
ARQUEIROS E BESTEIROS

A ciência da defesa e ataque de um castelo ilustrada em três programas 
que dão a conhecer armas e armaduras, a perícia de arqueiros e 
besteiros, e os engenhos e máquinas como a petraria e o espringal, 
recriadas pelo grupo Ofício Bélico que se dedica ao estudo e prática de 
esgrima histórica, combate de época e engenharia de cerco. 

PRÓXIMOS DOMINGOS EM FAMÍLIA
11H00 | M/5

3º DOMINGO DO MÊS | DANÇAS COM HISTÓRIA 
Danças do tempo de Padre António Vieira – séc. XVII
Duração 1h00 | Bilhete Castelo S. Jorge
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DANÇAS COM HISTÓRIA

4º DOMINGO DO MÊS | VISITAS EM FAMÍLIA 
Duração 1h30 | 3,5 €

1º DOMINGO DO MÊS | JOGOS EM FAMÍLIA 
Duração 1h30 | 3,5 €

2º DOMINGO DO MÊS | ARTES BÉLICAS NO CASTELO
Armas e Armaduras
Duração 1h00 | Bilhete Castelo S. Jorge
OFÍCIO BÉLICO

SOBRE O OFÍCIO BÉLICO

ARTES BÉLICAS

DOMINGOS EM FAMÍLIA



No dia 6 de Abril de 1384, na Herdade de Atoleiros, uma pequena hoste 
(na maioria peões) liderada por D. Nuno Álvares Pereira consegue uma 
vitória histórica ao derrotar uma força muito maior (composta por muitos 
cavaleiros e nobres) leais ao Rei de Castela. Um dos segredos do
esquema táctico inovador (que viria a ser utilizado no ano seguinte, em 
Aljubarrota, com igual sucesso) foi a disposição e uso dos besteiros do 
conto.

A Besta

A besta difunde-se pela Europa no século XI e no século XIV, os 
besteiros são parte imprescindível dos exércitos nas guerras travadas 
pela monarquia portuguesa.
Portugal tinha uma tradição de besteiros, associada à formação dos 
concelhos, habilmente aproveitada pelo rei D. Dinis com a criação dos 
besteiros do conto, uma milícia de atiradores.
São o primeiro contingente militar português especializado e 
contabilizado: o rei podia saber o número exacto de besteiros ao seu 
dispor. A título de exemplo, as Ordenações Afonsinas de 1421 indicam 
que Lisboa deveria fornecer 300 besteiros.

O anadel, ou capitão, dos besteiros da região escolhia um número certo 
(um “conto”) de besteiros de entre os homens do burgo com um ofício 
(sapateiros, alfaiates, ferreiros, etc..) e casados. Aos besteiros do conto 
correspondiam direitos, como regalias sociais e fiscais apetecíveis e 
também obrigações, como possuir a sua própria besta, treinar 
regularmente e servir o rei em caso de guerra.
Como tal, participaram de forma decisiva em batalhas famosas como a 
de Atoleiros (1384) e a de Aljubarrota (1385). 

Mecanismos de Armar


