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Inda que o algodão } a seda , e o linho scjão hoje os gêneros de hum muito gorai consumo em toda a p a r t e , todavia a lã , cujo uzo
he antiquissimo , não o lie de menos } com especialidade nos Pai/es frios, constituindo por isso
entre os Povos civilizados da Europa o objecto
das suas maiores considerações pela effectiva demanda dos laniíicios.
Não me demoro pois em Iraçar aqui a Historia geral do progresso das lãs cm todos os tempos , e das diligencias , que todas as Nações tem
feito, para havella em abundância, c perfeição,
considerando este objecto como a primeira das
riquezas do Homem, entre as quaes forão us primeiras os Hebrcos , Caldeos , e Phcnicios, de
quem depois aprenderão os Gregos, os Romanos, os Hcspanhoea, e os nossos primeiros Lusitanos ; porque todos sabem o quanto tem sido seriamente considerado por aquella Nação Hespa-
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nhola , e de que tem tirado iodo o partido possível , constituindo na creação das ovelha* c perfeição da qualidade das suas lãs , não ST os seus
nuiis sólidos patrimônios particulares, mui» ainda as Rendas Publicas.
E não he menos sabido lambem ser aquelía
mesma Nação devedora de lauta prosperidade, e
p-ramleza, a que tem chegado pelo tratamento dos
seus rebanhos , ao seu Sábio, e aetivo Compatriota Columella, aquelle mesmo, que cm Icmix»
do Imperador Cláudio se animou a reprchcnder
as Matronas Romanas de terem perdido da lembrança o exemplo da celebre Tanaquil , mulher
de Tíirquínio Prisco, em cuja memória determinou o Senado Romano, que, fossem depositado- , e pendurados no Templo da Fortuüa nrmelles vestidos , que cila mesma havia fiado, e feito
para seu marido, c que d:ili em diante toda a
Noiva dever-sc-hia aprczentar a seu futuro
Consorte com huma roca, e fuzo com lã, e ornar-lhe a entrada da p:>rU da sua raza. com
festoes da mesma, o qual notando o grande talhe , finura , c cttr das lãs dos carneiros Barbarescos, que para Cadiz sua Pátria erão então
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transportados para o uzo dos torneios, e públicos
divertimentos, e o quanto por i^so erão superiores á raça do seu Paiz, e fazendo soas tentativas, e experiências pela combinação das duas raças, deu origem pelo rezulíado dellas, não só á
prosperidade da Hespanha, corno á geral emulação de outras muitas Nações da mesma Europa.
Desde então parece haver-ie empregado
aquelía "N^ção com preferencia de trabalhos
neste importante objerto da creação das ovelhas,
e perfeição da qualidade de suas lãs, particularmente desde o Reinado de Theodomir , pelos
annos de 466 ate os de 1500 de Fernando , e
Izabel, em cujo tempo notando-se a degenera.çâo da raçn, se mandou vir de Barbaria novos
carneiros } c por influencia , e cuidados patrióticos de Ximenes tornou a reviver entre os Hespanhoes aquelía nobre emulação , qne se hia
extinguindo , e que em outro tempo os havia
tanto engrandecido, de maneira que ainda, hoje
entre as famílias mais distinctns os seus chefes
fem em grande satisfação vizítarcm todos os annos os seus rebanhos, e herdades, constituindo
buin dia de festa rural a mais brilhante aquelle
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destinado para a tosquia das ovelhas, origem
das riquezas de seus Morgados.
E quando já cercados de cmulos , e de rívaes , tocavão o alvo da sua maior opulencia ,
e poder, vierao a. ser inquietados, e alucinados
pelo oiro e prata do Peru, e México com a
nova dcscuberta da America em 1490 e tantos,
e esquecidos então do solido , que possuião ,
fascinados por huma f u t u r a esperança de melhor interesse desprezarão pouco a pouco o cuidado dos seus rebanhos , para passarem ao Novo Mundo, e enfregarcm-se ao penivel trabalho das escavações Metalúrgica?.
Com esta fascinação do aparente interesse a
froxidão , e a indificreiiça dos rebanhos, c até
o desprezo da vida pastoril pouco a pouco se forão
introduzindo nos ânimos dos Hespanhoes, com
o que logo tornou a degenerar a raça das ovelhas, e com isto a pievaricar-se aquella excellentc qualidade que ate então caracterizava as
lãs da Hespanha , quando em fim apareceo Fclippc IV., c se vio obrigado a providenciar tão
grande mal, como o fez pelo celebre regulamento, que promulgou em 1625, a favor dos

rebanhos, e que se tem mantido até o prezente.
AJ propoção que augmentava a prosperidade da Hespanha pela grande estimação, e consumo das suas lãs, crescia já desde os primeiros tempos a emulação entre as outras Nações
da Europa, com particularidade na Inglaterra,
que desde 05 annos de 715 no reinado de Ina
ate hoje jamais deixou de ter este artigo como o mais importante , e essensial da sua economia publica j sobre o que promulgou então
aquelle Monarca hera ajustadas Leis sobre a
creação dos carneiros, as quaes depois forao ao
diante infinitamente ampliadas por Alfredo em
685, e por Eduardo, o Velho, em 961 , a cujo
zello deve a Inglaterra a total extinção dos
lobos j o maior obstáculo, que então tinhão para o augmento., e prosperidade dos seus rebanhos , não sendo menos devedora desta mesma
prosperidade ao patriotismo da Espoza deste Soberano , a qual na educação familiar, que daTa ás Princezas suas filhas, teve sempre em
vista ensinar-lhes o exercício da arte do trabalho
das lãs, que ella mesma havia aprendido, c pra-
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tirado no campo antes de se cazar com Eduardo em 918.
Depois desta, época, em que já os Inglezes possuião a raça das bellas ovelhas Hespanholfts , que esta Nação sem repugnância lhes
facilitou j e de que pela industnoza combinação
com as do paiz chegarão, á fazer três sortes de
lãs estimavcís, crcsceo de tal maneira a quantidade dei Ias , que em 1172 foi obrigado Henrique II. a prohibír a mistura da lã Inglcza com,
n da raça puramente Hespanhola 110 fabrico dos
lanificios, c já era tanta a sua quantidade em
1357 que a vcndião para fora acima de 1COU
saccas ., checando esta exportação em tempo de
Henrique IV. a 130U aunualmeiile, o que crescendo progressivamente, computa-sc hoje esta
no Ycilor de dons milhões de libras esterlinas,
e em oito a que ali se manufactura, segundo
dizem.
Foi pois desde este tempo que as manufacturas de lanificios Inglczes se multiplicarão , e
aperfeiçoarão a ponto de fazerem entrar naquelIc paiz pela exportação , e vendas de seus p;mnos milhões de libras, muito principalmente des-
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de os annos de 153! , em que pasaarSo para Inglaterra com sua industriii, o talentos os descontentes., e perseguidos Fabrínmfcü Flamengos:
pois desde os annos de 1582, cm que csra exportação annnal era já de 2QOU pcssas de pan110^ chegou em 1700 a produzir o interesse de
2:932U293 libras esterlinas, que fazia então*
di/em, a 5. 1 parto do* pfleitos exportados.
Não foi por tanto diminuto o ciúme, que
começarão ti ter os Inglezes a respeito da raça
das suas ovelhas ; pois que esquecidos da generoza fraqueza, que em outro tempo eiicontravão
uos Hespauhoes, fora*) sempre vigilantes, e avaros, defendendo a sabida de huma s-í cabeça para fora da Inglaterra debaixo das mais severas
penas , que «endo primeiro promulgadas por
Eduardo III. em 1368, fora o depois ratificadas
por Henrique VI. em I42í, por Henrique VIII
pelos anuos de 1520, e finalmente por Izabcl em
i.r>06, cujo zello pela crcaçno das ovelhas , segiuulo dizem os mesmos Inglezes , a encherão
daquclla inimensa gloria , que lhe havia preparado o mesmo Henrique VH1.
Assim como emigrarão para Inglaterra muU
tá parte dos Fabricante* de Flandres, onde ca-
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(Só se achavíío também em grande auge as fabricas das lanificios, igualmente passarão á Hollan-da, e Suécia muitos delles, com o que logo começarão os Inglezes ater rivaes, sobre tudo nos
Hollandezes pela bondade, e demanda, que hião
tendo os seus pannos em toda a parte, pois qn*
em 16?24 já esta Nação industrioza fabricava
para cima de 25TJ pessas, produzindo só li um a.
das suas províncias em IGoü, dizem, mais de
QUOOO,
Esta mesma Nação Hollandeza não menoi
ftetíva, que especulador», convencida pela experiência, que muitos anímacs Indianos , transplantados pava o Paiz, alli vantajosamente prosperava o fez também transportar de Azia certa
espécie mui particular de ovelhas de finíssima
lã; e por suas diligencias esta raça prosperou de
tal sorte na Hollmda , que era rara a ovelha,
que não dava quatro cordeiros por a n u o , dando
cada. hnma cm cada tosquia li u m vello de 1Q para 16 libras de 15 fina, e superior sorte ; o que
por muito tempo assim se conservou,
Oa Suecos, Nação não menos laboriosa, com
o exemplo de seus vizinhos buscarão também
aperfeiçoar as lãs dos seus rebanhos, fazendo vir
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4a TTollanda, e da Hespunha pelas diligencias de
eua Soberana, Cliristina, as ovelhas de boa rã**
ca, que a pezar do rigor, e aspereza do seu cli~
ma chegarão a prosperar ; porem por falta dê
zello, e diligencia se perdeo a raça, e degenerou a espécie.
A França em fim não foi pelos mesmos tempos menos cuidadoza no aproveitamento , e per*
feijão das suas lãs, cujos carneiros de certo não
prosperavão menos naquellc Paiz ; mas a pezar
dos cuidados de muitos dos seus Soberanos, ten-1
do o primeiro lugar entre elles Carlos Magno j
c Luiz XIV. , c da atividade, e vigilância pá*
triotica de seus Colberts, suas fabricas de lanificiosvicrão aceder á superioridade, e preferencia Ingleza.
Tal foi erri sumrna o progresso dás lãs, c o
ponto, a que chegou em toda a aparte, e era todos os tempos este importantíssimo artigo dfe economia publica , dfe cujo conhecimento proccdeo
aquella- geral tístitnaçlo , e' respeito s em que
ôempre estlvefão os rebanhos desta sorte de ga*
dos ; daqui veio aquclla quazi supersticióxa vê»
neração, que sabemos havia entre os primeiros
Romanos, para com os quaes a condenação de
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pagar-se lumia só cabeça de ovelha era bastante
•para satisfazer a pena de hum homicídio; d;ic]iií
n i u m a r ü o aqiiclias sabias , c bciii fundamentadas
Leis ruraes > c penaes , regulamentos , e ordeuancas j promulgadas em diversos tempos, c cm
(odos os Estados'., particularmente na Hespanha
para a conducta deste objecto , com especialidade as que apparecerão desde 633 até 1335, sendo dcllcs o mais notável o qíic eiii Vila líeal ditou Aflbüso II., dcnomioando os rebanhos corn o
t i t u l o cspeciozo d p rebanho Real; dali nascerão
os immensos privilégios } izencões, e frnnquezas, que para animar esta cultura forão tno liberalmente concedidas por muitos Soberano.^ ate
instituindo-se para realçar tão grande consklrraçao , e primazia de trabalho publico, escalas , c
Academias com prêmios, e honoríficos distintivos , sociedades econômicas j congressos ruraes &c. como as que se erigirão cm varias cidades da Europa, por exemplo em York , e "Winchester &c, na Inglaterra, em Toledo , e Madrid na Hespanha &c. nas quaès se regulassem
por princípios deduzidos de boas experiências o
tratamento,, economia, eedutíiçíío dos rebanhos;
sendo sem duvida entre estas sociedades as que

forno institiiuidafc em Hespanha por Theodoro >
que depois vierão a chamar-se conselhos,, de que
ao diante procedeo a creação daquclle antigo
Tribunal em ternp» de Fernando, e Izabcl intitulado o conselho supremo do grande Rebanho
Real, qtie depois se denominou da Preciosa Jt.ia
da Coroa Hesparhola; daqui finalmente veio entre outras honoríficas Distinções a iníituitão da
grande ordem Militar do Tosão de oiro por Filippe, Duque de Borgonha em 1429 no dia de
suas Nupcias com a nossa infanta a Senhora D.
Izabel , filha do Senhor Rei D. João I., em
memória, tal vez de fuima grande venda de lãs ,,
que então se havia feito em Ftandes , cujo producto auermentou summamente a riqueza dos Povos daquclle Paiz , c de Bretanha , Domínios
daquellfe Principc.
A' vista do expendido quanto nos não seria
interessante j senoBrazil houvesse hum partlcu
lar cuidado neste artigo ? no Brazil, digo , que
sendo Vastíssima porção do Mundo , e compre»
heiidcudo decerto climas diversos, e terrenos
dillerciiles com vantagens mais , ou menos aptas,
ecomrnodas para a creação 4 c cultura de iunuiia-raveis rebaolios desta sorte de ^ados , e onde
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«m geral cllcs não são sugeitos aos immensos ítl*
convenientes, e«males, que encontrão na Europa j não pode deixar de ter para isso climas
apropriados j e vantajozos í com o qúc entraria
por certo na massa geral., e particular do nosso
Commercio mais numa parcclla de riqueza, pela
qual elle bun duvida se faria mais extenso} maii
rico j o floiTntc.
He pois induhiiavel t que esta sorte de animncs se erião, e prosperão felizmente por todo o
Br a •/. i l ; com tudo em nenhuma das suas diver^
sãs Capitanias se encontra huma qualidade de lã
tão bella, e tão superior , como na do Ceará,
huma das do Norte deste immenso Estado, e onde a actual, e abundantíssima producção, e exportação do seu excellcntc algodão para Europa
principia já a elevalla á hum ponto de riqueza,
cm que progressivamente se observa, e admira
ha dez unnos a esta parte; esta Capitania pois do
Ceará po*de fazer-se ainda a mais considerável
pelo artigo das lãs, que alli dão as suas qüazi
selvagens ovelhas, cuja cultura, e tratamento
são de todo entregues ao cuidado da provida
Natureza, e se com effeito o governo tornasse
em viva consideração tão importante negocio t ã
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de que provirião riquezas immensas tanto para o
inesmo Paiz, como para o Estado, visto que a
experiência de poucos rnczes a esta parte tem feito conhecer o valor de suas lãs , e a grande estimação , que mereceo cm Londres huma pequena porção, que por particular especulação, c
insinuação dq zelozissimo Governador actual daquelia Capitania se enviou áquelle mercado
publico.
E he sobre este objccto que me proponho
escrever esta pequena memória, cm que direi
primeiramente qual Itc » soric das ovnlhas do
Ceará j a sua actual predileção, e qualidade da
lã, o tratamento, que ali se dá aos rebanhos, c
finalmente o proveito, e interesse, que delles
tira o os criadores o proprietários , assim como
o que rne persuado se deveria esperar de tão
recomendável objecto, se nisso o Governo influissc, proraovejrido a conveniente mutiplicação
deste gado, e o devido tratamento, e preciza
educação dos rebanhos segundo os princípios
estabelecidos pelos melhores economistas ruraes , e praticados na Europa, considerando o
clima geral daquclla Capitania, natureza de seus
terrenos , e pastagens &c. ; em segundo lugar
6
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farei por expender eslcs princípios , <
gcracs , dando primeiro hurna preliminar idca da
historia fízica destes animaes, suas diversas qualidades,, e sortes dê lãs , mostrando qm? não só o
clima, cts pastoSj mas o devido ti
• •, o educnção dtlh'i influem mais que tudo na bondade
das ruça*., e superioridade, e fineza das l ã s ; tur.u todo o possível partidodaqurlle Paiz, ou em utilidade de
rãs fabricas de lanificios , ou em auguicuto do
ner< 10 positivo j e prosperidade ilu tTio iiuportaiite Província í?razilia:m.
i:t» constitua outros tantos artigos deste meu uiscurso, ditado
não com o espirito de querer ser A u t o r , porque
v matéria não hc nova mas sim deduzida de
alheios escritos , e aplicada áquellu Capitania ;
oprcm pelos sentimentos de patriotismo , que mu
animfto. E quanta satisfação, eu não teria , se
visse que este meu trabalho, ainda que mal
organizado, era cauza do aii^rneiito, e pCão de hum tal artigo, e
'ios da geral
grandeza , e prosperidade daquella Capitauia !
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O GADO L A N I G E R O DO CEARA 1
A R T I G O I.
Da qualláaát Já raça áas cvelhni , e/aa lã , ttliliJaJe , ijut
atilai actualmtnte tlráa jeui Itciiianttl , «a que fé fie~
de efperar para e futuro,
i
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Raça edital daí oveiha i , fuá lá , e uzo , ou intcrtjji , que
Jella ali fé tira.

1.7 Em demorar-rae em indicar aqui por mindo a hem conhe.
cida fituacáo Topográfica , e Fizica da Capitania do Ceará ,
c a qualidade geral de feus Climas entre 2 \ , e 5 de latitude meridional , muito apta para a profpera criação das ovelhas ,
direi fomente, tjue , confundo de hum terreno geralmente
falitrozo, parte baixo á beira mar, e Certão, cheio de ejceellentes pafiagens , e alagôas , part* montanhozo , e coberto de frefcos , e viçozos arvoredos , e de hum clima geralmente quente , e fecco , e onde o calor he quizi fempre o
mesmo , mas temperado no verão pelos ventos frefcos , qiie
então fopráo do quadrante do Suefte , e no inverno , que
aflaz he caJido , pelas chuvas , que o caracterizáo , e com
«udo fiipportave] ; porque a atmosfera efcá em tão commummente cheia de vapores atpozoi , e pela freAjuidío das noites &c. offerece fé m duvida tudo ifto recurfos aíTaz vantajozos para o bom êxito de tão importante artigo.

S-

H.

Alli poi* profpcrSo prodigiofaroente por iilb meftno infinitas elpecies de vegttaes , lentas as loites J^ anirrmcs , com
f ai'
o cavallar , evaccum , feudo wnboi tão vigeroío» , e vale.nt-.il , aífim como he faborozitTima a Carne do
jado , não feudo inetios participante defte natural beneficio
o gado litnigero , c o c.\bru:u : por cujc motivo fé encontrío por todvi a^uella Capitania rebanhos mais , ou menos
extenfoi d«ftas fortes de gados , que>, pettenctndo aos habitantes daquelles Certúei, jío como bravios qmii entregues
jo cuidado ds Providencia , não lhes Tendo úteis fenão [
fuprirem com fuás Carnes huim pequena parte do fuftento de
luas famílias a fim de pooparein o confumrno das do gado vacum, < m cuja creaçSo, « uigmenfo fó empregSo todos os cuidados , e diligenciai.

S. m.

A rtçs das ovelhas n» quelia Capitania he fem duvith
íe median» grandeza , ordinariamente sio brancas , e mui
poucas ha de cor preta , parda , ou malhada &c. e a peiar
de íiverem fem cultura , faa lá tem todos os caracteres de
fuperior qualidade ; pofciue em geral he macia , iustroza , friii^s , dte bom comprimento , e nertoza.
$. IV.

não fio ei\ct animses fujeitos a tantoj «ate*

trtiidores da fuá efpecie , como na Europa (a não fcr a huma
efpecie de faria, ou gafeira, o á vareja) e por iflb fecuadío em extremo , de maneira que tjuazi toda; as ovelhas pró*
duzem douj Cordeiros em cada parto , parindo muitas deilas duas vez« no anno: fuá Carne, quando gorda, he faboroza,corn particularidade a do c «pado, • cordeiros, aflim
como lie o leite nutrientilliinu.

§. V.
Todo o Fazendeiro , ou Creador de gado vaccum alü
poflue junto A fuá herdade feuj pequenos rebanho* jirotpifcuainente d« Cabras, e Ovelhas, de que como dilTe , já maj*
tiráo outro proveito, que o da carne; e do leite, porém
efte fomente da» Cabras. Eftes rebanhos paftío Jivrcmenlp
pelas vargens, e margens de rios , ribeiros , e. línguas ,
fem que o feu proprietário tenha outro cuidado que o de.Uieg
dar hum tal qual paftor, que peja manhã deve fazellos conduzir ao pão, e á bebida , e hir bufca-ios pela Urde para
o curral (o que muitas veies não fuccede .a/fim) onde ficâp
até o feguinte dia , que fendo ordenhadns as Cabras , tornán
com ellas a fnhir para o campo, e he então quando te tractó
de faier-lhes algum curativo da farna com azeite de CarraTjateiro (Ricinus commimis) e fé tirão as varejas dos emugos dos Cordeiros, e de alguma ferida &c., e deita forte
«lias vivem , e profperío felizmente : E parece pois que be .»
KÍta mefma liberdade de viverem quazi á difcrição,
ei
cjualidade falitroza das paftajens, e aguadas , de que fé nutrem
xftes animaes, e não m«iioi á talubridatle do Clima &c., qü<

A.i

f

fé deve attribuir aquellas fuperioridíde», que netles fé
tanto no fabor das Tuas Carnes, como na excellente qualidade
das fuás KI?

§. VI.
'*

F nfío he menoj para admirar que havendo tantos defleâ
pequenoi rebanho* naquelia Capitania tão vafta, feja num*
das grandes difficuldades achar-íe quem venda liüim arroba ds
li , preferindo aquelles Cresdores a perda delta ao trabalho
de fazer tofquiar liuma fó ovelha , perdendo-fe por elfe definazelo toda ella pelos campo», e matos. Com 'udo, perfuadomc, r.ío fucedwá tilve? daqui em diante , fé ellei
dtfpertarem dcfta reprehenfivel lelhargia com a demonft ração
do feguro > e prompto lucro defte gênero , que lhes acaba
de fazer o feu actua! , e lelofiflimo Governador o Iltufcrif"
Timo Luii Barba Alardo e Menezes no rezultr-do feliz , qu«
teve ha poucos rnezes a fuá efpeculscáo para Inglaterra, onde
foi admirada, e não menos eftimad.i hiima pequeru parçáo
de'll, que par» *1H remetteo : o qiit de certo deve aninii!llo>
• fim de tirarem todo o portível partido de tão confideravel
»amo de riqueza , que a Providencia parece fazer-lhet privativa.

íereinoí por »nno a producto de 4:000^ de libras, que
eftimadas , ou vendidas a 6o reis , darão o rezultado igual i
fomina de réu 240:000^ n» maffa da fuá riquez» geral, e
á Re.il Fazenda o animal rendimento de dizimo cm 54:
de reis.

s E c q i o n.
Provtitt , qat se pajé tfperar ao aagntfitto rleita
§. VIU.

A Capitania do Ceará , lem obftar ai pro^reflo da cresfío do gado vaccum , em que mais fé difvelião o« hahiUnte»
pejo avultado , e certo interefle , que para aílim dizer , recebem
á porta de (eus curraes , pôde fuftentar o triplo pelo menos
de fommn exiftente dos rebanhos , c cída hum abranger de
trezentas para quatrocentas cabeças : então o producto annual
fera na mefrna proporção igual a huma fomma immcnfa : cfte
Calculo parecerá talvez muito efpeciozo , e exagerado , com
tudo appello para a experiência , que o juftificsrá.
5-

$. vn,

E eompiilando-fe por iium calculo de aproximação o
numerr aetual derTes pequenos rebunlios , que fé obfervío
«fpalhado* tio fómenie pelos ribeiros prineipaes diqiu-il»
Capitania, em {jj, e cada hum deiles com 200 cabeças, *
dando cada hum deitei nvint por outros 4 libr» d« U

IX.

Igualmente object»r-fe-me.ba com o motivo d?.* repetidas
feccas , c faltas de cliuvns , que em certos annos anligcm
equelle Paii : he certo que efre çrande mal he mais , ou
menos freqüente , e por ifTb contrario á cerni profperidade
dos Entts orsanicos : porem a experiência tem feito ver qutí
bc o gado miúdo o que menos padece então , por fcr fácil

de fe traiifpottar, ou pari M montanhas , ou para aquellet
hiirwes miis nu mi dos , e frefcos; e aífim pois f t: coftuma
alli praticar fempre em taes occaiióes, e circunftancias 4
inda mefino como as outras efpecies de animaes ilomeftioo),
para falva-loi: o certo lie que a peiar de todas as feccas (j
fen jo com tudo das extraordinárias de dons ou três annos
fucceífivcis) fempre fé vem bons rebanhos de Ovelhas, e Cabras por tqda a Capitania: donde parece in conte fiável, qui
a peiar dos obftaculos , que fé lhe aittibiiem, «lia pôde produiir HTHTienlbs rebanhos , mais do que actualmente tem ,
e dar confequtntemente hvima mui grande quantidade de
«xcellsnte U , que venha a ter ruimi igUal concorrência , c
confiitruno nos Mercados publico"! da Europa com as il
Inglaterra , e Hefpanha , fé com effeito o Governo , como
tenho dito, animar , e proteger a criação defte gado peJos princípios de tão importante Arte rural, aproveitqnctofe das favoráveis vantagens fiiica!, que tão libcriiimeDlc
offerecc a Natureza na benignidade do Clima, e conhecida bundade de fuás paftagt;ns,

§. x
E como até o prenente ignorão aquelles Creadores os
incios de fé conduzirem riesta Arte partonl s pareceo-me
conveniente apontar-lhes os princípios, e regras geraeí delia,
a fim nío fó de fabeiesn formar bons rebanhos, de cfcnlhido
gado , de os conduzir , e tractar para terem huma mellior
Mça de ovelhai, e de numa muito fuperior qtiniiJade de li,
como de fé conduzirem nas tofquias, c aproveitamento dx

riiefinat lis , « he O que fé pafla a expender no
Artigo.

A R T I G O II.
Itíía geral <!a caracter lia gadt laniger* , Jtta diferente

raça ,

e qualidade de lã , ma/, ira de ergeniiar es i-efis.ihus , de
tratamento de Jeus indivíduos , e de Jazer

as ta)-

gaias,
s K c ç A M

I.

Do carncitf fii\C9 da! ovelhas , Juií raças e diver/at ijintti*
liada , t Joi-tes de Juas lãs , em que Je mo /'t rã ijne o
Clima , oi pífios , e e tratamento influem na projptridatie da raça , * bondade tiai

o

lãí.

S. i.

Gado lanigero, efta forte de animaet domwfticos da
ordem dos Pecores, ílmbolo da inanfidío , e não meno» da
timidez , he fem duvida para nós aqueile , de cjucm tiramos
jiío pequeno preveito , não fó no uzo das fuás carne» , pclles , Jeite , cebo , oíTos &c., como na de fuá lá Scc, , l«ndo
tudo neJle fugeito as noíTas nece/lidadas , e induítrl»,
§,

U.

A fuá phízionomi* , deduzida d» fuá configuração externa, aflas caracteriza , como diz Mr. de Buííbn , a fuá

irrefnu nwníídío , e eftupide» , com particularidade a Ovelha ,
que infeníivel 30$ inftintos da Naturcia , parece uai fé
mortificar com mal algum , ainda quando são djfpojadas do»
filhos, feudo fó propenfàpara a reprodncçáo da efpecie , único
fentimento, que lhe dá alguma vjvaeidade , fobre tudo
o Carneiro , que no tempo do cio he atrevido , e accomiwtfrfor, não fó do feu r i v a l , mas »t= das mefmas ovelhas,
e do próprio Paftor, com tudo para 'To mi-fino ellas parecem mais ÍTMS , e apathicas , do que o Carneiro , c como
que não tem para o coito mais do qiw huma pura propen*So n a t u r a l , como aquella, que a incita a bufcar o fu f tento,
« a diftinguir os fiihos entre oi outros Cordeiros: dondt
parece, continua o meirno Sábio Naturalifta, que efta efpecie de aniirul deve, para afFim dizer , ao Homem toda a
fuá exiftencii ; pois que fem a protecçSo, e cuidado delle
vitr-fe-hia ftmpfe atacado petos fcits inimigos : eis-aqm o porqiie hoje jámaij (e encontra algum deftes animaes felva:i4c
petos inatos, tomo a Cabra.
§. III.

He de todos os deftaí ordem o que tem huin ViTipeí»Tnento mais fraco , e delicado ; e por ifíb extremamente fenfivel aos trabalhos , i* viagens lonja» , « puxadas, com o que
logo fé fatig» , e facilmente fé fuffoca, e he atacado de
palpitaçães , alTim como de infinitas molcftias , a que he
fogeito peio excefiTivo calor, t intenfo ardor do SoJ, grandes
fttas, deimíwiis chuvas, e muita humidade, mas pafcagens &c.

&.

IV.

A maior parte do» Carneiros »So armarlns de ponta* arqueadw, retorcidas, ou emrofcaí , e ocas inteiramente, á excepçáo das ovelhas , 'que « não tem ; e ha porem ajguni
Ca/neíroJ , que são tainbem mochos, como fé vê em muitas
partes, e aiFim rnefmo no Brazil : com tudo iniiitos ha, cujas
pontas sáo mui grande» , e algumas vezes em lu^ar de duas
trazem quatro, * feii*

S. v.
Pódt-se pelo numero dai rofcas , ou anéis das pontal
deí<Srminar»]hes a idade , aíí:. , como de ordinário também
íe coftuma Fazer pelo ex»me dos feus dentes : eltes apparece:;
Jogo nn primeiro atino de idade em numero deaS , engaltadc»
ante-iorinente no queixo de baixo : então elles tem pouca lar;;Kla , c sío como aguçados : no fegundo anuo cahcm os dou»
centraei deilej , que iogo- são fubfíituidos por outroí douj
mais'largos; no terceiro perdem outros dous itnmedjatos de
hu:n , e outro lado dos MOTOS , q«e também sío loco Cubftitnidos, corno o* primpiros; no quarto cahem ontrps dom
immediatos , que igualmente sío fubfrituidos por outros dous
noTO»; no quinto anno em fim defappstrecem os últimos
douj dentem velhos, e em feu lu^ar vem outros , como os
mais : e defta fôrma nefta idide tem elles huma completa
ordem de outros dentei, mais ijuaes , e largos , e aíTís
brancos, que confervando-ft aífim no fexto nniio , dalii por
diante fc fazem uierios firmes, defiguacs , <f pretoi ;/ deter*
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minando-fe deita forma a conhecença das idades , que do fèxto
por diante fó pôde fer cfiiimda fegundo o efcado de maior f
ou menor podridão , e gaftamento delles; porque do fcptimo para o oitavo atino v|o quebrando, e caliindo de per fi,
§.

VI.

Em muitos Paízes quentes os Carneiros tem coinmmnroente as pontas curtas , c a caiid1. groíTa , hmms veict coberta de lá , e outras de pello como de .Cabra, e outras
fm fim de ambas as efpecies de pello , a cujos animaes chamão em África , e Azia carneiros de cinco quartos : efta
cauda em algumas partes daqueilas R«giÓes , particularmente cm Madagafcar &c« pe fc áo para cima (fé 20 libras , e
contem grande quantidade de cebo, e tão gtoílas, cpezadiw,
que he neceflario que os Paftores ajudem com certo arranjo de íorquillias aquelle: animaes a lupportalias.

§.

VII.

A Ovelha lie fi rehnente daquellas eípecies, que Cs
oblerv.ín em a natureza, fegundo cüpende o me uno dtf Eu ffon , e outros Naturaliftas , cujas fêmeas concebem também
do macho de outio diRerentc gênero, por exemplo, do
Eode, produzindo então Cordeiros miftiços, que fâo indivíduos
perfeitos de fuá particular efpecie; pelo contrario fuceeda
a refpeito da Cabra com os Cordeiros ; porque feus filhei fã*
hem hjbridoa , ou eftereis ; donde Fe collige fer a Ovelha hujna lemea corrirauai paia dous machos diverfos em gêneros,

conftituindo aííim outra efpecie, em t nova raça, independente
do Carneiro*
§„ VJII.
Eftes animaes fé differenção entre fi, nío fó na grandeza, e corpulencia , e qnantiJavIr da raça , como na do
pello, ou lá, de que são cobertos, fegundo o pai/ , o clima , e paftagens, de que fé nutrem , o feu tratamento, ou
educação : quanto pois á eftatura , ou grandeza, commummente efta fé deduz da medida , que fé toma em altura , e
comprimento ordinário do indivíduo : a primeira deftas dimensões he concebida , como nos cavallo», defde o chão até á
cernelha, e a fegunda das orelhas á raiz da cauda : com tudo
efta ultima medida he mais fogeita a variar , fegundf a diverfa pmiçáo da cabeça do animal , e por iflb computãofs ortiinariamente ambas julgando hiima por outra medida,
diiido-fe por exemplo ao comprimento Iium terço mais da
da fuá alurra: e aflenta-fe qiie efca grandeza principiando ein
hum pé de altura, que he a medida da mais pequena raça,
termina em j 'para jf, que he a maior, fendo então a
medida entre eftej dous extremos a cftaturii mais commuiii
defte gado.
§.

IX.

Quanto á differença de lís , efta conílfte , ou na cor , ou
no comprimento , groíTura , maciez , configuração , e lufire rfos fios de que ella fé compõe: a refpeito pois defta»
qualidades difiinctivas, humas são brancas mais, e menos ,
outras pretas, outras pardas, humas são afperas, outras ma*

M
ei« , humw frusilaj, outts corrcdias , humas em fim jío
Jtiftrotiis , e outras não: fendo então o s primeiros caracteres
da inejlior , e maii fupsriar qualidade a que for branca, efem
mefcla alguma , macij , nntuofa, compida , frizada ,« luftrozt,

M

ilguma lá fina com mifiuia de outra mais grofeira ; eftas com
(udo não são czpazes para manufacturar-í», fertão em pannos ordinários, e groíTdroj, e de mis cores, eporiflb tem menos valor
nos mercado; públicos.
§. XII.

§. X.
Em num mefmo animal não hc toda a fuá lí huma mefms: elii diverfifica em qualidade , coniiftcncia, e comprimen.
to, fegundo o lugar do feii apego'á pelle , onde nascendo
«m pequenos pincéis ( ou molhozinhos , entre lí feparados , for*
mão eftej depois os vellos, ou flocos de lá., os quaei também
diverfificáo entre fi, fegundo a parte do corpo, que ellei cobrem
c o indÍTiduo, de que o vello he tirado; porque não lie a irjefnaa
a lã do Carneiro pai, que a do cafcrado , ou da Ovelha &c.
alíím cotuo não lie a mefma a Ia tirada do peícoço , e lombos ,
que 3 da barrígi &c.

5. xi.
Entre eítas fortís de vellos de II, ainda os mais s;rofeiros ha Abras , ou lios de tã tiniiliiru miiturndoi com a
froíFa : daqui procede a dtftincío , que cominummente fé faz,
das Ias em fobrefinas, fioas, médias, e groíTeiras : e ha piúiest
em que o gado lanigero em lugar de lá fó tem hum cabello
comprido , « groíTo , como o da Cabra , tão sío ai ovelhas
de algumai parlei não fó de Europa , como de África , e d«
muitas deite noíTb Brazil , cuja lá he incapaz para tecido
e fó apta para colxões: muitai vete* finalmente fé encontrão
fortes drftej animaw, que com efte cabello tem também

Tem-fe finalmente obfervado que a qualidade individual
das ovelhas, t de fuá? Jís variáo infinitapiente , aind»
na mefma raça efeolhida, ou para pior, fegundo c clima mais,
ou menos frio , ou quente , qualidade de terreno , paftagení,
e tratamento dos rebanhos &c.; poij que quanto mais sío
frios os paizes , os paftos inftpidos &c. tanto mais eftes animaej são de pequena eftatura . e cobertos de huma lã afpera, çuii , ou pouco branca , e menos l u ft roía , e friiada ,
« petn contrario tanto mais quentes, doces , ou temperados ,
TIÍ pafto; falitrozos &c. quanto elles são mais corpulentos ,
e vigorofos , fuá carne , e leite de melhor fabor, e fuá 1£ ,
fina , macia &c. daqui vem ou?o , que ha em alguns luga«es da Europa, onde, fendo frias os feus paftos, são adocicados , de dar-fe-lne o fal em certos dias determinados, e
por diverfos modos : com tudo tem a experiencí» moftrado
tjue a pezar deftas vantagens facilmente degenerão as boas raças de ovelhas, (f não são tratadas, e conduzidas com defvetlo ,
e cuidado neceíTario, não deixando jamais ajuntar os fexo» ,
fenSo os efcolhidos , de bons fignaes , e qualidades : e ejsaqui o que falta no Ceara*, onde decerto, como tenho dito,
concorrem toda? ;iqiiell« van^Sgens da Natureza , que tia
neceflarias , íalta-llie a importante arte de os conduzir, e meJhoror t raça de luas ovelh», o que pafib a tractar na feguinte.

I«

S E c q i o 11.
Tia orça/inação aos novos reiaahtt*
$.

XIII.

Mm os Americanos Inglez«, que fé nSo tem deTculdnifo d4
aproveitar dai actuaes cirninúariiia» : par* fiierem paflar cie
Portugal rodos os dias para o leu pnii, como he fabido, centenas de cabeças dífta forre de gado , para ali poíluirein
huina tnelhor raça delles, e fuptrior qualidade de lái , d« que
tirrto cartcfüi.
§.

Par» fé organizarem pois no Ceará os rebanhos de ove*
Jha» , a fim de fé tirar delles todo o partido polfivel, der
ver-f«-hia procurar haver, Ce po/fivel fofTe , oi carneiros, c
orelhas da mais efcolliida raça onde quer Cjua os houvelle ,
e quando não procuralles ali mefmo na raça indígena, elcoIhendo-ie os indivíduos , (jue tenliio , quando não todos,
pelo menos O maior numero dos fignies caracterifticos da bo»
qualidade, fcm o que jamais os rezultados Terno felices.

§.

XIV.

Para fé haverem pois carneiros, e oveltas de fora, e
como fé deiejâo , e o que fem duvida feria mais acertado,
vifto que drfta efcolha depende tudo, poder-fe-hia mandailos vir, ou de Barbaria pela fácil comuiunicaçao . que de
Lisboa ha para aquellas Coftai de África , ou da Hefpanh*
por Cadis, ou finalmente inefmo de Portugal, quando nenhum dói outros meios -folTe opportuno , fegundo o efcado
actual das coizas políticas da Europa, no que com tudo na»
encontro maiores difficuldades liuma vez que he polfivcl tcrfe no BraziJ quaefquer fortes de aniniaes de Portugal com muito
maior coounodo, efcolha, e facilidade certamente do qug

XV.

Nío me parece pois difficulteio o complemento deite
meu pofuilado, huir.j vei i]ue he fácil , influindo nifTo o Miniftírio j faíer-fe cites trsufportes pelas Embarcações, que
'nrtugal véu» para Pernambuco, e m«fmo para o Ceará ,
tftnbelccendc-fe alguma lorte de prêmio aos Emprêndevtore»,
e arí Meftrej das Embarcíçííes , pau excitar-lhes o neceflario
ac!o, e cuidado df>i indtviditos embarcaítes , então havendo
ali efia efcolhid* wça , e dcftribuifta pelos ma» diligem« ,
« attivos Creadores, feria incontdtavcl o profpero, e vantajozo iczuttado de tão importante diligencia,
§.

XVI.

Entre tanto porém que fé não affectoa efta importante
ícquÍ7ÍçSo de nova raça exótica, fera de muito acerto que*ftes rebanhos ie fonnaliicm da «fcolhi de carneiros, e ovelha» indigenis, como ordinariamente fc pratica em moittí
fartes da Europe , eftolhenílo.le para
iffo com todo
o cuidado, c attençio indivíduos, que forem rle bom tallw 4
vigorozos, e cobertos de li da melhor qualidade poflivel,
;:sndo-ft; iodos qnaelquet deftw animiet, que fuppoft»

tá
lenhão oi bom figmet de excellente lã, tiverem porím iN
guma pequena mancha, ou mefcla na cor.

§. xvn.

o Carneiro, e que tenha as tetas lonsas , e com os bicos
bem figurados , as pernas delgadas, e curtas.

§.

XIX.

Muitat vezes encontrío-fe carneiros, e ovelhas , que
tío abíòluiamente brancos, e com tudo nío são capazes pata entrar na formação de hum novo rebanho , de que fé deva
efperar huma boa raça , e qualidade fuperior de lá; porque
iSo malhada) no interior da boca, tendo a lingoa, ou ai gengives, ou o Ceo da boca denegridos, e por i(To fahein feuj
filhos de ordinário malhados, ou de pello mefclado ; confe.
quentemente elles náo são capazes : <; eis-aqui a necelfidsde
de fé attender também a efta obfervaçfo particular na efcollia
dai rezes, que fé diftinão , para fé bavar huma futura raça
de boa forte.

Muitas vezes porím não fé deve preferir para os rebanhos os de maior talhe ; pois cue tem moftiado a experiência, que os de mediana eftatura , e ainda os de pcr.uena
raça são preferíveis aos outros quando lejão de melhor lã,
mas no cazo de ferem ambos da mefma qualidade, então
devc-fe tomar os mais corpulentos, por ferem fem duvida
os de maior produccão de vello , e que depois de caftrados são ainda de melhor carne, e de melhor lá, e de mais
fegura venda.
§. XX.

§. xvm.

Da mefma forte n grande raça náo he a melhor para
(iquclles paizes de poucas paftagens , por fer-lhe necefTario
maior cuantjdad; delia para a fuá nutrição , o que não acontece .com os de pequeno talhe; porque fc nutrem com
facilidade, e era todas as fortes de terrenos, aind» mefmo
nos feccos, e onde a erva he rara , e ptqucn:-., tendo de
mais efta raça pequena a vantagem de níio fcr táo fiíçeitn,
como a outra, a certos males provenientes das humidades
das terras ahgadiças, ou encharcadas &c.

Nefta efcolha pois de carneiros deve-fe preferir os que
tiverem , além de hum bem feito talhe, e corpiilenci» vigoroía, huma cabeça grande , o focinho chato com as vtrjtaj
curtas, e cftreitai , huma tefteira largi, e efpaçoza, olho»
grandes, pretos, e vivos, orelhas grandes, e cobertas de II (
o pefcoço largo, e lanudo, o Corpo levantado, groflb , e
comprido, os lombos , e efpaduas largas, e ventre grande ,
" cauda groíTa, e longa, e os tefticulos groflbs , e que «n
fim fejío cubertos de lá fina, macia, gordurenta , clara,
longa , fmada, e nervoza: as ovelhas devem fer também encorpadas , com ai eípíduas largas, e em tudo o mais COJHQ

§.

XXI.

Para conhecer-fe acertadainente a qualidade fuperior
K

li
|£s das reies , que fé deftinão a formalizar os novos rebanhos , toma-fe o floco , ou vcllo da Já da rez, abrofe entre
OS dedos, para fé diftintjuir o melhor n fuá febra, v c t i «
traftando-a com outra , que ferve de pndrão, e que para iffo d tem reiervado , Ce conhece o gráo da fuá qu.ilidade :
quer-fe por exemplo faber fé a lá de lium carneiro , ou ovelha qnah]ucr lie ou não de bo.i forte , e melhor quafid;ide ,
que a de outra, com que fé [«lenda ajuntar , cortao-íe alguns molhoiinhoi de lã da cemeilia do carneiro &c. c pondo-os fobre huni psnno ao lado de outros tirados do inefino
lugar de c.ida hu:m das ovelhas, conhecer-fe-ha artlm facilment e o ponto defta qualidade , para ensáo fé decidir.
§.

XXII.

Por meio do Meto íimplefinente, ou esfregando entre
os dedos leveinciitL- os fios de qualquer lá, ta:nbtm fé percebe mui bem a fuá afpereza , ou maciez : e puchando-a com
os dedos pelos extremos dos fios, fé deltingue não menos
a fuá rigsu , fegundo elles rezifiirem , ou quebrarem, mais,
ou menos.

<j.

XXIII.

E para conhecer-fe finalmente fé t lá tem a devida confiftencia , e nervtira necelTaria , balta npertaila, e comprimilla na mão, e depois abrindo efta, a cjue for boa fé
tornará a reftituir ao fcu primeira eftado de volume, o que
não fu cedera á que não for nervo za &c. ; eis-aqui o; u l tinto» figrwei, que caructerizlo a melhor, canais fuperior lá;

donde toda aquellít, que tiver eftes expendidos caracteres,
e for além dilTo luftroza, e friiada , fera a que fé deveprefeiir
para o novo rebanho.

5: xxiv.
He nSo menos neceflario, que o vello da 15 das deftinadas rezes fé já de bom pezo, e rendimento ; para o que fé prócurará que os pais pelo menos fejío bem cobertos, e fartos
de boa lã.

5. xxv.
Affim corno fé communicáo dos pais para os filhos as
boas qualidades fizicas da raça , igualmente he de efpernr(e que elles herdem também os feus males, e. defeitos; por
tanto he entio neceitario hum maior cuidado nefta efcolha
dos indivíduos, não os ajuntando em rebanho fenáo os jnais
fadíos , e capazes , e- que forem bem cobertos de boa lá :
defta fôrma na primeira geração os cordeiros fahiráú melhores que os pais , e na fegunda , e terceira por diante eflcs
filhos ainda ferão de muito mais fubida raça.
§.

XXVI.

Por efta mefma maneira ella fé melliorâ progreffivamentc, e pode-fü por efte mefmo meio fazella chegar ao feu
maior gráo de prefeita qualidade de Jã &c, e então ter-íehá huina raça de mais comprida , e mais fina lá, quando
fé cfcolíier entre os bons carneiros , e o velhas os que além
das mais qualidades expendidas, tiverem huma febrt de lã

Bii

20

mais comprida, e fina poflivel , para os ajuntar; pois que
os filhos , que delles provierem , de certo feráo ainda de
hurna lá muito melhor do c,ue a dos pah, Efta verdade tem
fido alias provada, e Jemonftrad* pelas repetidas expericnti.n de alianças d i ver fãs, que íb tt-m feito cm muitas partes, como na Inglaterra , na Ftandes , na Hefpamia &c. ,
onde por taes maneiras de combinações fj lia chegado a ultimar a prefeicão das raças fem cora tudo liaver para iíTo
carneiros, nem ovelhas eftrangeiras.

§. xxvn.
•

He certo que por eftc meio „ por fer lento, e vagarozo, lie neceirario muito tempo , e iiicceffivas gerações boas,
P .ira fc haverem períutos rebanhos, toai tudo cfte lie o
rrttis prompto naquela Capitania, onde com muita difficuldade fé poderão haver animaes de fora.
§.

XXVIII.

Efta forte de gado he fem duvida fecundo defde a idade de 8 mezes por diante, com todo neffa época ella não
cftá fufficieniemente vi«oroza para iíTo ; por que facilmente
fé ddtros, e canca , donite lis intiito titiportante , qUü aí
reies, cjuc fc deftir.án para novos rebanhoi , fé não ajimtem para a fecundação em menos d; i í mtzes p.ira -2 nnnos de idade , por fer efta tpoca , em que ellas principião
a ter mais forca, vigor, e robuftcz parn pi-oduzirEm
roíos cordeiros: o que. llies dura conunmnmente atú a idade

de ! annos , paflada a qual, já 'são incapazes de boa prole ,
feudo maior eftc vigor da }" ate o 6° anuo de idade : he
porem t i t t n , que as ovelhaj dcíile a idade de 6 msjzts jí
dão lignal de calor , e propensão para o coito, com tudo
jámjfc fé deve coiilenrir que fejáo então cobertas ao menos
que não cheguem ao décimo oitavo mcz.
§.

XXIX.

As ovelhas com particularidade devem fer com preferencia efíolhidas as que até então não liverein ainda parido,
fé for polfivel encontrarem-fe , e feráo ainda muito melhores para a repioducção de ágeis cordeiros as de idade de
5 unnos , fé ate efra idade iiáo tiverem também ainda
fido mais.. Elias concebem em todas as eftacõe* do anno , e
andío pejadas 5 para 6 mezes: de ordinário fó dáo Iium cordeiro , e algumas vezes dons : e há climas , como acontece
nr> Ceara , em que sáo fecundas duas vezes no anuo: dáo
finalmente de maitvir a feui filhos por mais de 8 mezes , e
ha o.feu leite mui n u t r i t i v o , e capaz do fcrvir para alimentar mancas, e para dar lium laborca^ queijo, particularmente quando he mifturado com o de vaca.
§.

XXX.

Os carneiros mnclios em toda a parte fé preferem pua
pais , por ferem menos capazes de fj offenderem mutuamente, e ás ovelhas pcj.id.is: lúus filhos fahcm com huma cabeça mais pequena , e por iflcT não fatigâo tanto as mais

;>o atto do parto,

não as expondo á certos perigos neff»

occazilo.
§. XXXI.
Coftuma-fe em muitas partes da Europa dar-fe a cada
Carneiro 50 para 6o ovelhas, mas a experimch tem moftrado não fer acertado efte methodo , vifto que os cordeiros ,
que dahi nafcem, de ordinário são fracos, e nem a raça fé
conferva por inuiio tempo boa, o que não fuccede , quando
fé Jhes deftina hum menor numero de Fêmeas , n qual jamais
deve paítir de 20 a' 25 ovelhas , fendo porem o Carneito
novo, e vigorozo, fé pode eftender até ; 5.
§.

XXXII.

Obferva-fe que os carneiros são propejifbs a .eftimarein
mais as ovelha» velhas e nnciãs, do que as de pouca idade ,
alfim como a preferirem as mais magras ás gordas: o qu*
fé lhe não deve confentir , quando fé trata de reformar, e
melhorar huma raça ; c o certo he que as ovelhas magrai
suo mais fecundai do qtie as gordas , e ncdias, porém feu s
filhos da certo são os peiores do rebanho.

§. xxxnr.
Em fim para fé tirar todo o pattído poffivel dos rebanhos, nío he menos neceflario que elles fejSo mnis multiplicadoi, do que grandiozos, a f i m de lerem milhor guardados,
vigiados; e tratados, que .os dons fexos íejáo em proporcio, co:no tenho dito; que M ovelha? fejSo cobertaj cm

tempos apropriados ao clima, e lugar, para que os filhos
venhão a nascer, t fé criem em eftacão favorável; e que finalmente haja o devido cuidado nojtratnmento dos indivíduos , e de iepurarem-fe os mie lios das feaneas logo que todas
el"tiveretn pejadas.
§,

XXXIV.

Os rebanhos pois, fendb graiídiozos, nem por ifib são
os mais interelTantes, e proveitozos: dependem lim de menos conductores, e gurudartores , porém são mais diiTiceis
de fé vigiarem , e tratarcm-le cominodadamcnte , o que não
fuccede, quando sio pequenos , e muito p.irticularmente
naquella Capitania. He nío menos conveniente } cjue cada
hum tenha ieu curral, e aprifco, onde lê recoJha , e as
ovelhas paridas , e feus filhos fejío comrnodatnente tratados ;
alTim coino que eftes eurraes fejão efjiaçozos , e qitazi voLntcs, o que não fó ínterefla aos mefinos animaes , como
a agricultura , ou cultura do paiz , por foriie t er com facilidade , e em toda a parte ás terras fracas conveniente adubo , para as fazer férteis, e úteis ás plantações dos legumes, e dos pr.idus artificiaes em dupla u t i l i d a d e , como fé
pratica na Europa , mu<iando-fe efiei curraes paia onde pede a neceííidadt:, cujo beneficio he alli de grande importância'
§.

XXXV.

Parece que naquelh Capitania todo n tempo he apto
para o ajuntamento dos dou s lexos ; porque o clirra he fempre quaii o mefmo, com tudo, vindo os_ Cofdcúroí n naf-
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per no tempo das chuvas, ferão por força fugeitos a pereça.
tem , ou pelo menos a adoecerem pela exceifiva humidade
das terras, que enlio há , e a grande copia de mofcas varejeira? , que os perfeguem , e affljgem a pezar de toda a
precaução, e cuidado: por tanto parece acertado, que el|es ie'ajuntern para fc cobrirem de Novembro ate Janeiro , para que venhão os cordeiros a naicer em Abri] , e
Maio, e o fe^unJo ajuntamento em Jullio , e Junho par.i virem em Novembro , e Dezembro 5 porque em qualquer deftes períodos as ovelhas achío comnio,l:i fuftentitção, e depois não menos os Cordeiros, quando fé definamão.
J,

XXXVI.

Finalmente, melhorada que feja a raça emprendida,
tratar-fe-ha de aconfervar neíTe ei"tado ornais cuínadoiamen«
te que for polfivel, vigbndo-fe no feu tratamento, quero
dizer fobre tudo,. quanto diz refpeilo á conduta dos inefmos rebanhos , á commodidade , tratamento , e nutrição
conveniente dos indivíduos, curativos de fuás inoleftias, precaução devida dá união dos lesos, nos partos das ovelhas, &c.

S E C Ç l O. III.
Du iralaineiito tconamlca ias rebanhos em geral, e paríicii'
lar dai ovelhas.
J.

XXXVII.

Peloque diz rcrpeito ao tratamento dos rebanhos , tudo fé
reduz a trazejlos com liberdade em lugares K.dios, e não
encharcados, com pafta^ens, e agitada» convenientes , conduziUos , e mudallos de humas paru outra: partes , ieniindo
as diverü? eftaçóet, snais, ou menos, quentes: por exemplo ; no verSo para as ferras, e lugares frefcos, e no inverno para os terreno* bsixos , vargens, fertóe? &c. , e onde
haja de que fé nutrirem ! naquelh Capitania ellcs fempre
ücJiáo paftageru; porque bnçío a boca a quazi tudo quanto .
cncontrao , com particularidade a certos arbuftos, e cipós ,
que ha nas terras de beira mar, onde rambeji encontrão
muita forte de gramas , e ervas pelas vargens , beiras da
alagôas, e alagadíços &c,
g.

XXXVIII.

Nem tão pouco efte »ado jieceífita de ciirraes efraveís
ne:n de aprifços cobertos , lenão para oç recemnafcidos ;
poli ene h; ipuito importante fazeJJos viajar lentamente, e
em hofas, em que o foi os nã-i mortitique , dei\ando-.íi
pe{49 ribeiras com liberdada qujnJo o calor he in-

afi

tenfo ; pois que tudo quanto póJe moleftalloj, os afflige , e
lhes cauza doenças fem numero , particularmente ás ov<^
lhas mais, e cordeiros, 'como por exemplo a má nutrição ,
o canfaço , os freqüentes pulos , e comprefloes de ventre,
furtos &c. que fenSo podem previnir muitas vezes, v. g.
o do eftrondo de hum trovão: o que l lies cauza abortos,
cujoç males fé lhe podem evitar, procurando-lhes coiTimodftJ ,
e falutiferas pafiagens , pafteios lentos por lugares frefcos ,
«vitando-fe-lhe faltos de focos, de paredes, de cercado? Scc.
e tendo-os em cumes efpaçofos á vontade , e fem aperto,
e finalmente nío obrigallos a faliir delles em chufina, e com
precipitação.

9. xxxix.
Tenho dito , que coftumSo as ovelhas eftar pejadas j
mezcs, pouco mais: o tempo porém dos feus pirtos sío
»nnunciados 25 ate jo dias antes por certos fijnaes , que
todo o Criador defte gado conhece , mas muitas vezes Hles
fé i-etardáo , ort por ferem hboriozos , ou por falta de forcas neceffariu, ou finalmente pelo muito calor, vendo-fe
por iflb fogeitas a movitos, e abortos , e os filhos a infinitos males, o que cxiçe mais do que outro algum animal
domeftico, promptos focorros.

deftw para viverem, crefcercm, e vingirem. Quanto o primeiro tratamento ;he neceíTario dar-fe as mais bons alimentos, c
em abundância , a fim de terem fubftancia necefTaria , não fó
para parirem, como para depois darem de mamar aos filhos, ajudar-lhes naquelle acto, e curar-lhes qualquer moleftia , que
lhes fobre-venha, deixallas depois cm defcanco por al^uni
diis com os filhos &c,
§.

XLI.

Quanto aos cordeiros deve fé lhes procurar, que logo
que nafção, fejão limpos pela mái , n que não fazendo cila*
como coftumno por inftincto, obrijallas a iíTo por meio dts
huma eafregaçáo de Sal moido fobre o pello do cordeiro,
approximando-o , para que el[a pelo natural apetite , que tem
20 fal, o lamba i ou finalmente faiellos a limpar com hum
pano orroíTo: ordinariamerrte as ovelhas da primeira barriga
coftumão defprezar , e até enfeitar os filhos: neftc cazo poij
o único meio, que ha para as obrigar a dar leite , e aceitaljos, he fechallss juntamente com elles, feparando-os do
rebanho: muitas vezes também os mefmo» cordeiros náo bufcáo as tetas da mái , então preciza-fe chtrgallos a ellas, e
Biugii-lhes o leite na boca.
g.

XLII.

§.. XL.

Tepois de nascerem os Cordeiros ha duas coizas a confiderar: o tratamento da mái , tanto para o bom êxito defta operação daNature.a, e poder depois «iar os filhos, e o

Tenho dito que naquella Capitania do Ceará muitas vê2« as ovtlhis parem dom , e mais filhos , e ciuas vezes no
armo: entáo he necefiario ter cautella , para que eftes vinguem, e crefcáo; porque vindo em tempo d*s chuvas, e

23.

íS

principio dai paftagens, e quando eftas ainda não efiáo rmduras, e são de pouca fubftancia, lie indifpenfavel
iminuir-fe-lhes o numero dos filhos, deixando o mais vigoroto , e de bens fignaes.
§.

XLIII.

Não são menos as occaziões, que ha , em que fuccede ,
que as mais nio tem leite em abundância, para n u t r i r os
filhos peta má qualidade dos pafroj; então hc neceiTario prócurar-lhes boj nutrição , ajiuiindo-a com alimentos Js mi,
lhos.ou legumes coiidos &c., cafc.is de mandioca , ou crueir*s &c, com f a l , e abundância de agoa n helxr, e não ordeuhar-Ihes fenao quando os cordeiros já eftjverein rohuftos ,
e fortes , ou que podem comer ervas, capins &c. , com tudo
occaziiles há , que lie precizo mngSr-lhes o leite , particularmente quando cilas abundáo de mnos liuinojes, o que entín fé deve fazer fomente duas vezes por fenwna, deitando-o
fora a fim de dtí evacuação a efcc:. humores , por cujo meio
dizem , fé preserva ;i ovelha de çert.is doenças do bofe, e
cê podridão &c. e hs finalmente certos fignaes , pelo quaes
fé conhece quando eite leite he , ou nío bom, e capaz de
nutrir os cordeiros ; porque Te for groflb , branco , e a ov^Ihe fadia, indubitavelmente fera de boa qualidade , o que
não fuccederá, quando for agoacento , azulado, ou amarelado , e fcm confluência.
§.

XLIV.

Succsde de ordinário morrerem aí mais, e ficarem oí

fillsos fem ter quem os alimente: nefte cnzo he neceflario
fazellos triar por outra ovelha , que tenha leite, e não tenhs
filhos, ou por alguma cabra: e acontece também eus os
cordeiitnlvis ou repugnão tomar as tetas da nova ama, ou
que eftüs os não cOLirensein ; então, aconfelhao alguns Creadoies, que he fufficieiue cobrir o Cordeiro por huma noite
com a pello do filho morto, com o que fé enganío as mais;
jnas efte meio falta muitas vezes , o que não luccedc fé aca10 fé esfregar bem o cordeiro vivo cora o meimo morto ;
porque então coinniunica-fe-lhe o clieiro, e a inãi o acceita
facilmente ita perfuasio de fer O feu próprio : mas fenão ha
nu-m oi-ell-,a , nem cabra de leite , então deve-fe buf^ar de alimentar o cordeiro oifáo (no caio de fer de bons fijnaes, e
de cjLialulacíi:) com o leite tirado das outras ovelhas , e cabras
ou dí vac.t , lançatido-o ds colheres pela boca nos primeiros
dius, ou por meio de Luma boneca , ou t h u p a d f i i a d e p s n n ú ,
como (V faz ás crianças , havendo o citiiüJo de Isvantar-lhe o
focinho , para que as gottas do Jeite o não fufoquem , e coni.ioo feinpre em lugar quente, e [impo: pnr efte moti'j [iii lim de j dias elle fé acoftuma de íi próprio a beber
o leite em hum;t cuia : principia-fc efte trabalho dando-feJhe quatro vezes por dia, depois trez , e por fim duas ve2es
ate que esteja capaz de comer a erva.
f.

XLV.

Quando o cordeiro fé acha enfermo, trifte , e masro ,
deve-fe obfervar a cama , ou no efcadu ds faude da m á i , ou
m qualidade do kitú, ou fé elle o chupa mal, ou fé ha ou-

j

tro cordeiro, que o furta, como acontece muitas veies, o
que occaiiona neceflariamente faltar aos próprios filhos , ou
finalmente fé he por falta de calor, e muita humidade do
aprifco, pira o fazer mudar a outros limpos , e feccos , fa~
iendo-le-lhe cams de feno , e alguma fogueira &.C.
§.

XLVI.

algumas partes da Europi coftuma-fe defiriama-loJ no tempo
da tofquia: tntáo de ordidrrio defpojacios huus, e outros d»
lj , elles inelmos fé feparão, riefconhecendo-fe mutuamente:
o tjue acontece citando (M muito calor, ou lhes vai faltando o
Jfiie, e os paftos vão fendo agradáveis.
§. XLVJ1I.

Também he neceflario qu<* os cordeiros fejío acommodadoj juntamente com aj mais em lugares reparados, onde
devem ficar rccluzos em quanto eflas vão a paftar : em muitas partes ha o coftume de fé j>6r junto ddlcs alguns torrões
de greda, para fé devertírem entretanto em lamber, o que
também o* prezerva de certa inoleftii de eftsitmgo, a que
sSo fogeitos, e os prit-a de engordar; na idade de 3 dias já*
elles podem acompanhar as mais, não para longe do aprifcoí
c ha cordeiros que logo no ií.° dJa começão a rwtrir-fe de
ervas: então fé lhes deve bufcar com preferencia as mais mimozas, e n u t r i t i v a s , e que forem de leu maior appetite,
como são as dos prados, ou lugares cultos: então já devem
fahir com mais freqüência dos apriícos, e fazerem pequenos
palicios , para c amarem novo ar, e fortificarem-fe.

Precíra-fe muitas »ezes para efta mefina feparaçáo dos
filhos pó-tos tão reinotos das mSis, que fé nio oução ; porque affim em hreve perdem a mutua lembrança: então devem-fe arranjsr os cotdeiros ou borregos- em numeio de 40 pelo mais com huira ovelha das mais velhas, para os conduzir
«o pafto , e paíTeios , e fazellos confervar aífim em rebanho
nos prados , e outros lugares de comuioda paftagem : . porém outro meio de faiellos definamar, fem os feparar da9
mais, e até para O creador aproveitar-fe de alguma parte do
leite das ovelhas, e he barbilhar os borregoi de maneira ,
que fiquem elles com tudo com liberdade de apanhar , e
comer a erva pelo» campos.

§. XLVH.

Para que não fó o» cordeiros , mas as mais (e coníer
vem limpas principalmente quando s;1o atacadas de fluxões
rfe veiitrt, he neceflaiio apara-lhes a li da cauda , e do ano *
r muitas vezes cortallas , o que dizem , concorre muito para a bondade da mwma !í , aífim como para o nutrimento
do animal , porém muitos A A. há, <jt»e ifto reprovão pé-

Devem-fe definamar os cordeiros, que tiverem quazi z
meies de idade , eftando porém vigorcttos, e faciios, alliás
continuarão a firr nutridos pela mái , e da mefma forte fé
as pafugens não eftiverein em eftado de os alimenta : em

Ç. XLIX.

í*
!os inconvenientes, que nefta operação encontra a rer, á
não fé faiír em tempo, idade, e citação conveniente! : e
quando porem fé haja de fazer efta operação, que alias muitas vezes hi íbrçoia, dcve-fe coitar a cauda, feparando-a
pelas primeiras juntas , ou vettcbras.

Ç. L.
Coftumáo-fe caftrar os cordeiros a fim de engordarem ,
terem mais fnboroia, c tenra cnrne , e fem o cheiro hircino , que coftumáo naturalmente ter , ráo menos para ferem
inais corpulentos, e criarem huma lá mais fina, mais fuperior, c abundante, e ao inefmo tempo fazer-fe o anima]
inais manfo: então efta operação fé faí, qtiancto ainda he
corde:-o, ou em borrego , ou depois de ter fido por al^im
tempo pai: caftrão-fe em cordeiros ordinariamente, paffados
15 dias de idade, ainda que em muitas partes fé aconfellia
efta operação Jc pois de terem j femanas, ou paliado o;"
para o 6° mez , mts enláo nem são táo bons, nem tio
feguios a efcapar.
§. LI.
Dous methodos há de fé fazer efta operação, ou por
incizào em rmrn , e outro lado doefcroto, pau fé lhes facar os grãos , ou por volta ,' que he torcendo-fe os tefticiilos , e Iig»ndo-fe por cima com huin atilho forte , a fim de
quebrar , e obftrnir 03 ligamento» , e vazo) fperínaticos , e
impedir a counnunicação dos feus fluidos aos cfcrotos: eft»
operacá fó lê faz aos de idads tle 5 mezes por diante; e a ou-

H
tf a h< para os cordeiros propriamente íbbre' tudo na idade
'de J s dias ate de j mezes , curando-fe depois as feridas das
incizões com cinza e fal, havendo o cordeiro em -repouso
pelo menos por 2 ou três dias naqueUe paiz, vigiando-fe que
•s varejas não deponháj feus ovos nellas , o que fuccedendo t
fé deverá cuidodozs, e promptamente tirallos, e curar-lhes at
feridas com fumo cozido &c,: he íbbre tudo por cauza diíTo
qiic naquelle paiz fé deve bufcar para efta operação dum»
quadra de temp&, que não feja nem nuito cauda , e nem
huinid:, e chuvoZa,
§. LU.
Não menos fé coftuma na Europa caftrar as ovelhas,
para ferem de melhor utilidade , quando porém elfas não
são de boa raça; cuja operação não deixa com titdo de fer
mais delicada , e trabalhoia ; a qnal fé deve fazer, quando
elUs tiverem jd 6 meies de idade pelo menos, abrindo-as
pelo vazio efquerdo, e tirando-lhes por efla incizao o inaií
inelindrozumcnte que for poíTivel os ovarios , em citja idade elles são então mais viiiveis , e fenfiveis ao tacto , e
faciej de fé fepararem; fendo fobre tudo e l rã operação mais
dependente da pratica, do que da teoria, ou explicação, e
feita que feja, deve-fe traUr do animal, confervando-o em
quietnçao por alguns dias , em que he neceffario curar-lha
a ferida, e dar-lhe de comer, e beber fufficientemente, fera
o que ficão fugeitas a varejas, a inflamaçCes, a fupuraçóej,
í expafmos &c. que M mata com facilidade.

ti
e obfervando-fe fé entre os molhozinhos da febra da lá vão
rebentando outros mais novos , o qu« aparecendo indica fer
chegado o tempo conveniente para efta operação ; porque
tofquiando-fe antes, a 13 nío fera boa , nem de rendimento
por nSo ter chegado ao feu citado de prefeita inidurCí , e
por falta do fcu completo crefcimento, e tofquiadas depois
d; certo haverá prejuízo ; porque náo fé obterá toda quanta
a rez poderia dar, por fé haver perdido, ou cahido já muita parte delia pelo roçamento do animal nos matos, rochas,
&c. por fer fufceptjvei de fé arrancar da pelle facilmente :
e alem diíTo eífa inefina porção , que então fé obtém , náo
fera de bom preço } por e ftar tnifturada com aquellas pequepás febraj de íí nova, a qual, por muito curta, no beneficio das Cardas toda fé perde em prejuízo do proprietário ,
por fer na tofquia fó cortada pela extremidade , O que não
menos prejudica d futura colheita, ou tofquia do feguinte
anno.

Ç. LIII.
Eis-nque pois expendido em fuftancia o que diz refpeito
»o ohjecto defta SeccSo: mas de que ferviriao tantos trabalhos , e cuidados , fé náo houveíTe a fegurança de fé colher
lodo o fmcto delles, particuralmente no aproveitamento das
fuás Ias j para o qae de certo fé preciiâc. náo menos cuidadoi ? E he o que fé vti expender na 4-a > ultima Secçao
a refpeit» privativamente das ISs.

s E c q Ã o. iv.
Dai tefijuiai An evtthiis , t tratamento dat l!i>

§. LI V.

§.

O aproveitamento prccizo das lãs conflfte fobre tuda
nn obfervancia de certas regras «pendidas peloj melhores
economiftas nmws, e deduzidas de attentas experiências fobre o tempo, e maneira de fé fazerem as tofquias defta forte de gado, a neceíTaria feparaçío das fortes dos vellos <J«
Ias, e meios de fc acondicionarem até ferem vendido J com
-'imagem.

LVI.

De ordinário coftuma-fe fazer efta lofquia fem pretimitiar
algum de trabalho , tofquiandn-fe as lãs fem efcolha , o» lelleÇio, para depois as feparar, e fé fazer vendáveis; mas
tem moftrado a experiência fer ei t e inethodo muito pclfimo, e por i!To he jd hoje muito poiíeo praticado, prefc-.
jindo-fu o de enfaboar,, e lavar a lá muito bem primeiro fohre
o corpo dos meímas animjcí em agoas correntes, ou pelo menos limpas, tendo-os depois em currais apartado* por dias, para os fazer bem feccar, e por fim então fé tofçutão: por efte
uneio fcpgra-fe facilmente ds lã toda a inumuidici? * que a

$. LV.
O tempo próprio para fé fazerem a* tofquias, he quan*
ao a lá tem chegado ao ponto de fuá madurei: fabe-fe poi»
quando he efta época, examinando-a fobre o mefmo animal >

l
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cuja , e que pôde fazer-lhe ma! , e deter íoralla ficando
defta foite: depois vem a fer mais vendável, e de maior
rendimento.

§.

LVH.

Para fé proceder a lavar eftes animaes, conduz-fe cada
hum delles de perfi ao ribeiro, ou alagõa, em que elle ef.
teja com agoa p«)o menos até acima da barriga: ali fé
enfaboa, e fé esfrega muito bem a lá, expremendo-a, e lancando-fe-Ihe por cima repetidas veies agoa &c. até que cila
fique limpa, e clara, cuja operação nunca fé faz de hiima
fó vez, nem em tempo de chuvas: depois de lavados, sso
levados, e encerrados em curraes apertados, e bem limpos,
donde são tirados para a lofquia, paliados 8, ou 10 dias,
c depois de bem enchuta a lá, para que efta humidade não
t venha depois fazer arder, e apodrecer no Armazém, ou
nas faccas.
§. LVIII.
Para fé tofquiar a rcz tonu-fe hum banco com certo»
buracos , fobre o qual fé deita o animal, e fé faz fegurar
pelos pés, mãos e cabeça com numa corda , paífando-a pelos buracos dl taboa, fem com tudo o oprimir , ou moleftar: entáo com l.uma tizoura fé vai tofquiando rente da pelle, fem a ferir, principiando a levantar o vello da barriga
para o efpinhaço , o que feito daquella pirte , fé revira »
(67 , para fé fazer o mefmo da outra: muitos nefta operação vão 'logo feparando as diverfas fortes da II, que unidas fazem perder o feu merecimento: entáo tofquiáo primti-

ro feparadamente a 1£ da barriga, da caudi, e do-interior
das pernas , por fer 3 :n»is groffeira , depois t i rã-fé a dos lombos , e coftis, que he a melhor de todas , logo a do. pefcoço, e dianteira das coxas, que he a forte immediata , depois
a que eftá por baixo do- pefcoço , e a que cobre o interio r
das coxas, e das efpaduas , que vai menos: a li dos cordeiros he igualmente guardada feparadamente da das ovelhas, c
carneiros , por fer também a mais ^arata nos mercados : efta li pois aífim forteada, íou feparada , deve fer acondiciomda , e guardada o mais fecco, que for poffivei.
g.

LIX.

Para iflò antes de fer goardada, devem rer efr.es vetlo*
bem abertos á mão , feccos ao foi , e batidos fobre hunis
erupema , collocada fobre hum gradamento orizontal , para
cxhir, e feparar-fe-lhe toda a impuridade , qu«» tenhlo , e
depois enrolando-os fobre fi, fé vlo ajuntando em montões
em lugar fecco, e limpo.
•

§.

LX.

Muitas vezes he não menos neceflario aproveitar as láj
da? pellcs dai rezes, que ou fé confornsui no uzo domefcico ,
ou morrem pelos campos: efte trabalho porém fé faz entáo da
meneira feguinte : molha-fe a pelle , quando não he frefca ;
amontoáo-fe humas fobre outras, para que fé aquecáo , e ndquirão hum gráo de poc 'dão ; entáo tomada cada huma de períi, e
eftendida, com huma faca dentada fé lhe tira toda a lá fácil-

lucnte: as pella frefcss porém devem fer diverfantente tra.
tadas, barreando-as primeiro da parte do carnal com hum»
pouca de cal , e agoa , antes de ferem empilhadas, e affim
confervada* por 24 horas, com o que facilmente deixao fepaw
a II, que depois fé faz bem feccar, e acondicionar compe-
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VII
XI

tentemente.

Errei.
j
propoçao
Fabricunte*

1

intituição
particu
tendo vastíssima
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j. LXI.
Succede de ordinário , que a peiar de todo o cuidado , e
precaução em fé faisr bem feccar a Ia, ella depois vem á
Jiumedecer nos Armazéns, e a criar certos infectos , ou puni lha , que a deftroe , e a faz amarelar , e perde por iflb todo
o feu valor, e merecimento: por onde fé vê o quanto hc
neceflario haver cuidado de a levar freqüentemente ao foi t
e fazella ventilar de vez em quando , affim como de fazer defumar muitas vezes o Armazém, para fecar i fuá athmosfe»
rã, e matar de alguma maneira os infectos, que ali hajáo,
por meio de fumigacóes de enxofre, e tabaco 8tc. Eis-aqui finalmente o eíTenfial fobre o objecto das Ias , que bem praticado fera de certo baftante para produzir avultado rendimento áquelles habitantes , e não menos immenfa vantagem
ao Comraercio geral do Brazil.
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