PRÓXIMOS DOMINGOS EM FAMÍLIA
20 MAI | 11H00 | DANÇAS PARA TRÊS PRINCESAS
D. Beatriz, filha de D. Manuel I, Princesa de Portugal e Duquesa de Sabóia
Duração 1h00 | M/5 | Bilhete Castelo S. Jorge
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DANÇAS COM HISTÓRIA

27 MAI | 11H00 | VISITAS EM FAMÍLIA
Duração 1h30 | M/5 | 3,5 €

DOMINGOS EM FAMÍLIA

ARTES
BÉLICAS
NO
ARTES BÉLICAS NO CASTELO
CASTELO

3 JUN | 11H00 | JOGOS EM FAMÍLIA
Duração 2h00 | M/5 | 3,5 €
10 JUN | 11H00 | ARTES BÉLICAS NO CASTELO
Catapultas e Balistas
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.

TIRO COM ARCO E BESTA

Enquadramento histórico: Crise de 1383-1385
Estamos em 1385. Depois de, no ano anterior, a hoste de D. Nuno Álvares Pereira
ter desbaratado em Atoleiros uma força castelhana de 5000 homens, desta vez o
próprio rei D. Juan de Castela invade Portugal, comandando um gigantesco
exército: 32000 homens.
As milícias de Lisboa treinam no Castelo em prontidão para se reunirem ao resto do
exército português, em Tomar. Lá, o Rei D. João I, Mestre de Avis, e o Condestável
D. Nuno Álvares Pereira decidirão interceptar os invasores nos arredores de Leiria,
com os 6500 homens que conseguiram reunir.
O destino de Portugal enquanto reino independente está na balança.
O local escolhido para a batalha: Aljubarrota.
A mais antiga aliança
Logo em 1384 foi enviada uma embaixada a Londres para negociar apoios, obtidos
sob a forma do envio de soldados e mantimentos.
Assim, em 1385, contingentes de tropas auxiliares inglesas desembarcam em
Lisboa, Setúbal e Porto. Entre estes veteranos da Guerra dos Cem Anos incluem-se
muitos arqueiros que já provaram em batalha que o arco longo (longbow) pode ser
uma arma letal mesmo contra cavalaria pesada.
A aliança estabelecida será firmada com a assinatura do Tratado de Windsor em
1386 e com o casamento do Rei D. João I com D. Filipa da casa de Lencastre em
1387.
Programa
Convidamos-vos, durante esta breve incursão ao séc. XIV, a visitar uma praça de
armas onde besteiros do conto e arqueiros da peonagem da milícia de Lisboa
fazem o seu treino regular de domingo, sob a supervisão dos oficiais do rei.
Poderão ainda ver as variadas armas de alcance, desde o famoso arco longo inglês
aos arcos recurvos orientais e ainda as bestas, essas armas proscritas pelo Papa
Inocêncio II.
No final, sob a supervisão dos membros do Ofício Bélico, experimentem a vossa
pontaria contra alvos estáticos (ou quiçá contra cavaleiros armadurados que
carreguem na vossa direcção brandindo espadas!).

Arcos e bestas
Estes dois tipos de armas de alcance são icónicas do mundo medieval figurando em
mitos e lendas como Robin dos Bosques e Guilherme Tell.
O arco é uma arma barata, simples de construir e que permite fazer um cadência de
tiro elevado, mas exige treino para dominar.
A besta é mais potente e fácil de utilizar, mas é uma máquina mais cara e lenta de
recarregar.
Besteiros do conto e municipalismo
Portugal tinha uma tradição de besteiros, associada à formação dos concelhos.
As várias ordenações reais (como os forais de fundação) mencionam a
obrigatoriedade dos municípios manterem e treinarem um número certo (um
“conto”) de besteiros, para servir o Rei em caso de guerra.
Os besteiros do conto tinham uma posição social importante e privilégios como
isenções tributárias.
No tempo de D. João I, o conto para Lisboa foi estabelecido em 300 besteiros.

