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Resumo 

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. 
Palavras-chave: Frei João dos Santos, Etiópia Oriental, mundo natural africano, biodiversidade. 
 

 
 
 
Natural de Évora, Frei João dos Santos concluiu a sua formação humanista e teológica nesta cidade, no 

Colégio de S. Domingos.  

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 africanas 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 

                                                 
1 O presente trabalho integra-se na investigação de Doutoramento financiada pelo programa SFRH/BD/41735/2007 da 
Fundação Ciência e Tecnologia. 
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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.   

Particularmente atento à diversidade do mundo natural que avistou, o missionário preencheu Etiópia 

Oriental com descrições de ervas, árvores, pássaros, répteis, mamíferos, peixes ou animais fantásticos. A 

natureza que o frade de S. Domingos observou ou que informadores dignos de fé lhe confiaram, trouxe aos 

leitores europeus uma nova imagem da África Oriental.   

Para além da relevância que a obra teve no tempo em que foi publicada, ou da importância que os 

modernos antropólogos lhe tenham encontrado para o estudo e caracterização de remotas sociedades 

africanas, o texto permite hoje reconstituir a riqueza da biodiversidade da região descrita pelo missionário. 

Procurando restaurar o saber relativo ao património natural observado 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 registar durante a sua permanência 

naquela que apelidou Etiópia Oriental. 

NOTAS BIOGRÁFICAS 

Como relativamente a tantas personagens do passado são escassas as notícias biográficas sobre Frei João 

dos Santos (c. 1560-1622). Como para muitos autores desta época, a sua obra permanece como a principal 

fonte de onde podemos retirar pistas que permitem esboçar o seu perfil ou traçar o seu percurso. No âmbito 

da presente análise não nos debruçaremos de forma inovadora sobre o traçado desta figura. Limitamo-nos a 

realçar alguns dados levantados por outros e que nos parecem relevantes para a compreensão da obra do 

missionário2. 

Filho de Bartolomeu dos Santos e de Beatriz Ferreira, João dos Santos nasceu em Évora no início da década 

de 1560. Nesta cidade, completou, em 1584, os seus estudos humanísticos e teológicos no Colégio de S. 

Domingos. 

Ainda jovem integrou o grupo de missionários que, em 1586 partiu para Oriente com o objetivo de dar apoio 

às igrejas do litoral africano e do vale do Zambeze. Este grupo de religiosos respondia ao apelo de D. João 

                                                 
2 Remetemos o leitor interessado sobre aspectos biográficos deste missionário para estudos mais detalhados sobre os 
momentos e o contexto em que viveu este dominicano. Destacamos, entre outros, Victor Santos, O missionário 
quinhentista Fr. João dos Santos e o seu livro Etiópia Oriental, Lisboa, Agência Geral das Colónias, 1951:1-60; Elisa Costa, 
“Frei João dos Santos e a sua Ethiopia Oriental e Vária História. Uma proposta de leitura”, Actas do Congresso 
Internacional de História, Missionação Portuguesa e Encontro de Culturas, vol. II, Braga, 1993:49-66, assim como os 
textos introdutórios das mais recentes edições da obra: Frei João dos Santos, Etiópia Oriental e Vária História de Cousas 
Notáveis do Oriente. Introdução de Manuel Lobato. Coordenação da fixação do texto de Maria do Carmo Guerreiro 
Vieira. Lisboa, CNCDP, 1999:7-44  ou Ethiopia Orientale. L’Afrique de l’Est et l’océan Indien au XIVe siècle. La rélation de 
João dos Santos (1609). Édition de Florence Pabiou-Duchamp. Préface de Rui Manuel Loureiro. Paris, Chandeigne, 
2011:13-48.  
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Ribeiro Gaio (?- 1601), o então Bispo da Diocese de Malaca, para reforçar a presença de missionários na 

região3. Na época, os dominicanos desempenhavam trabalho de evangelização ao longo do Zambeze e no 

litoral, desde Sofala até às ilhas Quirimbas4. Em meados do ano o frade estanciou na Ilha de Moçambique, 

onde a Ordem possuía um convento. Seguiu depois para a região de Sofala, onde permaneceu até 1590.  

Nos anos que se seguiram o religioso desempenhou as múltiplas atividades associadas à vida missionária por 

todo o território atribuído à Ordem dos Pregadores. A facilidade de contato com as populações, o 

conhecimento das línguas locais, o apurado sentido de observação e a curiosidade relativamente a 

fenómenos da natureza ou à diversidade do mundo natural com que se deparou, cederam ao religioso um 

conhecimento cabal da região. As importantes funções diplomáticas desempenhadas pelo frade atestam a 

confiança dos seus superiores hierárquicos na sua capacidade de diálogo com as elites locais. Em 1595 

retornou à ilha de Moçambique, onde permaneceu no Convento de S. Domingos até à sua partida para Goa, 

onde chegou em meados do ano. Neste centro cosmopolita, enquanto aguardava pela oportunidade para 

embarcar numa das naus da Carreira, o missionário teve, certamente, acesso a novidades sobre o mundo 

natural do Oriente apregoadas, pelos muitos mercadores, funcionários administrativos e viajantes com 

quem se cruzou. Não nos é difícil admitir que o religioso tenha acedido a alguma documentação mais 

reservada da Ordem, como cartas ou depoimentos dos irmãos partidos em missão, que estes enviavam a 

Goa para informar os seus confrades sobre os recursos naturais da região, as crenças locais e os hábitos das 

populações a cristianizar. Um importante manancial de relatos escritos e testemunhos orais estava, assim, à 

disposição deste observador curioso, que, muito provavelmente, aproveitou a sua passagem por aquela 

cidade para enriquecer os seus cadernos com novas e ilustrativas apostilhas.  

O missionário aportou a Lisboa no início do século XVII, mas a sua estadia foi curta. Em 1607 o dominicano 

rumava já ao Alentejo onde passou a desempenhar as funções de Superior do Convento de S. Domingos de 

Évora.  

Todas estas deslocações não parecem ter perturbado a escrita do religioso. Munido das observações e notas 

que recolheu durante a sua passagem por terras africanas e beneficiando do livre acesso às certamente bem 

recheadas bibliotecas conventuais por onde passou, o dominicano pôde tirar partido do seu trajeto para 

aperfeiçoar, enriquecer e fundamentar o seu testemunho. Saída dos prelos do Convento eborense sob a 

                                                 
3 Dom João Ribeiro Gaio foi nomeado Bispo de Malaca em 1578. Homem preocupado com o destino da sua Diocese e 
profundo conhecedor da relevância estratégica da região sob influência do seu Bispado, tendo ainda assegurado as 
funções de Capitão de Malaca durante um curto período, participou na redação do Roteiro pera El-Rei Nosso Senhor 
que Dom João Ribeiro Gaio Bispo de Malaca fez com Diogo Gil e outras pessoas das cousas do Achem. Este documento 
foi recentemente editado: Jorge dos Santos Alves e Pierre-Yves Manguin, O roteiro das Cousas de Achem de D. João 
Ribeiro Gaio: Um olhar português sobre o Norte de Samatra em finais do século XVI, Lisboa, CNCDP, 1997:57-103. Para 
notícias mais detalhadas sobre este prelado ver: Amélia Polónia, “Evangelização e comércio. A figura do eclesiástico 
mercador” Estudos em homenagem a João Francisco Marques, Porto, Universidade do Porto, 2001:299-310. 
4 A Norte deste arquipélago, encontrava-se uma zona atribuída aos frades Agostinhos.  
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direção do tipógrafo Manuel de Lira, Frei João dos Santos deu à estampa, Ethiopia Oriental, e varia historia 

de cousas notáveis do Oriente. Composta pollo Padre fr. João dos Santos, da Ordem dos Pregadores, natural 

da cidade de Évora, saiu em 1609 dos prelos de Manuel da Lyra instalados no Convento de S. Domingos de 

Évora. 

Por volta de 1611, por solicitação do Provincial da Ordem, o dominicano regressou ao Sudeste africano. Até 

1616, o religioso desenvolveu intensa atividade missionária na Igreja de Sena data em que, a pedido de 

Diogo Simões Madeira, se dirigiu à fortaleza de S. Miguel de Chicova, para assistir e administrar sacramentos 

aos muitos portugueses que por lá pereciam5. 

Durante esta segunda passagem pelo território, o religioso redigiu outros tratados que são hoje dados como 

perdidos.6 O frade permaneceu no Oriente até à sua morte, que ocorreu em Goa, em 1622. 

OBRA 

Etiópia Oriental e Vária História de Cousas Notáveis do Oriente é uma obra singular. Está dividida em duas 

partes distintas 

Etiópia Oriental. Esta primeira parte apresenta uma temática coerente. Ao longo de cinco livros, a 

informação encontra-se organizada de acordo com geografia dos territórios que o religioso visitou7. 

Vária História de Cousas Notáveis do Oriente revela-se bastante mais desordenada. Não se lhe encontram 

preocupações de unidade interna ou encadeamento narrativo. Estruturada em quatro livros, esta segunda 

parte tem características bem diversas sugerindo tratar-se de uma compilação apressada de notas dispersas. 

O presente estudo incide apenas sobre o mundo natural observado por Frei João dos Santos e relatado na 

primeira parte da obre: a Etiópia Oriental. 

DIFUSÃO EUROPEIA 

Publicada em Évora, a obra cedo saiu do circuito conventual. Para a sua divulgação europeia muito 

contribuiu a versão latina editada, em 1622, pelo padre Jesuíta Alonso de Sandoval, De instauranda 

Aethiopia salute. Esta versão foi, seguramente a principal responsável pela difusão dos conteúdos de Etiópia 

                                                 
5 Diogo Simões Madeira desempenhou, entre 1611 e 1612, as funções de Governador interino de Moçambique, Sofala, 
rio Cuama e Monomotapa. Em 1612 foi incumbido de conquistar as Minas de Monomotapa. Ver: José Hermano Saraiva 
(Coord.) História de Portugal. Dicionário de Personalidades, vol. XVII, Matosinhos, Ed. Quidnovi, 2004.  
6 A Relação do descobrimento das minas de prata de Chicova e os Comentários da Região dos Rios de Cuama, hoje 
perdidos, foram, segundo alguns, importantes fontes de informação a que António Bocarro (1594-1642) recorreu para 
a redacção da Década 13 da Ásia. 
7 A Etiópia Oriental reúne 5 Livros: Livro Primeiro, composto por 28 capítulos: Terras de Sofala e de toda a sua 
costa:pp.67-172; Livro Segundo, composto por 23 capítulos: Trata do Manamotapa e do seu grande Reino:pp.175-244; 
Livro Terceiro, composto por 20 capítulos: Que se dá a relação da ilha, e fortaleza de Moçambique, e do Mauruça, e das 
ilhas Quimba, pp.247-305; Livro Quarto, composto por 9 capítulos: em que se dá a relação dos Reinos, e províncias que 
há pólo sertão, pp.309-332 e Livro Quinto, composto por 21 capítulos: em que se dá a relação da costa de Melinde e 
suas ilhas e de toda a costa até ao Mar Roxo, pp.335- 393. Fr. João dos Santo, Etiópia Oriental e Vária História de 
Cousas Notáveis do Oriente. Introdução de Manuel Lobato. Coordenação e fixação do texto por Maria do Carmo 
Guerreiro Veiga, Lisboa, CNCDP, 1999. 
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Oriental nos círculos cultos europeus. Através dela, cartógrafos, geógrafos e enciclopedistas acederam a 

uma visão autorizada do sertão africano. A sua representação foi vastas vezes usada até que, em meados do 

século XIX, os registos de David Livingstone (1813-1873), a vieram a revelar obsoleta (LIVINGSTONE, 1857). 8 

A 2ª edição da obra foi publicada em finais do século XIX, num momento em que as autoridades portuguesas 

procuravam justificar no contexto internacional o seu evidente direito sobre as possessões ultramarinas, 

nomeadamente em África9. A ampla difusão do relato de Livingstone foi um dos elementos que justificou 

uma tomada de posição da comunidade de eruditos portugueses10. Como muitos outros textos dados à 

estampa no século de ouro lusitano, esta versão da obra de João dos Santos foi editada no final de 

Oitocentos e o seu texto modernizado. Luciano Cordeiro, o então diretor da Bibliotheca de Clássicos 

Portuguezes, no texto preliminar a esta nova edição da obra de João dos Santos, protestou veementemente 

“contra a conspiração immoral da cubiça mercantil, da aleivosia política e da venalidade litteraria, que 

trahindo a sciencia e a civilização procura há annos […] apagar aquelle direito e aquella glória da consciencia 

universal” não tendo hesitado em classificar a obra deste dominicano como o primeiro, mais valioso e rico 

repositório de informações sobre aquela região do continente africano11. 

A 3ª edição portuguesa surgiu quase cem anos mais tarde. Com a preocupação de dar a conhecer aos 

leitores versões acessíveis e modernas das obras de referência escritas no período da expansão, o 

historiador Luís de Albuquerque (1917-1992) publicou, em dois volumes, a obra deste dominicano de 

Seiscentos12. 

Por ocasião das comemorações dos descobrimentos portugueses, foi publicada a 4ª edição portuguesa13. 

Nesta, o texto modernizado e as amplas anotações, permitem ao leitor familiarizar-se com os conteúdos e 

inteirar-se do contexto histórico em que a obra foi dada à estampa.  

Também em relação às versões em inglês e francês, a obra tem sido alvo de atenção. A integração, ainda em 
Seiscentos, do relato do religioso na coletânea de Samuel Purchas, atesta bem o interesse que a obra, desde 

                                                 
8 Ao longo de 32 capítulos este missionário explorador cedeu à Europa de Oitocentos uma nova e ilustrada descrição do 
continente africano.  
9 Frei João dos Santos, Ethiopia Oriental: Descripção das terras da Africa Oriental e dos differentes povos animais e aves 
que as habitam, e das conquistas e batalhas gloriosas dos portugueses, 2 vols. Lisboa, Bibliotheca dos Clássicos 
Portuguezes, 1891-1892. 
10 No âmbito do presente trabalho parece-nos despropositado procurar esgotar um tema tão complexo como foi o das 
convulsões que se viveram na Europa dos finais do século XIX, relativamente à posse de territórios ultramarinos. Com a 
nossa referência a este tópico pretendemos apenas contextualizar a oportunidade desta 2ª edição de Etiópia Oriental. 
11 Frei João dos Santos, Ethiopia Oriental: Descripção das terras da Africa Oriental e dos differentes povos animais e 
aves que as habitam, e das conquistas e batalhas gloriosas dos portugueses, Lisboa, Bibliotheca dos Clássicos 
Portuguezes, 1891, vol 1:13. 
12 Fr. João dos Santos, Etiópia Oriental, transcrição em português actual por Maria da Graça Pericão, “comentário final” 
por Luís de Albuquerque, 2 vols., Lisboa, Publicações ALFA, col. Biblioteca da Expansão Portuguesa, nº 45-46, 1989. 
13 Frei João dos Santos, Etiópia Oriental e Vária História de Cousas Notáveis do Oriente. Introdução de Manuel Lobato. 
Coordenação da fixação do texto de Maria do Carmo Guerreiro Vieira. Lisboa, CNCDP, 1999. As referências textuais 
apresentadas no âmbito do presente estudo referem-se a esta edição. 
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logo, despertou na Europa anglo-saxónica14. Para além desta edição outras surgiram na Europa (CHARPY, 
1684; PINKERTON, 1808-1814, vol. XVI MCCALL THEAL, 1964).  
 

RETRATO DE UM INTELECTUAL 

Como dissemos no início, muito pouco se sabe sobre este religioso. Ao longo de seu texto o missionário 

dispersou múltiplos informes autobiográficos que contribuem para a construção da sua representação. Este 

método não é novo. Muitos autores desta época, mais esquecidos dos cronistas imperiais, recorreram às 

suas obras para se revelar aos seus leitores e estabelecer a sua imagem.  

Para além do relato das suas deambulações por terras de Missão, um dos aspectos mais marcantes na 

Etiópia Oriental é, quanto a nós, a profunda erudição atestada pelo missionário. Fosse para alardear a sua 

sapiência ou para se valorizar perante algum auditório em particular, o religioso revela-se-nos como um 

homem erudito e credível. 

Ao longo da sua exposição o leitor pode constatar os saberes do religioso. A referência a uma vasta panóplia 

de autores revela o à-vontade do dominicano com uma grande diversidade de fontes textuais. 

Correspondessem as suas menções a alguma leitura mais cuidada, citações em segunda mão ou à memória 

de alguma lição, a verdade é que o texto do missionário sugere uma aturada pesquisa textual e o acesso a 

uma bem recheada livraria15. 

A uma leitura de textos antigos sobre geografia e história natural o frade aliou os relatos e crónicas de 

viajantes ibéricos e italianos, assim como os testemunhos de muitos religiosos. O missionário atestou ainda 

um conhecimento de textos médico-botânicos de autores contemporâneos, citando amplamente, apesar de 

não explicitamente, os conteúdos da obra de Garcia de Orta, Colóquios dos Simples (Goa, 1563) ou de 

Cristóvão da Costa, Tractado de las Drogas, (Burgos, 1578).  

Toda esta riqueza textual foi confrontada com a sua experiência ou com o testemunho de gentes da sua 

confiança. Esta modalidade de construção do saber, comum a tantos autores ibéricos desta época, inscreveu 

Etiópia Oriental no contexto da produção textual imperial que, assegurou, de forma credível, a divulgação de 

novos conhecimentos sobre os recursos naturais dos novos mundos observados16. 

Para além de uma óbvia familiaridade com os textos Bíblicos ou dos Padres da Igreja, o religioso referiu-se, 

com invulgar naturalidade, aos saberes da Antiguidade. Ancorando a sua argumentação na sapiência 

                                                 
14 B.D.Purchas (ed), “Friar Joanno dos Sanctos – Collections out of the voyage and historic of Friar Joanno dos Sanctos”, 
Hakluytus Posthumus, or Purchas his Pilgrimes…Londres, Pauls Church Yards, 1625:1535-1556. 
15 A vasta coleção de livros a que o dominicano acedeu foi recentemente investigada por Florence Pabiou-Duchamp na 
sua tese de Doutoramento. 
16 Sobre esta modalidade de recolha, acumulação e divulgação do saber relativo ao mundo natural recenseado nos 
espaços imperiais ver, entre outros: Antonio Barrera, Experiencing Nature. Austin, Texas University Press, 2006:13-28 
ou Londa Schiebinger & Claudia Swan (eds), Colonial Botany. Science, commerce and politics in the Early Modern World, 
Pennsylvania, University of Pennsylvania Press, 2005. 
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herdada dos autores clássicos, o religioso não prescindiu da referência aos textos de Plínio, Estrabão, 

Aristóteles, Pompónio Mela, Ptolomeu, Alberto Magno, Heródoto, Homero, Ovídio, Flávio Josefo, ou 

Alexandre Magno.  

Esta tradição, consolidada na Europa ao longo dos séculos, foi confrontada com os testemunhos de Gaspar 

da Cruz17, Juan de Mendoza18, João Bermudes19, Heitor Pinto20. Luiz de Guzman21 ou de Jerónimo Osório22 

assim como com os relatos de Marco Polo23, Duarte Barbosa24, Tomé Pires25, Gonzálo de Oviedo26, Francisco 

Tâmara27, Pedro Apiano28, Francisco Alvares29, Rafael Volterrano30, Filippo Pigafetta31, Duarte Lopes, 

Vespúcio, Botero32ou Gabriel Rebelo33. Pensamos não arriscar demasiado se admitirmos que alguns destes 

relatos tenham chegado ao dominicano através dos três volumes da coletânea de Ramúsio, Delle 

Navigazione et Viaggi, Veneza, 1550-1559. 

Para além destes autores, muitos cronistas, médicos, botânicos e sábios seus contemporâneos como João de 

Barros, Fernão Lopes de Castanheda34, Amato Lusitano35, Pier Andrea Mathioli36, Garcia de Orta37, Cristóvão 

da Costa38, Carolus Clusius39 ou D. João de Castro40 foram convocados pelo religioso para dar o seu parecer. 

                                                 
17 Gaspar da Cruz, Tratado das cousas da China, Évora, André de Burgos, 1569-1570. 
18 Juan Gonzálvez de Mendoza, Historia de las cosas más notables, ritos y costumbres del gran reyno de China, Roma, 
Vincentio Accolti, 1585. 
19 João Bermudes, Breve ralação da embaixada que o patriarcha Don João Bermudez trouxe do imperador da Ethiopia, 
chamado vulgarmente Preste João, dirigida a el rei D. Sebastião, Lisboa, Francisco Correa, 1565. 
20 Heitor Pinto, In Divinum Vatem Danielem, Coimbra, António de Mariz, 1582. 
21 Luis de Guzman, Historia de las Missiones que han hecho los religiosos de la Compañia de Jesus para predicar el 
sancto Evangelio en la India Oriental y en los Reynos de la China y Japon, Alcalá de Henares, Gracian, 1601.  
22 Jerónimo Osório, De rebus Emmanuelis Regis Lusitaniae invictissimi Virtute et Auspicio gestis Liber Duodecim, Lisboa, 
António Gondisaluu, 1571. 
23 Marco Polo, Historia de las grandezas y cosas maravillosas de las Provincias Orientales, Saragoça, A. Tavano, 1601.  
24 Duarte Barbosa, Libro di Odoardo Barbosa in: Ramúsio, Delle Navigazione et Viaggi, Veneza, Giunti, 1550, vol. 1. 
25 Tomé Pires, Sommario delle Indie orientali in: Ramúsio, Delle Navigazione et Viaggi, Veneza, Giunti, 1550, vol. 1. 
26 Gonzálo de Oviedo, Historia General de las Indias, Sevilha, Juan Cromberger, 1535. 
27 Francisco Tâmara, El libro de los costumbres de todas las gentes del Mundo, Antuérpia, Martin Nucio, 1556. 
28 Petrus Apianus, Libro de la cosmographia de Pedro Apiano, el cual trata de la descripción del mundo y sus partes..., 
Antuérpia, V. Vithagio, 1548. 
29 Francisco Álvares, Verdadeira informação das terras do Preste João das Índias, Lisboa, Luis Rodrigues, 1540. 
30 Rafael Volterrano, Commentarium rerum urbanorum libri XXXVIII, Basileia, Frobenius, 1506. 
31 Filippo Pigafetta, Relatione del Reame di Congo, Roma, Bartolomeo Grassi, 1591. 
32 Giovanni Botero, Relationi Universali, Roma, Agostino Angelieri, 1591-1595. 
33 Gabriel Rebelo, Informação das cousas de Maluco, 1569 [Basílio de Sá, Lisboa, AGU & IICT, 1969] 
34 Fernão Lopes de Casdtanheda, História do descobrimento e conquista da Índia pelos portugueses, Coimbra, João de 
Barreyra & João Alvarez, 1551-1561, 8 volumes. 
35 Amato Lusitano, Enarrationes eruditissimae, Veneza. Gualtiero Scoto. 1553. 
36 Pier Andrea Mathioli, Comentarios a Dioscórides, Veneza, Vicenzo Valgrisi, 1544. 
37 Garcia de Orta, Colóquios dos Simples, Goa, João de Endem, 1563. 
38 Cristóvão da Costa, Tractado de las Drogas, Burgos, Martin de Victoria, 1578.  
39 Clusius, Exoticorum libri decem, Leiden, Raphelengius, 1605. 
40 D. João de Castro, Roteiro em que se cotem a viagem que fizeram os portugueses no anno de 1541 partindo da nobre 
cidade de Goa atee Soez (Roteiro do Mar Roxo) in: Obras completas de D. João de Castro, ed. Crítica de A. Cortesão e L. 
de Albuquerque. Coimbra, Academia Internacional da Cultura Portuguesa, vol.2, 171-399. 
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A valiosa pesquisa textual levada a cabo pelo missionário revelou o evidente suporte intelectual da sua 

investigação e valorizou o seu testemunho perante os seus leitores.  

O dominicano usou com grande habilidade as suas fontes textuais. Recorreu aos textos antigos para recordar 

os contornos das regiões e socorreu-se de argumentos filológicos, para validar os termos que as definiam. 

Em Heródoto, Estrabão, Pompónio Mela, Santo Anselmo ou Ptolomeu encontrou a justificação para as 

designações de regiões, cidades e mares. 

No entanto, a diversidade de novos textos em circulação descrevendo os recursos naturais, levou-o a 

combinar, com mestria, fontes textuais de natureza diversa. Assim, recorrendo a Plínio, Ovídio, Alexandre 

Magno, Marco Polo, Frei Heitor Pinto ou a Oviedo, o religioso encontrou fundamentos para descrever a 

natureza extraordinária com que se deparou. O peixe-mulher, a árvore maravilhosa, as fontes de águas 

ferventes, os unicórnios, as aves gigantes, os pássaros sem pés ou outras maravilhas pareciam assim 

encontrar um espaço nos territórios que visitou. 

O missionário recorreu aos relatos de mercadores e religiosos para apoiar as suas observações mais 

inovadoras ou os testemunhos que pretendeu validar. O recurso aos textos de funcionários régios como o de 

Duarte Barbosa, Tomé Pires, Gabriel Rebelo ou Francisco Tâmara, aos de missionários como Gaspar da Cruz, 

Francisco Álvares, João Bermudes ou aos de médicos estantes no Oriente, como o de Garcia de Orta ou de 

Cristóvão da Costa contribuiu para autorizar e validar o seu relato. 

Muitas outras obras completam a extensa lista de textos citados pelo religioso. De entre estas, o dominicano 

sancionou alguns dos enganos que Jerónimo Osório ou Luis de Guzman tinham divulgado relativamente ao 

Reino do Monomotapa. 

Textos científicos e relatos de viagem foram assim integrados pelo religioso na sua obra para, em conjunto, 

proporcionarem a validação de um novo saber resultante de uma adequada experiência da realidade.    

RECONFIGURAÇÃO DE SABERES 

Nesta obra, o recurso às fontes textuais foi conjugado com a descrição de memórias pessoais e com notícias 

cedidas por gentes dignas de fé. Mais do que apenas a experiência adquirida durante a sua passagem pelas 

terras de Sofala ou pela ilha de Moçambique, o dominicano divulgou testemunhos trazidos por informadores 

da sua confiança.  

Uma experiência, educada pelos textos e suportada pela observação, trouxe inúmeras novidades ao relato 

do religioso. Deste modo, não foi apenas uma opinião avulsa ou a experiência sensorial que o religioso 

descreveu, mas um testemunho credível que defrontou um saber defendido pelos sábios. Como afirmou 

repetidas vezes: “sabemos o contrário [do que está escrito] pela experiência que hoje temos…”(dos Santos, 
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1999:384) 41. Palavras, observações e testemunhos foram ferramentas fundamentais para a reconfiguração 

do saber em circulação (RAJ, 2007:27-60). 

Um dos episódios que, a nosso ver, ilustra de forma inequívoca a importância do recurso à experiência para 

a explicação de fenómenos naturais encontra-se na busca de uma causa para a cor do Mar Roxo. Segundo 

relatou o missionário, desde a antiguidade, autores como Plínio, Aristóteles ou Pompónio Mela tinham 

apresentado razões para explicar o tom barrento das águas do Mar que apelidaram de Vermelho. Pretender 

descobrir uma justificação para este prodígio nestes textos ilustra a lógica subjacente ao raciocínio dos 

homens de então: a demanda de soluções concretas nas enciclopédias antigas e nas fontes textuais 

clássicas. 

No entanto, o religioso não se limitou a elencar o saber coligido pelas autoridades do passado. Ao referir-se 

ao valor da experiência, enalteceu o trabalho de D. João de Castro (1500-1548) que, contrariando todas as 

lendas e mitos, recorreu à prática para encontrar a razão da cor vermelha do Mar Roxo. Como escreveu o 

dominicano: 

Como disse, todas estas opiniões que tenho referido deste mar vermelho (posto que algumas sejam de graves 
autores) se podem refutar, e desfazer com a seguinte, verdadeira, certa e verificada pela experiência. Este mar 
nunca teve, nem tem águas vermelhas, mas por vezes aparecem ruivas em muitas partes dele por causa do 
muito coral vermelho que tem nascido no fundo daquelas partes (dos Santos, 1999:392). 

Aludindo à experiência de D. João de Castro, escreveu:  

este prudente capitão correu de propósito quase todo o Mar Roxo, como ele nos conta nos seus Comentários 
geógrafos [os três roteiros de D. João de Castro] que fez de todas estas terras, e nos lugares onde via estas 
manchas vermelhas, mandava mergulhar alguns homens, grandes mergulhadores que já levava para esse 
efeito, os quais indo abaixo ao fundo do mar, para fazerem experiência dessa vermelhidão, trouxeram muitos 
pedaços de coral, vermelho que arrancaram do fundo, e afirmaram que toda a mais vermelhidão que aparecia 
era coral vermelh (dos Santos, 1999:392). 

 
A procura da explicação para os fenómenos da natureza, não se limitava aos textos nem prescindia do 

recurso à experiência. Esta metodologia trouxe novas e inesperadas soluções para os factos não plenamente 

clarificados pela tradição42. 

Para apresentar um novo prodígio, o frade recorreu, bastas vezes, ao saber textual. Assim, ao descrever 

“algumas fontes e ribeiras de água salgada e de outras fontes de admiráveis efeitos que há no sertão da 

Etiópia Oriental”, o religioso socorreu-se da informação textual anteriormente veiculada por autoridades 

como Alexandre Magno e Heitor Pinto ou à própria evidência de uma fonte peculiar que alguns dos seus 

leitores conheceriam no Ervedal (Alentejo) (dos Santos, 1999:194-195). Outras vezes, o missionário 

suportou-se na palavra de testemunhas para validar um episódio menos claro: “Isto ainda que pareça ficção 

                                                 
41 Fr João dos Santos referia-se à origem do sangue-de-dragão.  
42 Sobre este facto, amplamente documentado pela historiografia, ver a recente obra de PIMENTEL, 2010:47-76.  



Página 10 de 16 
 

ATAS DO CONGRESSO INTERNACIONAL SABER TROPICAL EM MOÇAMBIQUE: HISTÓRIA, MEMÓRIA E CIÊNCIA 
IICT – JBT/Jardim Botânico Tropical. Lisboa, 24-26 outubro de 2012 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN 978-989-742-006-1 
©Instituto de Investigação Científica Tropical, Lisboa, 2013 

dos cafres, contudo algumas pessoas dignas de crédito desta terra me afirmaram ser verdade o que tenho 

dito”43. 

Mas nem todos os testemunhos presenciais pareciam conduzir à clarificação da realidade. Relativamente às 

regiões que não visitou, o frade preferiu validar informes recolhidos por viajantes da sua confiança do que 

recorrer a notícias escritas. Para descrever a Abissínia, por exemplo, recorreu a testemunhos de abexins ou 

de mercadores “dignos de crédito”. O religioso apelou mesmo à prudência na leitura de relatos de viajantes, 

que, apesar de conterem algumas notícias valiosas revelavam múltiplas imprecisões. O dominicano não se 

cansou de acusar as incorreções contidas na relação de Filippo Pigafetta nomeadamente no que dizia 

respeito à localização dos rios e reinos da Etiópia (dos Santos, 1999:220). 

Textos, observações e testemunhos tornaram-se, assim, nos aliados imprescindíveis para uma nova 

descrição dos territórios da Etiópia Oriental pelo dominicano.  

O MUNDO DE FR. JOÃO DOS SANTOS 

Numa obra dedicada à região Oriental do continente africano, parece surpreendente que o religioso tenha 

dedicado tanta atenção à natureza americana e à geografia e riquezas do Oriente.  No seu conjunto, estes 

imensos territórios ultrapassavam, em muito, a pequena dimensão da Europa. No entanto, considerando o 

contexto da União Ibérica (1580-1640), em que o domínio filipino se estendia desde as Américas até aos 

confins da Ásia, a obra da Criação poderia testemunhar e validar a unidade do poder imperial.  

João dos Santos revelou uma enorme atenção relativamente à natureza que o rodeava dando particular 

destaque ao mundo animal. Organizando a sua obra em áreas geográficas, distribui em cada uma delas, as 

principais espécies e recursos que nelas se podiam encontrar. 

Recorrendo a uma narrativa muito gráfica, o missionário descreveu surpreendido alguns dos animais que 

observou44. Aludindo aos estranhos papa-formigas, escreveu: 

Nos matos de Sofala se criam uns bichos, a que os naturais chamam inhazaras, os quais são tamanhos como 
grandes porcos, e quase da mesma feição; têm o cabelo muito preto, e ralo, cinco dedos em cada pé, e quatro 
em cada mão, como dedos de homem, e neles unhas muito compridas, e agudas. Vivem debaixo do chão, em 
covas que eles mesmo fazem ao modo de covas de coelho, com duas ou três bocas. O seu mantimento principal 
são formigas, cavando com as unhas os formigueiros, que nesta terra há muitos, e mui grandes; e depois que 
têm as formigas assanhadas, metem pelos buracos dos formigueiros a língua, que têm do comprimento de um 
côvado, redonda, e delgada como uma vela de cera, na qual as formigas pegam, e depois de bem cheia, o bicho 
a recolhe para dentro da boca, e engole as formigas […].Têm o focinho muito comprido, e delgado, e as ventas 
grandes, e abertas, e as orelhas muito compridas, e delgadas, da feição das orelhas de mula, peladas, sem 
cabelo algum. Não têm dentes em toda a boca […] Um bicho desses mataram os nossos escravos, indo aos 
matos buscar madeira, e o trouxeram para casa onde o chamuscaram, abriram […] no qual não acharam 
esterco algum mais que as tripas cheias de vento somente, de que muito se espantaram todos os que isto 
viram, e disseram alguns naturais da terra que tinham ouvido dos seus antepassados que estes bichos se 

                                                 
43 “mouro mordido por jibóia mordeu-a de seguida e morreram os dois”, Fr João dos Santos, 1999:153. 
44 Travassos Dias identificou esta descrição com a do urso-formigueiro, Orycteropus afer. Sobre a zoologia na obra de Fr 
João dos Santos, ver: Travassos Dias, “Comentários aos dados zoológicos referidos na Etiópia Oriental” A voz de 
Moçambique (Lourenço Marques) Ano XII, 1971: 3-10.  Agradeço a Ana Cristina Roque a cedência desta documentação. 
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sustentavam só de ar, e que muitas vezes os tinham visto estar com a boca aberta para o vento. Outros diziam 
e afirmavam que também comiam formigas […]. A carne destes bichos é muito boa, e come-se; é quase como 
carne de porco, mas não tem toucinho, e suas entranhas são propriamente como as de porco (dos Santos:149-
150). 

 
Não podemos deixar de estabelecer o paralelo desta descrição com a do bizarro oso hormiguero que Oviedo 

registou em Castilla del Oro e descreveu na Historia General de las Indias (1535: cap XXI).  Apesar de 

actualmente se saber serem espécies zoológicas distintas, não deixa de ser interessante salientar que, ao 

conectar animais americanos e africanos, o frade parecia ligar os diferentes espaços do globo.  

Mas as comparações do dominicano não se estabeleciam apenas com os animais do Novo Mundo. Se a 

África e a América se reuniam em torno destes estranhos animais, a ligação também parecia estabelecer-se 

entre os crocodilos africanos e os do Sudeste asiático. Observados nas Molucas por Gabriel Rebelo, estes 

temíveis répteis, que se reconheciam pelo “fedor, que é muito grande, que lhes procede da boca”, 

devoravam as suas presas sem lhes deixar possibilidade de fuga (REBELO, ed.1955, vol.3:372 ). 

Escreveu o dominicano: 

No rio de Sofala se criam muitos lagartos, muito grandes e mui carniceiros, porque apanham toda a coisa viva 
que se mete no rio, e ainda na borda do rio apanham o gado que a ele vai beber, e as negras que vão buscar 
água, ou lavar; e pera fazerem estas presas, põem-se à borda do rio mui agachados, e cosidos com a areia, […] 
levantam o rabo no ar e com ele lhe dão tão grande pancada que a deitam dentro do rio…(dos Santos, 
1999;160-165) 45. 

 
Para além destes répteis, também os camaleões intrigaram o religioso46. Sobre eles, escreveu: 

Criam-se nestas terras [matos de Sofala] muitos camaleões, os quais se fazem cada hora de mil cores, e estas 
tomam das coisas em que poisam, porque se estão sobre a terra tornam-se pardos como a mesma terra, se na 
erva verde, ficam logo da mesma cor das ervas, se em coisa vermelha, tornam-se vermelhos, e assim nas 
demais cores. São do tamanho, e quase da mesma feição de um lagarto pequeno de um palmo; têm grande 
cabeça, e quase vã, porque a enchem de vento, e logo a vazam, têm quatro pés altos, como pés de rã, andam 
devagar, e não correm, saltam como rãs, mas não com tanta ligeireza; sustentam-se do ar  (dos Santos, 
1999:154.)47. 

 
Mas a curiosidade do missionário foi também inflamada pela surpreendente diversidade de pássaros que 

avistou. Difíceis atualmente de identificar, pela singeleza das descrições, algumas das aves africanas 

pareciam encontrar paralelo com as aves celestes registadas por Tomé Pires nas ilhas do Sudeste asiático ou 

                                                 
45 Fr. João dos Santos dedicou particular atenção a estes lagartos tendo descrito com detalhe a sua fisionomia, hábitos, 
qualidades, geração e técnicas de caça usadas pelos locais. Travassos Dias, op.cit., identificou estes animais com 
exemplares da espécie Varanus niloticus. 
46 A naturalidade com que se referiu estes animais faz supor que o religioso tenha consultado a obra de Clusius, 
Exoticorum libri decem, Leiden, 1605, onde se pode encontrar a descrição de camaleões avistados por Pierre Belon du 
Mans.  
47 Como admitiu Travassos Dias, op. cit.: 3-10 estes insectívoros eram, muito provavelmente, exemplares de Chaemeleo 
dilepis. 
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com os bandos avistados por Oviedo nos céus da América do Sul.48 Voando sobre oceanos e continentes, 

estas aves cruzavam os ares de todo o globo contribuindo para a unidade da Criação.    

Uns pássaros há nestas terras [de Sofala], verdes, e amarelos, muito fermosos, a que os naturais chamam 
minga, são muito semelhantes a pombos, e nunca pousam no chão, porque têm os pés tão curtos que quase se 
lhes não enxergam, pousam sobre as árvores de cujo fruto comem. Quando querem voar deixam-se cair da 
árvore abaixo com as asas fechadas, e no ar as abrem, e voam. […]. São muito gordos e saborosos.  
Outros pássaros dizem que há nestas terras, semelhantes aos pássaros de México, a que chamam cinções, os 
quais não têm pés, e sustentam-se do orvalho do céu, de cujas penas fermosíssimas de diversas cores fazem os 
índios do México muitas imagens, assentadas, e grudadas em retábulos, com tanto artifício, e subtileza que 
não se podem melhor pintar com pincel, e finas tintas (dos Santos, 1999:159). 
 

Também nas praias o religioso admirou a fauna. Ao longo da costa de Moçambique nenhum outro animal 

parece ter captado mais a atenção do missionário do que a tartaruga. O cuidado com que se deteve na 

descrição da qualidade dos ovos ou do desenvolvimento das jovens crias revela a curiosidade do frade 

relativamente a cada aspecto da reprodução destes bichos. A análise detalhada dos pormenores da biologia 

desta espécie atesta o interesse e seriedade com que analisava os mistérios mais delicados da natureza.  

Por toda a costa de Moçambique até ao Cabo Delgado, há muitas tartarugas da feição de um cágado, e do 
tamanho de uma grande rodela. Estas saem do mar em certos tempos a desovar nas ilhas desertas, e 
desabitadas, onde fazendo uma cova com as unhas nos areais da praia, põem nela de uma postura trinta, até 
quarenta ovos, e tornando-os a cobrir com a areia, se recolhem outra vez para o mar. Estes ovos são do 
tamanho de ovos de galinha, redondos, não têm casca, senão uma pele muito dura, e grossa; têm gema, como 
ovo de galinha, mas a clara é líquida, e solta como água. Estes ovos estão debaixo da terra certo tempo, no 
qual se chocam, e se geram deles as tartarugas, somente com as influências do sol, sem mais benefício da mãe 
que os pôs; e depois de nascidas, elas mesmas saem da areia, e caminham para o mar, onde se criam (dos 
Santos, 1999:292).  
 

O frade revelou ainda aos seus leitores como os locais pescavam as tartarugas. 

Pescam em certas paragens do mar, ao longo da costa, entre pedras, uns peixes de comprimento de dois 
palmos, a que os mouros chama sapi, são inimigos das tartarugas como o furão do coelho. Este sapi tem pele 
muito parda, que vai tirando a preta, o focinho comprido, e delgado, e na ponta dele uma tromba como um 
porco. Tem um pescoço de meio palmo, e sobre ele, da parte de cima, uma concha do mesmo comprimento, e 
de três dedos de largura, a qual é de couro, dura, e esponjosa, toda arregoada, com a qual se pega nas pedras, 
como fazem as sanguessugas, e a mesma propriedade têm de chupar o sangue (dos Santos, 1999:292-293). 
 

O interesse que o mundo animal despertou no religioso não encontra paralelo na flora. Para além das 

descrições detalhadas de palmeiras, bananeiras e algumas árvores de fruto, o dominicano limitou as suas 

referências ao mundo vegetal a “paus”, “ervas” ou “raízes”. Destacou, no entanto, algumas plantas usadas 

na terapêutica ou que evidenciavam características invulgares. 

Sobre uma árvore peculiar que avistou no Reino de Manica, escreveu:  

                                                 
48 A Suma Oriental (c.1512-1515) do boticário Tomé Pires divulgou as primeiras descrições das aves a que os malaios 
chamavam manuq-diwata, “aves-de-Deus”. Escreveu o viajante: “Das ilhas que se chamam d’Aru vêm os pássaros que 
trazem mortos que se chamam pássaros de Deus, e dizem que vêm do céu e que lhes não acham nascimento.” Tomé 
Pires, Suma Oriental e Livro de Francisco Rodrigues. Edição de Armando Cortesão, Coimbra, Acta Universitatis 
Conimbrigensis, 1978:334. 
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No Reino de Manica se criam umas árvores pequenas, em cima de serras, e rochas, as quais na maior parte do 
ano estão secas, sem folha, nem verdura; mas têm tal propriedade que se lhes cortam algum ramo, e o deitam 
na água, em espaço de doze horas arrebenta, e floresce com folhas verdes, mas se o tiram da água, tanto que 
se enxuga, torna a ficar tão seco como dantes. Dizem os cafres que ainda que este pau esteja colhido dez anos, 
se no cabo deles o meterem dentro, na água, que logo florescerá, e ficará verde. Este pau moído, e dado a 
beber em água é bom para estancar câmaras de sangue; chamam-lhe os cafres mungodao, parece-se muito 
com o carrasco, mas não tem as folhas tão ásperas (dos Santos, 1999:84-85).  
 

Algumas plantas usadas localmente intrigaram o religioso. A descrição das suas qualidades revela a atenção 

com que observou as práticas locais e como, inquirindo as populações esclareceu os seus usos mais 

particulares. O recurso ao miciriri ou ao dutró foi cuidadosamente explicado aos seus leitores.  

   Nas terras que correm ao longo do rio de Sofala se cria uma erva, com que os cafres se untam quando se 
querem meter no rio a pescar, por virtude da qual os lagartos não podem pegar neles, nem fazer-lhes mal 
algum porque se querem pegar com os dentes botam-se-lhes de tal maneira que ficam como dentes de cera 
[…]. Esta erva se chama miciriri; e quando os cafres querem usar dela para efeito da pescaria, a provam 
primeiro em si mesmos, pondo-a sobre as suas próprias cabeças […] mas é o medo tanto que têm dos 
lagartos que nem untados da erva ousam entrar no rio a pescar (dos Santos, 1999:163-164). 

 
   Em muitas partes da Etiópia se cria uma erva, a que os portugueses chamam dutró, e alguns cafres banguini, 

e por outro nome lhe chamam machaia moroy, que é o mesmo que erva feiticeira, significando com este 
nome, que seus efeitos são de feitiços. Esta erva é quase semelhante à de beringelas bravas, assim na folha 
como no fruto, e dentro nela tem muita semente, da feição de gergelim, a qual moída, e deitada no comer, 
tira totalmente o juízo a quem a toma […]; e com esta semente dizem que se fazem muitos feitiços, e coisas 
muito mal feitas (dos Santos, 1999:368-369). 

 

Talvez por encontrar mais dificuldade na identificação dos exemplares botânicos ou por a diversidade do 

mundo animal o provocar de forma mais evidente, o olhar do missionário deteve-se de forma mais clara 

sobre a fauna africana49. 

EPÍLOGO 

Evidenciando, por um lado, as particularidades do mundo natural africano e estabelecendo, por outro, 

múltiplas conexões com a natureza americana e asiática, Frei João dos Santos esboçou a inesperada 

amplitude da obra do Criador.  

Mais do que se deter apenas sobre os recursos naturais da região onde estanciou – minas de ouro (dos 

Santos, 1999:208, 212 e 331), de prata (dos Santos, 1999:214) ou de sal (dos Santos, 1999:196) - ou 

sobre os prodígios que testemunhou – o peixe-mulher (dos Santos, 1999:166), a árvore maravilhosa (dos 

Santos, 1999:270) ou a extraordinária tamarinheira (dos Santos, 1999:193) - o religioso deteve o seu 

olhar sobre os numerosos lagartos, jiboias, víboras, camaleões, gatos de algália, cágados, tartarugas, búfalos, 

                                                 
49 A inesperada diversidade de mundo animal constituía, na altura, um problema ao qual religiosos e pensadores 
procuravam dar solução já que a sua não resolução poderia levar ao questionamento dos textos bíblicos. Nos séculos 
XVI-XVII surgiram na Europa diferentes tentativas para explicar esta aparente incongruência como as dos Padres 
jesuítas Jose de Acosta, Historia Natural y Moral de las Indias, Sevilha, 1590 ou a de Athanasius Kircher, Arca Noë, 
Amesterdão,1675.  
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hipopótamos, elefantes, ursos-formigueiros, onças, leões, hienas, chacais, monos, vacas bravas, aves de 

rapina, pirilampos, avestruzes, morcegos, peixes, cetáceos e monstros marinhos. 

Estabelecendo, sempre que possível, uma conexão com a natureza descrita por portugueses e espanhóis a 

Oriente como a Ocidente, o religioso revelou um profundo conhecimento de fontes impressas ou 

manuscritas assim como numerosas informações orais em circulação. Descrevendo a unidade da natureza, 

Etiópia Oriental parece inserir-se numa leitura transversal do mundo tão valorizada naquele tempo.  

A obra do dominicano revela assim uma extraordinária modernidade não apenas nos métodos de recolha e 

apropriação dos saberes mas também na sua aspiração a uma abordagem do mundo como um todo. 

 

 

O presente artigo insere-se na investigação levada a cabo no âmbito do Projeto da FCT: HC/0075/2009, 
Conhecimento e reconhecimento em espaços de influência Portuguesa: registos, expedições científicas, 
saberes tradicionais e biodiversidade na África Subsariana e Insulíndia. 
Quero expressar o meu reconhecimento a Ana Cristina Roque pelo convite para integrar a equipa deste 
projeto. 
Gostava ainda de manifestar a minha gratidão a Henrique Leitão e Rui Manuel Loureiro pelas múltiplas 
sugestões e numerosas referências bibliográficas que tanto contribuíram para a valorização deste trabalho.  
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