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Condições para a expansão Portuguesa
da pág. 24 à 27

Geográficas e Humanas

- Longa costa marítima

- Bons portos naturais

- Marinheiros experientes, em alto mar, devido à pesca

- Condições Políticas

- Portugal vivia em paz desde 1411 ( início do século XV)

- Possuía meios técnicos e científicos



Condições para a expansão

- Domínio de técnicas e instrumentos de navegação

- Condições técnicas e cientificas

- astrolábio

- Balestilha

- Quadrante

- Bússola

-Conhecimentos astronómicos e de cálculo matemático

-Permitem navegar em alto mar

- A Caravela: velas triangulares (permite a bolina)

- Portulano





Motivações para a expansão

- A Nível Social:

Nobreza: Possibilidade de adquirir 

novos domínios e cargos

- Clero: Combate ao infiel; propagação 

da fé cristã

Burguesia: Acesso a novos 

produtos e mercados (comércio)

Povo: Obter melhores condições de vida 

(construção naval; tripulação dos navios)

- Necessidade de ouro; importante nas trocas comerciais

- Desejo de ter acesso às especiarias e artigos de luxo vindos do Oriente

- Adquirir zonas produtoras de cereais

- Desejo de obter escravos (falta de mão de obra)



Portugal estava em paz desde 1411

Longa Costa Marítima

Marinheiros/pescadores experientes na 
navegação em alto mar

Possuía meios técnicos e científicos

Motivação entre as classes sociais



Porquê Ceuta?

- Situada no estreito de Gibraltar , 
controlava a navegação entre o 
Oceano Atlântico e o Mar 
Mediterrâneo, controlavam as 
entradas e saídas do mar 
Mediterrâneo 

- Os campos em seu redor são 
férteis em cereais

- Ponto de chegada de rotas 
caravaneiras (ouro)
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Factores para o fracasso de Ceuta

Tornou-se uma cidade cristã rodeada por muçulmanos

As rotas caravaneiras foram desviadas para outras 
cidades, do norte de África

Não se conseguiu povoar, a cidade nem 
espalhar a fé cristã

As zonas ricas em cereais vão ser destruídas 
pelos constantes ataques



Infante Dom Henrique

Nasceu no Porto em 1394

Filho do rei D. João I

Foi o principal impulsionador das viagens de 
descobertas marítimas, até 1460



Ceuta

1415 Conquista de Ceuta

Cabo 
Bojador

1434

Gil Eanes dobra o Cabo 
Bojador

1482

Diogo Cão atinge o rio 
Zaire 1488

Bartolomeu Dias dobra o 
Cabo da Boa Esperança

1498

Vasco da Gama descobre o 
Caminho Marítimo para a 
Índia

1500
Pedro Alvares Cabral 
descobre o Brasil

Rio Zaire

Cabo da Boa 
Esperança

Calecute

Brasil

1427 
Açores

1419/20 
Madeira

1460 Serra 
Leoa

Arrendamento 
a Fernão Gomes

1458 
Tânger

1471 Alcácer Ceguer
1471 Arzila









O arquipélago foi dividido em Capitanias

Deveres do Capitão donatário:

- Defender
- Povoar
- Explorar os recursos naturais
- Administrar a justiça

- Cobrar os impostos

Principais produtos:

-Madeira

- Cana de açúcar

- Plantas tintureiras

Principais actividades:

-Pesca

- Pecuária



Foi igualmente utilizado o sistema de capitanias

Principal produto:

- Cereais (celeiro do atlântico)

Principais actividades:

-Pesca

- Agricultura

Enorme importância estratégica: 

- as naus da rota da Índia faziam aí escala








