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A obra de João Salgado de Araújo tem sido alvo de variados estudos entre a 

historiografia portuguesa ao longo dos últimos anos, sem nunca se percepcionar no 

entanto, o homem por detrás da mesma. O abade de Pêra, particularmente activo na 

conjuntura que antecedeu a Restauração e autor de importantes tratados na primeira 

metade do Século XVII, contou antes de atingir a notoriedade, com uma passagem por 

Angola, devendo-se a mesma às suas ligações familiares e aos seus negócios, cuja 

extensão ia do Conselho de Portugal em Madrid, até ao distante continente africano. A 

preparação e formação como arbitrista, tal como as relações desenvolvidas nesta parte 

do império, assumiram-se como determinantes aquando do seu regresso ao reino, 

moldando radicalmente a sua forma de actuação e a orientação da sua obra. Pretende a 

seguinte dissertação focar-se não só na figura de João Salgado de Araújo, mas também 

na sua parentela, procurando expor a rede montada por esta família, e os processos de 

ascensão e captação de mercês destes agentes. É na análise destas relações, e das 

práticas de representação de Salgado de Araújo junto das instituições do reino nesta 

etapa da sua vida que se pretenderá incidir. 

 

ABSTRACT 

KEYWORDS: João Salgado de Araújo; Arbitrismo; Angola; Family Networks; Political 

Culture 

  

 The work of João Salgado de Araújo has been subject to a diversity of studies 

amongst portuguese historians during the last decades, without managing, however, to 

perceive the mind of the man responsible for them. The abbot of Pêra, particularly 

active during the events prior to the Restauração, and author of important treatises 

during the first half of the seventeenth century, featured, before his acquired notoriety, a 

passage in Angola, owing it to his family network and their businesses, whose extent 

went from the Conselho de Portugal, in Madrid, to the distant African territory. The 

preparation and formation as an arbitrista, alongside the relationships developed in this 

part of the empire, were crucial upon his return to the kingdom, shaping his actions and 

the orientation of his work. The aim of this dissertation is to focus, not only on João 

Salgado de Araújo’s experience, but also in his kin, exposing the network organized by 

this family, and the processes for acquiring rewards and social status of their agents. 

Thus, the goal of this project is to analyze both those relationships and Salgado de 

Araújo’s practices of representation next to royal institutions, during this stage of his 

life. 
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Introdução 

A 20 de Setembro de 1652, na igreja de Vila Nova de Foz Côa, no bispado de 

Lamego, a assinatura de João Salgado de Araújo é assentada pela última vez. Para trás 

ficara uma extensa obra literária, iniciada cerca de 45 anos antes, englobando estudos 

jurídicos, políticos, religiosos, económicos, genealógicos e geográficos. Com uma 

carreira assente nas letras e na diversidade da sua produção cultural, o clérigo, nascido 

no advento da união dinástica, apresenta-se como um agente itinerante, que deambulara 

entre os reinos da península, e igualmente no império ultramarino, nomeadamente em 

Angola, buscando a sua fortuna. Ao longo do seu percurso, o abade de Pêra, cargo pelo 

qual ficou conhecido em função de o ter provido no período em que frequentava a corte 

em Madrid e gozou de maior notoriedade na península, foi-se associando às mais 

diversas e antagónicas personalidades do Portugal dos Áustrias, colocando-se sob a 

protecção de diferentes grupos e facções consoante os proveitos e benefícios que de tais 

alianças conseguiria retirar, razão pela qual a sua obra literária se apresenta, não raras 

vezes, contraditória, fruto dos múltiplos negócios, dependências, juízos e interesses a 

que a sua pena esteve submetida. A um percurso tão diversificado, estão inerentes os 

vários ofícios que desempenhou, as promoções, rendimentos e amizades que 

coleccionou e uma extensa produção literária, às quais se juntam igualmente um extenso 

rol de inimizades. 

Relações, letras, interesses, conflitos, facções, mercês, à vida de João Salgado de 

Araújo estão ligados vários elementos, que foram responsáveis pelos diferentes rumos 

tomados e pela sua díspar actuação. Autor de importantes tratados, dos quais o mais 

famoso se intitula Ley Régia de Portugal. Parte Primera, publicado em Madrid em 

1627, a sua biografia encontra-se até hoje muito pouco explorada, sendo o principal 

alvo de análise nas obras de Luís Reis Torgal, Martim de Albuquerque ou de António 

Manuel Hespanha, de orientação marcadamente jurídica, os seus tratados, 

nomeadamente a mencionada Ley Régia, e não a sua pessoa. Também nas obras de 

António Oliveira e Fernando Bouza Alvárez, a figura João Salgado de Araújo emerge 

apenas na década de 30 de seiscentos, entre a facção dos descontentes com a actuação 

dos secretários Miguel de Vasconcelos e Diogo Soares, na qual se encontravam Cid de 

Almeida ou o Conde de Linhares, actuando Salgado de Araújo como um dos seus 

agentes, às ordens dos quais escreveu as acusações que levariam mais tarde à visita 

contra Diogo Soares. O objecto de estudo dos seus autores acaba por incidir 
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recorrentemente na obra e na acção de Salgado de Araújo, sem nunca se percepcionar o 

homem por detrás da mesma, apesar de lhe serem dedicados pequenos excertos 

biográficos, pouco elucidativos e por vezes com informação incorrecta. Mais 

recentemente, Jean-Frédéric Schaub, ao analisar a sua obra política, principalmente o 

seu discurso interventivo no debate relativamente à questão das Juntas, ensaia uma 

biografia mais completa do abade de Pêra, na qual procura ligar a sua produção literária 

e o seu papel nos acontecimentos que antecederam a Restauração, aos diferentes grupos 

com que se foi relacionando desde finais dos anos 20 e ao longo dos anos 30 do século 

XVII, e apesar de mencionar uma passagem anterior por Angola, esta etapa da vida de 

um dos mais aclamados tratadistas e genealógicos do seu tempo encontra-se ainda hoje 

praticamente na obscuridade. As referências à sua figura durante este período são 

pontuais, surgindo em colectâneas de fontes como as de António Brásio, ou em estudos 

específicos como os de Alberto Parreira, Ramada Curto ou Ralph Delgado, 

relativamente à realidade angolana de inícios do século XVII, e à produção cultural e 

documental dos agentes deste reino, sob forma de informações, avisos, arbítrios ou 

memoriais, enviados para as instituições da monarquia. Outro facto digno de reparo, nas 

obras que ensaiam o seu esboço biográfico, é a total ausência da sua parentela ao longo 

do seu trajecto pessoal. Inspiradas nos principais dicionários de referência biográfica, 

caso de clássicos como Barbosa Machado ou Francisco Inocêncio da Silva, as parcas 

referências que estas obras fornecem limitam-se aos seus pais, por vezes nem isso, 

levando a que a vertente familiar de Salgado de Araújo seja totalmente descartada 

quando se analisa a sua obra e o seu percurso. Estes clássicos possuem igualmente a 

agravante de alguns dos factos apurados pelos seus autores estarem factualmente 

errados, induzindo os historiadores contemporâneos que neles se inspiram para traçarem 

o perfil do clérigo, a repetirem o mesmo erro. Um dos estudos que mais espaço dedica à 

biografia de João Salgado de Araújo, de João Palma-Ferreira, é vítima destes mesmos 

erros, e órfão de qualquer referência familiar. 

Uma simples sistematização de todas as informações dispersas e dados já 

conhecidos, relativos à vida de João Salgado de Araújo, apresentar-se-ia como um 

estudo monótono, e o seu contributo seria pouco significativo, não só para o estudo da 

sua figura, como para a interpretação da sua obra. Para um autor cuja obra e acção 

política têm sido objecto duma extensa análise no panorama historiográfico nacional, a 

ausência de qualquer indicativo relativamente à sua experiência prévia, impede o 
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apuramento das suas reais intenções, e do propósito dos seus escritos, agravado por se 

tratar individuo cuja obra é tão diversificada e por vezes, contraditória. Estas lacunas 

referentes à sua experiência dificultam a explicação para o surgimento, em meados da 

década de vinte, de panfletos assinados com o seu nome, que continham vários juízos e 

arbítrios relativamente aos problemas que assolavam a monarquia ibérica. O surgimento 

de figuras como Salgado de Araújo, que vindos de origens relativamente humildes, 

buscaram a sua fortuna em contextos coloniais, e se sentiam agora autorizados a 

comunicar os seus juízos directamente à coroa afigura-se como um dado novo, produto 

da proliferação de práticas de representação literárias de finais do século XVI, que 

caracterizaram a cultura arbitrista em Portugal durante a primeira metade do século 

XVII. Pese a centralidade da figura do abade de Pêra, e das extensas informações 

pessoais da sua pessoa contidas neste estudo, não se trata a seguinte síntese da sua 

biografia. O que se pretende é lançar um novo olhar e abrir novas perspectivas, usando 

o abade de Pêra como um caso de estudo, sobre os muitos actores do Portugal 

seiscentista, que no advento da União Ibérica, da ausência do rei e da consequente 

concentração dos poderes reguladores e distribuidores de mercês em Madrid, se viram 

forçados a buscar outras formas de obtenção de prestígio e rendimentos, através de 

serviços prestados no império, ou de representações literárias sob forma de arbítrios e 

juízos. A passagem deste clérigo por Angola adquire uma dimensão fundamental, não 

só na sua formação e na preparação para este tipo de representação política, como 

também nas relações e negócios que desenvolve com os vários grupos que possuíam 

interesses nesta parte do império, e consequentemente o trariam de volta ao reino. É na 

análise das suas relações e produção literária desta etapa da sua vida que a seguinte 

dissertação irá incidir. 

Numa primeira parte, são sintetizados os dados biográficos de João Salgado de 

Araújo, entre fontes históricas e obras da historiografia mais recente, de forma a apurar 

os principais factos da sua vida, e discernire-los dos erros recorrentemente encontrados 

em várias das suas biografias, de forma a afastar de vez o espectro desta repetição. É 

igualmente ensaiada a árvore genealógica da sua família, com base no cruzamento do 

trabalho de vários genealógicos, portugueses e espanhóis, com diversas fontes assinadas 

por si e pelos seus parentes, devolvendo ao abade de Pêra a dimensão familiar que tanto 

impacto teve no rumo da sua vida, e na orientação dos seus negócios. Este chegaria a 

Angola para ocupar o cargo de arcediago de Sé de Luanda em 1610, 17 anos antes da 
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publicação da sua Ley Régia de Portugal, e consequente notoriedade. Na sequência 

desta nomeação é analisada, na segunda parte da obra, a principal bibliografia referente 

não só à história dos reinos do Congo e Angola nos séculos XVI e XVII, mas à 

implementação da religião cristã no território. Esta síntese bibliográfica, incidindo 

principalmente em autores estrangeiros, conotados e identificados com correntes mais 

africanistas, pretende oferecer uma visão que procure contrariar as obras que vêm a 

conquista e edificação do reino de Angola como um acto unilateral da parte dos 

portugueses, no qual os africanos não passam de agentes passivos, algo que se não se 

verifica ao tratar este caso de estudo. Nesta parte são ainda analisados os principais 

negócios deste território, nomeadamente o tráfico de escravos, e os interesses de 

particulares sediados em Lisboa e Madrid com negócios nesta região. Numa terceira 

parte, são aprofundadas as motivações de Salgado de Araújo ao prover o cargo de 

arcediago, e o propósito da sua nomeação. São igualmente exploradas as origens da 

cultura arbitrista em Portugal e Espanha, tal como os principais benefícios deste tipo de 

práticas de representação literária, e o impacto que a experiência africana obteve em 

Salgado de Araújo, através da análise de um dos seus arbítrios, e de um dos seus 

opositores. A quarta parte desta obra trata das ligações familiares de Salgado de Araújo 

aos principais centros de distribuição de mercês do reino, através do estudo da figura do 

seu tio, frei Manuel Baptista Soares Pereira, das suas ligações à Igreja colonial e 

peninsular, e da identificação de uma estratégia familiar que visava não só retirar 

rendimentos monetários deste território, mas igualmente engrandecer o nome da sua 

família. 

Através da análise dos vários elementos enunciados, pretende a seguinte 

dissertação focar-se não só na figura de João Salgado de Araújo, mas também sua 

parentela, procurando expor a rede montada por esta família, e os processos de ascensão 

e captação de mercês destes agentes, assim como as suas práticas de representação junto 

das instituições do reino. Dada a extensão do universo de análise, e do carácter limitado 

desta obra, o âmbito cronológico abrangido foi na sua maior parte, restringido às duas 

primeiras décadas do século XVII, incluindo a produção literária do arcediago de 

Luanda e futuro abade de Pêra. São desta forma excluídos os seus principais tratados, tal 

como a sua actuação em vésperas da Restauração, temas que contam já com uma longa 

lista de estudos, para os quais este trabalho procurará contribuir, ao oferecer uma nova 

visão sobre a vida, relações e motivações de Salgado de Araújo, baseado nos dados 
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recolhidos da sua vida, formação e família, antes de este assumir maior preponderância 

na conjuntura política que antecedeu a Restauração, e de publicar a sua Ley Régia. Pelo 

menos é o que se pretende. A verdadeira extensão da rede clientelar dos seus familiares 

é outro dos temas a aprofundar, uma vez que se limita neste estudo, à identificação de 

algumas das suas principais figuras e dos cargos e instituições que proviam, talvez com 

recurso ao método prosopográfico, à imagem dos estudos realizados por Mafalda Soares 

da Cunha para a casa dos Bragança, ou por Jorge Miguel Pedreira para os negociantes 

da era de Pombal. Que a seguinte síntese contribua para levantar mais questões e novas 

perspectivas sobre os temas, negócios e figuras presentes. 
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Capítulo 1 – Ensaio biográfico de João Salgado de Araújo 

A figura de João Luís Salgado de Araújo
1
 tem sido alvo das mais variadas 

considerações ao longo dos séculos, quer pelos seus pares, quer pelas diferentes 

correntes da historiografia portuguesa. Clérigo, jurista, arbitrista, patriota da 

restauração, oportunista, genealogista, mercenário, político, ilustre letrado, o seu 

trajecto pessoal é caracterizado por acções, ligações e posições contrárias, muitas vezes 

extremas. A ausência de uma linha de pensamento comum ao longo das décadas nos 

seus escritos torna difícil, e muitas vezes confusa, a tarefa de analisar as motivações e 

propósitos dos seus juízos e publicações. Autor de várias obras, tal como de importantes 

tratados (sendo a Ley Régia de Portugal. Parte Primera a sua obra mais marcante
2
), o 

seu nome emerge com maior preponderância no teatro político dos últimos anos da 

década de 20 e durante a década de 30 até ao advento da Restauração, onde foi uma das 

faces da oposição à dupla Diogo Soares-Miguel de Vasconcelos, materializado num 

largo conjunto de acusações contra os mesmos, motivados pela facção de Cid de 

Almeida e do Conde de Linhares, D. Miguel de Noronha
3
. Contudo, o seu percurso tem 

um início, muito anterior a esta conjuntura, devendo o mesmo a sua saída do anonimato 

a um poderoso vínculo, capaz de mover e influenciar um numeroso conjunto de 

interesses, nomeadamente políticos e comerciais: o da sua família. 

1.1. Principais aspectos biográficos e bibliográficos de Salgado de Araújo 

Pouco se sabe da vida de João Salgado de Araújo antes da sua chegada a Luanda 

em 1610, data do primeiro documento real conhecido a noticiar a sua existência. As 

suas próprias obras impressas são parcas na sua apresentação biográfica, espaço 

geralmente reservado na capa das mesmas. Dada a ausência de várias fontes primárias 

que possibilitariam traçar facilmente as suas origens familiares (processos de 

habilitação, registos paroquiais), será necessário uma abordagem diferente, através do 

cruzamento de documentos oficiais, fontes secundárias, colectâneas e genealogias de 

diferentes autores, processo que se revelou complicado, e igualmente traiçoeiro, sendo 

não raras as incoerências que o cruzamento de informação expunha. Começando pela 

sua própria obra, Salgado de Araújo apresenta-se na primeira página do seu tratado Ley 

Régia de Portugal como «Abad de San Lourenço de Souro Pires, electo de San Miguel 

                                                           
1
 GAYO, Felgueiras, Nobiliário de Famílias de Portugal, Tomo IV, Braga, 1938 p. 9.  

2
 Publicada em Madrid em 1627 

3
 BOUZA ÁLVAREZ, Fernando, Portugal no Tempo dos Filipes. Política, cultura, representações (1580-

1668), Edições Cosmo, Lisboa, 2000 p. 233 
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de Pera, Protonotario Apostolico, y comissário del Santo Oficio, natural de la vila de 

Monçon, Arcebispado de Braga»
4
. A obra, datada de 1627 confirmava-o como abade da 

Igreja de São Lourenço de Souro Pires e já dá conta da sua eleição para Igreja de S. 

Miguel de Pêra, decretada apenas meses antes
5
. Na sua obra Marte Portuguez contra 

emulaciones castellanas; o justificaciones de las armas del Rey de Portugal contra 

Castilla (1642) repete a apresentação, afirmando-se já plenamente como abade de São 

Miguel de Pêra
6
.  

Através da apresentação nas suas obras, pouco nos é facultado sobre João 

Salgado de Araújo, excepção feita à sua naturalidade (Monção) e Igrejas onde serviu 

como abade (Souro Pires e Pêra), sendo por isso necessário recorrer à consulta das 

principais obras de referências biobibliográficas portuguesas. António Caetano de 

Sousa, no tomo I da sua História da Casa Real Portugueza, datada de 1730, descreve-o 

como «Doutor pela Universidade de Coimbra, Prothonotario Apostólico, Comissário do 

Santo Oficio, Conservador da Religião de Malta, Abade de Villanova de Foz Coa, que 

tinha trocado pela de S. Miguel de Pêra, no bispado de Viseu, e já tinha tido a abbadia 

de S. Lourenço de Souro Pires
7
». Barbosa Machado tem praticamente o mesmo discurso 

na sua Bibliotheca Lusitana, acrescentando «Doutor em direito Pontificio pela 

Universidade de Coimbra
8
» à sua educação. A sua descrição apresenta no entanto duas 

falhas relativamente ao seu historial: a primeira, talvez por mero lapso, aponta-o como 

abade da Igreja de S. Martinho de Pêra (ao invés de S. Miguel), a segunda, mais grave, 

confunde as datas da mesma, atribuindo a sua transição para esta última em 1644, 

quando a mesma foi confirmada por carta régia a 12 de Janeiro de 1627
9
. Destaca ainda 

o seu interesse pelo «estudo da História e Genealogia» tal como o seu empenho em 

«narrar os gloriosos sucessos que as armas portuguezas alcançaraõ no feliz tempo em 

que foy exaltado ao trono o sereníssimo Rey D. João o IV e defender a justiça desta 

                                                           
4
 ARAÚJO, João Salgado de, Ley Régia de Portugal. Parte Primera. Madrid: Juan Delgado, 1627 

5
 ANTT, Chancelaria Filipe III, Privilégios, lv. 1, f. 175 

6
 ARAÚJO, João Salgado de, Marte Portuguez contra emulaciones castellanas; o justificaciones de las 

armas del Rey de Portugal contra Castilla. Lisboa: Imprensa de Lourenço de Amberes, 1642 
7
 SOUSA, António Macedo de, Historia genealógica da Casa Real Portugueza, desde a sua origem até ao 

presente, com as famílias ilustres, que procedem dos Reys, e dos Serenissimos Duques de Bragança, 
Tomo I. Lisboa: Joseph Antonio da Sylva, 1735 p. LXXXVII 
8
 MACHADO, Barbosa, Bibliotheca Lusitana historica, critica e cronologica na qual se comprehende a 

noticia dos Authores Portuguezes, e das Obras, que compuserão desde o tempo da promulgação da Ley 
da Graça até o tempo prezente. Vol. II, Lisboa: Officina de Ignacio Rodrigues 1747 p.746 
9
 ANTT, Chancelaria Filipe III, Privilégios, lv. 1, f. 175 
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cauza contra a ambição castelhana
10

». Inocêncio Francisco da Silva, no 3º tomo do seu 

dicionário bibliographico portuguez (1859) aparenta apropriar-se das palavras de 

Barbosa Machado, repetindo o seu erro relativamente à Igreja de S. Martinho de Pêra, 

descrevendo-o ainda como «Doutor em canones» e citando Francisco Manuel de Melo, 

que o qualifica de «zelosíssimo portuguez, e douto escriptor
11

». Manuel de Faria e 

Sousa apelida-o de «Persona conocida, y de muchas letras
12

», João Baptista de Castro 

de «letrado, e diligente, averiguador das famílias nobres de Galiza, e algumas de 

Portugal
13

» e José Soares da Sylva de «pessoa de muita autoridade, e crédito, e grande 

erudição
14

».  

Pese várias considerações ao trajecto e virtudes de João Salgado de Araújo por 

vários autores, as informações acabam sendo escassas, e muitas vezes repetitivas, 

apresentando os mesmos dados e factos, pouco acrescentando as descrições mais 

recentes às anteriores, sendo por isso mais valiosa a descrição que nos é facultada por 

frei Francisco Brandão, um monge de Alcobaça, contemporâneo de Salgado de Araújo, 

e encarregado de continuar a publicação da Monarchia Lusytana, obra de Bernardo de 

Brito e António Brandão. Na quinta parte da mesma, Francisco Brandão tece no prólogo 

várias considerações e reparos aos vários capítulos da obra, sendo uma referente ao 

capítulo 55, onde afirma que a «antiga Vila de Nomão havia sido a antiga Numancia», 

utilizando como prova o discurso presente na obra intitulada Tratado das Guerras da 

Beira
15

 (fol. 109, v.), publicada em 1644, que atribui ao «Doutor João Salgado de 

Araújo, Abbade que foi de Pera, e hoje é de Villanova de Foz coa
16

». Sendo a data de 

óbito de Salgado de Araújo desconhecida, e a sua última publicação, Successos 

Militares das armas portuguesas em suas fronteiras depois da sua Real aclamação 

contra Castella (…), em 1644, o seu paradeiro é incerto após a sua transferência para a 

Igreja de Vila Nova de Foz Côa, contudo esta quinta parte da obra Monarchia Lusytana 

                                                           
10

 MACHADO, Barbosa, Op. Cit. Vol. II, Lisboa, 1747 p.747 
11

 SILVA, Francisco Inocêncio da, Diccionario bibliographico portuguez. Estudos de Francisco da Silva 
aplicáveis a Portugal e ao Brasil, tomo terceiro. Lisboa: Imprensa Nacional 1859, p. 32-33 
12

 SOUSA, Manuel de Faria e, Asia Portuguesa, Vol. I. Lisboa: Oficina de Henrique Valente de Oliveira, 
1666 Manuscritos de lo tocante al reino - 34 
13

 CASTRO, João Bautista de, Mappa de Portugal Antigo, e Moderno, tomo segundo parte III e IV. Lisboa: 
Oficina Patriarcal de Francisco Luiz Ameno 1763 p. 335 
14

 SYLVA, Joseph Soares da, Memorias para a Historia de Portugal, que comprehendem o governo del 
Rey D. Joaõ o I, tomo I. Lisboa: Joseph Antonio da Sylva, 1730 livro LXXVIII. 
15

 Esta obra não aparece mencionada na Bibliotheca Lusitana de Barbosa Machado, nem foi possível 
localizá-la, sendo o seu paradeiro desconhecido. 
16

 BRANDÃO, Frei Francisco, Quinta Parte da Monarchia Lusytana: Que contem a história dos primeiros 
23 annos delrey D. Dinis. Lisboa: Oficina Pedro Craesbeeck, 1650, xvi (prólogo) 
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publicada em 1650, a acreditar nas palavras de frei Francisco Brandão, apresenta-se 

como uma raríssima referência dum contemporâneo a João Salgado de Araújo ainda 

vivo. Facto que é corroborado por Rodrigo Mendéz Silva na sua Poblacion general de 

España (1675)
17

 e por Ángel Marcos de Dios, no seu Inventário de los Brancarenses en 

la Universidad de Salamanca durante la Monarquía Dual, publicada em 1977, onde 

afirma que «o primeiro assente de Vila Nova de Fozcoa em que figura a sua assinatura, 

é de Julho de 1647 e o último é de 20 de Setembro de 1652
18

». Data portanto, em que 

ainda se encontrava vivo. Ángel Marcos de Dios remete estas informações para a obra 

de João Palma-Ferreira
19

, que por sua vez afirma ter baseado esta biografia em dados 

facultados por Inocêncio, João Franco Barreto, Francisco Manuel de Melo e 

principalmente Diogo Barbosa Machado, sendo apenas natural que tenha repetido o seu 

erro quanto à Igreja de São Martinho de Pêra, e da data do mesmo cargo (1627 e não 

1644 como descrito na Bibliotheca Lusitana, tal como do cargo de Foz Côa).  

A última referência encontrada relativamente a João Salgado de Araújo ainda 

vivo, é da autoria do príncipe D. Teodósio, a 10 de Março de 1653, dirigindo-se à junta 

das décimas de Lamego, procurando esclarecimentos para um suposto afastamento do 

abade da igreja
20

. Face aos dados por si apresentados, tal como à referência de frei 

Francisco Brandão, é possível estender o “prazo de vida” de Salgado de Araújo para 

uma data nunca anterior a 1653, tendo-se mantido o mesmo ainda como abade na igreja 

de Vila Nova de Foz Côa até um suposto afastamento, perdendo-se aqui o rasto de João 

Salgado de Araújo. A falta de referências quanto aos abades desta igreja devem-se, 

segundo Manuel Gonçalves da Costa, ao facto de os serviços paroquiais serem 

administrados quase na sua totalidade pelos curas. O seu sucessor em Vila Nova de Foz 

Côa só seria nomeado em 1664
21

. 

                                                           
17

 Rodrigo Mendéz Silva afirma ter em sua posse «relaciones manuscritas del Doctor Juan Salgado de 
Araujo», estando entre elas uma notícia referente à villa de Vigo, à qual aportou uma baleia e rebentou 
500 dobras de mar, datada de 1649. Madrid: Roque Rico de Miranda f. 180v., 181 
18

 DIOS, Ángel Marcos de, «Inventario de los Bracarenses en la Universidad de Salamanca durante la 
Monarquía Dual». O Distrito de Braga, Vol. II, 2ª Série (VI), 1977 p. 104 
19

 PALMA-FERREIRA, João, «O biógrafo de Luís de Camões, Pedro de Mariz, como autor da Crónica de El 
Rei D. Sebastião?», Arquivos do Centro Cultural Português, VII, Fundação Calouste Gulbenkian, Paris, 
1974 p. 473. Palma Ferreira afirma ainda que João Salgado de Araújo foi «doutor em direito pontifício 
pela Universidade de Coimbra, cujos registos de matrículas poderão, talvez, adiantar algumas escassas 
datas. 
20

 ANTT, Cabido de Lamego, 80 f. 102 
21

 COSTA, Manuel Gonçalves da, História do bispado e cidade de Lamego, vol. III, Lamego, Of. Gráf. 
Barbosa e Xavier, 1982 pp. 166-7 
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Igualmente relevante nas informações de Ángel Marcos de Dios é a sua 

compilação de portugueses provenientes do arcebispado de Braga que estudaram na 

Universidade de Salamanca entre 1580 e 1640
22

, através da consulta dos fundos do 

Arquivo da Universidade de Salamanca Libros de Matrículas, de Bachilleramientos e 

de Claustro, encontrando-se entre os estudantes, João Salgado de Araújo, matriculado 

na faculdade de Cânones, no seu 2º ano, em 3-1-1607
23

. Salamanca afigurava-se como 

um dos principais pólos universitários europeus, atraindo vários estudantes portugueses 

em detrimento de Coimbra, apesar do enorme investimento de D. João III. Não 

obstante, existiam vários estudantes a repartir os seus estudos por ambas as faculdades, 

e os bracarenses em Salamanca frequentavam «principalmente as faculdades de 

Cânones e Leis, juntamente com um ano de Gramática»
24

, acabando muitos destes 

estudantes, «simples clérigos e até leigos» a ascender ao presbiterado e a enveredar pela 

vida religiosa
25

, contando-se entre os mesmos João Salgado de Araújo, facto ignorado 

em todas as obras de biógrafos de referência. Esta matrícula é aliás “confirmada” pelo 

cardeal Francisco de la Calle, na carta apresentada aos contadores Melchor Galos e 

Jacinto Martínez Sarmiento sobre as contas da fábrica da sua catedral entre os anos 

1624-1633, no ponto 44, onde contabiliza «Más çien ducados que pagó al doctor Juan 

Salgado, de Salamanca, que el cavildo le mandó dar para ayuda de costa de la 

ympressión que hiço a fabor del patronato del sancto Apóstol» e ainda «Más çien reales 

que el cavildo mandó dar al correo que dicho doctor Salgado ymbió con la muestra de 

dicha ympressión y más papeles
26

». A obra referida “em favor do Santo Apóstolo” de 

Salgado de Araújo trata-se muito provavelmente do Memorial, Informacion, y defension 

apologético del Patronato de España por el Apostol. S. Tiago
27

, publicada sem licença 

em Salamanca, aquando do debate em torno do patronato de santa Teresa e Santiago, 

                                                           
22

 Excluindo os cursos de 1580-81, 1589-90, 1591-92, 1593-94, 1600-01, 1602-03, 1603-04 e 1609-10 Op. 
Cit. p. 6 
23

 DIOS, Ángel Marcos de, Op. Cit. p. 102 
24

 Ibidem. p. 4 
25

 Para um estudo mais aprofundado sobre este assunto consultar MARQUES, José, «A Universidade de 
Salamanca e o Norte de Portugal nos séculos XV-XVII» Península. Revista de Estudos Ibéricos, nº 0, 2003 
pp. 87-105 
26

 Documento datado de 1633, transcrito e apresentado no estudo de Carlos Santos Fernández (nº 33) 
«Documentos para la História del Libro en Galicia: Generadores, intermediários y consumidores 
compostelanos (1600-1633)». Cuadernos de Estudios Gallegos, LV nº 121, 2008 pp. 263-323 
27

 Sobre o tratado consultar SANTOS FERNÁNDEZ, «Génesis de un impreso salmantino del siglo XVII en 
defensa del Patronato de Santiago. La Defensión apologética de Juan Salgado de Araújo». 
Compostellanum. Sección de ciencias eclesiásticas y estúdios jacobeos, XLVIII, 1-4, 2003 pp. 615-672 
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em 1629, após ser rejeitada licença pelo arcebispo de Lisboa e em Compostela
28

, 

recebendo assim o referido doutor João Salgado de Salamanca cem ducados e cem reais. 

A juntar aos dados facultados por estes ilustres autores, juntam-se-lhes Luís Reis 

Torgal, no 2º volume da sua obra Ideologia política e teoria do Estado na Restauração, 

onde faz uma pequena apresentação de João Salgado de Araújo (servindo-se 

principalmente da descrição de Barbosa Machado, repetindo por isso uma vez mais, o 

erro quanto ao seu cargo de abade na Igreja de S. Martinho de Pêra, ao invés de S. 

Miguel). Apesar da curta descrição, Luís Reis Torgal menciona Nuno Sotelo Salgado, 

«fidalgo da casa real» como o Pai de João Salgado de Araújo
29

, descrição já utilizada 

por João Palma-Ferreira
30

. Igual referência surge no 1º volume do Dicionário de 

História da Igreja em Portugal (1980), dirigido por António Alberto Banha de 

Andrade, confirmando Nuno Sotelo Salgado como pai (igualmente «fidalgo da casa 

Real»), e acrescentando Guiomar Soares Pereira como sua mãe
31

. É compreensível o 

carácter curto das descrições destinadas à biografia de João Salgado de Araújo das obras 

referidas, uma vez que o propósito das mesmas, aliada à sua extensão não permitiriam 

uma elaborada e aprofundada biografia da sua pessoa, ou da sua família. Não se percebe 

contudo, a ausência de qualquer referência que confirme o parentesco em questão. As 

obras de Martim de Albuquerque
32

, Hipólito Raposo
33

, Eduardo Brazão
34

, invocadas 

juntamente com a já referida Bibliotheca Lusitana de Barbosa Machado, na obra 

Dicionário de História da Igreja em Portugal para a entrada de João Salgado de Araújo, 

não mencionam nem confirmam em lado algum as suas ligações de parentesco. Mais 

recentemente, Jean-Frédéric Schaub ensaiou uma biografia um pouco mais extensa do 

abade de Pêra na sua obra Le Portugal au temps du comte-duc d’Olivares (1621-1640): 

Le conflit de jurisdictions comme exercice de la Politique, com especial ênfase no seu 

enquadramento na trama política da década de 30, mencionando também, ainda que de 
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 ROWE, Erin Kathleen, Spain and Nation: Santiago, Teresa of Avilla and Plural Identities in Early 
Modern Spain, Pennsylvania State University, 2011 pp. 143-144. 
29

 TORGAL, Luís Reis, Ideologia política e teoria do Estado na Restauração Vol. II, Coimbra, Biblioteca 
Geral da Universidade, 1982 pp. 260-261 
30

 DIOS, Ángel Marcos de, Op. Cit. p. 103 
31

 ANDRADE, António Alberto Banha de (Dir.), Dicionário de História da Igreja em Portugal, vol I, Lisboa, 
Resistência, 1980 – ver Araújo, João Salgado. 
32

 Jean Bodin na Península Ibérica, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1978 
33

 Dona Luísa de Gusmão, Duquesa e Rainha, 1613-1666, Lisboa, Emprensa Nacional de Publicidade, 
1947 
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 A missão a Roma do Bispo de Lamego, Coimbra, Coimbra Editora, 1947 
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forma breve, uma passagem por Angola
35

. Esta obra, embora mais recente que as 

anteriores, não faz qualquer referência ao parentesco de João Salgado de Araújo. Mais 

dados quanto aos seus familiares disponibiliza-nos Carlos Santos Fernández ao estudar 

a imprensa galega, apontando António Sotelo de Montaos e João Sotelo de Figueroa 

Prego como seus sobrinhos
36

. 

1.2. Apuramento do parentesco de João Salgado de Araújo: Os Soutelo, 

Salgado e Araújo 

Apesar dos vários dados recolhidos quanto à sua biografia nas obras analisadas, 

as curtas e praticamente inexistentes referências familiares, aliadas à já mencionada 

falta de registos notariais, exigem um recurso às principais genealogias conhecidas, de 

forma a preencher este vazio na informação. Estas revelam-se muitas vezes, como já 

referido, erradas, incoerentes e a comparação de diferentes genealogias de vários 

autores acaba por expor algumas falhas cronológicas, pelo que a informação recolhida 

através das mesmas terá de ter este facto em consideração. Serão utilizadas o Nobiliário 

de Famílias de Portugal (1938-41) de Felgueiras Gayo e a obra Pedatura Lusitana 

(1667) de Cristóvão Alão de Morais, sendo estas as grandes genealogias de referência, 

que abrangem a grande maioria das famílias ilustres de Portugal; o Nobiliario, armas, y 

triunfos de Galicia, hechos heroicos de sus hijos, y elegios de su nobleza y de la mayor 

de España, y Europa (1677) de Frei Filipe de la Gandara (dadas as ligações a Monção e 

dos Araújo à Galiza), assim como outras genealogias onde são feitas menções ao abade 

de Pêra como o Libro segundo de las geneaologias del Nuevo Reyno de Granada 

(1676) de Juan Flórez de Ocariz. 

O Tomo IV do Nobiliário de Famílias de Portugal de Felgueiras é dedicado 

inteiramente aos Araújo. Na introdução, Felgueiras Gayo serve-se dos escritos de João 

Luís Salgado de Araújo «Protonotário Apostólico, abade de Pera» que afirma ter tido 

em seu poder, muito provavelmente o manuscrito do Nobiliario das Casas Nobres da 

Galiza, cujo paradeiro se desconhece, que faz menção Barbosa Machado
37

 e o Marquês 

de Montebelo, senhor dos Solares de Castro e Vasconcelos na obra Nobiliario del 

Conde de Barcelos D. Pedro traduzido e com novas notas de Manuel de Faria e 
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Sousa
38

. Jerónimo de Mascarenhas faz menção a um manuscrito de Gregorio de 

Lobariñas intitulado Antigüedades de Galicia, su lengua, reyes y fundación, que se 

encontrava na posse de João Salgado de Araújo, incapaz de o “devolver” após a 

restauração de 1640: «lo imbió al Dr. Araújo que vivia en Monçón y tenía una prebenda 

allá dentro de Portugal y era tío del señor abbat que es oy de San Jorge que se llama 

Sotello
39

». Ambrosio de Morales também menciona no tomo IX da sua Las 

antiguidades de las ciudades de España que «Juan Salgado de Araujo, Rector en 

aquella Provincia, há compuesto una description de la antigua Galicia, segun Don 

Nicolas Antonio, pero ignoramos su paradero
40

», enquanto João Palma-Ferreira dá 

conta da existência de um manuscrito «ainda que dos Salgados (creio que inédito) que 

permitir-nos-ia adiantar alguns pormenores curiosos sobre a família deste hoje ignorado 

historiador, genealogista e político do século XVII
41

». Seja qual for a obra em questão, 

Felgueiras Gayo afirma ter-se baseado numa obra de um dos genealogistas mais 

célebres e elogiados do seu tempo, utilizando essa mesma informação para tratar a 

origem dos Araújos, na qual se incluía João Salgado de Araújo. Segundo o mesmo (e 

aparentemente também José Freire Monterroyo
42

) a origem dos Araújos remonta a João 

Tirante «cavaleiro Francês», pai de João Joannes e avô de Rodrigo Annes de Araújo, 

que assumira o nome de sua mãe. Felgueiras Gayo refere que «não obstante a sua 

authoridade [de Salgado de Araújo]», acredita que este está equivocado, uma vez que 

diz que «João Joannes foi contemporâneo e militara nas campanhas de El Rey Afonso 

7º de Castela contra D. Afonso Henriques de Portugal, aquelle Principe Reynou athe o 

anno de 1157 em que morreu João Joannes (…), e deste anno athe o de 1358 em que 

vivia Rodrigo Annes de Araújo vão 201 que não podia mediar entre pay e filho
43

». 

Propõe assim a via utilizada no Nobiliario de Turis por António Pires Bezerra, 

começando em Albazoar Ramires, filho da terceira mulher do rei D. Ramiro II de Leão, 
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 Na referida obra, nas notas do Marquês de Montebelo, este afirma que existe um testemunho que se 
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seguindo até à 14ª geração, onde surge finalmente o ramo dos Araújos em Paio Ruiz de 

Araújo. Seguem-se lhe Vasco Ruiz de Araújo, Pedro Annes de Araújo, Gonçalo Ruiz de 

Araújo, e finalmente Pedro Annes de Araújo, «Senhor da Casa de seu pai Pertegueiro 

Mor de Cellanova e vassalo de El Rey D. João I». Casou com Leonor Gonçalves 

Pedroso, nascendo desta união quatro filhos, Payo Ruiz de Araújo, varão que continuou 

a via “principal” da casa, Rodrigo Annes de Araújo, Ruy Gonçalves Soares de Pedroso 

e Brites Velho de Araújo, que casou com Álvaro Ruiz de Cadorniga (também conhecido 

por Álvaro Ruiz Mogueimes), senhor do «Couto e Jurisdições de Mogueimas, Gonxeje, 

Gozende e outro»
44

. Felgueiras Gayo seguiu este casamento, do qual nasceram quatro 

filhos, sendo o alvo da nossa atenção Nuno Álvares de Araújo Cadorniga, pelo seu 

casamento com «D. Izabel ou Leonor Ruiz Soutello, filha de Nuno Soutello de Rivera, 

Alferes Mor de Jozem e senhor de Villarinho, que sucedeo a seu pai nos Coutos de 

Campello
45

», tendo vindo Nuno Álvares de Araújo «para Ponte de Lima onde foi alguns 

tempos alcaide-mor por Mercê do Rei D. Afonso V em consideração do que havia 

perdido na Galiza». Nascendo desta união Nuno Soutello de Araújo (avô de Nuno 

Soutelo Salgado, e bisavô de João Salgado de Araújo), seria o seu casamento com D. 

Brites Salgado de Sabujedo, segundo Felgueiras Gayo, a inaugurar o “ramo” dos 

Salgados de Araújo
46

. 

A via dos Salgado de Araújo da qual descende directamente João Salgado de 

Araújo no Nobiliário de Felgueiras Gayo não é contudo consensual com a defendida por 

Cristóvão Alão de Morais na sua Pedatura Lusitana. Este, na introdução referente aos 

Araújos, afirma «seguir o que dela [família dos Araujo] deixou escrito o Dr. João 

Salgado de Araújo Abade de Pera
47

», não seguindo o casamento de Brites Velho de 

Araújo com Álvaro Ruiz Cadorniga como Felgueiras Gayo, mas o do varão Payo Ruiz 

de Araújo com D. Leonor Pereira de Barbudo. Desta união nasceu Fernão Velho 

Araújo, que por sua vez, foi pai de Tristão de Araújo e Azevedo, casando este com 

Isabel Coelho, e tendo sete filhos, entre os quais Isabel Fernandez Araújo, que viria a 

ser mãe de Nuno Soutelo Salgado e avó de João Salgado de Araújo
48

, por casamento 

com Diogo Soutelo de Araújo, «Alcaide-mor de Sande e Salva Terra, filho de Nuno 
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Soutello de Araújo e D. Brites Salgado Sabujedo»
49

. As informações cruzadas entram 

em conflito pelo facto de Isabel Fernandez Araújo ser descrita por Cristóvão de Morais 

como filha de Tristão Araújo e Azevedo, e neta de Fernão Velho Araújo, enquanto 

Felgueiras Gayo afirma no ramo 269 dos Araújos
50

 que a mesma é filha (e não neta) de 

Fernão Velho Araújo, enquanto no ramo 13 (referente aos Alcaides de Sande) se 

contradiz, afirmando que a mesma é filha de Tristão de Araújo, mas bisneta do dito 

Fernão Velho Araújo
51

. 

Face ao desacordo dos dois autores relativamente às linhagens e origens dos 

Sotelos (ou Soutelos) e Araújos, tal contradição será esclarecida através da análise da 

outra via à qual o abade deve o seu nome, neste caso a dos Salgados, originários da 

Galiza, recorrendo para isso ao Nobiliario, armas, y triunfos de Galicia, hechos 

heroicos de sus hijos, y elegios de su nobleza y de la mayor de España, y Europa (1677) 

de Frei Filipe de la Gandara. No capítulo II do livro IV da mesma obra, intitulada «De 

la ilustre família de los Salgados de la Galicia», de la Gandara afirma que descendem 

directamente dos Rivera, quando Dona Nuñez Rivera, filha de Lopo López Rivera, 

casou com Pedro Salgado «señor en tierra de Limia, de Sabuzedo de Limia e de otros 

Cotos», nascendo deste casamento Lope Salgado de Rivera
52

. Lope Salgado de Rivera 

viria a casar com Maria Mendéz e a ter três filhos, um deles, Pedro Lopéz Salgado de 

Rivera, «señor de Sandin», casou com Sancha González Sotelo, «Señora de Jocim». Os 

dois filhos deste casamento viriam a herdar cada um os senhorios de seus pais, ficando 

Rodrigo Salgado com o senhorio de Sandim e Nuno Salgado Sotelo com o senhorio de 

Jocim, «de quien deciende muy dilatada sucession que llevan el apellido de Salgado i 

Sotelo». Entre os seus filhos encontra-se «D. Leonor Salgado, que casò en Puente de 

Lima com Nuño Alvarez de Araujo, de quien vienen los Salgados de Araújo, família de 

mucha estimación en Portugal, como lo dize el Doctor Juan Salgado de Araújo, Abad de 

Pera, en su Nobiliario de Galicia, i decendiente desta rama
53

». Uma vez mais, o autor, 

neste caso o padre Agostiniano frei Filipe de la Gandara, afirma ter-se baseado no 

Nobiliário que João Salgado de Araújo compôs, atribuindo a sua origem, juntamente 

com a dos Salgados de Araújo, ao casamento de Leonor Ruiz Salgado (Felgueiras Gayo 
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confunde com Beatriz) e Nuno Álvares de Araújo, validando a opinião de Felgueiras 

Gayo e contrariando a de Cristóvão de Morais, que a atribuía só mais tardiamente, ao 

casamento de Isabel de Araújo com o neto de Nuno Álvares de Araújo e Leonor Ruiz 

Salgado, Diogo Sotelo de Araújo. Esta tese é igualmente defendida por Juan Flórez de 

Ocariz, no seu Libro segundo de las Genealogias del nuevo Reyno de Granada (1676), 

referindo numa das suas árvores Rodrigo Salgado, senhor de Sandim, o tal irmão de 

Nuno Salgado Sotelo (que ficara com o Jocim), começando por descrever a família dos 

Salgados com base «en los papeles del Doctor Juan Salgado de Araújo, Abad de Pera, 

persona de gran crédito en todas letras, y muy sabidor de estas antiguedades
54

», sendo 

os Salgados «aparentados con los de Ribera, con los de Araújo, Soutelos». Quando 

descreve finalmente o irmão Nuno Salgado Sotelo, elogia a sua numerosa sucessão «que 

llevan el apellido de Salgado y Soutello», entre eles a referida «D. Leonor Salgado, que 

casó (…) com Nuno Alvarez de Araujo de quien vienen los Salgados de Araujo
55

». 

João Salgado de Araújo descende directamente deste casamento, do qual nasceu, 

como já referido, Nuno Soutelo de Araújo que casou com D. Brites Salgado de 

Sabujedo. Seguindo então a linhagem traçada por Felgueiras Gayo (confirmada por 

Ocariz e la Gandara), desta união nasceram três filhos, um deles, Diogo Soutelo de 

Araújo, que casou com a também já referida Isabel Fernandes de Araújo, sendo estes 

por sua vez pais de quatro filhos: Brites Velho (uma freira), Leonor Salgado (que não 

casou), Brites Isabel Salgado (mulher de Francisco Salgado de Sepulveda) e Nuno 

Soutelo de Araújo, referido também como Nuno Soutelo Salgado, «Alcaide-mor de 

Sande, senhor da caza dos coutos», pai de João Salgado de Araújo, bem como de outros 

três filhos, sendo Fernão Soutelo de Araújo o primogénito
56

. Cristóvão de Morais 

acrescenta que foi cavaleiro da Ordem de Cristo
57

. 

1.3. A via materna: Os Soares Pereira 

Após traçar as origens familiares paternas de João Salgado de Araújo, resta 

aplicar o mesmo procedimento às suas raízes maternas, contudo esta tarefa revela-se 

mais complicada que a anterior. Começando pelo mesmo Nobiliário de Felgueiras 

Gayo, cujo autor afirma ter consultado as genealogias de Salgado de Araújo, indica que 
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Nuno Soutelo Salgado casou com uma Guiomar Soares Freire «filha de Lopo de Lira 

Bernardes e sua mulher Germineza Pereira de Castro (…) outros dizem ser Guiomar 

Soares Freire filha de Simão Ribeiro Macedo e Isabel Alvares Soares» (que Gayo 

confessa não seguir)
58

. Com esta incógnita é perceptível que João Salgado de Araújo 

não se incluíra nas genealogias que traçou para as famílias da Galiza, visto ser 

impensável, para não dizer irreal, um dos genealogistas mais elogiados e aclamados do 

seu tempo não saber com exactidão o nome ou as origens da sua própria mãe. Cristóvão 

de Morais discorda quanto ao apelido de sua mãe, apelidando-a de Guiomar Soares 

Pereira, mas atribuindo-a a Simão de Macedo e Isabel Alvares Soares
59

. 

Uma vez mais apresenta-se uma situação conflituosa entre ambas as genealogias, 

atribuindo Felgueiras Gayo a ascendência de Guiomar Soares à família dos Liras e 

Bacellares, enquanto Cristóvão de Morais não faz mais qualquer referência à mulher de 

Nuno Soutelo Salgado, apesar de a atribuir aos ditos Simão de Macedo e Isabel Soares. 

Seguindo então as referências do Nobiliário das Famílias de Portugal, no tomo V, 

referente aos Bacellares, a única referência a uma Guiomar Soares existente é da mulher 

de Lopo Gomes de Lira Pereira, não se tratando certamente da mesma
60

, identificando-a 

Cristóvão de Morais como Guiomar Soares do Lago, filha de Payo Ruiz de Araújo
61

. Já 

no Tomo XVII, referente à família dos Liras, surge como filha de Lopo de Lira 

Bermudes e Germineza Pereira de Castro. Curiosamente, ainda no mesmo ramo 

familiar, volta a surgir a mesma Guiomar Soares, desta vez tendo como pai o já referido 

Lopo Gomes de Lira
62

, apesar de tal não ter sido devidamente notificado. É visível a 

confusão que Felgueiras Gayo faz relativamente à mãe de Salgado de Araújo, uma vez 

que atribui a paternidade de Guiomar Soares a três casais diferentes – Simão 

Macedo/Isabel Alvares
63

, Lopo Gomes de Lira Bermurdes/Germineza Pereira de 

Castro
64

 e Lopo Gomes de Lira/Guiomar Soares
65

 - em todas é identificada como sendo 

a mulher de Nuno Soutelo. A confusão é ainda mais evidente quando a coloca ao longo 

de duas gerações como irmã e tia de Cristóvão e Lopo Soares
66

. 
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Em virtude das disparidades e incoerências verificadas com Guiomar Soares, 

podemos afirmar sem receio que as informações disponibilizadas pelos genealogistas 

(relativamente à mãe de João Salgado de Araújo) se encontram erradas. Felizmente 

existem para este ramo da sua família fontes suficientes que possibilitem um ensaio de 

uma genealogia, ao contrário do que sucedera com a via paterna. Tais referências 

encontram-se entre as duas primeiras décadas do século XVII, quando João Salgado de 

Araújo se encontrava em Angola, a servir como arcediago. Numa informação do 

governador interino Bento Banha Cardoso ao rei, datada de 1611, este faz referência a 

um «tio bispo» de João Salgado de Araújo
67

, sendo o dito tio nada menos que o bispo 

do Congo frei Manuel Baptista Soares Pereira. O mesmo frei Manuel Baptista confirma 

este parentesco para com João Salgado de Araújo, num conjunto de informações 

enviado ao rei em 1619
68

. Tinha como irmãos os secretários Cristóvão Soares (Estado) e 

Lopo Soares (Reino e África)
69

, e no seu processo canónico, Diogo da Rocha de Paços, 

professor do hábito de Cristo, aponta Nuno Vaz Laço
70

 e Constança Soares como seus 

pais, de casamento nobre e nascidos em Monção
71

, parentesco igualmente confirmado 

pelo padre provincial da província dos Algarves, tal como o do seu irmão Cristóvão 

Soares
72

. De Cristóvão Soares sabe-se igualmente que tinha como sobrinho Filipe de 

Mesquita, que o substituiu no cargo
73

, e que casara com D. Catarina de Noronha, fidalga 

da casa de Pombal, irmã de D. João Pereira, prior de S. Nicolau de Lisboa, e filha de D. 

Mecia Noronha e D. Francisco Pereira
74

. Utilizando estes novos dados, podemos 

encarar novamente as genealogias analisadas, de forma a preencher os vazios existentes 

e a tentar dissipar as dúvidas que o cruzamento da informação levantou. 
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Com base no parentesco levantado nos discursos, tanto do governador interino 

Bento Banha Cardoso, como do próprio bispo Manuel Baptista Soares, assumimos João 

Salgado de Araújo como seu sobrinho, e para tal parentesco ser efectivo, seria 

necessário que sua mãe, Guiomar Soares, fosse irmã do dito bispo, facto que não é 

referido por nenhuns dos genealógicos nas suas obras, mas esta ausência de informação 

em ambas as obras não poderá excluir esta hipótese, em virtude destas revelarem várias 

informações erradas e contraditórias relativamente à mãe de Salgado de Araújo. 

Olhando então para os pais de Frei Manuel Baptista, Nuno Vaz Laço - filho de Lopo 

Gomes Bacellar e Aldonça Vasques, segundo Felgueiras Gayo
75

 - e Constança Soares 

de Castro, – filha de Lopo Gomes de Lira e Guiomar Soares
76

 - estes casaram em Vigo, 

na Galiza, onde o avô de Nuno Vaz Laço era aparentemente «Juiz perpétuo»
77

, 

acabando por vir mais tarde para Portugal, após se ter levantado contra D. Pedro 

Sottomayor e ter prendido o bispo de Tuy
78

, comprando a Quinta da Boavista em 

Monção, onde se instalaram. As obras são díspares quanto aos seus filhos: Cristóvão de 

Morais atribui ao casal os três filhos já referidos (Lopo Soares, Cristóvão Soares, 

Manuel Baptista) mais Elena Gomes Soares, que viria a casar com João Pereira de 

Mesquita, e a ser mãe de Filipe de Mesquita, confirmando igualmente o parentesco já 

apontando entre Cristóvão Soares e o seu sucessor na secretaria de Estado
79

. A estes 

quatro filhos Felgueiras Gayo acrescenta ainda Pedro Ruiz de Araújo
80

, mas nenhuma 

referência é feita a Guiomar Soares. Esta é referida, como já apontado, no tomo dos 

Liras como uma das irmãs de Constança Soares, apresentando-se assim como tia de 

Manuel Baptista. Tal ligação iria efectivamente estabelecer um parentesco entre João 

Salgado de Araújo e Manuel Baptista Soares, mas não a indicada de sobrinho-tio, para 

além de em termos etários, tal cenário ser altamente improvável, uma vez que se sabe 

que Manuel Baptista era muito mais velho que João Salgado de Araújo, tendo atingido a 

dignidade de bispo em 1609
81

, apenas dois anos após João Salgado de Araújo se 

matricular em Salamanca, e falecido, aparentemente de velhice, em 1620
82

, enquanto 

Salgado de Araújo viveu, como já vimos, para lá de 1650. A significativa diferença de 
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gerações entre os dois levanta grandes suspeitas sobre a possibilidade das suas mães 

terem sido efectivamente irmãs, filhas do mesmo pai e mãe, invalidado igualmente a 

possibilidade de invocação do parentesco de sobrinho da parte de Manuel Baptista 

como se fosse seu tio-avô. 

Na impossibilidade de se consultarem mais fontes que forneçam dados que 

permitam completar a sua ascendência familiar, ou de genealogias mais precisas e 

menos conflituosas, será dada prioridade no apuramento da ascendência de Salgado de 

Araújo aos documentos oficiais vindos de Angola, escritos não só pelo seu tio, o bispo, 

como pelo governador, em detrimento das genealogias que se revelaram incoerentes, 

conflituosas e algumas vezes erradas. Afasta-se igualmente o cenário dum parentesco 

em função duma relação de protecção, uma vez que Manuel Baptista continua a referir-

se a João Salgado de Araújo como parente e familiar após se ter incompatibilizado com 

o mesmo. Aceitando-se João Salgado de Araújo como sobrinho de Manuel Baptista, 

incorpora-se igualmente a sua mãe na família, a mulher de Nuno Soutelo Salgado, 

Guiomar Soares Pereira, que os genealogistas mencionados atribuíram a três pais 

distintos, sendo efectivamente filha de Nuno Vaz Laço e Constança Soares, e nunca 

irmã desta (pelas discrepâncias etárias, sendo tal referência possivelmente mais uma das 

confusões e contradições de Felgueiras Gayo). 

1.4. Dados dos restantes membros familiares de João Salgado de Araújo 

Apuradas as suas raízes, falta verificar o resto da sua família, mais 

concretamente os seus irmãos e sobrinhos. Para além de João Salgado de Araújo, Nuno 

Soutelo e Guiomar Soares foram pais de mais três filhos: Fernão Soutelo de Araújo, o 

primogénito, e herdeiro do património de Nuno Soutelo Salgado, facto que explica a 

opção de João Salgado de Araújo seguir a via das letras e vida eclesiástica, casado com 

Maria Prego de Montoens (ou Montaons)
83

; Maria Soares Soutela Pereira, casada duas 

vezes – a primeira com Joze de Torres «Fidalgo Castelhano
84

», a segunda com Gregorio 

de Castro Sarmiento de Valladares, «Capitão-mor e Regedor perpetuo da vila de 

Salvaterra em Galiza
85

», - e Isabel Soares, casada ou com D. Francisco Lauso
86

 ou 
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Delvaso
87

. Fernão Soutelo recebeu como dote do casamento com a sua mulher o 

morgado e castelo de melão, no bispado de Tuy, tendo com a mesma quatro filhos: 

António Soutelo de Araújo de Montoens, D. Francisco Soutelo de Araújo, D. Ana de 

Passos Figueroa e Jacinto Passos Figueroa
88

, enquanto Maria Soares Pereira teve sete 

filhos, dois do seu primeiro casamento (Francisco de Torres, abade de Moriscados e 

Soror Maria de Trindade) e cinco do segundo (Jacome Sarmiento de Valladares, 

António Sarmiento de Valladares, Antónia Soares de Castro, D. Isabel Soares e Antónia 

de Santo Domingo). A finalizar, o próprio João Salgado de Araújo, apesar de clérigo, 

foi pai de dois filhos, Diogo e Catarina, com uma «mulher solteira» Isabel Pires, 

acabando por conseguir mesmo legitima-los, por não ter «herdeiros descendentes nem 

ascendentes […] que ouvessem de herdar ou tinham legitimidade», sendo confirmados 

pelo rei Filipe III, tanto Catarina como Diogo, como herdeiros após o seu requerimento 

em 1631
89

. 

A necessidade deste longo retrato biográfico e familiar de João Salgado de 

Araújo deve-se não só à pouca informação existente sobre a sua vida, tão dispersa e 

tantas vezes errada, como à ausência quase total da sua vertente familiar em todos os 

tratados, biografias e estudos sobre a sua obra e acção. Esta, como iremos ver, nunca 

esteve longe de João Salgado de Araújo, muito pelo contrário, não fazendo por isso 

sentido tentar interpretar a obra e o próprio processo de ascensão política do abade de 

Pêra sem a ter em devida consideração. Como descrito, Salgado de Araújo assumiu uma 

vida de estudos em virtude de se tratar dum filho segundo numa família de fidalgos, 

estudando nas universidades de Coimbra e Salamanca. A sua ascendência paterna, uma 

família de fidalgos, conferia-lhe os recursos (e a necessidade) para seguir esta via, uma 

vez que o património da família passaria sempre para o seu primogénito, restando-lhe 

procurar um casamento fora da sua casa, ou seguir uma vida eclesiástica. As suas raízes 

galegas tiveram igualmente impacto na sua formação intelectual, correspondendo-se 

com autores desta região, como já referido, e tendo inclusivamente dedicado uma obra à 

história desta terra, intitulada Compendio de la verdadera y legítima nobleza y sus casas 

solariegas. En que se escrive la historia del reino de Galizia y comarcas de entre Duero 
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y Miño y traslosmontes desdel principio de su primera población hasta nuestros 

tempos, em 1635
90

. 

Mais importante, do ponto de vista político, parece ser a sua ascendência 

materna, que o ligava a algumas das personalidades mais influentes da primeira metade 

do século XVII português, ocupando os seus tios os principais cargos na administração 

do Reino e no Conselho da Fazenda (para além do já mencionado bispo), tal como o seu 

primo Filipe de Mesquita (posteriormente), o que à partida, na óptica das lógicas 

clientelares e familiares dos séculos XVI e XVII, lhe possibilitaria privilégios e 

benefícios, não só na progressão da sua carreira e da sua vida económica, mas também 

no seu trajecto político. É precisamente graças a estas ligações que temos o primeiro 

registo relativamente à vida de João Salgado de Araújo, a nomeação para o cargo 

vagado de arcediago de Luanda com a morte de Diogo Filipe, a 9 de Fevereiro de 

1610
91

, descrevendo o Rei Filipe III na sua carta de nomeação a «boa informação» que 

dispunha de João Salgado de Araújo para justificar a sua nomeação, informação 

objectivamente facultada pelo seu tio, o bispo do Congo e Angola Frei Manuel Baptista 

Soares Pereira
92

. Na referida carta, Filipe III aceita as recomendações do bispo, e 

nomeia um homem sobre o qual não especifica qualquer feito, mérito ou qualidade, que 

como se viria a saber mais tarde por frei Manuel Baptista, vivia aparentemente na 

pobreza
93

. 

É pela mão de seu tio que João Salgado de Araújo é transportado para Angola no 

século XVII, local onde iniciou o seu percurso religioso e político. A sua nomeação não 

fora com certeza alheia aos esforços e negócios que ambos os seus tios, tanto o bispo 

Manuel Baptista, como o secretário de estado Cristóvão Soares, procuravam 

implementar neste território. 
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Capítulo 2 – A colonização portuguesa de Angola e a conversão do reino do 

Congo 

Para analisar onde se iria movimentar João Salgado de Araújo, e como 

funcionavam os agentes instalados neste território, é preciso esclarecer o que era 

efectivamente Angola em inícios do século XVII, e qual o estado religião cristã neste 

território, responsável pela vinda e colocação de Salgado de Araújo ao seu serviço, e a 

sua intrínseca ligação ao reino e igreja do Congo. 

2.1. As relações portuguesas com o reino do Congo e a fundação de Luanda 

Após a descoberta da costa Africana durante o século XV, os portugueses foram 

estabelecendo contactos com o reino do Congo, cujos reis aceitaram voluntariamente a 

religião cristã em 1491
94

. Pouco se sabe sobre a história do reino e das suas gentes antes 

da chegada dos portugueses. As principais fontes, relativamente à descrição e história 

deste reino (assim como o de Angola) nos séculos XV, XVI e XVII pertencem a nomes 

como Antonio Cavazzi
95

, Filippo Pigafetta e Duarte Lopez
96

 ou Cardoso
97

, que ao 

ensaiarem as genealogias dos reis do Congo, anteriores a João I, com o objectivo de 

traçarem a origem da figura fundadora do Reino de Nimi a Lukeni, acabam por se 

contradizer mutuamente. As datas sugeridas pelo padre Cavazzi, aparentam, segundo 

Ralph Delgado, ser não só as mais improváveis como até adulteradas
98

, guiando-se 

desta forma pela genealogia de Cardoso de 1624, utilizando a data do sucessor de João I 

(Afonso I), para traçar o nascimento de seu pai por volta de 1430, sendo este João I o 

quarto rei da dinastia, estimando o nascimento de Nimi a Lukeni por volta de 1370, e 

dos inícios de seu reinado em 1390
99

, existindo mais recentemente, autores que 

seguindo o trabalho de Jean Cuvelier, apontam as origens do reino para datas tão 
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remotas como 1270, mais de 200 anos antes da chegada de Diogo Cão, sendo o primeiro 

rei Ntinu Wene
100

. 

As relações estabelecidas com o reino do Congo não se limitaram ao comércio e 

envio de missionários, e rapidamente passaram para ajuda militar, tendo os portugueses 

apoiado o rei do Congo contra acções rebeldes já em 1491, apoio repetido em 1509 e 

1512
101

, quando Afonso liderou os seus partidários “cristãos” contra a facção do seu 

irmão pela sucessão do trono
102

. As guerras civis, como os portugueses viriam mais 

tarde a registar, eram recorrentes sempre que morria um monarca e se levantava a 

questão da sua sucessão. As famílias reais do Congo eram bastante numerosas, e após a 

morte dum monarca, a sua descendência organizava-se em diferentes facções para lutar 

pela coroa, procurando o maior número de apoios junto do pequeno círculo de eleitores, 

tradicionalmente a nobreza e secretários do antigo rei. Estas eleições eram rapidamente 

decidias com uma vitória militar sobre o partido adversário, ou com a marcha dum 

exército numeroso sobre a capital de Mbanza Kongo (São Salvador)
103

, não deixando os 

portugueses de se intrometer nestas disputas, onde procuravam sempre apoiar o rei que 

lhes garantisse maiores apoios e benefícios, uma vez que, dada a natureza instável da 

sucessão, os acordos e negócios estabelecidos com uma determinada rede filiada a um 

monarca, poderia ser completamente aniquilada e desfeita na geração do monarca 

seguinte
104

. O reinado de Afonso I (1506-1543) caracterizou-se por várias destas 

disputas internas, mas também pelas suas políticas centralizadoras e várias campanhas 

militares contra os chefes das províncias circundantes, política que resultou no aumento 

significativo do número de escravos capturados, tendo estas guerras e disputas 

funcionado como um impulsionadores do seu tráfico junto dos europeus
105

, comércio 
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este que se viria a desenvolver mais tarde sob sua livre iniciativa, e já independente do 

ritmo das conjunturas políticas dos reinos africanos
106

. 

Foi efectivamente o elevado número de cativos destas guerras que motivou o 

desenvolvimento do tráfico, e levou vários portugueses, principalmente residentes da 

ilha de São Tomé, a apoiar a criação dum novo entreposto comercial para a compra e 

venda de escravos, optando por se estabelecer um pólo do tráfico mais a sul, 

complementando o ramo já estabelecido no Congo, procurando desta forma popular os 

seus engenhos de açúcar e desenvolver a sua produção, para além de aumentarem, 

obviamente, os seus lucros no tráfico. As políticas expansionistas e belicosas de Afonso 

I contribuíram igualmente para afastar alguns dos chefes tribais do Ngola, que se 

refugiaram em regiões mais interiores, conduzindo nesta região as suas próprias guerras 

onde se consolidaram como chefes militares
107

, dificultando posteriormente a instalação 

dos portugueses no seu território. Após ponderação sobre o local onde se localizaria o 

novo pólo português em África, a escolha acabou por recair na baía de Luanda, local já 

visitado por alguns comerciantes, que procuravam obter outras vias de captação de 

escravos em virtude de conflitos com o monarca do Congo, de proibições de transporte 

em navios particulares, e das limitações inerentes ao comércio na sua região
108

.  

São estes os primeiros registos das relações portuguesas no território que se viria 

a designar de Angola, inicialmente limitada à própria baía de Luanda e uma pequena 

região ao longo do rio Kwanza, segundo Miller
109

, enquanto Ralph Delgado descreve 

que «os portugueses, aos primeiros contactos, limitaram o território à sua vontade, como 

fizeram no Norte, levando-o até Luanda, excelente porto de mar, e até à foz do Kwanza, 

via marítima de primeira grandeza, incluindo-lhe povos marginais mais próximos, como 

Libolos e Quissamas, e estendendo-o teoricamente até ao fim do continentes», nascendo 

Angola «da adaptação do título dinástico do chefe principal, como sucedera ao Congo, 

originário do título possessivo da primeira figura reinante
110

». Ralph Delgado define a 

data de 1519 como o início oficial destas relações, referindo um pedido do Ngola 

submetido ao Congo de D. Afonso, «de homens brancos e sacerdotes, para se converter 
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e para se comerciar, à semelhança do que se fazia no Congo. Tal desejo do soba do 

Dongo, aliado a uma oferta de prata, proveniente deste reino, feita por D. Afonso, 

suscitou no rei de Portugal [D. Manuel], a ideia de mandar a Angola, uma embaixada, 

para catequizar o soberano e para descobrir as riquezas dos seus domínios
111

». 

O nascimento e crescimento da feitoria esteve desta forma intrinsecamente 

ligada ao produto das guerras do Congo, que alimentava os comerciantes de São Tomé, 

que viram a sua cidade crescer rapidamente, ao ponto da coroa decidir confiscar a 

concessão da ilha que fizera a João de Melo em 1522, apesar do carácter “perpétuo” em 

que tinha sido realizada, passando directamente para a alçada real, cujos governadores 

passou a nomear por pequenos mandatos
112

. São Tomé obteve uma bula papal para 

edificação dum bispado em Novembro de 1534
113

, juntamente com as dioceses de Cabo 

Verde, Angra e Goa, passando a englobar «a parte continental da Etiópia da Guiné, na 

África, que se estende desde o rio de Santo André, junto do cabo das Palmas, inclusive, 

e aos limites da diocese de Santiago de Cabo Verde, igualmente desmembrada da Igreja 

do Funchal, até ao cabo da Boa Esperança, no ponto denominado cabo das Agulhas 

exclusive, na qual se encontram, além de outra, a fortaleza da cidade de São Jorge da 

Mina do Oiro, o reino do Congo, a já anunciada ilha de S. Tomé e as de Santo antão, 

Fernando Pó, Santa Helena e Ano Bom
114

», sendo elevada à categoria de cidade a 22 de 

Abril do ano seguinte.  

A promoção dos seus estatutos, tanto a nível administrativo como religioso, 

reflectem a importância que a ilha alcançou graças ao empreendimento dos seus 

comerciantes, que por sua vez procuraram canalizar os seus negócios progressivamente 

para Luanda, baía com grandes condições naturais para exercerem a sua actividade, mas 

principalmente devido à crescente instabilidade nas relações com o Congo, que após a 

morte do rei Afonso I, viu três monarcas ascender ao trono em menos de dois anos, D. 

Francisco, D. Pedro e finalmente D. Diogo, cujos disputas acarretavam sempre as 

consequências militares e sociais na sociedade congolesa já explicadas, principalmente 

após a queda de D. Pedro, que fora apoiado pelos portugueses. O reinado de D. Diogo I 

(1545-1561) foi desta forma marcado por vários conflitos com os portugueses, 
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coincidindo igualmente com a primeira missão dos jesuítas ao reino, cujo balanço não 

foi positivo
115

.  

Como represália dos muitos conflitos, São Tomé virou-se cada vez mais para 

Angola, que para viabilizar o seu comércio clandestino, ameaçado pelo zelo do novo rei, 

chegou a queixar-se a D. João III que o Congo «estava pobre» e não conseguia encher 

os seus navios «com mais de 40 ou 50 escravos», parecer ao qual o rei não deu razão 

após uma queixa do rei D. Diogo, acentuando-se cada vez mais a insubordinação geral, 

muitas vezes alimentada, segundo Delgado, pelas ordens religiosas e pelo comércio de 

traficantes independentes, que aniquilaram definitivamente o prestígio europeu entre as 

gentes do Congo
116

.  

2.2. O desenvolvimento de Luanda e a conquista de Angola 

Após vários anos de tensões e golpes palacianos no seio da monarquia do 

Congo, a linhagem real acaba com Henrique I, que morreu em 1568 no advento das 

invasões Jaga, ajudado pelo «levantamento das vítimas do comércio de escravos das 

províncias orientais», que causaram a queda do reino do Congo, fugindo o novo rei, 

Álvaro I, que se viu forçado a pedir auxílio a São Tomé, enviando o capitão-general da 

colónia uma força expedicionária de 600 homens, para reconquistar o reino e recuperar 

a capital. Tal acto colocou o rei do Congo, como tributário da Coroa portuguesa, e abriu 

caminho para as grandes campanhas militares em África e para o início duma presença 

militar significativa da parte dos portugueses, prolongando estes o território até ao Zaire 

de forma a aumentar a rede de captação de escravos. A «introdução dos 

conquistadores», como apelida David Birmingham este período, levou à entrada de 

vários destes “soldados” (gente degradada na sua maioria), no reino do Congo, onde se 

fixaram e criaram famílias, dando origem a uma comunidade “luso-africana”, que 

procurava colocar-se tanto ao serviço do rei, como dos contratadores da ilha de S. 

Tomé
117

. Os seus herdeiros, na maior parte dos casos mestiços, viriam a controlar os 

pólos fornecedores dos traficantes portugueses no século XVII, sendo responsáveis pelo 
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resgate e captura de escravos em regiões muito mais interiores, segurando pela força 

uma área que ia desde o rio Kwanza até ao sul do Kuene
118

. 

Foi no advento desta “nova era”, que se criou definitivamente uma colónia 

portuguesa no litoral da Baía de Luanda, ficando mais próxima da capital de S. Salvador 

do Congo, após a doação de D. Sebastião em 1571 a Paulo Dias de Novais, que já 

combatera no Ngola, sendo investido com o cargo de «“capitão e governador”, com o 

fim de “sujeitar e conquistar /.../ assim para se nele haver de celebrar o culto e ofícios 

divinos e acrescentar /.../ Santa fé católica e promulgar o Santo Envangelho, como pelo 

muito proveito” que disso adviria para o rei de Portugal, seus “Reinos e Senhorios e aos 

naturais dele”», recebendo desde logo Paulo Dias de Novais o cargo de governador e 

conquistador
119

. Paulo Dias de Novais procurou desde cedo estabelecer boas relações 

com os Mbundu do Ndongo, de forma a estabilizar as rotas para os comerciantes 

poderem frequentar a capital de Ngola para aí obterem os seus escravos, mas não foi 

bem-sucedido na sua missão, acabando as pequenas escaramuças que se iam registando 

entre os contratadores e os chefes Mbundu por desencadearem um clima de guerra 

aberta em 1579, passando o objectivo de Paulo Dias de Novais para a conquista efectiva 

de Angola. Os avanços no território praticamente nulos, apesar da conquista e fundação 

do Massangano, as forças de Novais foram incapazes de repetir o sucesso que obtiveram 

no Congo, não só por a superioridade militar europeia das armas de fogo ser 

completamente anulada na floresta tropical
120

, mas também pelo facto dos portugueses 

estarem em campo não só contra os Mbundu, mas também contra os Imbangala, que 

infligiam pesadas derrotas aos portugueses sempre que se aventuravam para além do 

Massangano.
121

 

Após a morte de Novais, em 1589, e da derrota em Ngoleme já com Luís Serrão 

em 1590, os portugueses pouco tinham conseguido após 15 anos de guerra para além de 

«uma tira estreita de terra entre o Quanza e o Bengo e que se estendia ao longo de cerca 
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de cem milhas para o interior de Luanda, até Massangano
122

», um balanço francamente 

negativo, que Filipe II procurou resolver, revogando o título da capitania, à imagem do 

que já havia sido feito em São Tomé, passando a nomear um governador para todo o 

território. Estes estariam encarregues de explorar não só as potencialidades minerais do 

território angolano, mas também de acabar com a tributação imposta aos chefes 

Mbundu pelos portugueses, passando os mesmos a estarem sujeitos à coroa. Estavam 

igualmente encarregues da construção de fortalezas que visavam dominar as regiões 

conquistadas e que possibilitassem a progressão no interior, sempre com a ilusão das 

minas de prata no horizonte, em Cambambe. O destino dos primeiros governadores não 

foi muito distinto do de Paulo Dias de Novais, encontrando logo à chegada, um dos seus 

principais obstáculos, o clima tropical, que «destruía as tentativas de fixação, exigindo 

constante renovação das hostes dizimadas; alterava subitamente, as situações militares, 

pelo aniquilamento dos soldados e pela sua morte; anunciava um calvário sem fim para 

a ocupação de Angola
123

», tal como a completa falta de preparação para a realidade 

militar das guerras africanas, repetindo-se mais um década de conflitos sem progressões 

significativas no terreno.  

Cambambe só viria a ser atingida em 1605, já com Manuel Cerveira Pereira, 

onde os portugueses não encontraram qualquer vestígio das minas que alimentaram 30 

anos de guerras contra Ngola
124

. Pese todas as dificuldades encontradas pelos 

portugueses no continente africano no século XVI, e do custo das guerras por si 

dirigidas em busca das imaginadas minas de prata, acabou por ser o subproduto destas 

guerras – a captura e comércio de escravos – que se viria a revelar a principal fonte de 

rendimento e prosperidade dos portugueses, actividade que conseguiram não só integrar, 

como transformar, cujo mercado e posto de abastecimento estava centrado, primeiro no 

reino do Congo
125

, fruto das guerras e conquistas que empreendeu nos tempos de 

Afonso I, e mais tarde para as regiões nas quais os portugueses registavam maior 

actividade militar e desenvolviam esforços de conquista, como Angola e o Ndongo, 

obtendo um número de resgates muito superiores aos obtidos pelos reis do Congo, à 

medida que as comunidades residentes em São Tomé e Luanda foram crescendo e 

aumentaram a sua procura no comércio de escravos, estimulando as tropas a penetrar 
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cada vez mais no interior para assegurarem posições e elos de ligação aos circuitos e 

feiras de escravos destas regiões. O comércio provocou transformações profundas no 

continente, que viriam a estar ligadas ao colapso do reino do Congo, já depois de este 

ter deixado de se apresentar como um dos principais centros fornecedor de escravos, 

face ao termo das suas guerras expansionistas
126

, de tal forma que levou David 

Birmingham a estabelecer uma cronologia para descrever as fases da ocupação do 

território angolano da parte dos portugueses, estabelecendo um primeiro período na qual 

a motivação da conquista era a procura das riquezas minerais, de 1575 a 1605; após 

falhado este objectivo, iniciara-se uma segunda etapa, em que os progressos no território 

se deviam única e exclusivamente ao estímulo do comércio de escravos luandense
127

, 

muitas vezes encorajados pelos próprios capitães, que viam neste comércio uma forma 

rápida de enriquecerem face à posição pouco prestigiante que ocupam, e até para 

abastecer as suas próprias fazendas no Brasil
128

, período no qual Birmingham insere 

toda a primeira metade do século XVII até à conquista de Luanda pelos holandeses, 

precisamente a realidade que João Salgado de Araújo encontrara quando chegou a este 

território.  

Durante a primeira metade do século XVII, a influência portuguesa na região 

estava, citando os estudos de Beatrix Heintze, limitada «à cidade litoral de Luanda, à 

região entre os rios Dande e Kwanza e a quatro postos militares junto ou próximo das 

importantes vias fluviais do Kwanza e Lucala». Nestes locais foram construídas 

«fortalezas, [que] dominavam um número variável de sobados subjugados, 

representando ao mesmo tempo posições-chave no comércio com o interior». Quanto à 

população, Heintze relata que «Raras vezes não havia mais que 400 a 500 portugueses, 

dos quais cerca de metade vivia em Luanda. Havia poucas mulheres brancas, razão pela 

qual se formou, ao longo do tempo, uma considerável população miscigenada. Como 

muitos europeus eram vitimados, pouco depois da sua chegada, por doenças tropicais, o 

envio de reforços militares representava um grave problema». Os soldados estavam já 

integrados nesta pequena comunidade, «a maioria (…) recrutada entre os degradados, 

como por exemplo, ladrões, ciganos, vagabundos, desertores e judeus desterrados». 

Luanda obteve foro de cidade ainda durante a estadia de Paulo Dias de Novais, e como 
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tal possuía «uma câmara, cujos membros eram eleitos anualmente entre os “homens 

bons” da cidade. Gozavam de imunidade jurídica e tinham o privilégio de se poderem 

corresponder directamente com o rei. A competência do governador, nomeado pelo rei 

(em regra de três em três anos), era limitada por instruções régias, o regimento, que 

orientavam toda a sua actividade, sendo a sua observância obrigatória. Mas, apesar do 

controlo judicial (“residência”) no fim do tempo do governo, só raramente este 

regimento era cumprido na íntegra
129

». 

2.3. A conversão do reino do Congo: Perspectivas historiográficas 

Após a descrição da evolução das guerras africanas, resta observar a forma como 

se desenvolveu a religião cristã no continente africano, e o estado em que se encontrava 

aquando da chegada do abade de Pêra em inícios do século XVII, cujos focos de poder e 

influência se centravam no Congo, principalmente após a criação do bispado de São 

Salvador, altura em que registou definitivamente a “autonomia” religiosa de São Tomé. 

A conversão do reino do Congo ao cristianismo remonta a 1491
130

, fazendo Rui 

de Pina uma extensa descrição da conversão de Nzinga a Nkuwu, o primeiro rei cristão 

(João I)
131

. Os portugueses procuraram desde o início encontrar em África um pólo 

cristão que servisse como ponto de apoio político e comercial, mas também espiritual, 

sendo esta demanda produto das lendas em torno da figura mítica do Preste João, o rei 

cristão da Etiópia. A chegada ao Congo, e a sua subsequente conversão, poderiam ser 

inseridos nesta linha de pensamento, procurando desta forma os portugueses, ao 

introduzirem a religião cristã no reino, manipular a sua igreja, e inserir agentes (padres) 

para servirem de tutores da futura nobreza e realeza do Congo, de maneira a formatar a 

sua educação e orientá-la para estes servirem posteriormente, os interesses dos 

portugueses
132

. A questão da conversão do Congo ao cristianismo tem suscitado um 

grande debate historiográfico, principalmente entre as facções mais identificadas com as 

correntes africanistas, que rejeitam a ideia de uma conversão imposta pelos portugueses, 

com vista ao controlo da sua igreja e consequentemente, da sua política, e defendem que 

esta conversão foi puramente voluntária, tendo sido antes os monarcas do Congo, e não 
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os europeus, a servirem-se da religião para fins políticos e de centralização do poder 

temporal
133

. 

O debate foi levantado no advento dos estudos publicados (como os de Basil 

Davidson ou Georges Balandier
134

) que colocavam os congoleses como agentes 

passivos face à chegada dos portugueses no reino do Congo, cuja acção, incluindo a 

própria conversão, serviam puramente os interesses portugueses, tendo resultados 

nefastos para o Reino, dada as suas intromissões constantes, possibilitadas pela sua 

suposta submissão à igreja cristã, acabando os portugueses e o clero por abandonar o 

reino, já na ruína, quando se mobilizaram para Luanda, onde encontrariam melhores 

condições económicas e maior estabilidade social, já no século XVII
135

. Não 

pretendendo aqui explorar as causas económicas, políticas ou militares, (cujo estudo 

teria de ser necessariamente muito mais exaustivo, e incompatível com a natureza de 

uma dissertação deste tipo), que levaram à mudança progressiva dos europeus para 

Luanda, pretende-se identificar os principais argumentos do debate que não só rejeita 

esta passividade do Congo, como justifica o fortalecimento da própria autoridade e 

autonomia deste reino face aos portugueses, legitimando ainda as suas guerras contra os 

chefes das províncias vizinhas, para as quais se serviram de uma pretensa missionação 

da religião trazida pelos europeus. David Birmingham argumenta que a conversão 

sincera e incondicional do rei do Congo, tal como a da sua nobreza não passa dum mito, 

descrevendo-a inclusive como uma verdadeira “fachada”, uma medida puramente 

calculista e pragmática que permitiria ao Congo preservar a sua autonomia, impedindo 

que a sua igreja fosse invadida por agentes estrangeiros, ao mesmo tempo que 

fortaleceria o seu estatuto junto de Roma e das restantes monarquias europeias
136

. 

Apesar de duvidar da sinceridade da conversão do reino do Congo, e de ver o 

cristianismo como um elemento estrangeiro na cultura africana, admite que este 

conseguiu penetrar no seu quotidiano, estando alguns dos seus elementos presentes nos 

rituais e cerimónias religiosas, registando-se no Congo, um certo sincretismo religioso e 

a existência efectiva de elementos do cristianismo
137

, opinião partilhada por Charles 
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Boxer, que define a conversão do reino como “superficial”
138

, e que para penetrar 

efectivamente no quotidiano das gentes do Congo, os missionários foram forçados a 

fazer “concessões”, e a assumir um compromisso entre o cristianismo e os ritos e 

crenças existentes no território, estabelecendo um paralelo com os exemplos dos 

missionários na China e na Índia, onde foram igualmente forçados a estabelecer este 

tipo de compromissos entre as religiões locais para atraírem almas para a fé católica, em 

virtude de estarem a pregar em territórios onde não se registara uma conquista militar 

efectiva, e os missionários se apresentarem como elementos “convidados”, não podendo 

a religião ser imposta na sua íntegra pela força como o haviam feito por exemplo, os 

espanhóis no continente americano
139

. Sob este prisma, a conversão voluntária do 

Congo, sincera ou pragmática, reforçou efectivamente a sua autonomia face aos agentes 

europeus, obrigando-os a integrarem membros nativos no clérigo, para conseguirem 

reforçar a presença espiritual do cristianismo entre as suas gentes
140

. 

Esta visão sobre um eventual aproveitamento da religião cristã da parte dos 

monarcas do Congo para consolidarem a sua monarquia (e não o inverso), está 

igualmente presente na obra de Joseph Miller, que justifica a adopção do cristianismo, 

tal como da sua prática e onomástica, com propósitos puramente políticos, integrados na 

política expansionista de Afonso I, estabelecendo ainda um paralelo com os monarcas 

europeus, que procuravam servir-se da religião para centralizar o poder real, tendo 

Afonso encetado, para esse fim, esforços para moldar a religião cristã de maneira a não 

chocar com as crenças já existentes no reino, e de forma a diluir-se nas mesmas
141

. 

Outras vagas de africanistas, entre os quais se destaca John Thornton, dedicaram-se 

igualmente ao estudo da conversão do Congo ao cristianismo, concordando com as 

análises anteriores, nomeadamente na utilização da igreja como foco de poder e reforço 

                                                           
138

 BOXER, Charles, «The problem of native clergy in the Portuguese and Spanish Empires, from the 
sixteenth to the eighteenth centurys». Christianity and Missions 1450-1800, J. S. Cummins (Ed.), 
Emeritus, Aldershot, Ashgate Variorum, 1997 p. 186 
139

 BOXER, Charles, The Portuguese Seaborne Empire 1415-1825, Nova Iorque, A. A. Knopf, 1969 pp. 65-
83 
140

 O primeiro Bispo negro (1518-1531), Henrique, de Utica, era filho de Afonso I. Estudou em Portugal e 
a sua nomeação fora um requisito para estabelecer e consolidar a nova religião no reino. A existência de 
um bispo nativo, filho do monarca, impedia qualquer tentativa de apropriação da Igreja recentemente 
criada, e da sua utilização para fins políticos, ao mesmo tempo que as suas doutrinas eram definidas por 
congoleses, e não portugueses. D. Manuel permitiu esta liberdade, uma vez que um controlo excessivo 
dos primeiros passos da Igreja do Congo poderia afastá-la da autoridade portuguesa, que ainda assim 
reservou os direitos de nomeação dos seus Bispos.   
141

 MILLER, Joseph, «Angola in the sixteenth century – Um mundo que o português encontrou». Empire 
in transition: The portuguese world in the time of Camões, ed. Alfred Hower and Richard A. Preto-Rodas, 
Gainesville: Center for Latin American Studies, University Press of Florida, 1985 p. 123-24 



34 
 

da sua autonomia, face à suposta tentativa de controlo dos portugueses, que 

efectivamente se veio a registar
142

. Contudo discordam na questão da conversão 

superficial, defendendo que o cristianismo criou raízes profundas na sociedade 

congolesa, e exploram uma variedade de elementos patentes no quotidiano que apontam 

para uma conversão sincera do reino, apesar de se integrar ou relacionar com crenças já 

existentes. Estas provas de sincretismo foram demonstradas por MacGaffey, que integra 

o Cristianismo perfeitamente na concepção universal das crenças congolesas, tal como o 

culto dos santos no dos espíritos
143

; por Hilton, que demonstra que os rituais e 

cerimoniais dos africanos empregavam bastantes elementos do cristianismo
144

; e 

finalmente por John Thornton, cuja teoria da conquista espiritual do Congo pelo 

cristianismo é justificada pela própria disponibilidade da religião em se adaptar às 

crenças e cosmologias africanas, à imagem dos já mencionados casos da China e da 

Índia
145

. É exactamente através do carácter mais inclusivo da natureza da religião cristã 

praticada no Congo, que Thornton se serve para explicar o impacto profundo que a 

religião trazida pelos portugueses teve no país, patente nos esforços e disponibilidade 

dos primeiros missionários chamados ao reino, e acima de tudo, na participação do 

Congo na criação da sua própria igreja, na qual a acção do Bispo de Utica, Henrique 

(1518-1531), filho de Afonso I, foi fundamental. Na presença destes esforços, tanto da 

igreja cristã, como dos congoleses, Thornton admite a conversão do reino como 

“sincera”, mesmo que o cristianismo se tratasse mais de um culto que de uma religião, 

no qual os fundamentos de adesão e reconhecimento, se resumiam a um simples acto de 

fé em Deus e na ressurreição de cristo, facilmente conciliáveis com as crenças já 

existentes de um deus criador do Universo, Nzambi Mpungu, que foi rapidamente aceite 

pelos missionários
146

, e finalmente, na crença da vida para além da morte, expressões 

para os quais os nativos arranjaram rapidamente termos, como nkisi – espíritos –, que 

viriam a ser utilizados como adjectivos do divino (nzo a nkisi para igreja sagrada, e 

mukanda nkisi para bíblia sagrada, por exemplo)
147

. 
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Esta corrente aponta desta forma para uma penetração efectiva da religião cristã 

no território do Congo, patente num sincretismo díspar, mas altamente compatível, ao 

ponto de não ter sido detectada qualquer heresia na igreja do Congo, sendo as suas 

crenças aceites como ortodoxia, tanto pelos jesuítas que visitaram o reino, como pelo 

Papa em Roma
148

. As teses que contrariam a sinceridade da conversão, assente nas 

queixas registadas por vários jesuítas contra supostas heresias, feitiçarias e práticas 

imorais pelos monarcas do Congo, patente na obra de Jan Vansina
149

, também merecem 

a sua atenção, alertando para a necessidade de se identificar os seus autores, e especular 

sobre as intenções e propósitos das ditas queixas, relacionando-as com a agenda política 

dos seus autores, neste caso as cartas que Vansina investigou
150

, apontavam o rei Diogo 

I (1545-1561) como um péssimo cristão, inimigo dos portugueses e insubordinado aos 

seus superiores hierárquicos de S. Tomé, relato este trazido até nós da parte dum 

missionário. As suas queixas são relacionadas por John Thornton com o insucesso da 

missão jesuítica ao Congo (1548-1555), na qual os jesuítas foram preteridos pelo 

monarca africano em detrimento dos seus pares, e até de alguns portugueses já 

estabelecidos no território
151

. Importa igualmente frisar que foi neste reinado que se 

registaram conflitos entre D. Diogo e os portugueses, podendo as queixas dos 

missionários vir igualmente no advento destes acontecimentos. 

Podemos então concluir, através da análise das principais obras e correntes 

historiográficas relativas à introdução da religião cristã no reino do Congo, que este se 

converteu efectivamente em 1491, e se assumiu como principal centro da Cristandade 

africana, tendo a sua conversão gerado, pese ou não a sinceridade da mesma, uma 

mistura dos princípios cristãos, manifestados no quotidiano dos rituais religiosos, com 

elementos, crenças e até dialectos africanos, cuja tradição acabaria por ser exportada 

para Angola no século XVII. Contudo, todo o sincretismo e compromissos atingidos 

pela religião cristã acabariam sempre por ser integrados num conjunto de cultos e 

práticas religiosas, bastante amplas e heterodoxas, onde a integração e compatibilidade 

de práticas e ritos, apesar de frequente, não era absoluta. São exemplo das 

incompatibilidades, as registadas no campo dos espíritos, da interpretação do conceito 

do mal, da influência dos mortos (que os africanos acreditavam que viajavam e 
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influenciavam o reino dos vivos) ou das manifestações, práticas e rituais que eram 

identificados como “feitiçaria” pelos europeus. Mais pertinente, do ponto de vista moral 

e social, era a questão da poligamia. Com a conversão ao cristianismo (uma vez mais, 

sendo sincera ou pragmática), uma das suas doutrinas essenciais, a eliminação da 

existência de qualquer forma de pecado, proibia qualquer união que se afastasse do ideal 

de monogamia existente na Europa, medida muito pouco popular entre a nobreza e 

realeza congolesa, que via na multiplicidade de mulheres um factor de prestígio social, e 

se afastavam desta forma da religião e conversão. Esta questão acabou sendo 

ultrapassada, uma vez mais, através do compromisso entre ambas as partes: não 

gozando as mulheres africanas de estatuto idêntico junto do seu marido, estes limitaram-

se a casar com as suas mulheres principais (por norma, as mais abastadas) segundo ritos 

cristãos, enquanto mantinham as restantes mulheres como concubinas, muitas vezes 

apelidadas de mancebas
152

. Os padres, apesar de reprimirem esta prática, foram 

forçados por compromisso a “aceitá-la”, à imagem do que ocorria na Europa, não os 

impedindo no entanto, de utilizar o argumento da poligamia para os acusar sempre que 

necessitavam de algo para descredibilizar as gentes do Congo
153

, despontando 

inclusivamente alguns conflitos sob o pretexto do distanciamento religioso entre ambas 

as forças. No alvorar do século XVII, a cultura e a religião cristã eram desta forma, uma 

realidade no quotidiano das gentes da África Ocidental. 

Esta presença, cultivada pela interacção e compromisso de ambas as culturas, 

foi-se materializando independentemente dos esforços de cada um dos pólos na 

tentativa de monopolização e instrumentalização da igreja. Se por um lado, os 

portugueses reservaram o direito de nomear os bispos para esta região, estatuto 

reforçado com a criação do bispado de S. Tomé em 1534, com o qual o clero do Congo 

recorrentemente chocava, por outro nunca conseguiram ameaçar a soberania do Congo 

através do controlo da sua igreja, uma vez que o rei do Congo controlava as rendas das 

suas terras, que por sua vez eram cedidas voluntariamente ao clero, na forma de 

moradias ou zimbos, podendo estas ser revogadas a qualquer altura, ficando o clero 

totalmente dependente do rei, que poderia cortar-lhes esta forma de rendimento, e até de 

alimento, caso procurassem intrometer-se na sua política, como aliás tentaram fazer
154
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Os portugueses viam-se desta forma incapazes de influenciar a política do reino do 

Congo através do controlo da sua igreja, dado os rendimentos do clero, na forma de 

zimbos, serem doados directamente pelo rei, que os retirava à primeira dificuldade 

levantada pela igreja à sua pessoa. Foi talvez este status quo entre as nomeações 

portuguesas e rendas do Congo que permitiu o enraizamento da religião no reino, livre 

de uma influência dominante de qualquer uma das partes, estabelecendo-se sempre um 

compromisso entre ambas, que possibilitasse a penetração efectiva da religião, nunca 

esquecendo a acção intensa dos missionários no terreno. A real extensão da obra que as 

ordens mendicantes, como os franciscanos, agostinhos e dominicanos, tiveram no 

Congo, permanece por apurar, tal como o impacto que as rivalidades existentes entre as 

mesmas tiveram na envangelização do reino, acabando a ordem de S. Agostinho por ser 

aparentemente expulsa da capital do Congo em 1608
155

. 

2.4. A edificação do bispado de S. Salvador e a rivalidade de Angola 

Em 26 de Maio de 1596 deu-se uma viragem na política religiosa do Congo, que 

viu ser-lhe concedido finalmente uma bula para edificação de um bispado pelo Papa 

Clemente VIII, Super specula militantes Ecclesiae, desmembrando-a da diocese de São 

Tomé com a qual o clero do Congo teve vários problemas e conflitos no passado, e 

abrangia os reinos do Congo e de Angola, que adoptou como designação. Após várias 

negociações entre Filipe II e Álvaro I, o pedido fora finalmente atendido, cujas origens 

remontavam ao tempo de D. Afonso I e do seu filho, o bispo D. Henrique. A nova 

diocese ficou, «como as outras do Ultramar português (…) a pertencer ao padroado do 

rei de Portugal, a quem competia fazer a apresentação dos bispos à santa sé e a dos 

cónegos ao bispo diocesano
156

». A sede do novo bispado foi estabelecida na capital, a 

cidade de São Salvador (Mbanza Kongo), entretanto elevada oficialmente, à «suprema 

categoria urbana, a que já havia ascendido por beneplácito tutelar; e a igreja paroquial 

subiu a igreja catedral, na qual foi instituído o cabido, com deão, chantre, arcediago e 

nove cónegos, cuja apresentação cabia ao monarca português» ficando reservado ao 

monarca do Congo a «indicação de sacerdotes para as dignidades, com a excepção do 

deão e do mestre-escola, e para os lugares de cónego
157

». Por esta altura encontravam-se 

seis igrejas em São Salvador, «sendo a paroquial, construída de pedra e cal» e as 

                                                           
155

 BIRMINGHAM, David, Portugal e África, Lisboa, Documenta histórica, 2003 p. 96 
156

 GABRIEL, Manuel Nunes, D. Moisés Álvaro de Pinho e os Bispos do Congo e Angola, Portalegre, 
Livraria Editora, 1980 p. 25-26 
157

 DELGADO, Ralph, Op. Cit. pp. 341-42 



38 
 

restantes «de terra batida e cobertas a capim, como as demais casas da povoação, à 

excepção da residência do rei
158

», estimando-se existirem 50 mil habitantes na capital, 

cujo nível de densidade excedia a das zonas rurais por valores que chegavam aos 15 

para 1
159

. O primeiro bispo eleito para o Congo foi D. Miguel Rangel (1596-1602), 

enquanto para Angola, onde existam as paróquias de Conceição, em Luanda, e da 

Senhora da Vitória em Massangano
160

, foi nomeado João da Costa para o cargo de 

vigário-geral, visitador e administrador da jurisdição eclesiástica do território, em 

1592
161

.  

A missão religiosa portuguesa em África entrara numa nova fase. A criação dum 

novo bispado, na capital do Congo de São Salvador libertou-o de todos os 

constrangimentos levantados pelo clero de São Tomé, que raramente acudia aos seus 

pedidos de envio de mais padres, e a tarefa dos missionários ainda presentes no reino 

era árdua, ao ponto de se registarem apenas «vinte padres, entre europeus e africanos». 

No entanto, com a edificação do bispado, competiria ao rei do Congo angariar ele 

mesmo os clérigos, que seriam enviados por sua vez ao bispo, nomeado pelos 

portugueses, para aprovação e confirmação, o que condicionaria ainda mais a 

envangelização, educação e multiplicação de agentes religiosos africanos. Apesar da 

concessão do bispado de São Salvador, o Congo continuou a ter grandes dificuldades 

em angariar clérigos, ao mesmo tempo que Luanda registou um grande 

desenvolvimento, «ocupando já quase todo o espaço entre a fortaleza e o actual hospital 

central e obteve foros de cidade em 1607
162

», mercê da sua crescente influência como 

porto exportador de escravos. Nas palavras de Birmingham, a criação de Luanda, uma 

segunda colónia, servira um propósito inicial de actuar como aliada do Congo contra as 

invasões de que estava a ser alvo, e um ponto de apoio logístico para os portugueses 

para conquista e ocupação de território, alimentado pelo sonho das minas da prata. Esta 

vertente militarizada (não dissociável da económica) permitiu à cidade um crescimento 

significativo, alimentado pelo comércio originado pelo subproduto das suas guerras, a 

captura e venda de escravos, acabando por se tornar a própria Luanda uma rival do 

Congo, cuja capacidade comercial suplantou a de São Salvador, não só pela melhor 

organização e oferta, como pelas condições naturais da sua baía. A concorrência que o 
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Congo enfrentou não se registou somente no campo económico, mas também a nível 

espiritual, sendo-lhe disputado o papel de principal centro religioso do continente 

africano, uma vez que os seus bispos optavam por passar muito tempo em Angola e 

longe da sua residência episcopal em São Salvador
163

, e «no espaço de poucos anos a 

colónia tinha-se apoderado do episcopado e tinha-o efectivamente transferido da cidade 

de São Salvador, no Congo, para a sede colonial na cidade de Luanda
164

» afirmando-se 

a “pequena colónia” como o principal ponto económico e religioso da região. Os 

membros do clero recrutados para Luanda já não dependiam do rei do Congo, visto 

serem pagos directamente pela coroa portuguesa, e igualmente apresentados ao bispo 

antes de serem admitidos. Entre estes padres encontrava-se, como já referido, João 

Salgado de Araújo, escolhido pelo seu tio, o terceiro bispo do Congo frei Manuel 

Baptista (1608-1619), nomeado após a morte de António de Santo Estêvão (1604-1608), 

que pedira por duas vezes para voltar ao reino e ser dispensado do cargo, acabando por 

falecer, aparentemente enfermo
165

. Ao não depender do soldo do rei do Congo, e ao 

estabelecer-se em Luanda, principal centro económico do tráfico de escravos, é possível 

que o bispo frei Manuel Baptista procurasse em João Salgado de Araújo não só um 

apoio logístico no cumprimento das suas tarefas eclesiásticas, mas um intermediário que 

representasse a sua pessoa, principalmente ao nível dos seus negócios, em virtude de 

este não poder permanecer muito tempo em Luanda e longe da sua residência episcopal. 

Negócios vários que aliás, se veio a confirmar que o bispo Manuel Baptista possuía
166

, 

inseridos numa longa lógica de favores e nomeações sediadas no reino, para a qual João 

Salgado de Araújo se apresentava como um potencial colaborador. 

Para apurar a viabilidade desta hipótese, e do real motivo que levou Salgado de 

Araújo a aceitar a missão de ir para uma terra “maldita” que o padre Barrada apelidou 

de «enferma (…), penosa (…), perigosa (…) e insignificante na catequização
167

» é 

necessário analisar não só todo o trajecto político do diácono, mas também da figura do 

seu tio, de forma a tentar apurar a escala das ligações e pessoas a que estava ligado, e 

ultimamente, a evolução da relação deste com o sobrinho. 
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Capítulo 3 – João Salgado de Araújo. Vida e obra de um arbitrista em 

Angola 

João Salgado de Araújo chega a Angola no início da segunda década do século 

XVII (1610), para assumir o cargo de arcediago de Luanda. A sua nomeação foi 

possibilitada, como já mencionado, graças à acção dos seus tios, principalmente o bispo 

do Congo frei Manuel Baptista, responsável final pela sua recomendação, que 

expressara o desejo de contar com o seu sobrinho na sé de Luanda. O propósito desta 

nomeação poderá ser interpretado sob diferentes perspectivas. Angola não seria 

seguramente um destino ideal para os clérigos e juristas do reino, principalmente para 

aqueles que contavam com uma formação especializada nas principais universidades da 

península ibérica, como Coimbra e Salamanca no caso de Salgado de Araújo. Os 

objectivos destes licenciados passavam frequentemente por obter uma abadia rendosa 

no reino, ou por se colocarem sob a protecção de um mecenas abastado, que os 

patrocinasse e apoiasse na publicação das suas obras ou tratados. Porque teria sido 

requisitado Salgado de Araújo para um território tão distante e pouco apetecível como 

Angola? E que razões o levariam igualmente a aceitar a nomeação, uma vez que o seu 

destino estava longe de ser não só o ideal, como até desejável? 

3.1. O propósito da nomeação: Negócios e influências familiares 

 Partindo da análise de uma colectânea de informações sobre o Reino do Congo e 

Angola, que o bispo frei Manuel Baptista enviou ao rei após ter sido demitido, em 1619, 

ficamos a saber que o mesmo se incompatibilizara com o seu sobrinho durante a estadia 

do mesmo em Angola, acusando-o de ter estado «muito pouco tempo em Loanda da 

primeira ves que lá foi», ficando o bispo «muy descontente de seu mao proçedimento», 

que apesar de tudo, perdoara por «lastimar de sua pobresa, que era grande, sendo meu 

parente, o admety quando tornou
168

». Acreditando no relato do bispo do Congo, este, 

apesar de se revelar magoado com o seu sobrinho, face à sua pobreza, disponibilizou-se 

a perdoá-lo, aceitando-o de volta na sua jurisdição, transparecendo desta forma uma 

imagem de magnanimidade e de sintonia com os princípios da fé, procurando talvez 

credibilizar-se como prelado exemplar, face às acusações de que era alvo
169

. O processo 
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de nomeação de Salgado de Araújo pode ser efectivamente interpretado como se de um 

acto de caridade se tratasse, face à sua aparente miséria, o seu tio utilizara a sua 

influência para assegurar tanto quanto possível, o bem-estar de um dos seus familiares, 

reforçando uma vez mais, a figura de bom cristão e homem piedoso. Não aparenta no 

entanto, ser este o caso. João Salgado de Araújo era, como já mencionado, filho de uma 

família com raízes nobiliárquicas, que se juntara no matrimónio a outra família 

abastada, com ligações aos principais centros do poder do Reino, nomeadamente no 

Conselho de Portugal em Madrid. Não sendo primogénito, estaria excluído da herança 

familiar, mas tal facto não significava necessariamente que não gozasse de qualquer 

ajuda financeira da parte da sua família, ao ponto de viver numa pobreza tão grande que 

o forçasse a emigrar para um território tão pouco ambicionado ou apetecível como 

Angola. O facto de ter estudado nas universidades de Coimbra e Salamanca provam que 

Salgado de Araújo, salvo um infortúnio que o tenha privado de qualquer fonte 

monetária, gozava de uma situação financeira estável ou até mesmo favorável. Pode 

igualmente levantar-se a questão do zelo religioso. Uma vez que João Salgado de 

Araújo seguira a via eclesiástica, não seria de todo impensável que tal requisição 

pudesse até partir de sua iniciativa, solicitando o cargo ao seu tio com o propósito 

exclusivo de servir a fé, reforçar a influência da igreja católica nos territórios 

ultramarinos e atrair mais almas para cristandade. Tal cenário é certamente possível, 

porém a mesma documentação do seu tio admite que tal ofício religioso «não ser para 

elle», chegando mesmo a acusá-lo de fazer muito «contra o serviço de Deus e de Vossa 

Magestade
170

». Apesar de a sua apreciação estar obviamente comprometida pela 

incompatibilidade que registara com o seu sobrinho, não é o único a queixar-se da falta 

de zelo religioso ou sentido de missão de Salgado de Araújo, uma vez que já outros se 

haviam queixado do mesmo, nomeadamente o governador interino Bento Banha 

Cardoso, que concorda que a sua acção não ia ao encontro do «serviço de Deos nem de 

sua Magestade», temendo até que pudesse levantar um cisma na região
171

. 

Se a questão da pobreza levantada por Frei Manuel Baptista é não só 

questionável, como improvável, e o sentido de missão, fervor religioso, e ultimamente a 

moralidade de Salgado de Araújo parecem estar comprometidos, a acreditar nas 
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denúncias de dois dos seus mais importantes contemporâneos em Angola
172

, porquê 

então, a sua decisão de ir para este território? O que levaria efectivamente João Salgado 

de Araújo a ir para uma região tão longínqua do império para assumir um cargo de 

diminuta importância? Mais que qualquer teoria de “piedade” ou pura solidariedade do 

bispo do Congo, ou de iniciativa evangélica, a sua sugestão para a nomeação do 

sobrinho parece estar ligada à acção de um grupo de particulares com interesses na 

região, onde exerciam a sua influência a um nível político-económico, com objectivo 

principal de lucrar com os negócios desta conquista, nomeadamente com o comércio de 

escravos. Estes particulares ocupavam cargos importantes na administração das 

colónias, em Angola e São Tomé, mas também nos principais centros do poder sediados 

no reino. Pelo menos assim pensava Jerónimo Castaño, que servira na conquista de 

Angola desde os tempos de Paulo Dias de Novais, denunciando nos seus Memoriais 

uma suposta aliança entre os fornecedores de S. Tomé e entidades com assento no 

Conselho de Portugal, cuja finalidade seria o lucro neste comércio, assim como a 

manipulação do monarca congolês para melhorar o controlo sobre o trato e os seus 

abastecimentos
173

, escrevendo o monarca congolês ao «rei de angola incitandole contra 

los portugueses por falsos» e «ansi fue esto uma biva persecuçion en tanto que hasta los 

arrendadores del contrato de santo thome, por si sus valedores se opusieron contra la 

dicha empresa [conquista angola]»
174

. Sabia-se igualmente do interesse de Madrid nos 

escravos africanos, e da sua importância para a América Espanhola e para o tráfico geral 

do Atlântico sul, onde entravam também as plantações açucareiras de São Tomé e 

Brasil, comércio este que foi intensificado e facilitado após a aclamação de Filipe II 

como monarca português, sendo concedidas mercês e recompensas (para além do lucro 

previsto) aos mercadores que assegurassem o transporte de negros para as Índias de 

Castela. É igualmente nesta altura (inícios do século XVII) que o processo da conquista 

de Angola regista grandes avanços, fruto da viragem da procura das riquezas minerais 

para o estímulo da captura e tráfico de escravos (fomentando para isso, mais guerras)
175

, 

avanços aos quais não estariam alheias pressões exercidas por grupos que frequentavam 
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a corte em Madrid, com grandes interesses e ligações a esta conquista
176

, sendo 

Jerónimo Castaño explícito ao denunciar as ligações do Conselho de Portugal aos 

contratadores de Angola, onde um existia um «secretário [que] protegia os interesses de 

um irmão», referindo-se aos irmãos Manuel da Fonseca e António Moniz da Fonseca
177

. 

Importa apurar não apenas o que esperava Salgado de Araújo obter com a sua 

ida para Angola, mas igualmente o que era de si esperado com esta nomeação, e por que 

razão havia sido ele, e não outro, o escolhido pelo seu tio para substituir Diogo Filipe
178

. 

Tal nomeação insere-se claramente numa lógica de solidariedade familiar da parte do 

seu tio, o bispo do Congo e Angola, cargo que havia obtido devido a esta mesma lógica 

de solidariedade da parte dos seus familiares
179

, procurando desta forma frei Manuel 

Baptista formar e conciliar o seu próprio círculo de confiança na colónia, assentando o 

seu recrutamento primeiramente numa base familiar, mal se apresentou a oportunidade, 

neste caso, após o falecimento de Diogo Filipe, tomando todas as diligências para que, 

apenas um ano após a sua chegada ao episcopado (1609) já contasse com o apoio 

familiar do seu sobrinho, nomeado em Fevereiro de 1610
180

. Com a chamada de 

Salgado de Araújo, o bispo assegurava uma personalidade que seria à partida, da sua 

confiança, para um cargo na diocese de Luanda, baseando a sua escolha no mais básico 

e comum dos vínculos definidos por Reinhard e Weber para definir e identificar lógicas 

de relações do tipo clientelar, o da consanguinidade
181

. O favorecimento de Manuel 

Baptista para com o seu sobrinho João Salgado de Araújo é ainda mais evidente quando 

verificamos que o mesmo exerceu, sem qualquer experiência prévia, as funções de 

vigário-geral inerentes ao seu cargo, o que o colocava em termos hierárquicos na igreja 

de Angola, apenas abaixo do bispo seu tio
182

.  
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Não se pretende de momento, procurar apurar a extensão ou a dimensão do 

universo das redes de influência exercidas pelos irmãos de Manuel Baptista em Angola, 

nem as estabelecidas pelo próprio bispo no território. Tal estudo teria de ser apoiado 

numa vasta gama de dados e numa intensa organização de informação relativa a 

diversos grupos e personalidades, requerendo a utilização duma metodologia em 

consonância com o método prosopográfico
183

, algo que acabaria por se afastar do 

propósito da centralidade da figura de João Salgado de Araújo. Não se pretendendo 

estudar todo o universo da rede na qual se insere, procura-se simplesmente apurar as 

relações directas de um individuo nessa dimensão, neste caso, as do abade de Pêra. A 

identificação do seu parentesco, e da sua condição hierárquica, política e social serve 

somente para explicitar que a trajectória de Salgado de Araújo, neste caso, a ida para 

Angola, não se trataria de uma estratégia individual, mas estava inserida numa lógica 

claramente familiar, que revelava interesses na região e cujo vínculo de parentesco, 

aliado à posição dos seus parentes na hierarquia administrativa (Cristóvão e Lopo 

Soares) e religiosa (Manuel Baptista) possibilitou a sua escolha. Apesar da 

solidariedade patente nestas relações de consanguinidade, raramente se tratavam de 

ligações ou benefícios unilaterais. A escolha e critério de selecção para o 

estabelecimento de relações do tipo clientelar, apesar de baseadas em relações pessoais, 

pressupunham sempre lógicas de reciprocidade, tanto da parte do protector, como do 

protegido, cuja escolha requeria sempre o comprometimento entre ambas as partes para 

que dessa relação se produzissem benefícios mútuos
184

. 

3.2. Relações entre protector e protegido 

Que benefícios poderia então trazer João Salgado de Araújo ao seu tio, o bispo, 

num território ultramarino, e o que é que lhe poderia ser igualmente oferecido numa 

conquista tão distante do reino por Manuel Baptista? Comecemos pelo que poderia 

pretender o bispo do Congo. Apesar de a sua nomeação ter sido em 1609, sabe-se que 

frei Manuel Baptista se demorou em Luanda pelo menos até 1611, tendo inclusive 

integrado a eleição que nomearia um governador após a morte de Manuel Pereira 
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Forjaz, ganha por Bento Banha Cardoso
185

, ficando o bispo afastado da sua residência 

episcopal em São Salvador do Congo pelo menos durante três anos, período este em que 

esteve em Luanda, acompanhado por Salgado de Araújo. Durante este período o bispo 

poderia ver no sobrinho uma figura de apoio que o ajudasse a integrar-se no reino, a 

identificar os grupos políticos, os interesses comerciais da cidade, as alianças e 

comportamentos dos vereadores da câmara, as intensões e negócios dos capitães, assim 

como a representá-lo na sua ausência, como acabou por fazer. Mas mais que apoio 

logístico, tarefas de observador ou “mediador” que tenha desempenhado, funções estas 

facilmente cumpridas por qualquer outro protegido do bispo, há que destacar as 

qualidades e méritos de Salgado de Araújo, aquelas que o poderiam distinguir dos 

demais, e de que uso poderiam valer essas qualidades ao seu tio, sendo certo que a sua 

utilidade transcendia a da simples consanguinidade. João Salgado de Araújo possuía 

uma formação académica digna de reparo, fruto dos seus estudos nas universidades de 

Coimbra e Salamanca, estudos que havia terminado em 1607, apenas 3 anos antes da 

sua nomeação. Salgado de Araújo possuía na sua mente e na sua pena os principais 

atributos que o distinguiriam do comum habitante de Luanda. De que maneira se 

poderia servir o bispo do Congo dos seus talentos? Antes de mais, importa realçar que 

no império português eram constantes os conflitos entre várias entidades, 

principalmente entre as instituições dos territórios coloniais e os seus habitantes, fossem 

eles mercadores, juristas ou até governadores, e a distância destes territórios para com a 

metrópole facilitava a proliferação de vários circuitos de economia paralela, muitas 

vezes sob formas hoje em dia associadas a práticas de corrupção, o que originava 

regularmente processos e denúncias da parte destas instituições reguladoras da coroa, 

sob a forma de devassas
186

. As denúncias não eram contudo exclusivas destas 

instituições, acabando por se tornar comum estas acusações partirem da parte das 

facções rivais às dos indivíduos que fossem visados nas denúncias, principalmente da 

parte dos poderosos, que as viam inclusive como um instrumento político para 

atingirem os seus fins, utilizando-as somente para satisfazerem os seus negócios e 

afastarem os seus rivais, fossem as acusações fundamentadas ou não, para as quais 

arranjavam, se necessário, testemunhas para corroborarem o seu argumento, abusando e 
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atropelando este tipo de denúncia judicial
187

. A pena de João Salgado de Araújo poderia 

desta forma, constituir ao mesmo tempo uma lança e um escudo para o bispo, utilizando 

a sua formação e educação para formular pareceres que fossem ao encontro das 

necessidades do seu tio, atacando os seus inimigos sob esta forma de denúncias, e 

defendendo-o de quem pretendesse atacar. A sua escrita, engrandecida não só pelos seus 

conhecimentos do castelhano, como do latim
188

, actuaria como uma importante voz de 

apoio ao bispo, que num contexto imperial, no qual a distância para com os principais 

centros de poder no reino dificultava o apuramento da verdade nestes processos e 

denúncias, era fundamental existirem várias formas de informação, provenientes do 

maior número de figuras possíveis. Os letrados eram igualmente importantes pelo seu 

papel na negociação de pareceres, concessões ou doações, sendo autores de extensos 

memoriais, informações e arbítrios que procuravam validar junto da coroa. Mesmo que 

as suas recomendações e informações não fossem aceites, o simples facto de 

participarem na negociação política poderia ser suficiente para inclinar as negociações, 

ou para pelo menos influir sobre certas concessões. Mais que um aliado ou um familiar, 

João Salgado de Araújo apresentava-se como uma voz do bispo Manuel Baptista, cuja 

formação e conhecimentos lhe concederiam maior capacidade de eco nos seus pareceres 

e apoios aos negócios do bispo. 

Apuradas as vantagens que à partida o bispo disfrutaria, com o seu recrutamento, 

resta apurar a outra face desta relação de reciprocidade. João Salgado de Araújo havia 

estudado cânones, como já referido, em Coimbra e Salamanca, apresentando um 

currículo imaculado no campo das “letras”, ponto realçado por Filipe III aquando da sua 

nomeação. Ter-lhe-iam faltado oportunidades nos 3 anos que separam a sua matrícula 

da sua nomeação para Angola? Não sabemos, uma vez que se desconhece o seu 

paradeiro entre os anos de 1607 e 1609, não havendo qualquer referência à sua pessoa, 

cargos, ofícios ou obras por si desenvolvidas neste período, porém é certo que Salgado 

de Araújo, em virtude das suas ligações aos seus tios (tanto o bispo, como os 

secretários) viu na perspectiva angolana não um desterro, mas uma oportunidade. A sua 

nomeação, apesar de possibilitada pela pertença ao grupo familiar dos secretários, não 

se trataria de uma obra de caridade, e o abade de Pêra estaria com certeza ciente dos 

serviços que lhe seriam requisitados, em função da sua formação. Se o bispo 

beneficiaria, à partida, com os pareceres e informações enviados por Salgado de Araújo 
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para o reino, o inverso era igualmente aplicável. De facto, ao colocar-se sob a protecção 

do seu tio, o bispo, os seus escritos (pelo menos os que não incluíssem devassas, mas 

antes informações/descrições sobre determinadas situações ou problemas da conquista) 

iriam adquirir não só uma maior visibilidade, como iriam aceder mais facilmente às 

altas esferas de decisão do governo, visto que se tratariam à partida, de pareceres 

favoráveis aos interesses do bispo, e que entrariam em conformidade com os interesses 

dos seus irmãos em Madrid, o que facilitaria o contorno da enorme máquina burocrática 

que filtrava este tipo de informação
189

. À maior visibilidade que iria obter alia-se ainda 

a protecção da sua parentela, que asseguraria a defesa dos seus pareceres e lhe abriria 

uma nova janela ao nível de relações que poderia estabelecer com os membros da sua 

facção
190

. 

O destaque dos seus pareceres e informações adquire ainda uma dimensão 

superior, não só pela visibilidade e protecção de que gozariam à partida, mas pelo facto 

de que às suas informações estariam subentendidas recompensas ou mercês da parte do 

monarca. A troco das informações por si enviadas à coroa, o autor esperaria uma 

compensação por servir o rei e ter atentado aos males que assolavam os seus domínios e 

as suas conquistas, e por ter oferecido remédios para a sua cura, variando a natureza 

destes pareceres consoante o problema identificando, indo do campo económico ao 

social. Efectivamente assistiu-se, principalmente em finais do século XVI em Espanha, 

inícios do século XVII em Portugal, à proliferação deste tipo de informações da parte de 

vários autores, juristas, clérigos, teólogos, governadores, magistrados, médicos, 

capitães, mercadores ou até soldados, que sentiam a necessidade de alertar o rei sobre os 

problemas do reino, multiplicando o número de memoriais, avisos, informações ou 

advertências sobre as mais diversas matérias, achando cada um possuir um rol de 

soluções para os problemas que encontravam e assolavam o império. A proliferação 

deste tipo de literatura, muitas vezes invocada sob uma noção de utilidade pública
191

 da 
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parte dos seus autores, viria a adquirir a denominação, geralmente negativa, de alvitres, 

ou arbítrios
192

. 

3.3. A figura do arbitrista: Origens, produções e representações 

O termo arbítrio surge pela primeira vez no Dictionarium de Agostinho Barbosa 

(1611), muitas vezes empregue como um sinónimo de conselho, informação ou 

advertência, enquanto termos como alvitre ou alvitreiro aparecem mencionados por 

autores como Duarte Nunes de Leão, que dá conta da existência e utilização do 

vocábulo «nativo dos portugueses, não tendo sido tornado de outras gentes» em datas 

bem mais anteriores, como 1606
193

. Em Espanha, sabe-se que este termo já era corrente 

em 1613, quando na sua obra Novelas exemplares, Miguel de Cervantes dedica uma das 

suas curtas novelas, El Coloquio de los Perros, à sátira da figura do arbitrista. Autores 

como Suaréz Fernández e Andrés Gallego consideram o Memorial de la Política 

Necessaria y Util Restauración a la República de España de Martín González de 

Cellorigo, datado de 1600, como uma obra de natureza plenamente arbitrista, apontando 

as suas origens ainda para o século XVI, no qual encontram raízes deste tipo de 

literatura em obras de autores como Luiz de Ortiz ou Tomás de Mercado
194

. Por 

arbitrismo entende-se uma ampla produção de discursos, pareceres, memoriais, 

informações, reparos ou advertências dirigidos ao rei, aos seus conselhos, cortes, juntas 

ou a qualquer outro membro influente desses organismos, a fim de recomendar soluções 

– remédios – para combater problemas – males – dos quais a coroa padeceria, sendo 

geralmente estes juízos de natureza económica, mas também política e social
195

. 

Pretendiam no fundo, apresentar soluções para as dificuldades da fazenda e restantes 

problemas que a coroa enfrentasse. Os arbítrios surgem sempre a par de uma 

expectativa de mercê da parte do seu autor, pelo serviço prestado à coroa, devendo a sua 

aplicação ser imediata ou implementada a curto-médio prazo, uma vez que os seus 

autores pretendiam retirar dos seus pareceres e informações a devida recompensa. Mas a 

recompensa não era a única motivação dos seus autores, uma vez que por detrás dos 

arbítrios estaria igualmente presente um sentimento de dever dos vassalos para com o 
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seu rei, neste caso, o dever do conselho, tal como o engrandecimento da coroa e das 

suas receitas, na maior parte das vezes sob a forma de reformas relativamente a matérias 

fiscais
196

. A proliferação deste tipo de produção literária é muitas vezes associada a uma 

ideia de “decadência” patente no imaginário espanhol de inícios do século XVII, 

derivado da perda da pujança militar e económica que o império registou, tal como das 

consequentes bancarrotas, pragas e fomes que atingiram uma nação ainda ressacada 

dum século de vitórias militares, conquistas, progresso técnico, desenvolvimento das 

artes e descoberta de novos mundos e riquezas
197

. John Elliott analisa o papel que estas 

mudanças tiveram numa sociedade cuja mentalidade incumbia os seus vassalos a 

adoptarem uma posição na qual se viam não só no direito, como no dever de 

participarem activamente nos debates políticos, a fim de alertarem o seu monarca e a 

sua comunidade dos males que a coroa padecia. Os temas dos seus tratados eram 

variados, e as abordagens e soluções diversas, mas estavam unidos no desejo de curar 

um mal comum, apresentando-se a figura do arbitrista, para Elliott, como o simples 

produto das necessidades de uma sociedade que entrara em decadência, estabelecendo 

ainda um paralelo com os seus contemporâneos em Inglaterra, os ‘projectors’
198

. 

Também Françoise Bayard estudou o papel destes homens e do impacto da aplicação 

dos seus pareceres nas finanças da França, estabelecendo um paralelo entre os donneurs 

d’avis e os arbitristas; procurou apurar a quantia que lhes estaria geralmente destinada 

nas recompensas dos seus pareceres fiscais, que fixou entre os 3 e 4% dos benefícios 

que pudessem advir dos seus arbítrios
199

, e estabelece ainda uma ligação entre estes 

donneurs d’avis e os partisans (assentistas), através do estudo de determinados grupos 

financeiros e da consequente aplicação das informações por eles recolhidas
200

.  

Os arbitristas e o seu papel na sociedade espanhola foram brilhantemente 

estudados por Jean Vilar
201

, que procurou ao longo da sua obra diferenciar o verdadeiro 

arbitrismo da sátira, recorrente nas representações dos seus contemporâneos, estudo no 

qual apura as raízes desta forma de literatura, tal como a sua consequente conotação 
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negativa. A maior incidência dos arbítrios em questões de natureza económica, aos 

quais Guittiérez Nieto apelidou de «fiscais e financeiros» no tempo de Filipe II, e de 

«arbitrismo económico» no tempo Filipe III
202

, traduzia-se em muitas das soluções 

encontradas pelos autores dos pareceres, para melhorar as finanças da coroa, terem por 

base o aumento dos impostos e da carga fiscal sobre a população. O facto de muitas 

taxas e impostos registados em Espanha e Portugal serem baseados em projectos, 

memoriais ou informações enviadas por estes arbitristas, levou a que estes ganhassem 

uma reputação bastante negativa junto das populações, acabando por ser aos seus olhos, 

tão ou mais responsáveis que a coroa pela crise económica e sangria da Fazenda real
203

, 

sendo inclusivamente satirizados nas obras de Francisco de Quevedo, Lope de Vega, ou 

nas do já mencionado Cervantes, que repete a sátira do Coloquio de los Perros na 

segunda parte de D. Quixote, na qual o herói, para se fazer escutar, «adopta o estilo do 

arbitrista, Loco-ingenuoso por excelência
204

», juntando-se às restantes representações de 

burlões, charlatões, ingénuos, irracionais e por vezes, loucos
205

. Mas não era só na sátira 

que o comportamento e papel dos arbitristas eram criticados. O facto de às suas 

reformas estarem subentendidas recompensas levava a que fossem muitas vezes vistos 

pelas populações como avarentos, gananciosos, autênticos trapaceiros e mendigos de 

corte, que buscavam simplesmente a sua promoção social e económica
206

. Em virtude 

da sua ambição, as reformas que estes implementariam seriam sempre mais profundas 

do que o necessário, aos olhos das populações, de maneira a obterem um lucro maior, 

fruto da percentagem que lhes estaria destinada, ficando a sua figura geralmente 

associada a promotores de impostos e intrometidos, cujo lucro era a única motivação
207

. 

A designação adquire contornos ainda mais pejorativos através da fama de loucos que 

muitos arbitristas alimentavam, que pretendiam financiamento para desenvolver 

projectos exotéricos ou fórmulas de alquimia, como por exemplo Juan Fernández, 

ansioso por comunicar a sua fórmula secreta para a transmutação do ouro, assim como 

muitos outros projectos quiméricos
208

, gozando alguns destes “loucos” da atenção de 

monarcas e membros dos conselhos, sendo por isso criticados, e muitas vezes 
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associados até a práticas de feitiçaria e bruxaria. A visão anti-arbitrista encontrou 

igualmente eco em Portugal, e em diversas ocasiões foi alimentada não pelo imaginário 

popular, mas por grupos de intelectuais, que pretendiam não só criticar esta abundância 

literária (cuja esfera de participação política havia sido alargada por um grupo tão 

numeroso e heterógeno que variava entre o mais comum dos magistrados coloniais, 

mercadores ou até soldados, até os juristas mais consagrados), como valorizar as suas 

próprias propostas relativamente ao estado do reino e do império português, sendo para 

tal necessário distingui-las, primeiro do mero arbítrio aleatório, recorrendo para isso à 

enumeração dos erros, falhas, e impraticabilidade geral destes arbítrios, ridicularizando-

os no processo, e segundo, através do valimento dos seus juízos, muitas vezes com base 

na sua educação, serviços, experiência e até pela sua base familiar
209

, e através desta 

distinção e oposição, comunicavam os seus juízos. Entre os principais autores e 

respectivas obras consagradas desta nova forma de dizer e fazer política encontram-se 

Duarte Gomes Solis, com o seu Discursos sobre los comercios de las Índias (1622), 

Baltasar e Manuel Severim de Faria, este último com Noticias de Portugal (1655) e 

Luis Mendes de Vasconcelos, autor dos Diálogos do sítio de Lisboa (1608)
210

. 

Em Portugal, após a Restauração, foram ainda criticados os secretários Diogo 

Soares e Miguel de Vasconcelos, por estarem aparentemente subordinados a 

conselheiros arbitristas, cujas descrições estavam em concordância com os já 

mencionados, argumento habilmente utilizado pelos seus inimigos para deteriorar ainda 

mais a sua imagem junto das populações, e legitimar a ascensão dos Bragança. O 

arbitrista, desta forma «aos olhos do contribuinte, era “uma sanguessuga, uma praga, 

um áspide”, a destruição do povo, a gente mais perniciosa da república, incluindo os 

ministros que deram alvitres
211

».  

Pese as mais variadas acusações patentes no imaginário espanhol e português da 

figura do arbitrista, variando do oportunista e inútil, ao louco fantasista, por mais 

exagerados ou estereotipados que fossem, existiram dois factores que pesaram 

efectivamente contra os arbitristas: o carácter reformador dos seus juízos, cujas soluções 

passavam na maior parte das vezes por reestruturações completas de sectores da 

economia, como o fiscal e agrário, cuja novidade causava o medo no seio duma 

sociedade adversa à mudança, e a proliferação dos seus autores, levando o acréscimo de 
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pareceres à dificuldade de selecção e identificação daqueles que poderiam ser 

entendidos como “benéficos” ou “bons”, e desvalorizando toda esta produção de 

memoriais e informações
212

, generalizando igualmente os seus autores, que tinham 

aversão ao termo, levando-os a nunca se denominarem ou identificarem como 

arbitristas, estes seriam sempre, no seu entender, “os outros”
213

. Escrever um arbítrio 

por si só não faria do seu autor um arbitrista, sempre que estes memoriais e informações 

eram requisitados por um conselho, junta ou pelo próprio monarca, seriam sempre 

considerados como serviços prestados ao rei, e o seu autor, podendo ser um conselheiro 

ou um capitão duma conquista, procuraria cumprir diligentemente o seu serviço, sem 

qualquer receio de ser associado à imagem negativa que rodeava os arbitristas. Vilar 

procurou limitar este grupo, o dos verdadeiros arbitristas, aos que produziam juízos 

visando unicamente retirar deles os seus rendimentos, aos que procuravam viver 

exclusivamente da produção de arbítrios, ou aos que os redigiam sem ser requisitados 

ou ordenados para tal, os chamados “intrometidos”, que na impossibilidade de fazer 

chegar os seus juízos às principais instâncias do poder, optavam por os publicar e 

distribuir em panfletos, de forma a serem discutidos e obterem notoriedade entre as 

populações
214

. No fundo existira uma grande aversão aos arbitristas, pelo menos na 

primeira metade do século XVII na península ibérica. Esta reacção, tanto do público 

como da literatura, acabaria por ser o produto da crise política e económica, como 

defendera Elliot, na qual o papel dos arbitristas e dos seus remédios acabaram por ser 

confundidos com as responsabilidades das autoridades políticas, em virtude do seu 

crescente envolvimento nos seus assuntos. No geral, tanto as críticas como as sátiras 

não atacaram tanto a incompetência técnica dos arbitristas como fizeram ao seu 

envolvimento e suposta intromissão nos conselhos, principalmente naqueles cujas 

competências abrangiam matérias fiscais
215

. 

Mais recentemente, Anne Dubet contesta algumas das ideias estabelecidas 

relativamente à produção e literatura arbitrista, nomeadamente as respeitantes à sua 

origem (produto de uma sociedade que entrara em declínio), defendendo que uma 

explicação puramente conjuntural não pode, por si só, explicar a proliferação deste tipo 

de produção escrita, e que esta visão confunde igualmente as razões da existência desta 

                                                           
212

 CURTO, Diogo Ramada, O discurso político em Portugal (…) 1988 p. 138 
213

 DUBET, Anne, «Los arbitristas entre discurso y acción política (...)» pp. 8-9 
214

 VILAR, Jean, Op. Cit pp. 255-7 
215

 VILAR, Jean, Op. Cit p. 18, 53 



53 
 

literatura com o conteúdo dos seus arbítrios, neste caso, os de natureza 

predominantemente fiscais. Dubet utiliza ainda os exemplos de Bayard com os doneurs 

d’avis para demonstrar que a figura do arbitrista não é exclusiva da península ibérica, e 

como tal, não poderá dever a sua origem a uma crise conjuntural específica do império 

espanhol. Finalmente contesta a visão mais “económica”, com os quais os arbítrios são 

muitas vezes identificados e até catalogados, e inclui-os numa produção mais orientada 

para fins políticos, relacionado ainda o aumento desta produção nos períodos de 

sucessão e consequente queda e ascensão de validos e clientelas
216

. Pese todas as 

considerações, estudos, correntes e teorias relativamente às origens da literatura do tipo 

arbitrista, esta não só emergiu como se popularizou durante a primeira metade do século 

XVII, não só num contexto ibérico, mas igualmente colonial. Tal fenómeno constituiu 

uma novidade ao nível da representação política de vários indivíduos, que viam no 

envio e publicação dos seus memoriais uma maneira de fazer chegar a sua voz ao Rei, 

às suas instituições, ou pelo menos, a grande parte da sua população. Tal processo 

indicia uma «modernização das estruturas do Estado e do Império», no qual estes 

indivíduos reclamariam «para si e para os grupos com os quais se identificavam um 

direito de se fazer ouvir e representar
217

». 

É sob esta perspectiva, que os alvitres ou arbítrios de João Salgado de Araújo 

teriam utilidade: para a sua parentela que iria procurar promover ou materializar os seus 

interesses através destas formas de literatura, e para o próprio, que veria as informações 

que lhe eram encomendadas e os seus memoriais a circular nas secretarias dos 

principais órgãos e centros de poder, aumentando não só a hipótese da sua aplicação, 

uma vez que se colocara sob a protecção da facção dos seus tios
218

, como a dimensão da 

sua recompensa, para além do crescimento do próprio estatuto social do abade de Pêra, 

possibilitada pela aplicação dos seus arbítrios. As suas probabilidades de não só fazer 

fortuna, como de progredir na escala da hierarquia social, eram de longe superiores indo 

para Angola do que provendo qualquer ofício que um clérigo do seu estatuto poderia 

esperar conseguir obter ficando no reino, até porque a redacção de alvitres a aconselhar 

formas de melhorar o funcionamento das suas conquistas contava, como já referido, 

para folha de serviços prestados ao rei, algo que uma vez mais, seria mais dificilmente 
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alcançável no reino. Foi o seu elo familiar que possibilitou esta oportunidade a Salgado 

de Araújo, e seria sob esta relação de reciprocidade com os seus tios que iria prosperar, 

a um nível económico (mercês), político e social (estatuto e influência aumentado pela 

circulação na corte dos seus trabalhos). No fundo tratava-se duma aliança de um clérigo 

letrado, possuidor duma cultura, experiência e educação que lhe possibilitava elaborar 

grandes projectos e memoriais, mas desprovido de poder e influência política para os 

aplicar, a um grupo sediado num dos principais centros do poder e distribuidores de 

favores e mercês, mas órfão duma imaginação que lhe permitisse materializar os seus 

projectos, à medida que a própria concepção e elaboração do arbítrio se «convertia 

numa arte
219

», gerando esta relação benefícios para todas as partes, unidas pelo sangue, 

e pela ambição
220

.  

3.4. Alvitre de João Salgado de Araújo 

Do período em que João Salgado de Araújo esteve em Angola, pese todas as 

promessas, ambições ou expectativas que pudessem ter revestido a sua nomeação, 

pouca documentação resta da sua actividade. Assinados por si, somente chegou até nós 

um alvitre, cujo documento original se encontra bastante danificado, sem data e 

incompleto, apesar de na sua introdução, este alvitre se apresentar como o «primeiro dos 

nove a que tem proposto a sua Magestade o padre João Salgado de Araújo, arcediago do 

Congo
221

», o que aponta para a existência de pelo menos mais oito alvitres assinados 

pelo arcediago. Partindo para a análise do alvitre, este inicia-se com um breve resumo 

do seu conteúdo, uma proposta para um novo comércio em Angola, que traria grandes 

ganhos à fazenda real, e seria igualmente uma «porta para um novo mundo de 

Christandade
222

», tratando-se de um alvitre de natureza económica, comum no contexto 

ultramarino, onde estas informações e avisos, apesar de visarem técnicas e novas formas 

de captação de receitas fiscais, eram geralmente acompanhadas por descrições das terras 

e das gentes que as integravam
223

. Após a breve descrição do seu propósito, Salgado de 

Araújo avança imediatamente para a análise da situação referente à construção da 

fortaleza de Pinda, que o monarca já teria ordenado que se construísse e provesse de 
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soldados, de forma a assegurar e desenvolver o comércio nessa região
224

, contudo tal 

obra não havia sido ainda efectuada, rejeitando Salgado de Araújo qualquer 

responsabilidade neste processo, uma vez que o seu ofício se limitava ao «trato do 

aumento da christandade», mas também da fazenda real, que segundo o arcediago, tinha 

interesse que esta obra se realizasse «com a brevidade que convem». Também a religião 

cristã iria beneficiar com a construção da fortaleza, porque na mesma se instalaria uma 

«casa de religiosos», indispensável «para o serviço de Deus», uma vez que a fortaleza 

seria construída na província do Conde de Sonho, cuja força militar era superior a 

«trinta mil arcos», havendo nos seus domínios sessenta mil almas desprovidas de 

sacramentos, que apesar de «católicos e desejosos que os cultivem na doctrina da 

igreja», não possuíam mais «que hum clérigo que lhes administra a christandade a vezes 

velho E emfermo e a vezes idiota», justificando a necessidade urgente de um convento 

na região, «onde nem quatro (…) erao bastantes
225

». O discurso de Salgado de Araújo 

integra-se plenamente nas lógicas da literatura arbitrista, baseado numa argumentação 

padrão e repetitiva, assentando primeiro, na urgência constante dos temas abordados (os 

males), e seguindo-se imediatamente os benefícios que a aplicação da medida presente 

no alvitre traria (os remédios, muitas vezes simplificados para acentuar a sua prática e 

fácil execução)
226

, acompanhada geralmente, por elementos ou descrições que visavam 

não só engrandecer, como prestigiar o autor, tal como o carácter do seu arbítrio. E tal 

prestígio iria igualmente ter reflexos no aumento da qualidade do serviço prestado ao 

reino, e consequentemente, na mercê que lhe era devida. Olhando para a descrição da 

necessidade da fortaleza de Pinda, a sua importância é habilmente evidenciada por 

Salgado de Araújo, quando constata que tal forte permitiria a aproximação ao Conde de 

Sonho, possuidor duma força militar considerável, e estrategicamente descrita pelo 

arcediago, tal como o ganho da cristandade de cerca de 60 mil almas, aparentemente 

mal atendidas nos seus sacramentos, em virtude de estas serem administradas por um 

“velho enfermo e idiota”. A um parecer de natureza económica, o estabelecimento do 

comércio e da feitoria através do forte de Pinda, Salgado de Araújo adicionou-lhe uma 

dimensão militar, patente na força do conde de Sonho, e religiosa, descrita pelo extenso 

número de almas que se encontravam numa situação precária e em necessidade de 

melhor acompanhamento. A construção da fortaleza iria igualmente ajudar os 
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portugueses a entrar pelas terras do Angoy, que eram fertilíssimas e espalhadas ao longo 

do rio Zaire, mencionando uma vez mais a falta de padres que havia nesta região, que 

havia «pedido clérigos e a christandade sem se lhe enviao por falta de quem o aplique». 

O benefício da exploração e navegação do comércio do Zaire é igualmente mencionado, 

com o qual se poderia obter «escravaria de bom serviço» e «muito marfim», 

constituindo igualmente um bom meio de transporte de mantimentos, anteriormente por 

si descritos (hortaliças, fruta, carnes, farinha etc.). O documento, em virtude dos danos 

sofridos ao longo dos séculos, está incompleto, não permitindo continuar a seguir o 

raciocínio do abade de Pêra, quando este se preparava para falar do comércio com os 

muxicongos. 

Apesar de incompleto, estão explícitos os elementos que caracterizavam este 

tipo de produção literária: a apresentação dos males (falta de clérigos, posição não 

segura e precária, pouca rentabilidade da conquista) e do remédio proposto (construção 

do forte, navegação e comércio do Zaire, edificação do convento), da qual a coroa iria 

lucrar, juntamente com informações relativas à conquista, não só no domínio da guerra 

(o exército do conde de Sonho) e da religião, mas também de âmbito comercial (tipo de 

mercadorias a obter, e as suas regiões), tal como uma descrição dos legumes, carnes e 

frutas da região, que se poderia encaixar na categoria de “curiosidades”. 

O paradeiro dos oito restantes alvitres formulados por João Salgado de Araújo é 

de momento desconhecido, provavelmente perdidos devido à extensa burocracia que 

filtrava esta informação nas instituições às quais estavam destinadas, o que não deixa de 

levantar duas questões: A primeira, se tal desaparecimento se deveu às filtragens a que o 

Conselho da Fazenda estava sujeito, o que poderia revelar uma influência inferior, do 

que aquela que a parentela de Salgado de Araújo teria à partida contado possuir, pelo 

menos junto destas instituições, não conseguindo assegurar que os seus pareceres 

contornassem ou recebessem o aval para serem avaliadas; a segunda pode dever-se a um 

simples desinteresse dos tios pelos arbítrios em questão. Teria o grupo retirado o apoio a 

Salgado de Araújo? Ou seria a entourage do secretário de estado impotente perante estas 

instituições? Tal questão afigura-se bastante complexa, quando aprofundamos a 

actividade de Salgado de Araújo em Angola, não só através da análise do seu alvitre, 

mas através de descrições dos seus pares. Importa realçar que o alvitre anterior, apesar 

de estar sem data, é catalogado no Arquivo Histórico Ultramarino como pertencente a 
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1615, tal como por António Brásio na sua obra Monumenta Missionária Africana
227

, 

devendo tal facto com certeza à confirmação de Cristóvão Soares ao alvitre, assinando 

um despacho que o remetia para o Conselho da Fazenda a 8 de Fevereiro de 1616, 

sendo portanto plausível que tal alvitre tenha sido redigido algures no ano anterior. O 

facto de se encontrar incompleto, sem data, ou desprovido dos restantes oito alvitres não 

permite fazer uma análise concisa ao discurso político de Salgado de Araújo durante a 

sua estadia em África, nem à sua cronologia, tal como impede que se apure as suas 

estratégias de representação ou possíveis interesses que pudessem estar por trás dos seus 

pareceres. 

A assinatura de Cristóvão Soares no despacho ao seu único alvitre conhecido 

pode indicar que este ainda contaria com o seu apoio, e que não havia sido esquecido 

pelo seu tio em Madrid, aprovando o seu alvitre para o comércio e navegação do Zaire, 

tal como da construção da fortaleza de Pinda, mas este suposto apoio dificilmente seria 

unânime, uma vez que num conjunto de informações enviadas para o reino, da parte do 

bispo frei Manuel Baptista, este afirma que a construção da fortaleza é um erro, e que tal 

forte não evitaria o comércio holandês, que se desviaria para outros portos, fora do 

alcance da artilharia, cujas condições para a sua colocação nem eram favoráveis. Ao 

preço e inutilidade da obra, no seu entender, juntava-se ainda o facto de tal 

empreendimento necessitar da autorização do rei do Congo, que não teria qualquer 

interesse em a conceder, nem em cortar relações com os neerlandeses
228

. Tal juízo da 

parte do bispo demonstra uma incompatibilidade com as ideias do seu sobrinho, sendo 

impossível integrar estas perspectivas antagónicas na mesma estratégia familiar, 

dificultando o apuramento dos verdadeiros motivos de João Salgado de Araújo. O facto 

de o seu alvitre ser desprovido de uma apresentação também dificulta a sua análise, uma 

vez que era comum neste tipo de pareceres o autor se identificar, descrevendo os seus 

serviços e as suas raízes familiares, tal como a sua experiência no campo e nas matérias 

que iria descrever, procurando com tal descrição reforçar o seu argumento, ou mesmo 

“legitimá-lo”, e distingui-lo daqueles que não possuíam qualidades semelhantes
229

. A 

ausência de tal fórmula elementar no alvitre de João Salgado de Araújo dificulta um 

apuramento conciso e cronológico da sua experiência em Angola, e só é compreensível 

se o mesmo já fosse conhecido pela instituição que procurava informar, dispensado esta 
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vertente do seu discurso, ou se tal elemento pessoal estivesse presente numa outra parte 

do documento que não chegou até nós.  

3.5. Alvitre de Bento Banha Cardoso sobre João Salgado de Araújo 

Apesar de não haver notícia dos seus restantes alvitres, a informação relativa à 

sua actuação no território pode ser complementada através da análise de outros arbítrios 

que o mencionem (com a necessária cautela que o tratamento deste tipo de pareceres 

assumidamente tendenciosos exigem), existindo um alvitre do governador interino 

Bento Banha Cardoso, que se pronuncia em Agosto de 1611, exactamente sobre um 

parecer já exposto por Salgado de Araújo
230

. Na sua breve descrição introdutória, o 

parecer do governador é remetido para o rei, que aparentemente lhe pediu informações 

sobre uns alvitres dados por João Salgado de Araújo, que o governador trata como 

«alvetrista», denominação nada inocente, como já visto no apuramento da conotação 

negativa do termo, e a aversão dos escritores a esta catalogação. Ao contrário do alvitre 

anteriormente analisado de João Salgado de Araújo, Bento Banha Cardoso começa a sua 

exposição, não através da descrição dos males do reino, ou do conteúdo da informação 

presente nos alvitres, como lhe havia sido pedido, mas com a desautorização do 

arcediago de Luanda, através do retrato do seu carácter. O arcediago estaria a emitir 

pareceres «com salva de ser sacerdote», onde afirma que em Angola nullus ordo sed 

sempiternus horror inhabitat
231

, servindo-se o governador desta particular escolha de 

palavras para as associar a acção e personalidade de Salgado de Araújo, descrevendo-o 

como o «mais inquieto Homem que há de sua profisam», noticiando ainda que este 

tentara urgentemente «hir do Reino de angola pera o do congo», com pareceres jurados 

aos santos evangelhos, acabando a sua viagem por ser indeferida pelo bispo, achando 

Bento Banha Cardoso que tal ida a partes remotas não seria benéfica nem para o serviço 

do monarca, nem para o de Deus, uma vez que receava que Salgado de Araújo fizesse 

por lá um cisma, «tal comseito se tinha delle». O governador continua a sua descrição 

do arcediago, ilustrando o seu (mau) carácter com mais exemplos da sua actuação: Na 

praça pública de Luanda libertou um homiziado das mãos do juiz (injustamente segundo 

Banha Cardoso), abusando dos seus poderes de vigário geral para prender o mesmo juiz 

«com tanta justiça que ao outro [dia] o soltarao»; conflitos recorrentes com o 

magistrado André Velho da Fonseca levaram-no uma noite a assaltar a sua casa «com 
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espingardas lanças e alabardas» para o prender, afirmando ter «culpas delle da santa 

inquisisao», acabando o desembargador por escapar, e se apresentar posteriormente, 

sendo solto em dois dias; «Paixões» diárias com o seu tio Manuel Baptista, que acabou 

por o prender e enviar para o reino! Acabaria por voltar ainda no mesmo ano, e chegado 

a Angola, incompatibilizou-se com as autoridades locais e «começou a excomungar 

todo mundo E inquietar os juízes», tornando o bispo a ordenar a prisão do seu sobrinho, 

não podendo a relação entre ambos, neste ponto, ser saudável. Tanto que o próprio 

bispo pediu ajuda a Banha Cardoso que também estava «mui mal» com Salgado de 

Araújo, quando o seu sobrinho escreveu contra si cerca de quatrocentos capítulos, 

«todos falsisimos», e mesmo que um fosse verídico, na sua opinião, o facto de «serem 

tantos desacredita todas [as acusações]». Em virtude destes episódios, Salgado de 

Araújo viu-se completamente abandonado e «pobre bem por sua culpa», afirmando o 

governador que este tivera de se fazer «capitulante e alvetrista» para se sustentar, que 

para o governador «condiz bem com o abito que professa
232

», uma vez mais, 

associando-o aos oportunistas, sanguessugas e inúteis que viviam deste tipo de 

produção, e não ao grupo de pessoas que os redigiam quando lhes requisitavam esse 

serviço
233

. 

Esta descrição extensa apresentava-se como uma das muitas formas de produzir 

arbítrios, e influenciar as instâncias que os iriam analisar. Ao contrário do alvitre de 

Salgado de Araújo, o de Bento Banha Cardoso apresenta um elemento de apresentação, 

não a sua, mas a do sujeito de quem se pedia informações devido aos seus alvitres, 

desautorizando completamente o arcediago, ainda antes de iniciar a análise aos seus 

escritos. Como poderia a coroa, o conselho da fazenda, ou outra instituição acreditar ou 

ponderar os alvitres de Salgado de Araújo depois desta descrição, ficando a saber dos 

seus excessos, da sua prepotência, falta de ética, fraco juízo e ressentimento para com 

todas as autoridades do reino, incluindo o seu tio? Bento Banha Cardoso conseguiu com 

esta representação passar a imagem, fidedigna ou adulterada, de Salgado de Araújo 

como um “louco da sotaina”, citando Ralph Delgado
234

. Mas tal descrição advinha 

claramente da inimizade que nutria pelo arcediago, afirmando ser «seu enemigo», 

confiando que a sua integridade como governador lhe revestiria de autoridade moral 

para traçar um retrato exacto do arcediago, mesmo tratando-se de um inimigo, pois «os 
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enemigos sam os que dizem as verdades». Ao ser-lhe requerido as informações pelo rei, 

o governador desautorizou totalmente Salgado de Araújo, retratando-o como um louco 

imoral, oportunista e ambicioso que zelaria pelos seus próprios interesses, e não os da 

coroa, tudo para que se «sabia quem he Joam Salgado. E seus alvitres que bem vão eles 

dizendo com a sua natureza E se são emgane sua Magestade com elle», procurando 

desta forma o governador estabelecer uma relação directa entre as qualidades técnicas 

que poderiam estar presentes no alvitre, e a natureza, génio e carácter questionáveis do 

seu autor. 

Depois da introdução dedicada à descrição da má natureza de Salgado de 

Araújo, Bento Banha Cardoso parte para a elaboração da sua opinião relativamente aos 

alvitres que haviam sido escritos pelo arcediago, necessitando uma vez mais de 

minimizar os seus escritos, porque «em huas cousas fala o alvetrista como apaixonado e 

em outras como pouco experimentado
235

», destacando o valor da experiência no terreno, 

que o mesmo possuía, sendo ele um dos capitães “conquistadores”, experiência esta que 

um arcediago não poderia aspirar a ter, principalmente se só tinha chegado ao reino há 

pouco mais de ano e meio. No fundo, pretende representar-se como um dos autores cujo 

julgamento seria confiável e preciso, em virtude da sua posição, experiência, 

integridade, serviços e apresentação, distinguindo-se o seu discurso do encontrado no 

alvitre de Salgado de Araújo, que se limitou a uma linguagem binária (descrição do 

Problema-Solução), enquanto o do governador adquire uma dimensão trivalente (Falsos 

remédios de terceiros-Problema-Solução). Ao analisar o discurso, ficamos a saber que 

Salgado de Araújo alvitrou sobre a divisão do contrato do Loango, Pinda e Maicombe, e 

de tudo o «que está a norte do Reino de Angola, desde o Rio Dande até ao Cabo de 

Lopo Gonçalves», sugerindo o arrendamento destas partes, algo que é rejeitado pelo 

governador, porque no seu entender não haveria quem se desejasse lançar neste 

contrato, e a sua rentabilidade não seria grande, uma vez que os escravos continuavam a 

ser resgatados noutras zonas e o marfim «que não he de muita importância», podia ser 

furtado entre distritos pelo rio Dande, alertando para a já divisão da capitania «domde 

esta Manoel Serveira». Ficamos a saber que Salgado de Araújo também propôs um 

modelo de tributação para os Sobas, e a poupança de verbas na fazenda através do 

aforamento dos direitos que lá se cobram, tal como a identificação de gastos e despesas 

supérfluas. Sobre a tributação, Bento Banha Cardoso, o capitão-governador, sugere, 
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com base nos seus 25 anos de experiência, que se acrescente muitos contos à fazenda de 

sua majestade e satisfaça os seus vassalos, através da pura conquista do reino, e só 

depois se imponha um modelo de tributação
236

; às poupanças da fazenda, concorda com 

o julgamento do arcediago em se mandar devassar e castigar os culpados «se assim he 

como o alvetrista diz». Apesar de concordar com cortes na fazenda, o governador, fruto 

da sua inimizade para com Salgado de Araújo, não deixa de sacudir a responsabilidade 

para cima do seu inimigo quanto à eficiência (ou falta dela) desta medida, realçando que 

só concordava moralmente com o castigo dos prevaricadores, e deixando ainda um 

aviso em forma de ameaça a Salgado de Araújo, esperando que «fasa bom o que dis, 

porque esse he o mais façil e o milhor modo que ele tem apomtado em todos estes 

alvitres». Uma vez mais, o governador não perdia qualquer chance de descredibilizar 

Salgado de Araújo, juntando ao rol de defeitos e acusações já elaborados, o facto de 

muitas das suas queixas serem motivadas por questões pessoais, e que a pura denúncia 

aleatória era o mais “fácil” dos juízos a elaborar, esperando ver nesta queixa resultados 

práticos, e não motivações de foro pessoal. 

Dos alvitres que o monarca pediu informações ao governador, este afirma que de 

todos os analisados, o único digno de «lançar mão» era a sugestão para a exploração e 

navegação do rio Zaire, sobre o qual estava muito informado e depositava grandes 

esperanças, curiosamente esta sugestão estava presente no alvitre assinado por 

Cristóvão Soares em 1616. Ainda faz menção a um juízo de Salgado de Araújo 

relativamente à fortaleza do Loango, considerando-a uma obra que acarretaria grandes 

custos, e que o rei do Loango, amigo dos portugueses, não iria permitir a sua 

construção, arriscando-se os portugueses a «comesar ali hua nova comquista», vista 

como desnecessária. Ainda na questão das fortalezas, Bento Banha Cardoso dá o seu 

aval para a construção da fortaleza de Pinda, mesmo contra a vontade do rei do Congo, 

justificando tal obra com a necessidade do monarca ibérico segurar aquelas conquistas, 

alertando ainda para o facto de não bastar simplesmente edificar fortalezas, sendo 

imperioso que o monarca se fizesse «poderoso no Mar», para combater os ladrões que 

resgatavam naturais na região.  
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Um discurso típico de um capitão, e uma vez mais, inserido nas lógicas do 

discurso arbitrista, à descredibilização dos remédios anteriores, tidos como falsos e 

dados por indivíduos sem qualificações para tal (construção de fortalezas no Loango, 

divisão dos contratos), segue-se a urgência do mal exposto, neste caso os “ladrões” que 

assolavam a costa e resgatavam naturais, propondo de seguida a apresentação de um 

remédio, a construção da fortaleza de Pinda, que permitiria assegurar «duas galeotas de 

bom porte no porto de Pinda», onde não faltaria «madeira nem chusma», que limpariam 

toda a pirataria da região e teriam um porto e uma fortaleza onde se abrigar. Uma vez 

mais, a solução ou remédio afiguravam-se de aplicação simples e prática, ao mesmo 

tempo que negava os pareceres anteriores, e com esta medida se «escuzarao as 

fortalezas que diz o alvetrista
237

». Tal como o juízo relativamente à navegação do rio 

Zaire, também o da fortaleza de Pinda surge simultaneamente na lista de “aprovações” 

de Bento Banha Cardoso, e na enviada pelo arcediago em 1615, apesar da temática da 

fortaleza de Pinda e da tributação dos Sobas serem altamente debatidas na literatura 

arbitrista em Angola, não constituindo de forma alguma ideias originais ou exclusivas 

de Salgado de Araújo, sabendo-se que as mesmas já haviam sido arbitradas pelo menos 

em 1603, pelo Capitão Garcia Mendes de Castelo Branco
238

. 

Apesar de ser um juízo altamente parcial, as informações recolhidas através da 

análise do arbítrio de Bento Banha Cardoso enviado ao rei, permitem alargar as luzes 

quanto à actuação de Salgado de Araújo em Angola. Salvo juízos de valor traçados pelo 

governador, motivados pela sua inimizade, e exageros ou manipulação dos 

acontecimentos ocorridos em Luanda aquando da estadia do arcediago no reino, é 

possível ter pelo menos uma noção do grande leque de inimizades de João Salgado de 

Araújo, assim como é de realçar o facto de o mesmo ter sido enviado para Portugal 

acorrentado por ordem do tio, nada menos que a figura que o havia recrutado para o 

auxiliar na sua estadia, apesar de toda a confiança que lhe havia sido depositada, patente 

no desempenho das funções de vigário-geral. É igualmente digno de reparo, o facto de 

todos estes episódios terem ocorrido sensivelmente, em espaço de ano e meio, data que 

separa a sua chegada ao reino (Fevereiro de 1610) e o arbítrio do governador (Agosto de 

1611). Homem “inquieto” (como o apelida Banha Cardoso), ou não, a verdade é que se 

trataria pelo menos de uma figura intensa que não teria qualquer problema ou inibição 

em desafiar e envolver-se com as várias figuras de autoridade do reino, patente nas 
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inimizades que coleccionou em tão curto espaço de tempo, e nas duas prisões de que foi 

alvo pela mão do seu tio, levando-o à desgraça e pobreza, e ao corte de relações com o 

bispo, seu protector, vendo-se consequentemente forçado a viver da sua pena para obter 

rendimentos. Este ponto é constantemente reforçado pelo seu inimigo Bento Banha 

Cardoso para se certificar que a sua fama o perseguiria quando decidisse abandonar o 

reino. É notória a insistência constante do governador em conotar João Salgado de 

Araújo como um «mero alvitreiro» ao longo do documento, descredibilizando a sua 

experiência, conhecimentos e juízo, descrevendo-o como um individuo conflituoso, 

imoral e sem escrúpulos, de forma a transparecer somente a imagem dum charlatão, 

pobre, que maquinaria os projectos mais fantasiosos só para obter uma mercê ou 

recompensa, imagem da qual teria dificuldades em se dissociar. O facto de o seu alvitre 

de 1615 aparecer como «proposto a sua Magestade pelo padre» mostra que o mesmo já 

estaria estigmatizado, enviando pareceres sem que tal lhe tivesse sido requerido (os 

chamados “intrometidos”), circunstância também descrita pelo bispo, que o criticou e 

acusou mais tarde, em 1619, por «distribuir alvitres
239

» aleatoriamente. Apesar da sua 

reputação negativa e associação a esta classe de arbitristas oportunistas, tida como “vil” 

e gananciosa, tal não demoveu Salgado de Araújo de continuar a escrever e distribuir 

alvitres, não só em Angola, como na península Ibérica
240

. Mesmo tendo vivido deste 

tipo de produção – condição para ser considerado um arbitrista, e não um servidor da 

coroa segundo Jean Vilar – durante a década de 10 e ainda alguns anos na de 20 do 

século XVII, é interessante verificar que na sua obra Marte Portuguez contra 

emulaciones castellanas; o justificaciones de las armas del Rey de Portugal contra 

Castilla (1642), na qual se afirmava já como um patriota da Restauração
241

, não tenha 

qualquer problema em considerar os arbitristas «Prophetas falsos (…) formados de 

gente foragida del Reyno, contra el qual pronosticavan médios, conque la ambicion 
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pudiesse hartarse de sacar dineros en ruina nuestra y de todo el Reyno», e que 

enganavam «sus ministros ambiciosos
242

». 

Se a ausência de mais escritos da sua autoria do período que passou em Angola 

não permite identificar uma linha de pensamento padrão, o seu comportamento e 

consequente produção literária apontam para um perfil de pragmatismo extremo, para 

não dizer de puro oportunismo político. Esta face de “oportunista”, já descrita por Bento 

Banha Cardoso, e tão característica dos arbitristas satirizados no seu tempo, pode 

igualmente estar relacionada com as razões de descontentamento do seu tio, aliadas aos 

seus já noticiados conflitos com as restantes autoridades. Fica por explicar as razões 

pela qual Salgado de Araújo pretendia ir visitar o reino Congo, e porque terá indeferido 

o bispo esta visita, tal como a verdadeira razão da incompatibilidade da sua relação, ano 

e meio depois de terem começado a sua parceria. As “loucuras” protagonizadas por João 

Salgado de Araújo, podem ter esgotado a paciência do seu tio, mas se este se tratasse de 

um investimento efectivo da parte do seu protector, certamente teria tomado as devidas 

diligências para proteger o seu sobrinho da facção ou personagens que o hostilizavam, 

como André Velho da Fonseca ou Bento Banha Cardoso, que aliás, registaram eles 

mesmos problemas com o bispo. A hipótese de frei Manuel Baptista ter “abandonado” o 

seu sobrinho à sua sorte por causa dos excessos por ele cometidos ou inimigos 

“coleccionados”
243

 não se apresenta como explicação satisfatória, ou suficiente. Talvez 

exista um outro motivo que explique esta ruptura entre os dois familiares, podendo estar 

relacionada com a misteriosa urgência do arcediago em ir ao Congo, e da objecção do 

seu tio a esta viagem. Outra das questões em aberto prende-se com o outro elo desta 

rede, o secretário de estado Cristóvão Soares. Apesar de este ter indicado o irmão 

Manuel Baptista para o cargo de bispo do Congo, e só depois este ter seleccionado 

Salgado de Araújo para o acompanhar, o apoio de Cristóvão Soares apresenta-se como 

ambíguo. Se pretendia tirar dividendos dos arbítrios ou alvitres de Salgado de Araújo, 

estaria certamente ao corrente do que se teria passado entre ele e Manuel Baptista, até 

porque correspondia-se frequentemente com o seu irmão, como indica o rei Álvaro II, 

numa carta enviada a Roma
244

. Contudo, tal incompatibilidade não o impediu de assinar 

um dos papéis de Salgado de Araújo, que se apresentava como o primeiro de nove 
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propostos. O impacto do aval dado por Cristóvão Soares ao parecer do seu sobrinho é 

ainda maior ao verificarmos que não só Manuel Baptista e Salgado de Araújo já 

estavam incompatibilizados nesta data (9 Fevereiro de 1616) como o alvitre continha 

informações relativas à urgência da edificação da fortaleza de Pinda, obra com a qual o 

bispo sempre se mostrou discordante, e enviou informações para a coroa sobre a sua 

inutilidade. Em virtude da comunicação constante entre os irmãos, é difícil acreditar 

que, se tal obra desagradasse a Manuel Baptista, o secretário de estado não o soubesse. 

Contudo aprovou o parecer, o que complica a percepção da estratégia familiar dos 

Soares Pereira, que à luz destas acções contraditórias, não transparece qualquer ideia de 

unidade ou de pensamento homogéneo entre os familiares. Qual seria então a estratégia, 

ou ideia dos irmãos? Estaria Cristóvão Soares a colaborar com ambas as partes, ou a 

tentar ensaiar a sua reconciliação? Haveria interesse de algum particular do seu grupo 

na construção específica da fortaleza, apesar da oposição do seu irmão? Teria o 

secretário deixado de investir em Manuel Baptista? Ou seriam os planos de Cristóvão 

Soares para o bispo, seu irmão, diferentes daqueles que estavam reservados para o seu 

sobrinho? Para identificar esta estratégia familiar, é necessário centrar a atenção no 

intermediário entre ambas as partes, secretário e arcediago, de modo a estabelecer a 

ligação entre as acções desenroladas no Conselho de Portugal em Madrid, e no Congo e 

Luanda. Pese todas as indefinições, certo é que João Salgado de Araújo havia sido 

recrutado para apoiar os seus tios através do uso da sua pena, e estes usariam a sua 

influência para tais pareceres chegarem às secretárias dos órgãos destinados, pelo menos 

até à sua incompatibilização com o bispo. O facto de o rei pedir informações em 1611 

ao governador local sobre um conjunto de alvitres que consultara, assinados por João 

Salgado de Araújo provam que os mesmos teriam chegado ao seu destino. 
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4. Do reino a Angola: Negócios particulares na rede familiar de João 

Salgado de Araújo: a figura de frei Manuel Baptista Soares Pereira 

D. frei Manuel Baptista Soares Pereira Laço foi, como já mencionado, o bispo 

do Congo e Angola durante praticamente uma década (entre 1609 e 1619). Figura pouco 

destacada, não se encontra até hoje realizado nenhum estudo exaustivo sobre a sua 

pessoa, à parte de figurar entre algumas obras, catálogos ou índices relativamente aos 

bispos africanos ou à política portuguesa ultramarina em geral, como a extensa obra de 

António Brásio
245

 ou em estudos mais específicos, como o de Manuel Nunes Gabriel
246

. 

O estudo mais completo sobre a sua acção até à data, é de Adriano Parreira, sendo este 

dedicado à transcrição e interpretação de um largo conjunto informações escritas pelo 

bispo, estudo este que o enquadra no universo colonial africano e ilustra a sua situação, 

mas é parco nos dados biográficos que fornece, tanto do bispo como da sua família, 

referindo apenas que pertencia «à ordem de São Francisco», cujos familiares «Francisco 

de Figueiredo e António de Miranda» passou os seus últimos dias, para além de ter «um 

sobrinho, também religioso (…) e um irmão, Cristóvão Soares»
247

.  

4.1. O bispo do Congo e Angola frei Manuel Baptista 

Como já foi exposto no primeiro capítulo, Frei Manuel Baptista, natural de 

Monção, era filho de Nuno Vaz Laço e Constância Soares Pereira
248

, e irmão dos 

secretários Cristóvão Soares (Estado) e Lopo Soares (Reino e África)
249

. Ignora-se a sua 

data de nascimento, apesar da obra de Manuel Nunes Gabriel indicar que já contava «50 

anos quando foi apresentado para a Sé do Congo
250

», em 1609. A acreditar na 

veracidade desta afirmação, Manuel Baptista nunca teria nascido depois de 1559, no 

entanto tal afirmação carece de confirmação de uma fonte histórica, não podendo ser 

desta forma aceite como absoluta, sendo preferível estimar a data do seu nascimento 

algures entre a década de 50 e 60 do século XVI, de acordo com a experiência mínima e 
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longevidade necessárias para aceitar o cargo
251

. Cristóvão Alão de Morais, na sua obra 

Pedatura Lusitana (1667), sobre a idade de Manuel Baptista, apenas refere que é «mais 

novo» que a sua irmã Elena Gomes do Lago (único autor que refere o apelido Lago, 

possivelmente quereria dizer Laço) e do seu marido João Pereira de Mesquita
252

. 

Confirmada está a sua data de óbito, tendo o bispo falecido em meados de Março ou 

Abril de 1620
253

. Formado em Coimbra, fora professo de S. Francisco da observância 

da Província dos Algarves
254

, e comissário geral e guardião do convento da sua ordem 

(São Francisco) na Ilha Terceira, nos Açores, segundo Manuel Nunes Gabriel
255

, não 

lhe sendo conhecidos muitos mais atributos ou feitos para além dos referidos. Foi após a 

consulta do Conselho do estado da Índia, a 11 de Fevereiro de 1609, que foi nomeado 

para o bispado do Congo e Angola, em carta assinada pelo secretário de estado, o seu 

irmão Cristóvão Soares, deixado vago após a morte de frei António de Santo Estevão
256

, 

carta na qual Cristóvão Soares reforça a confiança que tem «nas letras e virtude de frej 

Manoel Baptista
257

». Na sua apresentação ao papa Paulo V é descrito como um 

«Religioso da ordem de São Francisco, theologo, pregador, e que já teve a seu cargo 

muitos [cargos] naquela religião, de cuja virtude e letras e boas partes para ser provido 

dele [ofício de bispo] e o saber governar como cumpre a serviço de Deus e aumento da 

Cristandade daquelas partes tem-no bastantes satisfação, como mais particularmente se 

vera pelos papéis de sua habilitação
258

». É-lhe concedida licença para aceitar a 

nomeação a 10 de Março de 1609, após frei António de Sousa, Padre Provincial da 

Província dos Algarves ter testemunhado sobre as suas qualidades
259

.  

A sua estadia em África pode ser caracterizada como bastante activa, para não 

dizer turbulenta: o bispo, mesmo com residência oficial em São Salvador do Congo, 

intrometera-se regularmente nos assuntos dos governadores, capitães, oficiais e 

funcionários da Câmara, tal como a população de Luanda, cujos vícios «eram nocivos» 

e se associavam aos judeus no comércio; queixa-se do tráfico de influências em Luanda, 
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gerou várias queixas e disputas relativamente a pagamentos atrasados dos seus soldos, 

que eram consideravelmente superiores aos do seu antecessor, aumentando as suas 

reivindicações com o passar dos anos; envolvera-se na política e com os agentes dos 

próprios reis do Congo, queixando-se da falta de condições para exercer o seu ofício e 

do estado “deplorável” em que se encontrava a religião no seu reino, recusando aos 

monarcas africanos a concessão de mais padres, chegando até a excomungá-los. Este rol 

de queixas e intromissões valeram-lhe um largo número de inimigos, cujos atritos 

procurava resolver em denúncias régias, ou até mesmo através do recurso a esquemas 

mais maquiavélicos, como fizera com o deão Diogo Rodrigues Pestana, confessor de 

Álvaro II do Congo (Nempanzu-a-Mini), que atraiu para Luanda sob pretexto duma 

convocatória de eclesiásticos de todo o reino, e aprisionou traiçoeiramente, enviando-o 

de seguida para Portugal, onde faleceu, ainda no seu carcel, sem qualquer julgamento
260

. 

Figura autoritária, o bispo fora bastante activo durante o seu episcopado, 

rapidamente alcançando uma reputação implacável e bastante negativa, não só entre os 

portugueses, como também entre os africanos, suscitando grandes ódios com as suas 

intervenções, recebendo sempre resposta ou igual denúncia dos inimigos que 

denunciava. Entre o extenso rol das suas inimizades, contam-se, para além do já referido 

deão Diogo Rodrigues Pestana, nomes como os governadores Manuel Cerveira Pereira 

e Luís Mendes de Vasconcelos (inclusive os seus filhos), André Velho da Fonseca, 

Manuel Fonseca, os reis do Congo Álvaro II, Bernardo II e Álvaro III, e o próprio 

sobrinho João Salgado de Araújo. O acumular de críticas e denúncias, apesar de não 

abonar a seu favor, não lhe fragilizou a posição, visto ter mantido a sua postura e 

carácter ao longo de uma década, e só foi finalmente demitido quando cometeu o 

excesso de retirar todos os padres do reino do Congo, levando-os consigo e instalando-

se Luanda, em resposta a mais um desafio da sua autoridade pelo rei Álvaro III (Mbiki-

a-Mpanzu), denunciando este o acto a Roma, e ao monarca ibérico, na autoridade de rei 

cristão. Filipe III escreveria então ao cardeal Gaspar de Borja y Velasco reportando-lhe 

o sucedido, tal como os excessos eclesiásticos denunciados por Álvaro III, de que os 

religiosos se «achão tao longe da sancta See Apostolica» e «não vivem exemplarmente, 

e atendem sobretudo a mercancia, e adquirir fazenda
261

», convocando Manuel Baptista 

ao reino para o forçar a resignar.  
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Queixas, reivindicações, denúncias, ódios, excessos, a sua estadia foi, como já 

mencionado, tumultuosa. As suas acções, queixas por si e contra si realizadas 

denunciam uma luta constante com várias personalidades, detentoras de cargos, poderes 

e influências de nível político e económico, sendo o choque constante com estas 

entidades fruto da sua incapacidade para administrar o bispado face às pressões e 

interesses dos agentes externos, ou pelo contrário, por se servir deste para atingir fins 

que iam contra os limites morais e administrativos do cargo que desempenhava. Importa 

reforçar que Manuel Baptista se queixou constantemente do seu cargo, por este não ter 

condições para o receber, e não ter apoios significativos para exercer a sua obra, pese ter 

permanecido no mesmo durante praticamente uma década. Estaria o mesmo desiludido 

por todos os obstáculos contra si levantados o impedirem de cumprir a sua missão, 

praticar o seu ofício e servir a doutrina cristã? Tal cenário é improvável. Por muito 

surpreendente e chocante que pudesse ser a realidade africana para os clérigos 

portugueses que se achavam neste território pela primeira vez, frei Manuel Baptista não 

estaria com certeza totalmente ignorante do cenário que iria encontrar, não podendo as 

suas queixas sobre as condições para exercer o seu ofício constituir qualquer novidade 

para si ou para os seus superiores em Madrid, na medida que o seu antecessor já as 

experimentara, relatara, e tentara inclusive ser dispensado do seu cargo por duas 

vezes
262

, e este havia sido inclusive, missionário em África durante vários anos
263

. 

Apesar das dificuldades que encontravam serem conhecidas de antemão, nomeadamente 

o clima, doenças tropicais
264

, possíveis naufrágios, massacres às mãos das populações 

autóctones, razões aliás pelas quais estes cargos eram pouco desejados, os bispos deste 

território não se incumbiam de se queixar delas, talvez para engrandecer a sua obra, e 

relembrar as condicionantes que enfrentavam nas dioceses ultramarinas, esperando com 

isso recompensas mais substanciais. O que levaria então estes prelados a aceitar estes 

cargos malditos? Os bispados ultramarinos eram geralmente difíceis de prover, 

principalmente os africanos, chegando os mesmos a constituir um insulto se oferecidos 

a dignidades ou candidatos de estatura elevada (entenda-se sangue), ou cujos méritos e 

serviços prestados à coroa fossem extensos e significativos, sendo para estes reservado, 

à partida, as mitras do reino. Não se trata seguramente do caso de frei Manuel Baptista, 

uma vez que o seu currículo era curto e insignificante quando comparado com o dos 
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dignitários dos episcopados mais cobiçados do reino, e a sua família como já visto, não 

gozava de grande tradição ou contava uma temporalidade de extensos serviços 

prestados à coroa, como as principais famílias nobiliárquicas do reino, que negociavam 

estes lugares consoante as vagas e os serviços prestados pelas famílias em questão. Para 

um simples guardião do convento da Ordem de São Francisco na Ilha Terceira, o acesso 

a uma destas honras estaria vetado, não podendo desta forma aspirar a um episcopado 

no reino e contentando-se com um no ultramar. Ou poderia?  

4.2. Critérios, factores e jogos de interesse nas nomeações episcopais 

Na extensa obra Os bispos de Portugal e do Império (1495-1777), José Pedro 

Paiva explora os processos de nomeação para o provimento dos episcopados do reino e 

do império, assim como os principais intervenientes destes processos, enumerando um 

conjunto de seis factores que condicionavam a escolha dos bispos: O mérito e virtudes 

pessoais do candidato, os serviços por si prestados ao rei (ou pelos seus familiares), as 

suas origens familiares e relações de parentesco, as redes clientelares em que estava 

inserido, a oportunidade da escolha no âmbito da conjuntura (disponibilidade de 

dioceses) e a adequabilidade entre o candidato e a diocese em questão
265

. Tal conjunto 

de processos era analisado por várias personalidades ligadas ao poder político em 

Portugal, geralmente os vice-reis, governadores e conselheiros de Estado, que emitiam 

pareceres sobre candidatos que achavam adequados, e os remetiam ao Conselho de 

Portugal em Madrid, que os ordenava, filtrava e até adicionava novos nomes, fruto dos 

seus próprios interesses, remetendo-os finalmente para o rei ou para o seu valido
266

. 

Estes pareceres eram depois pesados e avaliados, considerando-se sempre não só a 

situação do candidato, mas também a dos seus intercessores. Cabendo a decisão final ao 

Rei, este não conseguia inteirar-se de todos os processos dos candidatos, nem 

conheceria o perfil de todos os nomeados, atingindo por isso os pareceres e conselhos 

que recebia uma dimensão vital na sua escolha, e estes não poderiam nunca deixar de 

engrandecer o candidato que defendiam, sendo colocados num clima de intriga e 

competição feroz entre os grupos que disputavam os episcopados, procurando fazer 

sobressair neles todas as vantagens, mais-valias, “matéria”
267

 e qualidades dos seus 
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protegidos, familiares ou amigos, de forma a retirarem depois os dividendos 

(económicos, de estatuto e até de desenvolvimento de novas redes de influência) que a 

posição do seu parente/protegido lhes concederia
268

. 

Neste âmbito, a concessão dum bispado da parte do rei poderia ser entendida 

como uma mercê, atribuída como reconhecimento da virtude e dos serviços prestados 

pelo prelado (ou pela sua família) à coroa, que esperava em troca, continuar a ser 

servida com o mesmo zelo, lealdade e eficiência, dependo sempre eventuais futuras 

honras e promoções do seu desempenho na nova posição. João Pedro Paiva fala duma 

«materialização da reciprocidade» nestas relações, na qual o monarca procurava captar a 

lealdade dos seus súbditos através do controlo e do monopólio das nomeações 

episcopais, actuando os eleitos como uma coluna dos reis junto das populações e 

poderes locais, ao mesmo tempo que contentava as casas nobiliárquicas e os seus 

conselheiros e secretários de Estado com a concessão de tais honras aos seus familiares, 

com as regalias simbólicas e económicas que lhes estavam inerentes. No fundo a 

«dignidade e os privilégios episcopais serviam para adorno, júbilo e certificação da 

distinção da sua parentela», retribuindo os contemplados com serviços e lealdade ao rei, 

gerando-se um ideal de conduta entre os seus servidores, que tinham consciência do que 

era necessário fazer para entrar neste jogo de favores, negociações e concessões, e 

reproduziam depois este comportamento
269

, levando ao argumento central de João 

Pedro Paiva, de que os bispos se tinham tornado em «criaturas do rei», servidores 

simultaneamente políticos e religiosos, lucrando estes «em prestígio, honras e poder, 

enquanto os reis conseguiam aumentar significativamente o seu domínio sobre uma 

importante elite, usufruindo em paralelo de um valioso meio de dominação sobre as 

populações e o território
270

». O facto de os pedidos e pareceres passarem 

maioritariamente pelo Conselho de Portugal, que comunicavam depois com o rei, 

permitiram que este, por sua vez, se assumisse como um importante centro político, 

responsável pela negociação e distribuição destas mercês, que, apesar de não invalidar 

as intervenções de outras instâncias, colocava os intervenientes deste conselho na linha 

da frente para assegurarem as recompensas régias para os seus familiares e protegidos. 

Este modelo de recompensar serviços prestado na forma de mercês episcopais não era 
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exclusivo de Portugal, nem de Espanha, como demonstra Alison Forrestal, que dá conta 

da existência deste modelo em França, que via nesta concessão de bispados uma forma 

de promover a ordem e recompensar a lealdade dos seus servidores, alicerçando-se e 

encorajando ainda mais este modelo que os casos português e espanhol, fruto da 

instabilidade social e religiosa que a França atravessou durante o século XVI e inícios 

do XVII. Forrestal serve-se ainda da obra de Michel Péronnet para ilustrar do quão 

dependente estava a coroa deste modelo, sendo as negociações assumidas pelas 

principais famílias nobiliárquicas francesas, onde eram os seus pareceres (ou “vontade” 

como lhe chama o autor) que determinavam as nomeações dum cargo que consideravam 

«seu património», que conciliava e engradecia o seu estatuto e poder, um caso mais 

extremo que o exemplo ibérico
271

. 

Utilizando então o modelo proposto por João Pedro Paiva para as nomeações 

dos bispos, e aplicando-o ao caso de frei Manuel Baptista poderá levantar novas luzes 

sobre o propósito da sua nomeação, e se o mesmo não se qualificaria para uma mitra 

mais rentável e prestigiante, para si e para a sua família. Começando pelo seu mérito e 

virtudes, Manuel Baptista estudou na universidade de Coimbra, na vertente de teologia, 

segundo frei Sebastião de Palmela
272

, formação que após o advento de Trento, passou a 

ser vista como um requisito «quase sempre indispensável para se chegar aos escalões 

intermédios e superiores do aparelho eclesiástico
273

». A sua família aparentava ser 

abastada o suficiente para financiar os seus estudos, visto possuírem uma quinta na 

Boavista, em Monção
274

, e os seus dois irmãos terem seguido uma carreira nas letras. 

As suas “letras”, como era entendida esta matéria estariam à partida imaculadas, sendo 

elogiados os seus atributos pessoais, como a «integridade honestidade (…) e outros 

méritos», como afirma frei António de Sousa no seu processo Canónico
275

. No seu 

currículo contava com os cargos de comissário geral e guardião do convento da ordem 

de São Francisco, na Terceira, e fora igualmente professo de S. Francisco da 

observância da Província dos Algarves. A ausência de um cargo administrativo 

significativo no seu currículo não abonaria a seu favor, dado a gestão dum bispado 

implicar alguma experiência neste campo, e o seu fervor religioso não é mencionado 
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nem engrandecido por nenhum dos seus pares. Neste ponto, os seus intercessores teriam 

de “trabalhar” um pouco mais o seu currículo, que era curto, e acentuar as suas 

qualidades humanas e missionárias. 

O segundo factor de escolha menciona os serviços prestados pelo candidato à 

coroa, ou pelos seus familiares. Se tais serviços não são conhecidos a frei Manuel 

Baptista Soares, aqui poderiam pesar bastante os protagonizados pelos seus dois irmãos, 

Lopo e Cristóvão Soares, servindo o primeiro como secretário do «Reino» e «África» 

durante 15 anos (1582-1597), e o segundo como secretário de Estado há 16 anos (à data 

da nomeação de Manuel Baptista, serviço este que se estenderia durante praticamente 

40 anos [1593-1631]), ambos com assento no Conselho de Portugal. Apesar de a sua 

família não contar com um historial secular de serviços à coroa, o facto de os seus 

irmãos servirem a nova dinastia desde a sua implementação, coloca-os entre os 

primeiros e mais duradouros fiéis da sua causa, sabendo-se que a fidelidade aos 

Habsburgo era um ponto fundamental na ascensão política e pessoal. Neste sentido, a 

falta de uma folha de serviços temporais da sua família era compensada pelos serviços 

prestados mais recentemente, que não levantavam dúvidas sobre a sua fidelidade. 

O terceiro elemento de selecção incidia sobre a ascendência familiar dos 

candidatos. Este ponto distingue-se do anterior na medida em que já não é a qualidade 

dos serviços ou actos de fidelidade prestados pela família do candidato, mas do próprio 

estatuto, estirpe e prestígio do sangue da sua família. Este factor era muitas vezes 

determinante, uma vez que as grandes casas senhoriais procuravam assegurar a 

colocação dos seus segundogénitos em cargos eclesiásticos que trouxessem benefícios e 

auxiliassem o engrandecimento da sua casa, sejam eles materiais ou simplesmente de 

estatuto. A obtenção destes cargos possibilitava igualmente a distribuição de posteriores 

regalias e cargos dentro da diocese do eleito para membros da sua própria família, 

ajudando-os a iniciar as suas carreiras eclesiásticas, preparando-os para também eles 

poderem um dia ascender ao topo da hierarquia da igreja, actuando estas dioceses 

providas pelos segundogénitos das grandes casas como «um primeiro espaço de 

capitalização de honra e recursos a serem reinvestidos nos parentes, designadamente nos 

irmãos, irmãs, sobrinhos e sobrinhas». Segundo Fernanda Olival e Nuno Gonçalo 

Monteiro, o acesso aos mais importantes cargos eclesiásticos era cada vez mais restrito 

à primeira nobreza do reino «que fazia reverter às casas de nascimento os benefícios daí 
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decorrentes
276

». Outro facto fundamental para a procura destes cargos da parte das 

principais famílias nobiliárquicas do reino, para além dos benefícios monetários e de 

estatuto que traziam à sua casa, prende-se com a crescente importância que os 

eclesiásticos obtiveram junto da coroa, ao exercer funções nos seus principais 

organismos, como na Mesa da Consciência e Ordens, nos tribunais régios, no próprio 

Conselho de Portugal, e chegando ainda a ascender aos cargos de governadores e vice-

reis do Reino, como foram os casos de Afonso de Castelo Branco, Pedro de Castilho, 

Aleixo de Meneses ou Miguel de Castro
277

, o que os colocava muito próximos dos 

centros de poder, e permitiria a acumulação e distribuição de cargos em várias funções, 

sendo estas colocações muito úteis para as suas famílias, que apostavam nos seus 

segundogénitos para alcançarem estes cargos, como se de um investimento se tratasse, 

do qual procurariam futuros retornos
278

. O “novo papel” desempenhado pelos bispos 

junto dos centros de poder é, no entender de Francisco Bethencourt, uma clara opção de 

escolha política da nova dinastia, caracterizando o acumular de funções da parte dos 

bispos no campo dos poderes como uma «estatização da Igreja
279

», podendo esta 

concentração de poderes nas figuras eclesiásticas estar relacionado com as vagas que se 

levantariam para os cargos militares, ficando estes ao cargo dos oficiais espanhóis
280

. 

Neste capítulo, a origem familiar modesta de Frei Manuel Baptista de pouco lhe poderia 

valer, face aos argumentos apresentados por outros candidatos destas famílias. Apesar 

de ser um factor muito importante, por si só, não determinava o rumo final duma 

eleição
281

. 

O quarto factor enumerado por Paiva relaciona os méritos do candidato com a 

“rede clientelar”, grupos de apoio ou amizades que possuía. Era importante que este 

possuísse quem por si intercedesse e exercesse pressões para que a sua candidatura 

suplantasse a dos restantes. Como já mencionado, os pareceres eram produzidos em 

ambientes de intriga, nos quais os vários grupos e famílias, principalmente os com 

assentos nos conselhos de estado, disputavam estas honras entre si, e procuravam 
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adquiri-las para os seus protegidos, actuando como seus “padrinhos”, esperando em 

troca, ser recompensados por estes com base no leque de possibilidades que os novos 

cargos dos seus protegidos oferecessem. A inserção nestas redes e laços de 

reciprocidade eram fundamentais para a obtenção destas nomeações, citando Paiva as 

palavras do Arcebispo de Braga, D. frei Bartolomeu dos Mártires e de Bermudez de 

Pedraza, referindo o primeiro que tais regalias só estariam ao alcance de quem tivesse 

«bons intercessores», e o segundo, mais explícito, que «ninguém tem tão claro engenho 

que possa lograr uma mitra, se lhe faltar a matéria, a ocasião, o padrinho, e a 

recomendação
282

». Este ponto adquire desta forma uma dimensão fundamental no 

provimento dos episcopados. Para o caso de frei Manuel Baptista, a sua relação com os 

seus irmãos, colocá-lo-ia, à partida, dentro de um eventual círculo de amigos e 

respectivas redes de influências, cuja extensão e relações é difícil de traçar, pois nem 

sempre estas amizades estão explicitamente presentes nos documentos. A título de 

exemplo, uma carta assinada por D. Francisca de Aragão, dirigida ao irmão de Manuel 

Baptista, Cristóvão Soares, na qual intercede por uma Isabel Lopes, que lhe havia 

pedido para esta requisitar ao secretário de estado que favorece o seu sobrinho «em tudo 

o que ha lugar», sublinhando a mesma D. Francisca que não o faz por ela, mas sim pelo 

pedido explícito de Isabel Lopes, do qual não se podia «escusar de pedir
283

». Esta 

obrigatoriedade demonstra uma ligação explícita entre ambas as mulheres, englobando 

depois um terceiro elemento ao qual é requerido um favor, servindo D. Francisca de 

Aragão como elo de ligação entre o secretário e Isabel Lopes, o que indica que esta 

possuía ligações com ambos, mostrando-se disponível a fazer a ponte com Cristóvão 

Soares. Acresce que esta mesma D. Francisca de Aragão se tratava da mulher de D. 

Juan de Borja, tio do duque de Lerma, e membro do Conselho de Portugal
284

, podendo 

dever-se a ligação entre o secretário e D. Francisca de Aragão ao seu marido. Outro dos 

exemplos de evidências de ligações de Manuel Baptista a potenciais círculos de 

influência através dos seus irmãos, está patente numa outra carta, esta bem mais 

explícita nos elos de amizade dos seus intervenientes, de um outro elemento do 

Conselho de Portugal, Fernão de Matos (que desempenhou várias funções neste órgão 
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entre 1602 a 1614, incluindo o dos assuntos Eclesiásticos, que o colocava numa posição 

vantajosa nos provimentos episcopais)
285

, enviada a D. Pedro de Castilho, na qual 

afirma «Do Bispo do Congo [na altura Manuel Baptista] sou amigo por seus jrmaos
286

», 

referindo-se obviamente a Lopo e Cristóvão Soares. D. Manuel Baptista estava 

efectivamente inserido numa destas redes, cuja extensão, apesar de não poder ser 

totalmente apurada, está patente no seu parentesco e em pequenas cartas que 

evidenciam esta proximidade. Contando sempre com pelo menos dois aliados no 

Conselho de Portugal (Lopo Soares e Fernão de Matos não foram contemporâneos), não 

lhe faltaria quem por si intercedesse. 

Os quinto e sexto factores pesados na escolha episcopal estão intrinsecamente 

relacionados. Por um lado havia que pesar sempre a oportunidade da nomeação, ou seja, 

o timing da mesma, uma vez que as nomeações, promoções e transferências estariam 

sempre dependentes da disponibilidade dos lugares em questão, tal como do perfil dos 

candidatos a prover. Por outro era necessário existir um equilíbrio entre a diocese e o 

prelado escolhidos, procurando-se sempre que o estatuto da mitra a prover não fosse 

demasiado alto/baixo para o perfil, estatuto e prestígio do candidato em questão. Era no 

fundo um processo de oportunidade, que podia originar descontentamentos ou mesmo 

recusas de certos bispados por serem indignos, ou longe dos desejados pelos prelados. 

As dioceses de menor rendimento ou baixa estatura não poderiam ser oferecidas nunca a 

membros da primeira nobreza, sob o risco de serem entendidas como ofensas ao invés 

de mercês. Era preciso atender à dimensão entre o candidato e a diocese, e atender à 

disponibilidade do cargo, existindo casos em que os candidatos descartaram promoções 

medianas por aspirarem a uma candidatura específica superior, que sabiam estar na 

eminência de vagar
287

. Também existem casos de candidaturas lançadas que seriam 

provavelmente rejeitadas, mas o simples facto de terem sido lançadas afirmava a 

posição do seu candidato, e colocá-lo-ia na linha da frente para uma próxima 

candidatura, procurando com que o rei se sentisse “obrigado” para com o candidato, 

uma vez que já o havia rejeitado
288

.  

Pesando todos estes factores, facilmente se conclui que Manuel Baptista, apesar 

de possuir boas aptidões pessoais, boas “letras”, contar com bons intercessores no 
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Conselho de Portugal, e com uma lista de serviços prestada pelos seus familiares, era 

um candidato nitidamente inferior aos que recebiam as principais mercês episcopais. 

Entre os pontos fracos da sua candidatura, à luz da lógica deste sistema de selecção, 

contam-se a falta de sangue nobre, que o afastava dos bispados mais apetecidos, a sua 

curta experiência, a ausência total de cargos administrativos no currículo e a falta de 

tradição nos serviços da sua família (mesmo contando com os serviços recentes dos seus 

irmãos), que o colocavam atrás de outros candidatos que gozavam destas vantagens, 

tornando-o inapto até para as mitras “menores” do reino. Talvez tenha sido a falta de 

experiência, talvez a simples falta de oportunidade, mas a verdade é que o curto 

currículo de Manuel Baptista não lhe valeu para mais que uma mitra ultramarina, tão 

mal vista pelos “grandes”. No entanto aceitou-a, restando perceber se o fez por 

necessidade (visto todas as restantes lhe estarem vetadas em detrimento de outros 

candidatos, e não ter para onde ir) ou se pelo contrário, teria outra razão para ir para um 

cargo do qual o seu antecessor tentara a todo o custo fugir. 

4.3. Uma estratégia familiar? A escolha do bispado do Congo e Angola 

As dioceses ultramarinas não ofereciam as vantagens que as do continente (e 

ilhas até) ofereciam. Os seus rendimentos eram risórios quando comparados com os 

destas, eram limitadas na quantidade de cargos e influências que poderiam distribuir, 

ficavam afastadas dos principais centros de poder do reino, para não falar das já 

mencionadas doenças tropicais associadas ao clima, os conflitos que originavam com os 

governadores e capitães destas terras, principalmente os africanos, cujos habitantes eram 

muitas vezes personagens de moral questionável, afastadas do reino e ainda poderiam 

surgir eventuais problemas com as populações autóctones. Todas estas condicionantes 

faziam com que fossem mal vistas pelo reino, quase como se tratassem de um desterro. 

No entanto os bispos ultramarinos assumiam uma grande importância nestes territórios, 

visto actuarem como agentes da coroa, que confiava na igreja para vigiar e relatar os 

excessos cometidos pelos súbditos nestas partes distantes, e para defenderem os seus 

interesses comerciais, servindo igualmente como governadores na ausência destes ou 

dos vice-reis, sendo igualmente um pilar da presença portuguesa nestes territórios, 

especialmente nos casos do Congo e Angola, onde procuravam defender e assegurar as 

posições da coroa face aos dos monarcas africanos e ambições comerciais dos capitães. 

Mas a sua apreciação era, no geral, negativa, e quando chegava a hora de prover estes 

episcopados era necessário encontrar gente adequada para as mesmas (aquilo que João 
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Pedro Pais apelidou de relação entre a diocese e o prelado) e que contassem com 

experiência no terreno, caso de frei António de Santo Estevão, antecessor de Manuel 

Baptista. Para combater esta reticência quanto aos episcopados ultramarinos, D. 

Cristóvão de Moura procurou incentivar o interesse por estes bispados, e declarou que 

quem aceitasse servir no ultramar, seria mais tarde recompensado com dioceses no 

reino
289

. Juntando esta promessa ao procedimento habitual de se atribuir dioceses mais 

humildes aos clérigos que eram ordenados bispos pela primeira vez, começa a levantar-

se a hipótese de tal nomeação ter sido aceite por Manuel Baptista de forma a este obter, 

por um lado, a experiência num cargo administrativo que tanto necessitava e faltava no 

seu currículo, e por outro, serviços prestados à coroa, colocando-se na fila da frente para 

ser recompensado dentro de pouco tempo com uma diocese no reino, com base nas 

promessas do modelo proposto por Cristóvão de Moura, principalmente numa época em 

que as mudanças e promoções de bispados eram constantes, chegando mesmo a falar-se 

destas experiências para bispos ordenados pela primeira vez em dioceses mais pequenas 

como «seminários para bispos» que «exigiam um período de provação antes de chegar 

ao topo
290

». 

A ida para África poderia ter-se apresentado desta forma para Manuel Baptista, e 

para os irmãos Soares Pereira, como uma oportunidade deste ganhar experiência para se 

colocar numa posição mais favorável, no futuro, para conseguir efectivamente competir 

com os candidatos de maior estirpe às dioceses do continente numa posterior 

candidatura, dos quais a sua inexperiência e falta de sangue azul o afastava. Aliás, dado 

o relativo desinteresse e repulsa por estes episcopados, a competição seria menos feroz 

para assegurar um destes cargos para um dos membros da sua família por Cristóvão 

Soares, procurando que o seu irmão fosse ganhando experiência enquanto esperava por 

uma oportunidade melhor. O factor da oportunidade também pesou nesta eleição, uma 

vez que a coroa fazia esforços para que nenhuma das principais ordens religiosas 

obtivesse qualquer forma de monopólio ou supremacia nos territórios ultramarinos, 

tentando sempre distribuir as nomeações da melhor maneira
291

, beneficiando o 

franciscano Manuel Baptista desta rotatividade, uma vez que António de Santo Estevão 

pertencia à ordem dos dominicanos. O facto de as eleições para estes territórios estarem 

sujeitas aos arbítrios e discussões do Conselho da Índia (que indicou a nomeação de frei 
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Manuel Baptista) também beneficiou o seu processo, visto este conselho enviar os seus 

pareceres directamente ao secretário de estado, Cristóvão Soares, facilitando desta 

forma a eleição do seu irmão, apesar de este nem contar no seu currículo com qualquer 

experiência neste território ou de qualquer forma de missionação no ultramar, um dos 

requisitos dos quais o seu antecessor, por exemplo, gozava. O facto de se encontrar em 

Madrid, aquando da sua nomeação, demonstra que Manuel Baptista estava 

perfeitamente integrado junto dos principais centros de decisão e distribuidores de 

favores políticos e comerciais
292

, e que podia muito bem entender esta oportunidade 

como um simples meio para atingir os seus fins, neste caso, o do provimento de outra 

diocese mais vantajosa. As suas críticas, bastante frequentes no seu episcopado, sobre a 

falta de condições poderiam ser fruto desta forma da sua impaciência para com a 

promoção, incidindo especialmente num período posterior aos primeiros anos, que 

Manuel Baptista poderia julgar como lhe servindo de “estágio” nesta região. 

Este cenário ganha força ao verificarmos que apenas três anos e meio após a sua 

nomeação (Novembro de 1613), já surgiam pareceres a sugerir o seu nome para prover 

dioceses no reino, neste caso, a de Lamego, assinada por Fernão de Matos e dirigida ao 

vice-rei D. Pedro de Castilho, onde não deixa de confessar a sua amizade por Manuel 

Baptista em virtude dos seus irmãos, assumindo o papel que frei Bartolomeu dos 

Mártires apelidou de “bom intercessor”, e testemunha que o bispo «serve alj [Congo] 

bem: [tinha] sempre o respeito dos ministros na sua mitra e seus parentes, com esta 

comsideraçao lembro a Vossa Santidade a pessoa que he o prelado [para] a Se vacante 

de Lamego
293

». As diligências para prover a Sé ainda não tinham sido tomadas, contudo 

a carta de Fernão de Matos demonstra clara indicação para influenciar o parecer do 

vice-rei D. Pedro de Castilho, muitas vezes (mas nem sempre) considerada fundamental, 

procurando que este incluísse Manuel Baptista na sua lista de três ou quatro nomes a 

sugerir ao Conselho de Portugal, colocando-o claramente do lado dos seus irmãos, que 

viam em frei Manuel Baptista um claro investimento do qual iriam certamente procurar 

tirar dividendos. Mérito pessoal, serviço e lealdade, tal como bom valimento e boas 

relações, num curto parágrafo Fernão de Matos integrou todas estas características para 

tentar “vender” o seu candidato a D. Pedro de Castilho, para que também este 

intercedesse por ele, demonstrando uma vez mais o jogo de interesses e intrigas que 

rodeavam estas nomeações, tão renhidas para os quais qualquer apoio era fundamental. 
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Frei Manuel Baptista não viria a ter o seu desejo concretizado, nem D. Pedro de 

Castilho aceitou a “lembrança” de Fernão de Matos, acabando este por recomendar o 

provincial dos dominicanos (rivais dos franciscanos) frei Agostinho de Sousa, o 

Inquisidor de Coimbra Francisco de Meneses, o deputado do Santo oficio Rodrigo da 

Cunha, e ainda o presidente da Mesa da Consciência e Ordens Francisco de Castro
294

. 

Também não veria nenhuma das suas escolhas a ser nomeada, pois a escolha final 

acabou por recair em D. Martim Afonso de Mexia, bispo de Leiria e igualmente com 

ligações ao Conselho de Portugal, como o familiar Afonso Furtado de Mendonça
295

. No 

mesmo ano, o nome do bispo do Congo aparece igualmente numa consulta da Mesa da 

Consciência e Ordens, que o sugere «para o bispado da Cidade de Angra» (possibilitado 

pela promoção de Jerónimo Teixeira Cabral para o bispado de Miranda), onde «nomeão 

a V. Magestade, por todos os votos, ao bispo de Congo, D. Frei Manuel Baptista, 

religioso de bom exemplo e vertude», sendo lançado o seu nome nesta consulta do 

mesmo ano (Julho 1613) juntamente com os de Domingo Ribeiro Cirne, deputado da 

Mesa, Doutor João Pimenta, do colégio de São Paulo, Doutor Gabriel da Costa, do 

colégio de São Pedro, Pedro da Silva, deão da sé de Leiria e Manuel Bardi, prior de 

Óbidos
296

. Uma vez mais, a escolha acabou por recair noutro prelado, neste caso no 

bispo de Ceuta, D. Agostinho Ribeiro. 

Mesmo com a “experiência” acumulada por Frei Manuel Baptista, e de ter 

contando com o apoio, recomendação e bons intercessores, a sua candidatura 

continuava a ser inferior à dos restantes candidatos. Apesar do modelo proposto por 

Cristóvão de Moura, ou das promessas que visavam o provimento das dioceses 

ultramarinas como “estágios” para ocupar mais tarde as dioceses do reino, de forma a 

torná-las mais atractivas, a verdade é que se regista uma «abissal diferença entre os 

bispos do reino e os ultramarinos», cujos percursos «raramente se cruzavam e impediam 

que os de além-mar regressassem a mitras continentais com frequência», como afirma 

José Pedro Paiva
297

. Francisco Bethencourt já havia mencionado esta discrepância entre 

as promoções registadas ao nível do continente e ilhas e as do ultramar, realçando o 

facto da proximidade dos centros de poder ser determinante nas movimentações e 

promoções episcopais, acabando o afastamento das dioceses ultramarinas por funcionar 
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como «um vaso fechado» na hierarquia eclesiástica, votando os seus bispos ao 

abandono, justificando desta forma o “terror” e repulsa com que eram vistos estes 

cargos. O único caso de sucesso de uma carreira iniciada no ultramar que Bethencourt 

conseguiu encontrar, foi o de D. Frei Aleixo de Meneses, que iniciou a sua carreira 

como arcebispo de Goa em 1594, chegando à dignidade de Arcebispo de Braga 18 anos 

depois, acabando por ser vice-rei em Lisboa, e presidente do Conselho de Portugal em 

Madrid
298

. 

Após esta análise, verificamos que efectivamente, à parte de D. Frei Aleixo de 

Meneses, as supostas promoções sonhadas por Cristóvão de Moura nunca se vieram a 

concretizar efectivamente para os que aceitaram ir para estas partes distantes esperando 

ser recompensados posteriormente, e o único caso de sucesso requereu 18 longos anos a 

voltar ao continente. Tais factos contestam a tese de Manuel Baptista ter aceitado o 

cargo somente para obter experiência, serviços e méritos, visando voltar mais tarde para 

o reino para ficar à frente de uma diocese mais prestigiante e lucrativa, contudo não são 

suficientes para invalidar esta proposta. O exemplo de D. frei Aleixo de Meneses surgiu 

apenas 3 anos após a eleição de Manuel Baptista para o bispado do Congo, sendo 

impossível para qualquer um dos seus contemporâneos ter previsto esta ascensão como 

única, pelo contrário, mais provável seria se esta tivesse sido entendida como um 

exemplo, e um incentivo para qualquer prelado que estivesse reticente em ocupar estas 

novas dioceses ultramarinas. Tanto que surgiram imediatamente dois pareceres no ano 

seguinte, para prover duas dioceses (uma no continente, outra nas ilhas) para frei 

Manuel Baptista, que com certeza não estaria com a mesma disponibilidade para esperar 

tanto tempo como o fizera D. frei Aleixo de Meneses, não só pela sua idade, como 

também pelo facto de estar «muj doente», como relatara ao rei
299

, no ano anterior, 

temendo não poder resistir muito ao clima africano e ao tipo de doenças desta região. O 

facto de terem sido tomadas diligências da parte de Fernão de Matos, secretário dos 

assuntos Eclesiásticos e «amigo» dos seus irmãos, para influenciar figuras de peso cujos 

pareceres iriam pesar na decisão final, demonstra uma estratégia familiar desenhada 

com a sua ida para Angola, não podendo ser vista como um acto “de caridade” de 

Cristóvão Soares, ou desprovido de qualquer sentido, pelo contrário, estava inserido 

numa longa lógica de afirmação da família dos Soares Pereira, que procuraram 

assegurar todos os apoios possíveis para fortalecerem a sua posição e daí tirar 
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dividendos, na qual a sua família viria em primeiro lugar, ajudando a explicar até a 

nomeação de João Salgado de Araújo, auxiliado depois por “amigos” ou grupos de 

solidariedade, principalmente no Conselho de Portugal, onde se encontravam 

personalidades como Fernão de Matos, ou D. Juan de Borja. 

4.4. Os negócios dos Soares Pereira no continente africano 

A questão que pode ser levantada, não é se a sua nomeação pressupunha uma 

futura promoção no reino, mas se tal motivação teria sido a única para frei Manuel 

Baptista se ter mudado para o Congo e Angola. O timing dos pareceres relativos a uma 

promoção de frei Manuel Baptista, tão próximos um do outro, pode estar igualmente 

relacionado com o crescente descontentamento que a sua actuação despertava no Congo 

e Angola, cujas queixas eram geralmente remetidas para o Conselho da Índia, que 

dirigia os seus pareceres directamente ao secretário de estado, Cristóvão Soares, ou seja, 

as acções do bispo eram directamente monitorizadas pelo seu irmão, facto que lhe 

poderia conceder uma certa liberdade para cometer excessos e abusar da sua autoridade, 

algo que acabou por se registar. Esta ligação é aliás, denunciada pelo rei do Congo 

Álvaro II, cujas queixas remetia directamente ao papa Paulo V, e não para os 

portugueses, inteirando-o da situação do prelado, acusando o bispo de ser «mercante e 

tratante publico», de só ordenar sacerdotes dos quais se poderia servir, que se 

recusavam a realizar cerimoniais para a sua pessoa, e acusando-o de se ter tornado seu 

inimigo
300

, e de confiar no seu irmão «Secretario nel consiglio di Portugallo», para o 

apoiar nos seus esquemas. Denuncia igualmente o seu envolvimento «nel comercio di 

schiavi» onde «compra e vende», tal como da utilização excessiva e indevida da moeda 

da terra, o zimbo. O rei termina este conjunto de queixas acusando Manuel Baptista de 

ter deixado a sé de São Salvador vazia durante 4 anos
301

. 

 São bastantes os excessos que o rei do Congo aponta a Manuel Baptista, mas 

seriam estes fundamentados, ou tratar-se-iam duma represália? Sabia-se que o rei 

africano tinha em grande conta o deão Rodrigues Pestana, do qual os portugueses se 

queixavam de lhes dificultar bastante a acção, e ainda de pactuar com os holandeses e 

alimentar o comércio com estes no porto de Pinda (ou Mpinda). O bispo queixa-se 

bastante do deão numa carta enviada ao rei em 1612, dizendo que o mesmo «pode quá e 

faz tudo, e entendesse que estorva o serviço de V. Magestade, e eu não posso com elle, 
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porque hé mais que Rej
302

», acabando o bispo por o atrair para uma armadilha em 

Luanda, convocando-o sob pretexto de uma reunião dos clérigos do reino, colocando-o 

em seguida a ferros, e embarcando-o para o reino, juntamente com Cosme Álvares, 

encontrando-se estes ainda encarcerados em 1615, sem qualquer julgamento ou culpa 

contra si formadas
303

, falecendo pouco depois Diogo Rodrigues Pestana no seu 

carcel
304

, enquanto Cosme Álvares seria libertado devido à sua extensa idade
305

. Poderia 

em boa verdade o rei africano procurar denunciar um bispo que prendera e afastara 

traiçoeiramente de si, o seu mais importante confessor. Manuel Baptista, anos mais 

tarde, pelo menos assim define a hostilidade com que o rei Álvaro II o tratava, tendo 

este gerado «contra mym [Manuel Baptista] grande odeo, e impedio o effeito desta 

prizao muitas vezes (…) E com esta sua preçeguissao, e odeo, que durou emquanto elle 

viveu [Álvaro II], receby eu notável perda, na quietação, jurisdição e fazenda», 

atribuindo desta forma o bispo a inimizade do rei inteiramente ao episódio 

protagonizado com Diogo Rodrigues Pestana
306

. Analisando então o rol de queixas, para 

apurar a sua veracidade, comecemos pela mais fácil de apurar, a sua ausência da sé do 

Congo. 

Frei Manuel Baptista esteve efectivamente, afastado de São Salvador do Congo 

durante bastante tempo, não se conhecendo bem os seus motivos. A sua nomeação deu-

se em 1609, sabendo-se que pelo menos, em Janeiro de 1610 já se encontrava em 

África
307

, estando a tratar dos seus assuntos, relativamente a pagamentos que lhe eram 

devidos. Certo é que se demorou até Abril de 1611, data da morte do governador Pereira 

Forjaz, servindo Manuel Baptista, na sua condição de bispo, como governador interino 

até se eleger um novo governador. Tal eleição não tardou, e curiosamente, Manuel 

Baptista entrou na corrida para o cargo, acabando, numa votação de 77 pessoas que 

contou, entre outros, com «Jerónimo Correia, Gaspar Alvares, Pero de Sousa, Álvaro 

Soromenho, Domingos Furtado, André Velho da Fonseca, o ouvidor-geral Manuel 

Ferraz Barreto, Bento Banha Cardoso (…)
308

», o bispo por ficar em 2º lugar com 14 
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votos, atrás de Bento Banha Cardoso, com 45
309

, nomeado novo Governador interino. 

Esta eleição não deixa de ser curiosa, pelo facto de não só o bispo ter entrado na corrida, 

como ter inclusive ficado classificado em 2º lugar. Teria sido sua intenção sequer prover 

o lugar? Não sabemos, mas o facto de ter sido o segundo classificado na eleição, à 

frente do capitão-mor João da Veloria (13 votos) aponta já para um foco de influência, 

para um pequeno círculo de pessoas que apoiavam a figura do bispo, e pretendiam vê-lo 

a assumir o governo da colónia. A estadia prolongada de Manuel Baptista em Luanda 

talvez se devesse exactamente à captação deste grupo de pessoas, distribuindo as mercês 

(poucas) que o seu cargo permitia para colocar estas pessoas em posições chave na 

cidade, procurando obter benefícios futuros que a figura de «protector» lhe poderia 

trazer, assumindo-a à imagem do que o seu irmão fizera consigo. As acusações de 

“mercador” e “traficante” do rei do Congo começam a fazer sentido, se supormos que 

Manuel Baptista pretendia acumular mais funções na colónia, não no quadro de serviços 

religiosos, mas já na vigia e controlo comercial, para além das funções militares que tal 

cargo acarretaria. Já para não mencionar que tal cargo, aliado à posição estratégica do 

seu irmão lhe permitiriam exercer uma grande influência não só política e religiosa, mas 

também em todas as formas de controlo do comércio da região, nomeadamente no trato 

de escravos. 

Continuando a investigar as acusações do rei do Congo relativamente a frei 

Manuel Baptista, segue-se a denúncia do seu envolvimento no comércio de escravos. 

Não há conhecimento de qualquer registo em que o bispo trate directamente este tipo de 

comércio durante o seu episcopado. Sabe-se contudo, que frei Manuel Baptista era 

pago, tal como os restantes prelados, pelo rei do Congo em zimbos
310

, pequenas conchas 

que se encontravam nas praias de Luanda e que funcionavam como moeda no território, 

detendo o monarca africano o seu monopólio, cedendo posteriormente quantidades 

desta “moedas” aos seus clérigos, como pagamento pelos serviços religiosos, pagando 

mais concretamente ao bispo cerca de 350 cofos
311

, contendo cada cofo (medida) cerca 

de 10 000 zimbos
312

, estando cada cofo calculado em cerca de mil réis
313

. Estas conchas, 

tratando-se de moeda entre as gentes do interior africano, eram muitas vezes utilizadas 
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nas transacções entre europeus e africanos no comércio de escravos, principalmente nos 

mercados mais interiores, sendo por isso bastante requisitadas pelos europeus. Esta 

cobiça acabou mais tarde por se tornar um problema, uma vez que também se 

encontravam os zimbos nas praias da Bahia, sendo vendidas no Brasil a comerciantes 

que as traziam em grandes quantidades para o Congo e Angola, chegando a ser 

traficadas, e como não pagavam qualquer imposto, desvalorizaram totalmente a moeda, 

forçando o rei do Congo, já Álvaro III (1615-22), a proibir a sua importação, recebendo 

apoio total do bispo, que chegou a ameaçar excomungar quem insistisse em 

contrabandear estas conchas
314

. Tal atitude é compreensível, na medida em que a 

entrada desenfreada de conchas no reino desvalorizava o salário que Manuel Baptista 

recebia do monarca africano. Mas não podemos deixar de nos indagar de que serviria ao 

bispo ter uma fortuna em zimbos, que serviam unicamente como moeda no reino, e que 

não tinha qualquer valor monetário fora de África? Luiz Filipe de Alencastro acredita 

que, à imagem dos clérigos de São Tomé, também os cónegos residentes em Luanda 

trocavam todos os zimbos recebidos por escravos, que comerciavam posteriormente 

para o Brasil e para a América espanhola, obtendo grandes lucros, nos quais inclui frei 

Manuel Baptista
315

. Tal observação revela-se efectivamente verdadeira, ao analisar 

documentos posteriores à data do seu episcopado. Aparentemente frei Manuel Baptista, 

aquando do seu regresso a Portugal, efectuou uma passagem por Pernambuco, onde 

Luís da Silva, «per ordem do Contratador dos ditos Reynos» pediu ao antigo bispo 

«nessa Capitania os direitos dos escravos que trazia, contra o que alegou seu direito e 

justiça
316

». A urgência de Manuel Baptista em reaver os seus escravos só é perceptível 

mais tarde, após a sua morte, uma vez que este processo ainda estava a ser discutido 

pelo seu irmão Cristóvão Soares, que reclamara a herança do irmão repetidamente, em 

Outubro de 1620, em Julho de 1621, e Julho de 1623
317

. Mesmo três anos após a sua 

morte, Cristóvão Soares ainda disputava os bens do seu irmão com a cúria romana e o 

tesouro régio, tendo inclusive deslocando-se ao Brasil, para recuperar «os negócios 

negreiros que lhe cabia nessa “herança escabrosa
318

”». Frei Manuel Baptista trabalhara 

durante uma década na construção duma “fortuna” (com a ajuda do seu irmão) longe 
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dos olhares da coroa, assente no comércio de escravos, e quando retornou a Portugal 

tomou todas as diligências para que lhe fosse permitido trazê-la consigo. 

Confirmadas estas “riquezas” da parte dum simples bispo ultramarino, começa a 

levantar-se um possível véu sobre as verdadeiras motivações da sua nomeação. Mesmo 

que o objectivo e a principal estratégia familiar dos Soares Pereira fosse o provimento 

de uma diocese no reino, a nomeação para o bispado do Congo e Angola não pode ser 

vista apenas como uma escolha “aleatória” para ganhar experiência, pelo contrário, a 

posição favorável que gozava Manuel Baptista, gozando da protecção do seu irmão, o 

secretário de estado, permitia-o agir com muito maior liberdade do que em qualquer 

outra diocese, procurando os irmãos, através desta relação de reciprocidade, enriquecer 

com a entrada no comércio de escravos, cuja dimensão e alcance está ainda por 

determinar, uma vez que Manuel Baptista, se fosse um simples comerciante que 

procurasse levar consigo os escravos para o reino, nunca teria de se deslocar ao Brasil, 

como acabou por fazer. Tal facto sugere a possibilidade de existência de uma outra 

célula, parcela ou entidade na ligação do negócio dos irmãos, uma possível fazenda, ou 

talvez apenas uma dívida por resolver. Seja qual for a sua dimensão, era suficientemente 

considerável para forçar um secretário de estado a deslocar-se pelo Atlântico. A 

estratégia de enriquecimento dos Soares Pereira é igualmente evidenciada através da 

observação dos rendimentos anuais de frei Manuel Baptista. Mal chega ao Congo são-

lhe concedidos «todos e quaisquer bens e cousas que se acharem ficaram do bispo dom 

frey Amtonio de Santo estevão seu amteçessor
319

». A 19 de Janeiro do ano seguinte 

(1610) é analisado no Conselho das Índias uma petição do bispo para que lhe fossem 

entregues mais de 800 mil reis, que lhe haviam sido aparentemente prometidos pelo 

rei
320

, e apenas 3 dias depois é-lhe concedido, por alvará, 80 mil reis para “esmolas
321

”. 

A 9 de Fevereiro recebeu igualmente a notícia, relativamente aos tais 800 mil reis 

prometidos, que passaria a receber «quatro centos mil reis por anno» mas apenas «desde 

o dia falecimento do bispo dom frej antonio de santo estevao seu antecessor ate o dia de 

sua sagração
322

». De seguida é emitido um parecer, pelo Conselho das Índias, onde 

consideram «as necessidades que alegava de cousas necessárias pera a se de congo» 

ordenando que «se lhe acodisse do rendimento do contrato de angolla» e concedendo 
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«por agora ao dito bispo quatro centos mil reis pera compra de alguas das ditas cousas». 

Acresce que este pagamento de uns exorbitantes 400 000 reis foram concedidos para 

compra exclusiva de objectos de culto
323

. 

Já depois das suas candidaturas fracassadas a Lamego e Angra, e das queixas 

que Álvaro II enviou ao papa Paulo V, frei Manuel Baptista poderia recear não ter muito 

mais oportunidades para ascender na hierarquia eclesiástica. Os inimigos que arranjara 

eram numerosos, e poderosos, principalmente os reis do Congo (nunca teve boas 

relações com D. Álvaro II, D. Bernardo II ou D. Álvaro III), e as suas queixas e 

denúncias eram suficientes para comprometer os seus méritos, éticos e morais, tão 

pesados nas eleições episcopais. Ser rejeitado pelas duas dioceses e ser forçado a ficar 

mais tempo numa mitra ultramarina do qual tanto se queixara de não ter condições, 

pode ter deixado o clérigo frustrado, e a falta de perspectivas de tal promoção se vir a 

concretizar podem justificar o aumento das suas reivindicações, e do seu crescente 

envolvimento na procura de outras formas de enriquecimento. Apenas um ano depois da 

denúncia ao papa e das candidaturas as dioceses de Angra e Lamego, a Fazenda Real de 

Luanda paga ao franciscano 800 000 reis, e 80 mil para «fazer esmolas». Acresce que o 

salário do bispo é superior ao recebido por cinco «dignidades do Congo» (300 000, 60 

mil para cada), cinco cónegos (250 000, 50 mil para cada), vigário de Luanda (80 000), 

cura (50 000), sacristão (20 000) e oito padres da companhia (34 000, 4250 cada) 

juntos
324

, recebendo tanto como o governador
325

! Para além destes avultados 

rendimentos, frei Manuel Baptista recebe ainda «21 cofos para cada uma das prebendas 

que há na dita se
326

», para além dos já mencionados 350 cofos, contendo cada um cerca 

de 10 mil zimbos. 

4.5. Inimizades e conflitos de frei Manuel Baptista 

O enriquecimento ilícito de frei Manuel Baptista não deixou de ser denunciado 

pelos seus inimigos. André Velho da Fonseca, ouvidor
327

 em Angola recusou o pedido 

de pagamento de «doze anos de ordinárias em atraso», que considerou «totalmente 

supérfluas
328

» em 1612, figura esta que já havia protagonizado o fadado episódio com o 
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seu sobrinho João Salgado de Araújo. Para além das suas já conhecidas inimizades com 

Diogo Rodrigues Pestana, Manuel Castanho e Custódio de Barros, o bispo também 

logrou ganhar a antipatia dos governadores de Luanda. Bento Banha Cardoso, 

governador interino de Luanda entre 1611 e 1615, que fora eleito na já mencionada 

eleição, aquando da morte de Manuel Pereira Forjaz, onde suplantou frei Manuel 

Baptista, e a quem este requisitara ajuda quando Salgado de Araújo escreveu contra si 

400 capítulos. Apesar de não se conhecerem quaisquer acusações ou actos de má-fé da 

sua parte, Bento Banha Cardoso entrava no lote dos visados de Manuel Baptista nas 

suas queixas enviadas a D. Filipe III, queixando-se o bispo da falta de «justiça» 

naquelas terras, e de fazer «muita [falta] não vir governador, por que ainda que das 

pessoas que quá assistem comcorrão boas partes em Bento Banha Cardozo, todavia 

governa aquelles de que era igual e não hé igual a justiça
329

». O bispo parece querer 

desacreditar a figura do governador interino, queixando-se da sua fraca autoridade e 

aplicação no campo judicial, e avisando o monarca filipino da falta que um governador 

fazia naquelas terras, apesar de Bento Banha Cardoso possuir todos um poderes de um 

governador efectivo, constituindo tal denúncia quase um atestado de incompetência ao 

governador. Não se conhecem as razões desta inimizade, principalmente após o mesmo 

admitir ter doado meia légua de terra ao bispo
330

. Só podemos especular que as mesmas 

possam estar relacionadas com um possível rancor, fruto da eleição do governador, ou 

com a inimizade declarada do governador para com o seu sobrinho João Salgado de 

Araújo, inserindo-se a mesma numa lógica de solidariedade familiar
331

. Fruto das 

queixas do bispo ou não, Bento Banha Cardoso enfrentou um inquérito que levou a que 

os seus bens fossem suspensos, levando-o a ostentar o título de «dilapidador da fazenda 

pública
332

». 

Também o governador Manuel Cerveira Pereira parece ter entrado no rol de 

inimigos do bispo, queixando-se este da sua ida para conquistar Benguela, «deixando a 

comquista de Angola toda descomposta
333

», reforçando a inutilidade de um projecto 

sonhado por um «charlatão (…) cego pelo delírio da aventura», que havia trocado uma 
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conquista «segura, a do Ndongo, por outra “a onde nunca tinha ido”, a de Benguela
334

», 

e da ilegalidade das acções desta conquista, que estaria condenada ao fracasso e nada 

trariam de bom para o reino, não se mostrando surpreendido quando os seus seguidores 

o «prenderao, espancarao, e ferirao, e (…) o embarcarão para Loanda
335

». Não se sabe 

se o bispo actuou aqui como mero vigilante da coroa, procurando salvaguardar a 

posição e interesses da colónia, ou se teria outras motivações para se queixar de Manuel 

Cerveira Pereira. Curioso é constatar, após a prisão do ex-governador, este se queixar de 

o motim contra si encetado ter começado devido à acção de um «padre da ordem de s 

franciscuo terceiro, por nome frei Simão e hum clérigo preto da terra e por nome 

Manoel Roiz, que o bispo mandou em minha companhia». Cerveira Pereira relata 

intensamente a injustiça e a cobardia do crime que havia sofrido, afirmando terem sido 

estes padres a entrar na sua tenda, acompanhados por um Pantalião Monteiro, 

«degradado por roubo», um Cosme Carvalho (que assassinara três homens no reino) e 

um Andrés Coronado, «mourisco», todos armados com espadas para o confrontar, e que 

estando ele sentado nem se pôde preparar para tentar resistir, queixando-se de ter sido o 

próprio «frade [que] me pegou por hua perna dos calções e por estar no estado em que 

estava (doente) me não pude bulir e me derao hua cotilada hum dos três», descrevendo 

em seguida o espancamento que sofreu, quando a sua guarda ainda estava recolhida, não 

morrendo «por milagre
336

». O impacto que os clérigos “escolhidos” por Manuel 

Baptista tiveram neste episódio foi determinante na prisão do ex-governador, não sendo 

possível registar se tal acto foi premeditado (poderiam ter recebido ordens para tal) ou 

simplesmente fruto das circunstâncias que encontraram na missão, mas não deixa de ser 

digno de reparo tal “golpe” ter sido iniciado por dois subordinados de frei Manuel 

Baptista. 

O último dos governadores, foi aquele cujo conflito com o bispo é 

assumidamente recíproco e declarado. Luís Mendes de Vasconcelos chegou ao reino em 

1617, sabe-se que veio acompanhado pelo seu filho João Mendes de Vasconcelos, 

apesar de num conjunto de informações do bispo enviado ao rei em 1619 serem 

mencionados os «filhos de Luis Mendes», o que aponta igualmente para a presença de 

Francisco Mendes de Vasconcelos no território. O novo governador rapidamente 

chocou com o bispo, uma vez que se aliou aos Jaga, a quem são associadas práticas de 
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canibalismo, os Imbangala, «gente insolente
337

» no entender de frei Manuel Baptista
338

, 

para conquistar definitivamente a capital do Ndongo, que durante meio século batera o 

pé aos conquistadores portugueses, conquista que concretizou, destruindo totalmente a 

cidade e forçando Ngola Mbandi, o monarca do Ndongo, a fugir para o exílio, seguindo-

se um período de grande carnificina, pilhagem e aprisionamento de escravos na 

região
339

. Frei Manuel Baptista queixa-se de toda esta acção da parte do governador e 

do seu filho João Mendes de Vasconcelos
340

, a quem atribui grandes culpas na 

destruição e devastação do Ndongo, que criara um clima de instabilidade em São 

Salvador junto do ntotela, que via com desconfiança e apreensão esta crescente 

militarização dos portugueses, e o crescimento dos Imbangala, tal como as 

consequências que tal destruição tinha no comércio de escravos. O bispo alerta também 

para a ilegalidade expressa desta conquista, que chocava abertamente com as ordens da 

coroa, que incumbira os governadores de manterem as boas relações na região
341

. É 

possível que as suas críticas e denúncias sejam autênticas, e o bispo estivesse a tentar 

manter efectivamente a ordem na região e estaria a denunciar aquilo que considerava ser 

um acto que violava expressamente toda a estabilidade e paz da coroa. Pode 

efectivamente ser este o caso, mas atendendo aos negócios particulares já expostos de 

Manuel Baptista, a preocupação deste prelado não pode ser dissociada dos danos que o 

governador causara nas feiras de comércio escravos da região, encerrando muitas 

destas, prejudicando os seus negócios. A conquista do Ndongo, apesar de aumentar o 

tráfico de escravos a curto prazo, fruto de todos os prisioneiros de guerra que originara, 

destruíra irremediavelmente o velho sistema comercial imposto, acabando com vários 

circuitos e feiras que ligavam os portugueses aos mercados mais interiores, e 

comprometendo a viabilidade do comércio a longo prazo, consequências às quais os 

negócios do bispo não estariam com certeza alheios. A própria destruição do seu 

principal “aliado” no resgate de escravos iria obrigar os portugueses a procurarem um 

novo parceiro comercial, e a reconstruírem o reino que haviam devastado, uma vez que, 
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«para que o comércio de escravos se processasse eficazmente era fundamental a 

existência de um parceiro comercial africano
342

». 

Talvez por os danos terem sido maiores, o bispo não se incumbiu de realçar as 

consequências nefastas da governação e conquista de Luís Mendes de Vasconcelos, 

chegando até a queixar-se da imoralidade dos seus filhos que «descompõem molheres 

casadas, e donzellas posto que neste viçio em que são muy descompostos os filhos de 

Luis mendes», pretendendo com este exemplo demonstrar que «não convirá nunqua que 

os governadores levem filhos consiguo», achando igualmente incrível, dada a sua acção 

e falta de moral dos seus filhos, nunca ter ouvido uma «quexa do pay
343

». Mas desta 

vez, ao contrário dos exemplos anteriores, a inimizade do governador é recíproca, e este 

tomou igualmente diligências contra o bispo, materializadas numa carta enviada pela 

Mesa da Consciência ao rei em 1619, onde se dá conta de um conjunto de «cartas que o 

governador de Angola Luis Mendes de Vasconcellos escreveo a V. Magestade sobre o 

proçedimento do Bispo daquelas partes», referentes a uma «matéria [que] he de 

qualidade que se deve apurar», visto não se tratar duma acusação ou denúncia isolada 

«porque já por outras vias tem vindo queixas semelhantes», procurando desta forma a 

Mesa apurar a «verdadeira informação do proçedimento do Bispo», dando instruções 

para que «se informarem com todo o segredo, por pessoas dignas de fee, e credito, do 

procedimento do Bispo dom fr. Manoel Baptista naquele seu Bispado
344

». Apertava o 

cerco ao bispo do Congo. Após praticamente uma década em África, reunira um já 

considerável número de inimigos, cujas críticas, fundamentadas ou não, tinham como 

claro objectivo o seu afastamento. Por esta data era já conhecida a incompatibilidade do 

bispo com o seu sobrinho João Salgado de Araújo, que foi aparentemente recrutado para 

servir como seu braço de apoio ao bispo em Luanda. A sua inimizade pode ter 

contribuído para que Salgado de Araújo fornecesse informação de alguns dos seus 

negócios ao novo governador, de maneira a incriminá-lo e a vingar-se do seu tio. Não se 

sabe se Salgado de Araújo ainda se encontrava no território quando Luís Mendes de 

Vasconcelos assumiu o cargo de governador, sendo a data do seu último alvitre e da 

chegada do governador separados por apenas um ano. Facto é que anos mais tarde João 

Salgado de Araújo, conhecido genealogista, publica uma obra dedicada à genealogia 

dos Vasconcelos, Sumario de la Familia ilvstríssima de Vasconcelos, historiada, y com 
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elogios (Madrid, 1638), obra esta onde está incluído Luís Mendes de Vasconcelos, onde 

é descrito como «excelente Capitan», «Cavallero muy entendido», «muy pratico y 

experimentado», noticiando também «su gran talento» e elogia a sua obra em Angola, 

«plaça en que hizo señaladas conquistas
345

». Apesar de praticamente 20 anos após a 

conquista do Ndongo os seus efeitos e consequentes guerras serem já uma realidade, 

João Salgado de Araújo desfaz-se em elogios à figura do governador. Pode tal descrição 

dever-se a uma relação de amizade, ou até de obrigatoriedade caso Salgado de Araújo se 

tenha colocado sob a sua protecção, ou pode apenas tratar-se duma descrição inocente. 

Não deixa de ser um cenário a ser devidamente equacionado. 

4.6. O fim da linha: A demissão de frei Manuel Baptista Soares Pereira 

Após este conjunto de queixas, e consequente intervenção da coroa, o bispo 

Manuel Baptista já estaria fragilizado. Já foi relatada a sua má relação com Álvaro II, 

mas foi a acção de Álvaro III (Mbiki-a-Mpanzu) a decisiva para pôr fim ao episcopado 

do franciscano, ao assinar uma carta dirigida ao seu embaixador em Roma, Giovani 

Baptista Vives, demonstrando uma vez mais a sua comunicação constante com o papa, e 

a sua não subordinação ao clero português. Também Álvaro III se queixa da falta de 

“ministros” eclesiásticos, pois os que chegavam, mesmo os cheios de virtudes, tratavam 

de enriquecer rapidamente para voltarem aos seus países, grupo em que inclui frei 

Manuel Baptista, assinalando que fazia já um ano «che s’imbarcò per Spagna» (a carta é 

assinada em 1619, portanto Manuel Baptista encontrava-se em Espanha pelo menos 

desde 1618), fornecendo um dado igualmente revelador: o rei acusa-o de ter saído para 

Espanha por «pretendere un’altro Vescovato», uma vez que o actual lhe dava muito 

trabalho, e o mesmo já se encontrava «molto vecchio
346

». Uma vez mais é evidenciada a 

estratégia dos Soares Pereira, bem montada e definida, ao ponto de 10 anos depois ainda 

estarem a ser tomadas providências para concretizar o plano iniciado com a ida de 

Manuel Baptista para Angola, cujo propósito final teria sido sempre o provimento de 

uma diocese no continente. Conseguir um bispo numa diocese do reino inseria-se na 

linha de serviços recentes da família dos Soares Pereira, procurando adicionar aos 

serviços administrativos protagonizados por Cristóvão e Lopo Soares, também os 

religiosos que seriam encabeçados por Manuel Baptista Soares, cujo provimento abriria 

um vasto leque de concessões e a multiplicação das possibilidades de mobilidade entre 

                                                           
345

 ARAÚJO, João Salgado de, Sumario de la Familia ilvstríssima de Vasconcelos, historiada, y com 
elogios, Madrid: Juan Sanchez, 1638, 42v.-43 
346

 BRÁSIO, António, Op. Cit., vol. VI, p. 393 



93 
 

os restantes membros da sua família pertencentes a grupos inferiores, tal como o João 

Salgado de Araújo, já para não falar dos rendimentos eclesiásticos que acrescentariam 

ao património familiar
347

. No fundo, a delimitação e perseverança na tentativa de 

concretização desta estratégia tinha um propósito, o de aumentar não só o património, 

como o próprio estatuto da família, através do desempenho de vários tipos de serviços, 

políticos, económicos, administrativos e religiosos, cujo resultado teria sempre um 

carácter unitário, trabalhando todos para o engrandecimento da família
348

. 

Nesta informação do rei Álvaro III, há outro factor a ter em conta: a idade de 

Manuel Baptista. O monarca congolês afirma que este já se encontrava “velho”, daí ter 

fugido do reino. A idade de frei Manuel Baptista pode ter efectivamente pesado na sua 

“pressa” em ser provido com uma diocese no reino. Já havia estado 9 anos em Luanda, e 

com certeza não aguentaria outros 9 como o fez D. frei Aleixo de Meneses, tomando até 

diligências de se dirigir a Espanha, muito provavelmente para Madrid, para estar junto 

do seu irmão Cristóvão Soares, como havia sucedido aquando da sua primeira eleição, 

confirmando a tese de Francisco Bethencourt, que define a proximidade dos centros do 

poder como um requisito indispensável na captação das mercês por estes distribuídos, 

nomeadamente ao nível das nomeações episcopais. Ao estar em Madrid, Manuel 

Baptista conseguiria pelo menos fazer-se representar junto destes centros. Á sua idade 

avançada, e receio do esquecimento que o “desterro” angolano lhe poderia colocar, tem 

de se juntar os seus negócios em África, e os inimigos que por lá coleccionara. É 

conhecido o seu envolvimento no comércio de escravos, que como vimos pela herança 

disputada pelo seu irmão era considerável, e a sua mudança (ainda em funções) para 

Espanha dá-se no advento da conquista do Ndongo por Luís Mendes de Vasconcelos, 

acto que valeu para o governador, inimigo do bispo, um grande número de escravos 

fruto da captura de prisioneiros, enquanto os mercados e feiras onde os outros 

comerciantes se abasteciam foram totalmente destruídos. A hipótese da destruição da 

sua fonte de enriquecimento (conquista que fora aliás, por si denunciada), relacionada 

com o crescente ódio, queixas, instabilidade da região, aliados à sua idade avançada 

podem ter justificado um surto de pânico no bispo, que receoso por ficar sem o seu 

negócio, estar rodeado de inimigos e se encontrar velho, já não ir a tempo concretizar o 
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seu objectivo de encabeçar uma diocese, levando-o a abandonar o Congo rumo a 

Espanha. 

As queixas de Álvaro III constituíram o golpe final para o bispo. D. Filipe III 

escreve ao Cardeal de Borja y Velasco, afirmando ter conhecimento das «queixas que 

em nome d’el rey de congo se lhe fizerao dos maos tratamentos que se diz haver 

recebido dos meus governadores do Reino de Angola», e temendo que aquele rei se 

afastasse da cristandade, começa por ordenar aos governadores que auxiliem o monarca 

contra os Jaga, dedicando depois a sua atenção aos «excessos dos Ecclesiasticos que 

residem naquelas partes, que esquecidos de suas obrigações, como se achão tao longe da 

sancta See Apostolica não vivem exemplarmente, e atendem sobretudo a mercancia, e 

adquirir fazenda», incluindo entre eles o «bispo do Congo, que de presente he Dom 

Frey Manoel Baptista», referindo-se ainda a um outro episódio, no qual o bispo ordenou 

a retirada de todos os eclesiásticos do Congo, alegadamente por estes incutirem no 

pecado. Manuel Baptista refere-se à poligamia praticada pelos habitantes deste reino, e 

ao seus maus costumes, apesar das suas formas de sincretismo terem sido aceites, como 

já mencionado, como ortodoxia pela igreja católica. Aliás o bispo já habitava no reino 

há praticamente uma década, sendo do seu conhecimento as práticas religiosas 

congolesas, surgindo a sua utilização na forma de denúncia apenas como pretexto para 

validar as suas próprias denúncias e inimizades com o monarca. Filipe III comunica ao 

cardeal que após este episódio, aliado ao conjunto de queixas do monarca, concedeu 

licença ao bispo «para se vir a Portugal, e poder renunciar», sublinhando a importância 

e amizade que os seus antepassados «receberam o sancto baptismo do rey do congo que 

então hera e seus vassalos
349

», tomando diligências para se controlar melhor os padres 

nestas conquistas. 

Esta denúncia e consequente resposta é um exemplo máximo de como a 

conversão voluntária do reino do Congo serviu como arma de independência e 

afirmação face às forças políticas e religiosas portuguesas, e não o inverso. Foram as 

queixas do monarca que foram determinantes para o afastamento definitivo do bispo do 

território, ao qual não estariam igualmente alheia as queixas dos seus pares. O bispo, 

regressado a Portugal, ficou com os seus escravos retidos em Pernambuco e foi ainda 

perseguido relativamente aos seus rendimentos ilícitos, como confirma uma carta ao 
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colector de Portugal, já em Janeiro de 1620
350

. Ainda assinou o Auto de Preito e 

Homenagem ao rei Filipe, em 1619, numa reafirmação da sua lealdade ao monarca e à 

dinastia dos Áustria
351

, reafirmando toda a sua dedicação e devoção no cumprimento do 

seu dever e em todos os serviços por si prestados, mas era já tarde demais. O desgaste 

dos processos, denúncias e inquéritos aos seus rendimentos e negócios fizeram com que 

o franciscano caísse na desgraça, tendo inclusive de se afastar do seu irmão em Madrid, 

mudando-se para Lisboa na companhia de Francisco de Figueiredo e António de 

Miranda. Nunca haveria de concretizar o seu sonho de prover um bispado no continente, 

e honrar a sua família com tal distinção, não repetindo o sucesso ou prestígio que os 

seus dois irmãos obtiveram a trabalhar no Conselho de Portugal. Em Março de 1620 é 

noticiada oficialmente a sua morte, 11 anos após o início do seu turbulento episcopado, 

deixando para trás uma herança considerável, adquirida ilicitamente, que o seu irmão 

Cristóvão Soares tentaria até ao fim reclamar. 
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Epílogo 

 As passagens de João Salgado de Araújo e de Manuel Baptista pelo Congo e 

Angola caracterizaram-se por serem, como vimos, bastante turbulentas. Ambos 

coleccionaram inimigos, conflitos, problemas com a justiça e autoridades locais ao 

perseguirem as suas ambições pessoais, os seus negócios privados, ou a tentarem 

simplesmente cumprir o seu dever. As denúncias morais de inimigos comuns como 

André Velho da Fonseca evidenciam uma linha de comportamento semelhante entre tio 

e sobrinho, que os colocaria à partida na mesma facção e a lutar pelos mesmos 

interesses. Mesmo sendo chamado pelo tio para o servir a ele e à rede responsável pela 

colocação do bispo em São Salvador durante a sua estadia, tal não se viria a concretizar, 

como já relatado, e em espaço de ano e meio, mesmo contado com inimigos comuns, os 

parentes também se hostilizavam mutuamente. Para além das informações de Bento 

Banha Cardoso sobre Salgado de Araújo, também o bispo, já depois de ser forçado a 

resignar, faz um balanço da sua estadia no Congo em Angola num conjunto de 

informações enviadas ao rei em 1619, na qual descreve a sua relação com o seu 

sobrinho
352

. Afirmando-se como servidor de Deus e nada mais, não pretende ser o 

«acusador de ninguém nem do padre João salgado de araujo», passando a relatar a 

actuação do seu sobrinho, que «estando muito pouco tempo em loanda da primeira ves 

que la foi sem sahir, nem ao Rio bengo nem a outra algũa parte se veo, deixando me 

muy descontente do seu mao procedimento no offiçio que fazia de Vigairo geral». Estas 

afirmações são pertinentes ao serem comparadas com as de Bento Banha Cardoso, nas 

quais afirma que o arcediago teria tentado a todo o custo sair de Luanda para o Congo, 

tendo sido negado pelo tio. Esta contradição de dois dos seus inimigos, ambos críticos 

da sua actuação, apresenta-se como um enigma quanto ao verdadeiro procedimento de 

João Salgado de Araújo. Certo é que ambos pretendiam queixar-se da sua actuação, que 

para o governador era negativa por se escusar dos seus deveres em Luanda, procurando 

ir para regiões mais interiores e menos controladas, e para o bispo por não ter ido a parte 

alguma fora da cidade, apresentando-se ambas as descrições do seu procedimento como 

censuráveis nestes pareceres tendenciosos, cujo intuito era sempre influenciar a opinião 

do seu leitor.  

Apesar do mau procedimento do arcediago aos olhos do seu tio, este por 

«lastimar de sua pobresa que era grande sendo meu parente, o admety quando tornou, 
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mas não ao offiçio por não ser para elle». Importa reforçar o contexto em que tais 

informações foram redigidas, nada menos que no advento da demissão do bispo, e dos 

processos instaurados aos seus rendimentos, salários e negócios, numa conjuntura na 

qual ainda ambicionava prover uma diocese no reino. Ao reforçar o mau procedimento 

do seu sobrinho, e relatar o mal que lhe fora feito, descreve a disponibilidade com que o 

recebeu e perdoou, não só pela pobreza em que se encontrava, mas também por ser seu 

parente, procurando representar-se com este discurso como um pessoa bondosa, 

magnânima, bem orientada e discípula dos ensinamentos nucleares do cristianismo, cuja 

pureza havia sido reconquistada com Trento, demonstrando ser um bispo piedoso e 

cumpridor, imagem que o ajudaria a contrariar os processos e inquéritos de que era alvo. 

Não obstante a acção de seu sobrinho, mesmo perante a “piedade” demonstrada por 

Manuel Baptista, conta que o mesmo fizera tanto contra o «serviço de Deus e de Vossa 

Magestade (…) que o mandey preso», repreendendo-o por nunca ter saído de Luanda 

nem ter ido ao Congo (viagem que segundo Banha Cardoso foi o bispo que indeferiu) 

assim como não «comprio com a obrigação de sua dignidade» e por ter dado alvitres 

«sem verdade», terminando com a acusação que o seu sobrinho lhe dirigiu, os tais 

quatrocentos capítulos relatados por Banha Cardoso
353

. O bispo defende-se das 

acusações sem as especificar, afirmando que «nem a idade, nem as forças, E a falta de 

saúde permitia» cometer tais actos, invocando de seguida a cúria romana, especificando 

que o «Concílio tridentino dis que os clérigos castigados dos seus prelados não sejao de 

nenhũa maneira contra eles ouvidos». Talvez as críticas ou acusações de Salgado de 

Araújo não fossem tão “falsas” como o governador as apelidou, ao ponto do seu tio se 

ver na necessidade de invocar legislações que o proíbam sequer de ser ouvido, uma vez 

que já o havia prendido, não podendo desta forma um prelado castigado por um superior 

apresentar queixa contra este. 

O ponto final relativo ao seu sobrinho nas suas informações é igualmente digno 

de reparo. Frei Manuel Baptista mostra-se incrédulo ao verificar que, pese todas as 

acusações, prisões e culpas formadas contra o seu sobrinho, este havia recebido «hũa 

abadia rendosa do padroado de Vossa Magestade», queixando-se do facto de já pedir 

para si uma «havia muito tempo», advertindo que tal “compaixão” deveria ter sido gasta 

na sua pessoa, dado os «muitos trabalhos que tanto tempo tive, servindo a Deus e a 

Vossa Magestade, com toda a limpesa, fidelidade, e cuidado com que hum bom prelado 
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se devia ocupar em sua obrigação», enumerando os serviços que já havia prestado na 

última década, que sentia não serem reconhecidos, fruto não só das suas candidaturas 

rejeitadas, como da “perseguição” de que era alvo nos inquéritos que enfrentava e de 

ver o sucesso de outros, seus inimigos, em detrimento do seu. O bispo termina a carta 

com juras de lealdade ao monarca e defendendo a sua inocência, estando de consciência 

tranquila e mostrando-se confiante quanto ao desfecho das acusações do seu sobrinho, 

desafiando o monarca a conceder ainda mais «onras e mercês das que lhe são feitas [a 

Salgado de Araújo]» se tais acusações se revelarem verídicas
354

. 

A abadia rendosa que Salgado de Araújo recebera trata-se da abadia de São 

Lourenço de Souro Pires, a primeira que provera antes da sua promoção, em 1627, para 

a abadia de São Miguel de Pêra, no bispado de Lamego
355

, e a sua concessão não deixa 

de ser curiosa, visto ter sido concedida a um homem que estaria à partida “acabado” 

como indicara Bento Banha Cardoso. Apesar de Manuel Baptista pretender um bispado, 

e não uma abadia menor como a de Souro Pires, a sua queixa evidencia um mal-estar 

efectivo por o seu desejo não se ter realizado e ter sido forçado a permanecer em África, 

donde acabou por fugir em 1618, enquanto outros prelados regressavam ao reino para 

prover abadias com bons rendimentos sob forma de recompensa, ficando o bispo a ser 

perseguido pelo seu enriquecimento ilícito. A abadia poderia ser uma recompensa pelo 

alvitre passado por Salgado de Araújo e assinado por Cristóvão Soares em 1616, ou 

poderia ser reflexo da chegada de Luís Mendes de Vasconcelos como governador. 

Mesmo desconhecendo-se se João Salgado de Araújo ainda estava em África aquando 

da chegada do governador (1617), certo é que já se encontrava em Portugal a 7 de 

Setembro de 1619, data das informações de Manuel Baptista. Luís Mendes de 

Vasconcelos montou uma operação em Angola que ia claramente contra os interesses de 

Manuel Baptista e do seu irmão Cristóvão Soares, levando a sua conquista à liquidação 

de várias feiras de abastecimento de escravos que as criaturas de Manuel Baptista com 

certeza frequentavam. Estando Salgado de Araújo, a acreditar nas palavras do 

governador interino Bento Banha Cardoso, totalmente descredibilizado, na pobreza e 

reduzido a um mero alvitreiro, seria difícil que num estado tão ruinoso obtivesse uma 

recompensa tão desejada sem apoios externos. O facto de Luís Mendes de Vasconcelos 

se ter apresentado como um opositor de frei Manuel Baptista, cujas queixas contra o 

mesmo foram registadas, levanta a hipótese que o mesmo tenha encontrado em Salgado 
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de Araújo um aliado precioso, conhecedor dos esquemas e negócios do bispo, ajudando 

o governador nas suas denúncias e colocando-se sob a sua protecção, após se ter 

incompatibilizado com o seu tio. Tendo o próprio Luís Mendes de Vasconcelos um 

passado como arbitrista, uma hipotética empatia para com a figura de João Salgado de 

Araújo, e consequente aliança/protecção afigura-se como uma hipótese plausível, 

alimentada ainda pelas descrições do antigo arcediago na genealogia dedicada à família 

dos Vasconcelos, na qual se desfaz em elogios à figura do governador, e na sua 

promoção para a abadia no reino, com um passado que contava com denúncias e 

prisões, promoção que como explorada anteriormente, requeria na maior parte dos 

casos, a intercessão de um “padrinho”. Luís Mendes de Vasconcelos poderia ter 

desempenhado na perfeição estas funções, a troco do conhecimento de Salgado de 

Araújo da realidade angolana e apoio contra um inimigo comum. 

As relações entre sobrinho e tio não se desenrolaram como os mesmos 

desejariam aquando do estabelecimento da sua aliança. Não se sabe se foram os 

excessos atribuídos a João Salgado de Araújo, se foram outros motivos que viraram o 

sobrinho contra o seu tio, mas a sua relação azedou ao ponto do bispo ter prendido o seu 

sobrinho. As motivações para o seu recrutamento poderiam prender-se, não só com o 

poder já explorado da sua pena e dos seus arbítrios, mas também na vigilância dos 

negócios de Manuel Baptista, como o comércio de escravos, a partir do porto de 

Luanda, ou poderia o mesmo estar só a “estagiar” em Angola a fim de ganhar 

experiência, na esperança de também ele um dia, ascender ao episcopado. Mas a sua 

acção desagradou o seu tio, afastando-o da sua facção e tornando-o no seu acusador. O 

papel de Cristóvão Soares na mediação entre ambos afigura-se ambíguo. O seu apoio a 

Manuel Baptista era incondicional, correspondendo-se com o irmão regularmente, 

entrando nos seus negócios, facilitando-lhe a aprovação de soldos e rendimentos, 

tomando diligências para que o mesmo voltasse ao reino para prover uma diocese mais 

vantajosa, e aceitou-o em Madrid em 1618, data em que fugiu de vez do Congo e 

Angola, e já estaria a ser perseguido e a ser alvo de inquéritos, ainda desenvolvendo o 

secretário esforços nesta data, para que o seu irmão ainda conseguisse prover um 

bispado no reino. Por outro lado, aprovou ao mesmo tempo, o alvitre de João Salgado 

de Araújo, que ia contra o juízo do irmão, despachando um texto que defendia uma obra 

que o bispo tanto criticara e o colocaria em dificuldades perante os reis do Congo, face à 

indisponibilidade dos mesmos para concederem tal licença de construção. Talvez 



100 
 

tentasse até ao fim agir como um mediador entre ambos, mas se tal foi o seu propósito, 

falhou, visto o bispo ter morrido um ano após as suas informações (1620), ainda 

desgostoso da acção do seu sobrinho. 

Salgado de Araújo viria a ser novamente promovido, para a abadia de São 

Miguel de Pêra, no mesmo ano em que publicou a sua Ley Régia de Portugal (1627), 

Continuou a publicar vários alvitres e panfletos pelo reino, principalmente sobre a 

questão das Juntas, e participou activamente nos debates políticos mais discutidos na 

península Ibérica. Procurou primeiro, mostrar-se ao novo valido Olivares, na esperança 

de obter dividendos e privilégios ao emprestar-lhe a sua pena, e após ser rejeitado, foi-se 

aliando a figuras como Mendo da Mota, Cid de Almeida e D. Miguel de Noronha
356

, 

escrevendo contra o poder dos validos e atacando Olivares, e homens da sua confiança 

como os secretários Miguel de Vasconcelos e Diogo Soares, contra os quais escreveu 

um largo conjunto de acusações, mais tarde indeferidas, que forçaram o abade a deixar a 

corte e Madrid, em 1639, sendo exiliado para Portugal
357

. Quando estalou a 

Restauração, passou-se para o lado dos Bragança, à imagem de muitos intelectuais, pese 

as suas obras anteriores advogarem a legitimidade dos Áustrias ao trono português. 

Afirmou-se como um aclamado genealogista e publicou várias descrições das regiões de 

Portugal, sendo recompensado pelos seus méritos com a abadia de Vila Nova de Foz 

Côa, bastante rendosa, na qual se manteve até 1652-3. As várias inimizades políticas e 

pessoais que foi coleccionando ao longo da sua carreira perseguiram-no até ao fim da 

sua vida, ironicamente, muito à imagem do seu tio Manuel Baptista, acabando o agora 

abade de Foz Côa por ser novamente preso, desta vez por elementos da junta das 

décimas de Lamego entre finais de 1652 e inícios de 1653, sabendo-se que o príncipe D. 

Teodósio exigiu explicações aos membros da dita junta quanto a esta prisão
358

, 

perdendo-se definitivamente, após este episódio, o rasto da vida do irrequieto abade, 

estimando-se que tenha falecido pouco tempo depois. Para trás ficaram 3 importantes 

tratados, várias genealogias, alvitres e uma vida turbulenta, caracterizada por vários 

conflitos e posições antagónicas e extremas.  
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Conclusão 

Ao nascer no seio de uma família composta por duas das mais importantes 

personalidades da administração do Portugal dos Áustrias, João Salgado de Araújo, não 

podendo herdar o senhorio de seu pai, destinado ao seu irmão mais velho, cedo se viu 

na dependência dos seus tios para buscar a sua fortuna. Chamado pelo tio Manuel 

Baptista Soares, já ele nomeado por um dos seus irmãos secretários, Cristóvão Soares, 

Salgado de Araújo entrara oficialmente para a rede da sua família, preparando-se para a 

servir da melhor maneira possível, procurando com os seus serviços futuras mercês, 

oportunidades e a sua própria afirmação social. A sua condição de segundogénito 

requereu um investimento na sua pessoa, seguindo a via das letras à imagem dos seus 

tios, frequentado duas das principais universidades da península ibérica, a fim de se 

preparar para prover um lugar que os seus tios procurariam arranjar, e poder responder 

às suas expectativas. A oportunidade surgiu um ano após o seu tio ser eleito bispo do 

Congo e Angola, conseguindo a nomeação para arcediago da Sé de Luanda em 1610, 

nomeação à qual não estavam alheios os esforços e negócios que ambos os seus tios 

procuravam assegurar no território. 

O processo de afirmação de João Salgado de Araújo, um dos muitos agentes que 

buscaram a sua sorte em contextos coloniais, assentou no apoio e protecção da sua 

família, que dispondo duma posição influente no Conselho de Portugal em Madrid, e 

buscando o enriquecimento e engrandecimento do seu património familiar, necessitava 

de figuras da sua confiança em quem pudesse encarregar os destinos dos seus múltiplos 

negócios. Salgado de Araújo, com base na sua formação, apresentou-se ao mesmo 

tempo como defensor dos interesses dos Soares Pereira em Angola, e um impulsionador 

das suas ideias, através da sua pena, escrevendo juízos, acusações e arbítrios consoante 

as ordens dos seus tios, tanto o bispo como o secretário de estado. Este último 

encarregou-se que tais pareceres não se diluiriam na extensa produção desta forma 

literária, que se popularizou no advento do século XVII, principalmente em contextos 

ultramarinos, nem seriam filtrados pelo enorme aparelho burocrático das instituições a 

que eram remetidos, conseguindo que tais papéis chegassem a conhecimento do Rei, 

cuja aplicação do conteúdo traria benefícios não só aos familiares, mas ao próprio 

Salgado de Araújo, que veria os seus escritos serem recompensados sob forma de 

mercês, para além do prestígio e reconhecimento que lhes estariam inerentes.  
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A estratégia dos seus familiares para o território angolano, como verificámos, 

havia sido delimitada, e não se apresentara como uma escolha aleatória. Pese a 

influência que exerceu Lopo Soares e Cristóvão Soares no Conselho de Portugal, os 

serviços prestados pela sua família à coroa eram ainda relativamente curtos, e o 

prestígio dos Soares Pereira resumia-se aos cargos exercidos por ambos os secretários. 

Utilizando a sua influência, e a fim de engrandecer e enriquecer o património da sua 

família, procuraram obter um bispado para o irmão, o clérigo frei Manuel Baptista 

Soares, cargo do qual procurariam tirar as regalias e prestígio que lhe estavam inerentes, 

juntando aos serviços administrativos desempenhados pela família, também os de 

ordem religiosa, principalmente numa época em que se assistiu a uma “estatização da 

Igreja”, possuindo os bispos do reino grande poder e influência, ao proverem grande 

parte dos principais cargos de administração do reino. Necessitando Manuel Baptista de 

um currículo mais extenso, e aproveitando-se das promessas de recompensas de 

Cristóvão de Moura para tornar mais atraentes as dioceses ultramarinas, aceitou o cargo 

de bispo do Congo e Angola, encarando-o como um “estágio” para prover mais tarde 

um bispado no reino, como efectivamente tentou. A escolha do território coincidiu 

igualmente com os interesses e negócios desta família, que, à imagem do que D. Pedro 

de Castilho fizera com os seus familiares D. Luís Pereira de Miranda e Nicolau de 

Castilho em Cabo Verde
359

, também os Soares Pereira procuraram aumentar os 

rendimentos do bispo às custas da fazenda, e participar nos negócios da região, mais 

concretamente, no tráfico de escravos, tendo o bispo obtido altos rendimentos que 

suscitariam vários inquéritos, e uma fortuna no tráfico bastante significativa, disputada 

pelo seu irmão após a sua morte. A dupla estratégia do enriquecimento e estágio do 

bispo seria desta forma apoiada no terreno pelo seu sobrinho, que o defenderia dos seus 

inimigos, vigiaria os seus negócios em Luanda, viabilizaria os seus projectos e gozaria 

da sua protecção, ganhando igualmente experiência no terreno, com a qual contaria caso 

um dia, também ele aspirasse ao episcopado. 

A base da relação estabelecida seria recíproca, porém, tio e sobrinho já se 

encontravam incompatibilizados apenas ano e meio depois de terem iniciado a sua 

parceria. Não se apresenta uma razão específica para o corte de relações entre ambos, 

este parece advir antes do somatório de várias divergências verificadas entre ambos, 

desde a defesa do sobrinho da fortaleza de Pinda, contra a qual o bispo sempre se 

                                                           
359

 PAIVA, José Pedro, Op. Cit. p. 408 



103 
 

insurgira, à prepotência e falta de respeito com que Salgado de Araújo se dirigia às 

restantes autoridades do reino, a tentativa deste em abandonar Luanda rumo ao Congo, 

indeferida pelo bispo, a sua falta de zelo na aplicação dos serviços religiosos, possíveis 

reticências do bispo em integrar plenamente Salgado de Araújo no negócio dos escravos 

ou a sensação da pouca apreciação dos seus esforços, foram vários os atritos verificados 

em tão curto espaço de tempo. Face a todos estes episódios, João Salgado de Araújo foi 

preso pelo próprio tio e enviado para o reino, e quando retornou a Angola, encontrou-se 

abandonado, sem apoios e com os seus juízos e conhecimentos totalmente 

descredibilizados e desvalorizados pelas duas principais personalidades do reino, o 

governador e o bispo. Foi neste contexto de isolamento que, procurando a sua 

sobrevivência política e económica, teve de se apoiar nas funções para as quais tinha 

sido preparado: produzir arbítrios. A produção de um extenso conjunto de alvitres, por 

si enviados à coroa de livre iniciativa e sem que tal pedido lhe fosse dirigido, 

significava que se tinha tornado num arbitrista na verdadeira essência do termo. A 

experiência angolana foi desta forma fundamental para o desenvolvimento de Salgado 

de Araújo, não só na sua formação e na preparação para este tipo de representação 

política, a qual necessitou de aperfeiçoar, visto não só já não possuir a protecção do seu 

tio, como tinha a desvantagem de já ter sido desautorizado por duas das principais 

figuras da autoridade do reino. Este período é igualmente importante pelas relações e 

negócios que desenvolve com os restantes grupos e figuras que possuíam interesses e 

influência nesta parte do império, caso de Luís Mendes de Vasconcelos, e 

consequentemente o trariam de volta ao reino. 

A bagagem cultural que João Salgado de Araújo obteve em Angola apresentou-

se desta forma determinante quando o mesmo necessitou de aplicar a sua experiência na 

difusão e publicação de arbítrios e panfletos no reino, intrometendo-se nos debates mais 

“quentes” do seu tempo, de forma a assegurar que o seu nome seria falado, distribuindo 

conselhos pelos vários órgãos e instituições do reino sem que para tal fosse requisitado. 

O espectro da figura do arbitrista não pareceu incomodar Salgado de Araújo, que 

buscou constantemente a sua fortuna, mesmo após o abandono da sua família, passando 

a associar-se a diferentes personalidades que o protegessem e assegurassem o seu 

sustento. Outro facto que se adivinha importante para a sua ascensão, foi a aclamação de 

um novo rei, Filipe IV, e consequente afirmação de um novo valido, caindo antigas 

redes clientelares já estabelecidas, nomeadamente as ligadas ao duque de Lerma, que 
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como verificado, possuía algumas ligações aos Soares Pereira. Cristóvão Soares ainda 

se aguentou no cargo até 1631, mas o seu sucessor e também sobrinho, e igualmente 

primo de Salgado de Araújo, Filipe Mesquita, não gozou de tamanha longevidade, 

acabando substituído por Miguel de Vasconcelos pouco tempo depois, cuja parceria 

com Diogo Soares se manteria até à Restauração. A produção de arbítrios nestes 

períodos de queda e ascensão de novas figuras era sempre intensificada, ansiando os 

seus autores por estabelecerem pontes com as novas faces do poder, não sendo o abade 

de Pêra excepção. A experiência da competição feroz que enfrentou em Angola 

permitiu-lhe distinguir-se no meio destes produtores, passando a ser recrutado por 

distintos grupos para defender os seus interesses. Colocando a sua pena ao serviço de 

quem mais pagasse, João Salgado de Araújo obteve alguma notoriedade, e a protecção e 

salvaguarda financeira necessárias, que permitiram com que finalmente se pudesse 

concentrar no desenvolvimento da sua obra, constituindo a sua Ley Régia um passo que 

marcou a sua passagem da imagem pejorativa do arbitrista para o respeitado tratadista 

no contexto peninsular. A descrição que reservou mais tarde nos seus tratados aos 

arbitristas, que apelida de “profetas falsos” ilustra o quão distante e dissociado desta 

imagem já se encontrava. 

Em última análise, esta etapa da sua vida, quando enquadrada com o seu restante 

rumo, foi decisiva para moldar não só o seu carácter, como a sua preparação e a sua 

obra política. Após o abandono familiar, Salgado de Araújo procurou a sua fortuna na 

única forma que sabia ser capaz de obter, na produção de arbítrios, conseguindo um 

pequeno capital de credibilidade que o levou a ser recrutado para outros grupos, que o 

recompensaram com abadias no reino e inspiraram na produção de diferentes obras. A 

grande discrepância registada em algumas das suas acções ou dos seus estudos revela o 

enorme pragmatismo com que Salgado de Araújo buscara a sua fortuna e a sua 

afirmação social, podendo ser igualmente acusado de oportunismo. Tratou-se no fundo 

de um caso de um agente do império, que procurou o seu espaço no contexto da 

monarquia dual após o abandono da sua rede familiar, vendo-se na necessidade de obter 

rendimentos, tendo para tal servido diferentes facções e personalidades da mesma forma 

que à partida, serviria a sua família. 

Pode dizer-se que tanto a sua pessoa, como a sua pena, se deslocaram consoante 

o sopro dos vários ventos, tanto em África como na Península Ibérica, procurando 
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sempre integrar-se nos ritmos que lhe trariam os benefícios e estabilidade que procurara 

durante todo o percurso da sua vida. 
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Anexo I – Árvore Genealógica de João Salgado de Araújo 

 

 

 

 

 - Masculino 

- Feminino 

O apelido espanhol Sotelo (ou Sottello), oriundo da Galiza, acabou sendo adaptado para 

o português Soutelo, optando-se por iniciar a distinção com a geração de João Salgado 

de Araújo e Fernão Soutelo de Araújo, dado a geração de seu pai Nuno Sotelo Salgado 

ainda ser mencionada, na maior parte das referências, com o apelido na sua forma 

espanhola. 
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Anexo II – Origem Genealógica dos Salgados de Araújo 
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Mapa do reino do Congo no século XVII 

 


