessas partes • estão em atividade, tornando-se
fácil a verificação.
Quando não estão no período da postura, essas veias
e as partes compreendidas, devem estar dormentes e
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contraídas, o que se pode verificar facilmente apanhando-se a galinha e vendo-se se as partes e os dois ossos
estão mais ou menos flexíveis e se ali cabem três dedos
(conforme a grossura dos dedos).

f

-
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penham (assunto detalhado nas ponderações sobre os
alimentos para as Bresses).
Às reprodutoras das quais pretendemos incubar os
ovos, não devemos deixar de fornecer aveia germinada,
que tem uma admirável influência na postura, especialmente quando as Bresses vivem em galinheiros e parques onde falta o verde.

Como se procede ao exame

Qualquer Br esse, cujas partes anais abranjam o
espaço de três dedos, como indica a gravura acima, será
infalivelmente boa poedeira. A que tem as partes do
ovário bem desenvolvidas, também o será.
As aves de Bresse podem ter dado ótimos resultados
a um criador e a outro não, porque este não teve com
elas o cuidado necessário e não providenciou as condições que lhes seriam melhores.
Por falta de cuidado no tratamento e na alimentação
das Bresses, as melhores poedeiras não dão, às vezes,
resultados satisfatórios.
Darwin disse: "E" sem dúvida uma das mais importantes leis a serem observadas, visto como a falta de
higiene e as más condições concorrem para modificar
totalmente uma espécie."
As grandes poedeiras precisam de alimento anotado
e fosfatado, porque o azoto e o fósforo são as substâncias de que carece a função econômica que elas desem-

Galinha Lá Bresse, variedade preta, 1.° Prêmio (Medalha âe Ouro]
na Vi Exp. Nac. A.P.D. São Paulo, 1937
Propriedade do Autor.

E' também de influência inconfundível a aveia germinada na fecundação dos ovos.
De qualquer modo, é ela imprescindível à criação.
Por exemplo, a aveia em grão, em experiências realizadas na Estação Agronômica de lowa, foi considerada
como o melhor grão individual para todas as aves de
cercado, inclusive as de mais difícil criação, como cs
pavões nas primeiras semanas de vida.
Há 22 anos, os americanos construíram a galinha
mecânica para demonstrar a influência da alimenteção
na postura. Com a devida vênia, damos abaixo, o texto
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e clichê do número de Fevereiro de 1931, do Boletim da
União Pan Americana, sob a direção do Departamento
de Agricultura dos Estados Unidos: "Foi construída uma
galinha mecânica de sete pés de altura, (2 metros e 10)
que foi exibida na Inglaterra e em várias cidades norteamericanas. A galinha, que representa uma Leghorn
branca, é feita de madeira, papelão, vidro, tubos de borracha, penas, e acha-se munida de um complicado aparelho mecânico.

A galinha mecânica

Destina-se essa invenção original a demonstrar os
processos de nutrição das aves, sendo que entre os órgãos que oferece à vista do observador, acham-se a garganta, o papo (munido de uma janela), o estômago,
revestido de cobre; uma moela de velocidade variável,
e o coração com duas válvulas.
Ao longo do canal digestivo, aparecem pequenos bonecos mecânicos que vão mostrando os processos diges-

tivos, ao passo que o alimento vai seguindo o seu caminho.
A intervalos adequados, a galinha põe um ovo de
madeira.
O número de ovos que se obtém em um período determinado, depende da alimentação.
A ave também se acha aparelhada com um fonógrafo e o discurso que pronuncia acerca da nutrição se
acha reproduzido em espanhol, francês e inglês.
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A ALIMENTAÇÃO DE ENGORDA E MATANÇA
As galinhas de Bresse, no seu país de origem, têm a
vantagem de estar mais ao alcance das famílias médias,
porque, tendo mais leve esqueleto, tornam-se de menos
custo do que as galinhas do "Mans". Os criadores de
"Saóne-et-Loire", souberam criar para .os seus galináceos no estrangeiro uma fama de finura tão justificada, que, em conseqüência, em certas capitais não se
dá um grande jantar, sem que haja uma ave de Bresse
no cardápio.
Souberam também criar uma excelente freguesia
na Suíça.
Em Louhans, organizam todos os anos, com o maior
sucesso, um concurso de Bresses sacrificadas.
Perto de 8.000 exemplares comparecem a este concurso. Ao meio dia, disíribuem-se os prêmios, às 3 horas
da tarde, tudo está vendido, indo grande parte para o
estrangeiro.

Sobre a alimentação de engorda, M. Lemoine escreve: Os criadores desta região (Dep. do Ain e Saôneet-Loire) são práticos: têm um modo particular de dirigir a criação de suas aves.
Os franguínhos, desde o dia do nascimento até a
idade em que começam a engorda, são alimentados com
leite cozido ou coalhada, bem desaguado. No mais das
vezes este leite é misturado com farinha de milho, para
dar massa bem trabalhada.
Quando o criador acha que chegou o momento conveniente para a engorda das Bresses, reúne todos os
espécimes que alcançaram o grau almejado.
Os "bolinhos", com que serão alimentadas, são feitos
de milho branco e de farinha de Sarraceno (tipo mourisco) em partes iguais, ambas essas farinhas são trabalhadas com leite. Cada "bolinho" terá o tamanho de pouco
mais de um grão de milho. Para embocar, o criador pega
a ave entre as pernas e introduz os "bolinhos", com o
cuidado de dar apenas o necessário a uma refeição.
Além de superalimentadas, devem conservar-se em
pequenas gaiolas até o dia da matança.
Ao julgar terminado o período de engorda, deverá o
criador sacrificar a ave, depená-la e limpá-la, pondo-a
depois de rnôlho durante 15 minutos numa vasilha com
leite. Em seguida, a enfaixará em panos bem apertados
para dar-lhe o feitio alongado, que, como a finura da
carne, é uma das características desta incomparavelmente deliciosa galinha.

Concurso ãe aves de Bresse (Bourg — Fra•nça)

As Bresses devem ficar sem alimento durante L8
horas, antes da matança.
Não devem receber água, pelo menos 6 horas antes
de serem mortas.
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dos entroncamentos ósseos, para evitar que estes se esfarinhem e venham a prejudicar os cardápios.
As aves de Bresse são magníficas fontes de proteínas essenciais à conservação da saúde, bem como de
vitaminas pertencentes a grupos de complexos B e minerais como o ferro.
Estes elementos contribuem com muitas substâncias
vitais para a saúde e devem, por isso. ser servidos com
freqüência na mesa.
Depois que a ave estiver assada, deve-se deixar na
assadeira ou panela 30 minutos para que adquira os
característicos clássicos. Passado esse tempo, retiramse as amarras que tenham sido postas para manter sua
forma.

Sacrificando a Bresse

Para sacrificá-las, suspende-se a Bresse pelas pernas e com uma faca corta-se a veia atrás da garganta
no interior da boca, em seguida, com a ponta da faca
íere-se o céu da boca nos miolos, fazendo com que a
Bresse perca toda a sensibilidade e sangue.
A maior parte dos consumidores estrangeiros prefere que sejam depenadas, sem serem escaldadas.
Após a morte, enquanto corre o sangue, removem-se
as penas (com cuidado para não rasgar a pele) e separam-se as penas em um cesto, para o consumo caseiro
ou para serem vendidas.
Sairão com

esfr£rP°ÍS

é

^ Se

pendura em

bem fr

esc0 para

A limpeza interna, opera-se da mesma forma- dáse um corte no extremo do osso da quilha, em direção
ao reto, do tamanho necessário à penetração dos dedos
rpHronrf!
° -VVe C0m cuidad o ao redor do reto,'
retirando-se os intestinos. Na ocasião de retalhar, procura-se faze-lo de preferência nas partes das juntas e

Fé-se, no 1.» plano, a belíssima Minorca com que Francisco M.
Lessa levantou <i "Campeonato Geral" da 19." exposição, realizada
pela Soe. Brasileira ãe Avicultura de combinação com o Ministério
da Agricultura
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A COLORAÇÃO DAS SEIS VARIEDADES
Variedade Branca — Inteiramente branca.
Fulva — Inteiramente amarela com reflexos dourados e avermelhados.
Variedade Cinza — O preto forma sobre o fundo
branco da plumagem uma espécie de listas ou lágrimas
negras, efeito produzido pela disposição das penas, cujas
pontas são daquela cor; o preto é apenas reparado no
pescoço, na cauda e nas asas.
O galo tem o manto, as lancetas e o peito branco, e
dorso malhado de cinzento. Ocultam-se essas manchas
na fartura das penas do manto. As asas fechadas são
brancas perto do corpo, mas as suas últimas penas, matizadas com um salpico cada vez mais abundante na
parte branca, à medida que se aproximam das outras
extremas que são pretas, mas inteiramente escondidas,
quando a asa está fechada. As penas de cobertura do
rabo e ES caudais pretas são debruadas de larga tira.
As retrizes ou grandes caudais são completamente
pretas.
A galinha tem a cabeça, o manto e toda a parte
inferior do corpo branca.
O dorso, a parte superior das asas, os lombos e o
rabo, são brancos matizados de cinzento. A ave aparece
então com a plumagem salpicada, menos em certa parte
das penas de vôo, que é branca, formando, quando a
asa está fechada, uma mancha bem nítida.
Em qualquer parte, .onde a plumagem deve ser salpicada, as penas aparecerão marcadas com absoluta
regularidade.
Variedade Azul •— Acinzentada com reflexos azulados, tendo a cor mais escura no pescoço.
O galo tem o manto, o dorso, as lancetas e o rabo
azul-aço forte. O resto do corpo é inteiramente azul.

porém cada pena, na sua extremidade, dá a impressão,
pelo afastamento das barbes, de um leve debrum de tonalidade mais escura.
A galinha é na gola nitidamente mais escura. Deve
ser azul a extremidade de cada pena, ligeiramente matizada.
Barbes — Lâminas chatas formadas de filetes ou
flocos plumosos, dispostos obliquamente de cada lado da
haste das penas, ligadas entre si por "barbules", providas de apêndices chamados "barbicelles".
Variedade Azul-e-Ouro — Acinzentada, com reflexos
azulados. Cor mais escura na gola, e penas douradas em
confusão com as demais do pescoço, asas e cauda.
Variedade Rrêta — Inteiramente preta com reflexos
metálicos esverdeados.
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A MUDA
Todas as Bresses normais anualmente mudam, por
completo, a empenação.
As penas velhas, quebradas e gastas, caem e são
substituídas por novas.
Durante a muda, as Bresses perdem grande parte de
sua energia orgânica, sendo necessário maiores cuidados
na alimentação, com boa base de fósforo e cálcio para
favorecer a formação das novas penas.
As Bresses se ressentem. Há diminuição daquela vivacidade da época da postura abundante, e ficam naturalmente enfraquecidas e sujeitas a adquirir enfermidades, às vezes graves.
A crista, durante este período, se reduz ou murcha,
perdendo a cor viva; a postura diminui, mas não cessa
por completo.
Por serem as Bresses excelentes poedeiras, não param a postura enquanto mudam as penas primárias; e
só deixam de pôr durante a fase do apogeu da muda,
ao contrário de muitas das grandes raças que suspendem a postura no início da queda das penas.
Os galos ficam, nessa época, quasi estéreis.
Devemos então separá-los das fêmeas na ocasião da
fase mais pronunciada da muda.

Lote de frangas Bresse, criação ao antigo aviaria Tanguary
propriedade do autor

Procedendo assim, estamos contribuindo para o rápido empenamento das Bresses, e para que venha uma
empenação uniforme.
„ A muda não é uma doença, mas será a causa de
muitas, se não atendermos com o cuidado devido às
Bresses que passam por este crítico período.
Para tonificá-las durante a muda, é aconselhável a
seguinte medicação:
Canela em pó
20,0 gr.
Genciana
JQ'Q » '
Carbonato de ferro
'
39^0 "
Gengibre em pó
eoio "
Posologia:
Uma colher de chá misturada na ração de farelo ou
íuba para 25 Bresses, uma vez por dia.
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Deve-se ter especial cuidado para que as aves não
sejam expostas ao tempo em demasia, por causa do írio.
O frio e o calor, quando intensos, influem nas funções
do ovário, principalmente nessa íase.
E' conveniente conservá-las em abrigos que as proteja contra ventos e umidades e dar-lhes, com a ração
de farelada umedecida, um pouco de linhaca cozida "na
base de dez por cento.
Durante a muda, ohservaose freqüentemente picagem recíproca de penas entre as aves, quando não
constam dos alimentos produtos derivados de animais.
E' necessário grande zelo nesta parte, afim de evitar a propagação desse pernicioso vício.
Nessa época é também muito útil trazer, não só as
Bresses como os abrigos, protegidos por bom inseticida
que combata os eventuais parasitas.
Pó contra parasitas, indicado pela Estação de Main:
3 partes de gasolina pura, l parte de ácido-carbólico.
Adicionam-se ao líquido 4 litros de gêsao ordinário
e, depois de bem misturado e seco, aplica-se a mistura
em cada ave e nos ninhos.

OS OVOS DE JNCUBACÃO
Não se devem incubar os ovos que:
tiverem mais de 6 dias;
os que forem molhados;
os que forem sacudidos ou balançados;
os de aves enfermas;
os do mesmo dia que não tiverem, no mínimo,
8 horas de expelidos;
6.° — os que, após uma viagem, não tenham tido 8
horas de descanso;
7.° —• os de frangas Bresse de menos de 10 meses;
8.° — os de peso inferior a 62 gramas;
9.° — os que forem postos por aves ainda em muda;
10.° — os disformes;
11.° — os que não tiverem tido a expessura e porosidade da casca devidamente observadas ao ovoscópio.
1.°
2.°
3.°
4.°
5.°

—
—
—
—
—

AS PENAS
Nas anfraíuosidades da epiderme é que se desenvolvem as penas.
Dão origem às penas dois envoltórios envaginantes
com comunicação interna de vasos sangüíneos que contêm líquido gelatinoso.
Compõem-se as penas de um tubo guarnecido de
haste, frouxel e barbas.
A parte do tubo ligado à pele é oca. Residem no seu
interior as células de nutrição das penas.
A haste é cilíndrica e tem um sulco que a acompanha desde a raiz e se vai reduzindo de diâmetro até a
extremidade onde levemente se inclina.

Incubadora com 200.000 ovos cm um centro avícola ãe Louhans,
França
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E' preciso atentar em que quanto menor for a câmara
de ar, tanto mais fresco será o ovo e, por isto, melhor
será para a incubação.
A colheita deve ser processada três vezes por dia.
Devem os ninhos ser limpos e suficientes, na proporção de um para 3 galinhas.
Não devem ter os ninhos e poleiros mais de 70 centímetros de altura acima do piso, para evitar rutura e
placas de sangue nos ovos.
Os ovos devem guardar-se em lugar seco e arejado.
Enquanto esperam o dia da incubação, devem virar se diariamente uma vez, para evitar-se a aderência do
embrião à casca.
Devem-se observar os maiores cuidados quanto à .higiene nos ovos.
A consistência da casca tem grande influência no
seu grau de pureza.
A casca do ovo tem poros que dão saída ao vapor
dágua.
Realiza-se por esses poros, a endosmose, com o acesso de germes à clara e à gema.

BRESSES PARA EXPOSIÇÃO
Todos os criadores possuem aves que se destacam,
o que constitui motivo para que se proceda uma escolha,
separando-se as melhores, isto é, as que mais se aproximam do "Standard", examinando-se destas o estado
geral.
Escolhidas as aves, devem ser os seguintes os cuidados do avicultor na sua preparação para o certame:
l.o — extração das penas torcidas, chupadeiras, quebradas, gastas, em suma, e as que exibirem qualquer
defeito;
2.o — ministrarão de um banho morno nas variedades de Beny e de Bourg, com sabão de glicerina, em
uma tina, com a duração máxima de 8 minutos;

Desde 1676 o homem tomou conhecimento dos germes invisíveis a olho nu. Foi um holandês, Anthony
Lenwenhock, o primeiro que conseguiu observar micróbios, com ajuda de um microscópio rudimentar.
(*) "Os ovos da maioria das outras aves tem composição análoga aos da galinha; os de pata são, porém, mais ricos em gorduras.
A freqüência com que ovos de patas têm sido responsabilizados por epidemias de salmoneloses de origem
animal, mestra o acerto da recomendação de cozinhá-los
ou fervê-los, pelo menos por 8 minutos.
Silke deu demonstração do valor da providência."
O parecer de M. Gayot é que os ovos das raças francesas pesam em média 71 gramas, e que nos de menor
peso a clara é aproximadamente igual.
(*)

Trat. de Hig. — Prof. J.B,B.

Banho ãe preparação para a exposição

3.° — secagem das Bresses com um pano, de preferência íelpudo, sempre a favor das penas;
4.° — colocação da ave ao sol. Usa-se, na falta deste,
uma caixa de papelão ou madeira, pondo-se no interior
uma lâmpada;
5.° — exame dos lóbulos; crista e barbelas, tirandolhes, com vaselina líquida, o que houver de anormal,
referente à limpeza, etc., coisas comuns em qualquer
galináceo;
6.° — verificação das condições dos tarsos, isto é,
notar se deles constam escamas soltas. Se estiverem limpos, é suficiente lavar as partes citadas com escova e
sabão; caso contrário, é preciso o auxílio do querosene
e da pomada de alrnerick. E' necessário, quatro ou cinco
dias antes da entrega das aves no certame, conserválas em gaiolas tipo exposição, para que se ambientem.
Na falta destas, deverá o expositor 01pô-las em. qualquer
cercado ou compartimento de 70. »3; para o mesmo
efeito;
7.° — colocação de anéis novos nos tarsos para facilitar a identificação perfeita das Bresses em concurso.
Os engradados para conduzi-las devem ser muni'
dos de recipientes para ração e água.
Neles o piso será forrado com palha ou outras matérias flácidas, misturadas com talos de fumo, e as partes laterais revestidas com pano de aniagem, para evitar
que se quebrem as penas, e que, durante a viagem, venham a brigar com aves de outros engradados.
Devemos deixar livre uma pequena parte na frente
dos engradados para facilitar o abastecimento de água
e ração.

OS FAMOSOS FRANGOS DE "BRESSE"
E O BLOQUEIO DA EUROPA
Revendo anotações e papéis antigos, achei em um recorte de jornal, do qual só consegui identificar a data,
maio de 1941, esta interessante notícia procedente de
Paris, sobre o valor das Bresses nos cardápios franceses,
que aqui transcrevo com a devida vênia:
"Há grande alarme entre os cosinheiros franceses."
Não há mais aves de Bresse! O frango de Bresse,
mesmo que não viesse da velha cidade, enchia muitos
cardápios em França e Inglaterra, desde tempos imemoriais.
A ave de "Bourg-en-Bresse" gozava, com. efeito, de
uma muito antiga fama, devida antes de tudo à qualidade de sua carne, fina e abundante, que provinha da
maneira como eram as aves alimentadas nas fazendas.
Aí está o drama.
Desde o nascer, o pinto é posto em um regime alimentar especial: dão-lhe a comer grãos, milho do Prata
(e não de outro lugar) farinha de trigo, arroz e laticínios.
Este regime dura quatro meses no inverno e um
* pouco mais no verão, depois do que a ave está pronta
para a venda.
Concursos freqüentes permitiam uma seleção e uma
melhora constante da qualidade da carne.
Assim, o justo renome da ave de Bresse havia transposto as fronteiras francesas.
Em 1935, os produtores exportaram 5.500.500 frangos.
A região de Bourg e aquela de Louhans exportaram
nesse ano, 6.800 toneladas de aves, perto de nete milhões de quilos! — representando o valor de 140 milhões
de francos.
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Estes algarismos baixaram um pouco em seguida,
por causa da carestia crescente das mercadorias necessárias à alimentação das aves.
Mas até a guerra e a invasão de Junho último, os
algarismos mostravam que a produção conservava toda
sua importância.
As restrições alimentares fizeram cair o preço das
aves.
Os mercados conconniers de Ain foram assediados
de encomendas por cartas, telegramas e telefone, sobretudo do sul da França e da Costa d'Azur.
Apesar do embargo de quase toda exportação, os
pedidos depressa esgotaram, e muito largamente, o ritmo da criação de Bresse.
Em compensação, porém, os criadores tinham as
maiores dificuldades em achar com que alimentar seus
frangos. O problema tornou-se angustioso. O dilema
não existe mais: alimentar a ave ou sacrificá-la.
Não há mais escolha. O alimento falta tanto para
os frangos como para aqueles que comem frangos.
Os grãos vinham da Argélia ou Tunis, o trigo da
América do Sul.
Quanto aos laticínios, o leite se torna raro. As vacas
devem ser abatidas por falta de ferragem para alimentá-las.
Não há mais pasteleiras d'arachides, como ouíróra.
O pouco leite que fica é reservado às crianças. Aquele
que sobra para os adultos deve ser desnatado...
E' tentador comer ovos sem esperar o pinto.
O bloqueio ameaça a existência da raça das aves
Bresse.
Assim também a dos pombos. Os criadores de Bresse se lamentam, mas que fazer? (Be esta situação se
prolongar, não será senão por alguns meses. Preciso
seria que os pintos que pudessem ser salvos, tivessem
crescido.)
Não será senão na terceira ou quarta geração que
se poderá esperar ver reerguer-se o prestígio dos frangos
de Bresse,

BIBLIOGRAFIA
JOÃO WILSON DA COSTA.
FELICIANO F. DE MOEAIS.
DELGADO DE CARVALHO.
A. BOUDOL.
W.

PAUL WAEOQtlIEZ.

WILLIAM LAWN.
L. BEÉCHEMIN.
C. VOITELLIER.
ET. LAGÜANCE.
EUG. GAYOT.
M. LEMOINE.
H-L-A. BLANCHON.

ÍNDICE
Carla prefácio (Dr. Francisco M. Lessa)
Carta (Dr. John Wilson da Costa)
Carta (Dr. César da Silva Guimarães)
Homenagem
Apresentação'
|
O hLstórico das Bresses
A invasão asiática <Je 1850 na região de Bresse
As La Bresse no Brasil
Standard da raça
A criação dos pintos
Como alimentar as Bresses
Ponderações sobre os alimentos
Orientações profiláticas
Os reprodutores Bresse e a seleção
A escolha das poedeiras
A alimentação de engorda e matança
Coloração das seis variedades
A muda
Os ovos de incubação
Bresses para exposições
Os famosos frangos de "Bresse.' e o bloqueio da Europa
Bibliografia
'

3
15
16
n
'.-.l
23
29
32
35
'11
51
53
58
(52
71
76
&3
82
85
87
89
01

ÍNDICE DAS GRAVURAS
!apa da região das Bresses
Exposição de aves em Paris
Calo Cochinchina — perdiz
" Lá Bresse — (Bi-campeão Nacional)
"
"
"
— branqo
Galinha La Bresse — branca
Galo La Bresse — preto
Galinha La Bresse — preta

24
26
30
34
36
37
39
40

Galo La Bresse — cinza
Galinha La Bresse — cinza
Galo La Bresse — azul
Galinha La Bresse — azul
Quadra La Bresse — azul e ouro
Galo Paduana dourado (Campeão Nacional)
Gale e galinha Bankiva

42
43
44
45
46
56
57

Abrigo tipo bressam
Como 'devem ser os poleiios
Quadra importada
Técnicos franceses
Mapa revivificador
Exame da poedeira
Galinha La Bresse (Campeã)
A galinha mecânica
Concurso de aves de Bretse
Sacrificando a Bresse
Minorca de Pepe Mamouth de Indiana
Um lote de frangas Bresse
Incubadora como 200 000 ovos
O banho de preparação

59
£0
64
66
6'7
"2
73
74
76
7
^
ra
83
G5
87

