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PROTAGONISTAS

Infante D. Henrique

o Navegador

1394-1460

D. Afonso V

o Africano 

1432-1481

D. João II

o Príncipe Perfeito 

1455-1495

D. Manuel I

o  Venturoso

1469-1521

D. Henrique, filho de D. João

I e de D. Filipa de Lencastre

foi um dos principais

responsáveis pela expansão

portuguesa. Figura

controversa, teve um papel

relevante nos reinados de D.

João I, D. Duarte, na regência

de D. Pedro e D.AfonsoV.

O empenho que pôs na conquista

da costa magrebina (Alcácer-

Céguer, Arzila, e Tanger) fez com

que ficasse conhecido pelo

cognome de o Africano. Apesar do

seu interesse na conquista

territorial no norte de África não

descorou a política de expansão

marítima. Foi no seu reinado que

se deu um avanço significativo nas

descobertas, ao ultrapassar-se o

meridiano equatorial, por volta de

1472, dando lugar a uma nova

conceção acerca do mundo

conhecido até à data.

Enquanto Príncipe participa na

conquista de Arzila e tem um

papel bastante ativo nas

campanhas castelhanas que o pai,

Afonso V, empreendeu. Sobe ao

trono em 1481, consolidando a

política de expansão atlântica. Em

1494 dá-se a assinatura do

Tratado das Tordesilhas. Aquando

da sua morte, em 1495,

preparava-se a armada que iria à

India.

Sucessor de D. João II, seu

primo e cunhado, tornou-

se num dos monarcas mais

prestigiados da época. No

seu reinado chegou-se à

India, foi descoberto o

Brasil e o seu império

marítimo estendeu-se por

quatro continentes e dois

oceanos.
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Período Henriquino   1415-1460

Acontecimentos Navegadores

1419/1420 Redescoberta da Madeira João Gonçalves Zarco e Tristão Vaz Teixeira

1427 (re)descoberta dos Açores Diogo de Silves 

1434 passagem do Cabo Bojador Gil Eanes

1436 Chegada ao rio do Ouro Afonso Baldaia

1441 passagem do Cabo Branco

1443 Golfo de Arguim

Nuno Tristão

1444 passagem do Cabo Verde Dinis Dias

1456 descoberta do arquipélago de Cabo Verde Diogo Gomes Cadamosto

D. Afonso V e o  contrato com Fernão Gomes 1469-1474

1469-1474 exploração da costa ocidental africana até ao Cabo de  

Santa Catarina, ao serviço de Fernão Gomes

João de Santarém e Pero Escobar

1471/1472 descoberta do arquipélago de S. Tomé e Príncipe João de Santarém e Pero Escobar

Política expansionista de D. João II

1474 passagem do Cabo de Santa Catarina Lopo Gonçalves e Rui Sequeira

1482/1483 chegada  e exploração da foz do rio Zaire, com o 

objetivo de encontrar uma passagem para o oceano Índico

Diogo Cão

1488 passagem do Cabo da Boa Esperança Bartolomeu Dias

ETAPAS DA EXPANSÃO ATLÂNTICA

D. Afonso V e a expansão 

territorial no norte de África

1458 Alcácer Ceguer

1471 Arzila e Tânger
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1494 Assinatura do Tratado das Tordesilhas



ARQUIPÉLAGOS DA 
MADEIRA E DOS 

AÇORES

Mapa atual de Portugal Continental e ilhas
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https://www.google.com/search?q=https://www.madeira+e+a%C3%A7ores+atualidade


ETAPAS DA EXPANSÃO ATLÂNTICA

Período Henriquino

Exploração de Fernão Gomes

Período de D. João II
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EXPLORAÇÃO DE TERRITÓRIOS SEGUNDO 
O TRATADO DAS TORDESILHAS

Cabo Verde 

370 léguas
Tratado das Tordesilhas

Divisão do mundo em duas

partes. Um meridiano que

passava a 370 léguas a ocidente

de Cabo Verde, definia que as

terras descobertas ou a

descobrir a oriente da linha

estabelecida seriam exploradas

por Portugal. A ocidente, por

Castela.
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A ÍNDIA E O BRASIL
1498-1500

D. João II envia Pêro da Covilhã e Afonso

de Paiva ao Oriente, através de uma rota

terrestre, com o objetivo de obterem

informações acerca do comércio e da

navegação que se fazia no Índico e, também,

para recolherem informações acerca do

Reino de Prestes João, um possível reino

cristão, em terras muçulmanas. Por mar

continuavam as explorações. A morte de D.

João II em 1495 não lhe permitiu assistir à

chegada à Índia.

É no reinado de D. Manuel, em 1498, que a

armada deVasco da Gama chegou à Índia.

Tinha-se concretizado um dos objetivos da

expansão portuguesa. Chegar à origem do

comércio das especiarias, controlado pelos

muçulmanos.

Depois de uma longa

viagem em conjunto

Afonso de Paiva e Pêro da

Covilhã separaram-se em

Adem para seguirem

itinerários diferentes e não

voltam a estar juntos.
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https://www.google.com/search?q=Pedro+dacovilha+e+afonso+de+paiuva


1498 CHEGADA À ÍNDIA
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https://www.google.com/search?q=principais+rotas+dos+descobrimentos

https://www.google.com/search?q=principais+rotas+dos+descobrimentos


22 DE ABRIL TERRAS DE VERA CRUZ A ARMADA SEGUE PARA A INDIA

1500 DESCOBERTA DO BRASIL POR 
PEDRO ÁLVARES CABRAL 

APH Marta Torreshttps://www.google.com/search?q=Pedro+alvares+cabral+descoberta+do+vbrasiol

https://www.google.com/search?q=Pedro+alvares+cabral+descoberta+do+vbrasiol


FORMAS DE EXPLORAÇÃO E 

ORGANIZAÇÃO NO IMPÉRIO

Costa Africana Oriente 

Formas de ocupação territorial Construção de feitorias e fortalezas

Controlo da navegação do Índico

Construção de feitorias e fortalezas

Produtos Malagueta, marfim, ouro Especiarias, sedas, porcelanas, pedras preciosas

Madeira Açores Cabo Verde e S. Tomé 

e Príncipe

Brasil

Povoamento Capitanias Capitanias Capitanias Capitanias

Produtos Plantas tintureiras, 

trigo, cana do açúcar, 

vinho e gado

Plantas tintureiras, trigo 

e gado

Sal, gado, cana do açúcar Cana do açúcar

O Tráfico de Escravos foi um dos principais negócios da expansão, fazendo-se sentir com especial intensidade nas rotas atlânticas

mas também em todo o Império e na Europa. A população do continente africano foi submetida a um intenso tráfico humano desde o

século XV até ao século XIX. Eram utilizados, principalmente, no continente americano como mão de obra. No entanto, outros povos,

como por exemplo os ameríndios, também foram sujeitos à escravatura e a formas de submissão violentas.

Muçulmanos, cristãos e outros que eram feitos prisioneiros, ou vitimas de ataques de pirataria, ficavam sujeitos à pratica da escravatura.

A escravatura era, e é, um ato de submissão e perda total de direitos, ainda hoje existente, assumindo diversas formas.
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MISSIONAÇÃO

As ordens religiosas como os jesuítas, 

os franciscanos e dominicanos, entre 

outras, seguiam nas expedições 

marítimas com o objetivo de 

evangelizar os povos com os quais iam 

contactando.  O Cristianismo não foi 

aceite do mesmo modo em todos os 

continentes e regiões.  No Oriente a 

sua aceitação foi difícil.  

Na América foi facilitada. Os 

missionários estabeleceram elos de 

ligação entre a cultura europeia e as 

diversas culturas com as quais 

contactavam.

Portugueses no Japão.  A Companhia de Jesus foi a 

primeira ordem religiosa a chegar ao Japão. 

https://www.instituto-camoes.pt/sobre/comunicacao/noticias/exposicao-portugal-os-jesuitas-e-o-japao
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O COMÉRCIO À ESCALA GLOBAL
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O contacto com povos e culturas de outros continentes nem sempre foi pacífico. Esses contactos assumiram

diferentes formas: violência, submissão, acordos mútuos e ou colaboração. As migrações e a escravatura deslocaram

milhões de pessoas que transportavam um legado histórico e cultural das suas regiões de origem. A diversidade e

diferenças nem sempre foram respeitadas. Dessas trocas culturais, resultaram outras e, em alguns casos, a causa do

desaparecimento de hábitos e tradições.

Povos, culturas, ideias, tecnologia, técnicas, animais, plantas e produtos, circulavam entre continentes. A transformação

gerada já não podia regredir. O mundo estava unido pelas rotas marítimas que se tinham efetuado.
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https://salaestudohst8.wordpress.com/2017
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Visão geral  do 

transporte de escravos 

para fora de África

Largura das rotas indica o 

número de escravos 

transportados 
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http://www.slavevoyages.org/


DOCUMENTÁRIO 
ROTA DO ESCRAVO

Através do link, tem-se acesso ao documentário de caráter
pedagógico e informativo, Rota do Escravo produzido pela
UNESCO. Possibilita o acesso a informação acerca das rotas de
escravatura e as suas repercussões nas populações a ela
submetidas, assim como o impacto que teve nas sociedades
para onde se deu a sua deportação. O professor deve
contextualizar.

https://www.youtube.com/watch?v=rIfTqFmpsdI

O projeto Rota do Escravo foi aprovado em 1993 na 
Conferência Geral da  UNESCO, e lançado oficialmente em 

1994, no Benin. 

Rota do Escravo - UNESCO Digital Library
unesdoc.unesco.org › Notice

https://www.youtube.com/watch?v=7xUEZt0_osc
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https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000146546_por
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ACESSO A SITE 

RTP: 

https://vimeo.com/315623620

As Rotas da Escravatura (2018) - Ep1 -

476-1375-Para Alem do Deserto -

RTP_14Jan2019 copie.mp4

O professor deve contextualizar.
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