OS GAUCHOS - Pampas Tradição On Line preparou esta página para você conhecer
um pouco mais do gaúcho brasileiro, no restante do site, temos maiores detalhes no
idioma Português.

Eles eram chamados de vagabundos dos Pampas.
Gaúchos eram conhecidos por já deixar a zona rural em 1600
o tempo, em que o "planícies" superpopulação foram para o
gado 'Cimarron'.
Em que momento e por muitos séculos, couro de vaca
foi um dos mais dos produtos do comércio entre o velho
mundo e as colônias. A principal importância do gado não foi
a carne, mas o couro obtidos deste.

Antes de 1620 horas, os gaúchos eram conhecidos
por causar uma série de dificuldades e que foram objecto
de atenção. Matar animais sem consideração iria colocar
em breve eu riscar um grampo altamente apreciada, o
couro. Assuntos fazendo pior, eles também estaria
envolvido nativa matando-o /-lo para o mesmo
argumenta gaúchos estavam.
'Gaucho' a palavra entrou pela primeira vez na
existência em 1790 para descrever uma pessoa muito
áspera, com modos pesados que só viajar, por vezes com
uma mulher, tendo como sua bagagem apenas, uma faca
chamada "façon", boleadoras e um ' lazo 'para caçar. Até
lá, a reputação de gaúchos pareciam ter batendo
fundo ...

Como o valor comercial de uma vaca foi reduzida a tal
artigo, uma vez que as vacas mortas que posou qualquer
interesse, exceto para os gaúchos que iria usar como um
monte de presente do possível, alimentando-se egos. Eles
iriam cozinhar o jejum de carne no fogo antes que ele virou
ruim. Este hábito dos gaúchos foi considerada a abundância e
não-saudáveis indesejada e já acrescentou uma nota
adicional negativo para a reputação de um deles baixa.
Eventualmente, depois de muitas décadas o hábito de
grelhar a carne "o caminho gaúcho, em um fogo aberto,
torna-se o tempo passar nacional: cozinhar asado.
Gaúchos pertencia à zona rural. Eles seriam o que
estavam familiarizados com todas as complexidades da terra
e seus animais, assim como a vida do nativo que eles lutam.
Gaúchos iria pegar juntos vaquerias''''para fins de caça.

Muito lentamente, a sua imagem começou uma
transformação.
Eles começaram a ganhar algum respeito. Na
matéria em províncias, porque, era dos seus serviços que
eram necessários fortemente. Gaúchos se uniria em uma
ilustração carismático, um "caudilho" que organizá-los em
uma unidade militar.

Viagens de caça seriam armados com 'boleadoras ", a 3 de
pedra dura que você planeja de couro amarrada a uma corda que
eles usariam para parar de animais de esgotar-se.
Então, eles iriam cortar os tendões de suas pernas com uma
meia lua em forma aguda, forte dispositivo. É assim, que
constantemente ia lutar para sobreviver.

Um desenvolvimento posterior na economia foi de grande ajuda para fazer avançar a sua imagem. Com a descoberta do
sal e do desenvolvimento de "saladeros foi agora possível fazer uso econômico do gado melhor no geral. Carne tinha sido tão
valioso quanto o de couro agora. Os gaúchos estão em uma boa posição para colocar para que tudo funcione tinham aprendido
por eles sobre os momentos que vivem sozinhos em contato final com os animais. Portanto, desenvolvido de fazendas
comerciais que precisava de gerentes para controlar a produção de gado. Ninguém podia fazer um melhor trabalho do que os
gaúchos. Assim, eles estavam sendo visto agora como um valioso elemento da cena doméstica, ele descobre.

Hoje, gaúchos desfrutar de um lote de reconhecimento e execução de tarefas importantes. Eles existem e podem ser
vistos em uma série de aldeias ou cidades na zona rural, que é tomado com um orgulho muito merecido. Houve um longo
período de trevas, mas às danças atuais e outras tradições do Rio Grande do Sul, os gaúchos surgiu como eles sempre faziam
no passado, enquanto superação de preconceitos para consolidar him / it deles 'revival'. Eles são um símbolo definido da
história do Brasil, do Rio Grande do Sul e cada cidadão considera-os altamente.

O Piquete Alma Nova também está integrado
em pesquisas do nosso pampa gaúcho

