
TREINO DE CAVALEIROS

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. 

ARTES 
BÉLICAS NO 

CASTELO

PRÓXIMOS DOMINGOS EM FAMÍLIA

15 ABR | 11H00 | DANÇAS PARA TRÊS PRINCESAS 
D. Isabel, Princesa de Portugal e Duquesa de Borgonha 
Duração 1h00 | M/5 | Bilhete Castelo S. Jorge
ASSOCIAÇÃO DANÇAS COM HISTÓRIA

22 ABR | 11H00 | VISITAS EM FAMÍLIA 
Duração 1h30 | M/5 | 3,5 €

6 MAI | 11H00 | JOGOS EM FAMÍLIA 
Duração 1h30 | M/5 | 3,5 €

13 MAI | 11H00 | ARTES BÉLICAS NO CASTELO
Tiro com Arco e Besta
Duração 1h00 | M/5 | Bilhete Castelo S. Jorge
OFÍCIO BÉLICO

SOBRE O OFÍCIO BÉLICO

ARTES BÉLICAS NO CASTELO

DOMINGOS EM FAMÍLIA



Estamos em 1457 e D. Afonso V prepara uma das muitas expedições que lhe lavrariam o 
cognome na história – O Africano. Seguindo a vontade de seu tio, o Infante D. Henrique, 
D. Afonso V prepara-se para invadir Marrocos e tomar Alcácer Ceguer. Para tal necessita 
de um exército forte, disciplinado e bem equipado. Assim socorre-se dos seus nobres que 
eram obrigados a manter, treinar e equipar cavaleiros e homens de armas.

Convidamos-vos, durante esta breve incursão ao séc. XV, a visitar uma 
praça de armas onde cavaleiros e homens de armas treinavam 
diariamente, bem como a examinar variados equipamentos, comprovar a 
sua utilização e finalidade, experimentar alguns e ainda ouvir o tinir do 
aço no aço durante os momentos em que serão recriados os treinos e 
duelos dessa época.

Armas e armaduras
Das muitas peças que um cavaleiro poderia utilizar teremos expostas as 
mais significativas, cujo uso e contextualização histórica iremos explicar 
ao longo da visita.

Treino de homens de armas
Durante a Idade Média, um cavaleiro ou um homem de armas tinha uma 
grande vantagem sobre a peonagem que compunha a maioria dos 
exércitos. Essa vantagem era-lhes conferida não só pela armadura que 
envergavam e pelas armas que empunhavam mas também pelo treino 
constante a que se sujeitavam. Poderão assistir aos treinos, bem como a 
curtas explicações sobre o tipo de esgrima praticada na altura. 
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(final do séc. XV)

Evolução dos capacetes Arnês de cavaleiro
(final do século XV)
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