PRÓXIMOS DOMINGOS EM FAMÍLIA
18 MAR | 11H00 | DANÇAS PARA TRÊS PRINCESAS
D. Catarina de Bragança, princesa de Portugal e esposa consorte de
Carlos II de Inglaterra
Duração 1h00 | M/5 | Bilhete Castelo S. Jorge
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DANÇAS COM HISTÓRIA

DOMINGOS
EM FAMÍLIA
ARTES

BÉLICAS NO
ARTES BÉLICAS
NO CASTELO
CASTELO

25 MAR | 11H00 | VISITAS EM FAMÍLIA
Duração 1h30 | M/5 | 3,5 €
1 ABR | 11H00 | JOGOS EM FAMÍLIA
Duração 2h00 | M/5 | 3,5 €
8 ABR | 11H00 | ARTES BÉLICAS NO CASTELO
Treino de Cavaleiros
Duração 1h00 | M/5 | Bilhete Castelo S. Jorge
OFÍCIO BÉLICO

SOBRE O OFÍCIO BÉLICO
A ciência da defesa e ataque de um castelo ilustrada em três programas
que dão a conhecer as técnicas de combate e treino de cavaleiros, a
perícia de arqueiros e besteiros, e os engenhos e técnicas de cerco com
catapultas e balistas, recriadas pelo grupo Ofício Bélico que se dedica
ao estudo e prática de esgrima histórica, combate de época e
engenharia de cerco.

CATAPULTAS E BALISTAS

Enquadramento histórico: 1188 - à conquista de Silves
Estamos em 1188 e Lisboa pertence ao reino de Portugal há pouco mais de 40
anos. Seguindo as pegadas de seu pai, D. Afonso Henriques, o rei D. Sancho I
procura aumentar o território de Portugal, com a ajuda de uma frota de cruzados a
caminho da Terra Santa. Sabendo que passarão expedições a caminho da Terceira
Cruzada, pretende aproveitar o ímpeto das mesmas para tomar a capital do AlGharb , a “Bagdad do Oeste”, a magnífica Silves. Não será fácil forçar a capitulação
de uma das mais robustas e modernas praças-fortes da península. D. Sancho sabe
que, para além da força humana, serão precisos os mais variados engenhos de
cerco. Assim, nos campos de Lisboa, os “Mestres dos Engenhos” e sua equipagem
já prepararam, ensaiam e treinam o uso da artilharia que irá acometer as muralhas,
os torreões e a couraça de Silves.
Cavaleiro do séc. XII

Típico cavaleiro do seculo XII, tal como esperaríamos encontrar no cerco de
Lisboa, ou a caminho da Terra Santa em Cruzada.

Programa
Convidamos-vos, durante esta breve incursão ao séc. XII, a visitar uma praça de
armas onde uma equipa de engenheiros e artilheiros de cerco fazem as
preparações necessárias ao funcionamento destas temíveis máquinas de guerra,
assestando e disparando as mesmas. Após uma explicação histórica e técnica,
poderão ver e experimentar o seu uso e fazer parte de uma bateria de armas de
cerco.
Catapultas e Balistas
De toda a panóplia de engenhos de cerco utilizados, estas máquinas são das mais
icónicas na imaginação popular. Sendo ambas exemplos de artilharia de torção, são
bem diferentes: com a balista temos tiro de precisão, com a catapulta temos
capacidade destrutiva. Ambas são armas temíveis tanto na defesa como no ataque
(assédio) a fortificações.
Catapulta
Esta máquina é uma herdeira directa da
artilharia de cerco surgida nos finais do
Império Romano, com a tecnologia a
perdurar no Império Bizantino, quando a
Idade das Trevas se abate sobre a Europa.
Dispara preferenciamente bolas de pedra
através de uma “concha” ou de uma funda.
Ao longo das eras foi conhecido como
onager, scorpio e mangonal / mangonel,
sendo, no entanto, a máquina que hoje em
dia mais facilmente se identifica com o
conceito de catapulta.

Balista
A palavra “balista” vem do grego ballistra
(“algo que atira”) o que mostra a origem
milenar desta máquina, já muito simplificada
na Idade Média. Funciona com duas molas
de corda torcida e dois braços servindo para
disparar projécteis semelhantes a dardos ou
flechas. Dos vários engenhos é o
tecnicamente mais complexo, mas com a
preparação e afinação certas é também
fiável e precisa.

