
 
Agrupamento de Escolas de Fronteira 
Escola Básica Integrada Frei Manuel Cardoso   

 

RUMOS DA EXPANSÃO QUATROCENTISTA (RECORDANDO) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRONOLOGIA 

1415 
Conquista de Ceuta, inaugurando o período da 
Expansão Portuguesa. 

1434 

Gil Eanes dobra o Cabo Bojador e inicia-se a 
descoberta da Costa Ocidental Africana, sob a 
liderança do Infante D. Henrique. 

1479 
Portugal e Castela dividem o Mundo pelo 
paralelo do Tratado de Alcáçovas. 

1488 

Bartolomeu Dias ultrapassa o Cabo da Boa 
Esperança, provando que o Oceano Atlântico e 
o Oceano Índico têm ligação. 

1492 
Cristovão Colombo, ao serviço de Castela, 
descobre a América Central (Antilhas). 

1494 

Portugal e Castela dividem o Mundo pelo 
meridiano do Tratado de Tordesilhas, sendo 
estabelecido o princípio de mare clausum (mar 
fechado para os outros povos). 

1498 
Vasco da Gama descobre o caminho Marítimo 
para a Índia.  

1500 Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil. 
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Expansão Marítima – Séculos XV e XVI 

Motivações: 
 Económicas 

(Falta de metais preciosos e de cereais, procura de 
escravos, vontade de chegar directamente a novos 
produtos: especiarias, açúcar, plantas tintureiras…) 

 Sociais 
(Nobreza: acesso a novos cargos (administrativos e 
militares) e ao alargamento dos seus territórios, com 
vista ao aumento das suas rendas) 
(Burguesia: procura de novos produtos e mercados) 
(Povo: esperança de melhorar a sua vida através da 
distribuição de terras para cultivar e novas ocupações) 

 Políticas 
(A Coroa procurava afirmar-se internacionalmente, 
através do controlo de novas terras; pretendia ainda 
recompensar os seus apoiantes e solucionar a crise 
económica) 

 Religiosas 
(Difusão da fé cristã e redução do poder dos 
Muçulmanos) 

Portuguesa  

Prioridade Portuguesa 

Espanhola 
Tratado de Alcáçovas (1479) 

Tratado de Tordesilhas (1494) 

Condições 
Favoráveis: 
 Geográficas 

(Longa costa atlântica) 

 Técnico-Científicas 
(Conhecimentos 
transmitidos por Judeus e 
Muçulmanos: navegação 
por orientação 
astronómica (utilização 
de instrumentos: 
astrolábio, quadrante, 
balestilha, …) e utilização 
da Caravela, com velas 
triangulares que 
permitiam navegar 
contra o vento (bolinar) 

 Políticas 
(Paz com Castela) 

Rumos da Expansão 

Política de  

mare clausum 
(mar fechado para outros 

povos) 

Descoberta das 
Antilhas (América 

Central), por 
Cristóvão 

Colombo, e 
exploração do 

continente 
americano 

Conquista 
de cidades 

do Norte de 
África 

Descoberta e 
exploração 
das costas 
africanas 

 Descoberta do Caminho 
Marítimo para a Índia 

 Descoberta do Brasil 


