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A EXPANSÃO PORTUGUESA 

 
1. Sob a orientação de D. Henrique os portugueses lançaram-se na descoberta de 

novas terras e novas gentes. 

1.1. Em que ano foi transposto o Cabo Bojador? 

1.2. Quem foi o responsável pela passagem? 

1.3. Que tipo de embarcações utilizaram os portugueses depois da passagem do 

Bojador? 

1.4. Quais as transformações que sofreram as embarcações e quais as razões 

disso? 

 

2. À medida que se afastavam da costa, os instrumentos náuticos iam sendo cada 

vez mais necessários. 

2.1. Que tipo de orientação usavam os portugueses? 

2.2. Que instrumentos utilizavam para a orientação? 

2.3. Qual a importância das cartas portulanos para as viagens futuras? 

 

3. Em 1443 chegou-se aos baixios de Arguim. Nesta região se fundou a primeira 

feitoria da costa africana. 

3.1. Que tipo de produtos se transaccionava nesse lugar? 

3.2. Qual era a outra feitoria da costa africana? 

 

4. Quando em 1460 morreu o Infante D. Henrique, os portugueses tinham chegado 

à Serra Leoa. D. Afonso V - o rei - tinha abandonado a empresa expansionista 

devido às necessidades de concentrar todo o seu poder nas novas “guerras” do 

Norte de África. 

4.1. A quem entregou Afonso V a exploração da costa de África? 

4.2. Quanto tempo deveria durar o contrato de arrendamento? 

4.3. Que tipo de obrigações tinha o arrendatário para com a Coroa? 

 

5. Ainda antes de subir ao poder, D. João II retomou a chefia da expansão. 

5.1. Quem retomou as viagens e conseguiu a passagem do Cabo das Tormentas? 

 

 



 

6. Em 1494 celebrou Portugal um importante tratado com a Espanha. 

6.1. Que tratado foi esse? 

6.2. Qual foi a importância deste acordo para Portugal? 

6.3. Quem sucede no trono a D. João II? 

6.4. Qual a missão entregue pelo novo rei a Vasco da Gama? 

 

7. Em 1498 chegou finalmente Vasco da Gama à Índia.  

7.1. Quais os objectivos da sua viagem? 

 

8. Perante a resistência dos indianos e a concorrência dos outros povos que até aí 

dominavam o comércio de especiarias, resolveu o rei português D. Manuel, enviar 

para a Índia os primeiros vice-reis. 

8.1. Explica como tentaram os dois primeiros vice-reis concretizar o domínio 

português no Oriente. 

9. Perante a resistência dos indianos e a concorrência dos outros povos que até aí 

dominavam o comércio de especiarias, resolveu o Rei português D. Manuel, enviar 

para a Índia os primeiros Vice-Reis. 

9.1. Distingue a política seguida por D. Francisco de Almeida e Afonso de 

Albuquerque para concretizar o domínio do comércio do Oriente.   

      

10. Como sabes, o Brasil foi descoberto em 1500. No entanto, até 1530 este 

território não representou grande valor para a economia nacional. A viragem para o 

outro lado do Atlântico só se efectuou a partir daquela data.  

10.1. Explica em que circunstâncias se verificou a descoberta do território brasileiro. 

10.2. Descreve o tipo de exploração efectuada no Brasil até 1530. 

 

11. Explica o desenrolar do comércio triangular e relaciona-o com o 

desenvolvimento da produção do açúcar e do tabaco brasileiros. 

 
 
 
      BOM TRABALHO! 
 
 
 
 
Nota: as respostas serão colocadas no blog a partir de quinta-feira.  


