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Frei João dos Santos concluiu a sua formação em Teologia no Colégio de S. Domingos de Évora. O frade 

integrou o pequeno grupo de missionários que partiu para Oriente em Abril de 1586 e que chegou a 

Moçambique em finais do mesmo ano. Viajando através do Vale do Zambeze, o religioso visitou entre 

outras, a região de Tete e Sena, assim como as ilhas Quirimbas. 

O dominicano permaneceu por terras de Sofala até 1595, altura em que embarcou para Goa. O seu regresso 

a Portugal ocorreu em 1600. Em Lisboa foi acolhido no Colégio de S. Domingos, onde permaneceu até 1606. 

Durante a sua estadia lisboeta, o frade teve a oportunidade de organizar e compilar as notas que recolheu 

durante as suas digressões pelo Leste africano. Chegado a Évora em 1607, assumiu de imediato, as funções 

de Superior do Convento de S. Domingos desta cidade. O testemunho da sua permanência por terras 

africanas foi publicado em 1609. Em Etiópia Oriental e Vária História de Cousas Notáveis do Oriente, o 

missionário relatou as suas observações assim como notícias que recolheu durante a sua missão por terras 

africanas.   

Munido de um amplo saber livresco, atento à diversidade do mundo natural que avistou, o missionário 

preencheu Etiópia Oriental com descrições de plantas, árvores, pássaros, répteis, mamíferos, peixes assim 

como com ervas maravilhosas ou bichos peçonhentos. A Natureza que o frade de S. Domingos observou, ou 

que informadores dignos de fé lhe confiaram, trouxe aos leitores europeus uma renovada imagem da África 

Oriental.   

Para além da relevância política e religiosa que a obra teve no tempo em que foi publicada, ou da 

importância que os modernos antropólogos lhe encontraram para o estudo e caracterização de remotas 

sociedades africanas, este texto permite-nos hoje reconstituir a riqueza da biodiversidade da região então 

descrita pelo missionário. 

Procurando restaurar o saber relativo ao património natural observado e registado pelo dominicano, este 

artigo apresenta, de forma sucinta, as principais notícias sobre a Natureza africana que Frei João dos Santos 

recolheu assim como as observações que teve a oportunidade de assentar durante a sua permanência 

naquela que apelidou Etiópia Oriental. 
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