A EUROPA ANTES DOS DESCOBRIMENTOS
Início do século XV (motivos da expansão europeia):
• A crise do século XIV começa a ser ultrapassada: cresce a população, aumenta a produção agrícola e
artesanal, desenvolve-se o comércio. Mas faltam metais preciosos para cunhar moeda e fazer o comércio.
• Ambiciona-se o rico comércio do Mediterrâneo (especiarias, sedas e outros produtos orientais de luxo)
dominado pelos italianos e muçulmanos.
• Desejo de expandir a fé cristã, combatendo os muçulmanos.

EXPANSÃO QUATROCENTISTA (SÉC. XV)
O Mundo conhecido
• Muito reduzido: conhecia-se a Europa, o Norte de África e a Ásia Menor. Havia relatos de outras regiões
pouco precisos e resultado de alguns viajantes europeus: marco Polo.
• Este desconhecimento do mundo alterou-se com as viagens marítimas dos italianos e sobretudo dos
portugueses que vão alterar o conhecimento do Mundo.
Motivações da expansão portuguesa:
• Rei – procura de ouro e cereais para resolver os problemas alimentares e do desenvolvimento do país.
• Nobres – dedicar-se à guerra, obter fama e glória e obter novos títulos e terras.
• Burguesia – ambiciona novos produtos para comerciar;
• Povo – deseja melhorar as suas condições de vida
• Clero – combater contra os muçulmanos e alargar a fé cristã.
Condições da prioridade portuguesa:
• Vivia-se em paz desde 1411 (políticas)
• Apoio da sociedade portuguesa (sociais)
• Longa costa marítima (geográficas)
• Gentes habituadas a navegar (tradição marítima)
• Conhecimento de instrumentos náuticos para navegar no alto mar [navegação astronómica]: bússola,
balestilha, astrolábio, quadrante (científicas e técnicas)
O início da Expansão: A conquista de Ceuta
A conquista de Ceuta em 1415 pode ser considerada a primeira etapa da expansão portuguesa. Porquê esta cidade?
• Em Ceuta havia ouro e especiarias em abundância, trazidos pelos mercadores muçulmanos e trigo
produzido nos campos em redor.
• Localização estratégica de Ceuta que permitia controlar as entradas e saídas do Mediterrâneo.
• De Ceuta eram lançados ataques piratas contra as costas do Algarve.
• Fazer conquistas em Africa era um meio de ocupar os nobres na guerra.
A conquista de Ceuta: um sucesso militar e um fracasso económico:
• A cidade estava permanentemente rodeada de inimigos o que encarecia a sua defesa;
• Os Mouros desviaram as rotas comerciais do ouro e das especiarias para outras cidades.
Novos rumos para a expansão:
Perante o fracasso de Ceuta defende-se e seguem-se em Portugal dois rumos para a expansão:
• Continuar as conquistas no Norte de África (defendido por parte da nobreza)
• Continuar a navegar ao longo da costa africana para chegar aos locais produtores das riquezas (posição da
burguesia e de outra parte da nobreza).
1. Identifica as regiões do Mundo que eram conhecidas pelos europeus no século XV.
2. Refere quais eram as principais rotas de comércio e os produtos que eram comercializados.
3. Identifica o mercador europeu que se deslocou ao oriente (Investiga).
4. Identifica os motivos que levaram à expansão europeia do século XV.
5. Refere as motivações da nobreza e da burguesia portuguesas para a expansão.
6. Indica as condições Geográficas e Técnicas que contribuíram para a prioridade portuguesa.
7. Refere os motivos que levaram os portugueses a conquistar a cidade de Ceuta.

