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FICHA DE HISTÓRIA – 8º ANO 

O império do oriente 

A partir do início do século XVI, após a descoberta do caminho marítimo para a Índia, os 
portugueses procuraram estabelecer as bases de domínio do comércio com o Oriente. 
Para isso, tiveram de enfrentar a hostilidade dos muçulmanos. Mas foram, 
progressivamente, estabelecendo acordos comerciais com os senhores locais, 
construindo feitorias e, sobretudo, conquistando pelas armas pontos-chave de 
passagem para estabelecer domínio efectivo. São exemplos disso as conquistas de 
Socotorá, Ormuz (importante para o controlo do golfo Pérsico), Malaca e Goa. 
Estabelecendo a capital do seu domínio nesta última cidade, desenvolveram uma rede 
comercial com dois eixos-base: o da rota do Cabo (Índia - Lisboa - Flandres), a cargo da 
Coroa; e o das transacções entre vários pontos no oceano Índico e Pacífico (África 
oriental, Ormuz, Ceilão, Malaca, Macau, Japão), a cargo de mercadores particulares. (...) 
[A conquista de Goa foi ainda fundamental pelo facto de Lisboa se situar demasiado 
longe. Era necessário possuir uma capital no oriente, com um vice-rei ou governador a 
exercer o poder em nome do rei de Portugal, e a tomar as decisões que fossem 
necessárias.] 
A história da presença portuguesa no comércio das Índias é (...) a história de uma disputa 
constante pelo poderio sobre o oceano que banhava a maior parte da região e o seu 
comércio, em rota para a Europa. De um lado, os portugueses, pretendendo desviar para 
si os produtos exóticos através da rota do Cabo. Do outro, os mercadores islamizados, 
lutando pela manutenção do seu tradicional tráfico pelo golfo Pérsico e mar Vermelho e 
pelas ligações ao Mediterrâneo, para onde escoavam as suas especiarias e os seus 
produtos asiáticos.  

http://www.portugal-tchat.com/forum/da-dinastia-de-avis-ao-imperio-1383-1580/3470-imperio-portugues-no-oriente.html 

 

1.1. Quando começaram os portugueses a estabelecer as bases de um império no 
Oriente? Que acontecimento marcou o início desse Império? 
1.2. Que objectivos esperavam os portugueses alcançar com o estabelecimento 
desse império? 
1.3. O estabelecimento do império do oriente foi pacífico? Justifica. 
1.4. Descreve o processo de construção do império do oriente. 
1.5. Quais os eixos-base do império português do oriente? 
1.6. Quem controlava cada uma dessas rotas? 
1.7. Por que era importante o estabelecimento de uma base, uma capital no oriente? 
1.8. Explica a seguinte afirmação O império português do oriente foi um império 

comercial e marítimo. Portugal nunca quis dominar vastos territórios. Utiliza 
passagens do texto na tua resposta. 

 

http://www.portugal-tchat.com/forum/da-dinastia-de-avis-ao-imperio-1383-1580/3470-imperio-portugues-no-oriente.html
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2. Observa a fonte.  

2.1. Que cidade se encontra aí representada? 
2.2. Descreve o que a imagem retrata. 

 

3. Observa o mapa.  

 

 

 

 

 

 

3.1. A que região do mundo 
se refere? 
3.2. Que linha aí presente 
divide o globo em dois 
hemisférios (norte e sul)? 
3.3. Em que unidades 
administrativas descritas no 
mapa dividiu o rei de 
Portugal esse território?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bom trabalho! 
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Correção 

 

1.1. Nos inícios do século XVI. A viagem de Vasco da Gama até à Índia. 
1.2. Esperavam vir a controlar o lucrativo comércio das especiarias do 

oriente e, particularmente, da pimenta indiana. 
1.3. Não foi pacífico pois tiveram que enfrentar a hostilidade dos 

mercadores muçulmanos que há séculos controlavam o comércio na 
região. 

1.4. Estabelecimento de acordos com os senhores locais; construção 
de feitorias; controlo de pontos estratégicos de passagem de forma a 
estabelecer um domínio efetivo sobre o comércio marítimo. 

1.5. A rota do Cabo (Goa-Lisboa-Flandres) e o comércio “local”, entre 
os oceanos Índico e Pacífico. 

1.6. A rota do Cabo, a Coroa. O comércio “local”, mercadores 
particulares. 

1.7. Porque Lisboa se situava demasiado longe, e as decisões tinham 
de ser tomadas rapidamente, não se podia ficar meses à espera de uma 
decisão. 

1.8. Foi um império comercial e marítimo porque se preocupou com o 
domínio dos mares e de pontos estratégicos nas costas de África e da 
Ásia, na medida em que estes asseguravam o controlo das rotas 
comerciais. Os portugueses preocuparam-se em conquistar pelas armas 
pontos-chave de passagem para estabelecer domínio efetivo, sendo a sua 
História a de uma disputa constante pelo poderio sobre o oceano que 
banhava a maior parte da região e o seu comércio, em rota para a Europa. 
 
2.1. De Goa. 
2.2. Um ataque naval a Goa. 

 
3.1. Ao Brasil. 
3.2. A linha equinocial (equador). 
3.3. Em capitanias. 

 


