
D. AFONSO V

CHEGAM OS ARCABUZES

O Ofício Bélico é um grupo constituído por entusiastas da recriação histórica com
particular interesse na engenharia de cerco. Cruzando um vasto estudo dos documentos
históricos que sobreviveram até hoje com a engenharia moderna, construíram várias
recriações de armas de cerco, réplicas em tamanho real.

Visite-nos em www.oficio-belico.com e no Facebook
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D. Afonso V, nascido a 15 de janeiro de 1432, foi o décimo
segundo rei de Portugal. O seu cognome, "O Africano", é
devido ao vasto esforço de conquista e expansão que
desenvolveu no Norte de África. Filho de D. Duarte, sucedeu-
lhe com apenas seis anos, sendo a sua mãe nomeada regente,
uma escolha pouco popular visto D. Leonor ser de Aragão. A
regência é assumida pelo tio de D. Afonso V, D. Pedro, que
centraliza no Rei vários poderes até então do domínio da
nobreza. Em 1448, na batalha da Alfarrobeira, D. Afonso V e seu tio D. Afonso (Duque
de Bragança) derrotam D. Pedro e os seus partidários, assumindo D. Afonso V o trono e
terminando a regência. Muito influenciado por seu tio, o Infante D. Henrique, cedo D.
Afonso se interessa pelo Norte de África e pela expansão do território nacional,
conquistando Alcácer Ceguer, Anafé e Arzila e forçando a rendição de Tânger e
Larache. Para além do cognome, as campanhas de África valeram a D. Afonso V um
dos mais importantes registos históricos na forma das Tapeçarias de Pastrana, que
representam de forma magistral a conquista de Arzila e a rendição de Tânger.
Terminadas as campanhas em África, D. Afonso regressa a Portugal onde tenta sem
sucesso tomar o trono de Castela com uma manobra política, o casamento com sua
sobrinha D. Joana, herdeira do trono de Castela, que leva à batalha de Toro onde se
opõe às forças de D. Afonso V as da tia de D. Joana, Isabel I de Espanha, entretanto
casada com Fernando de Aragão. Sendo o resultado inconclusivo, provou também que
Portugal não conseguiria tomar o trono de Castela pela força. Regressando a Portugal e
após assinar o tratado de Alcáçovas, abdica do trono para o seu filho, que viria a ser D.
João II de Portugal, e retira-se para o convento de Varatojo. Morre em Sintra em 1481 e
jaz no mosteiro de Santa Maria da Vitória.

D. AFONSO V

ARCABUZES

As armas de fogo primitivas eram pouco fiáveis, perigosas e necessitavam de
conhecimento específico para serem utilizadas. No entanto, a sua eficácia contra um
cavaleiro completamente armadurado e o efeito psicológico do disparo valeram-lhes
desde logo um lugar de destaque nos exércitos que as conseguiram adquirir.



Esta sessão é dedicada às conquistas de África e ao papel que desempenharam
em campo as variadas formas de combater empregues conjuntamente durante
cerca de 100 anos. Armas de fogo, bestas, armas e armaduras pesadas e armas
e armaduras ligeiras.

O século de todas as armas

O nosso imaginário tende a separar cavaleiros em armaduras com espadas,
arqueiros e homens de armas em cota de malha de canhões e mosqueteiros.
No entanto, durante um período de tempo relativamente longo, todas estas
formas de combater se encontraram no campo de batalha ao mesmo tempo:
desde meados do séc. XV até meados do séc. XVI poderíamos encontrar lado
a lado arcabuzeiros e besteiros, cavaleiros e bombardas. São prova viva visual
disso mesmo as magníficas tapeçarias de Pastrana, encomendadas por D.
Afonso V após a conquista de Arzila e queda de Tânger.

O Cavaleiro

Surge no final do séc. XV aquilo a que
podemos chamar o apogeu da armadura de
combate. Bebendo da experiência dos
séculos anteriores, os vários armeiros da
Europa desenvolvem um tipo de armadura
que torna o seu utilizador virtualmente imune
aos ataques corpo a corpo das armas mais
comuns, como espadas, lanças e alfaias
agrícolas modificadas - estas últimas comuns
entre a peonagem. Um cavaleiro assim
equipado, com anos de treino e prática de
combate, era o equivalente a um tanque
moderno, com uma blindagem quase
inexpugnável e a capacidade de brandir com
facilidade e conhecimento toda uma panóplia
de armas. Seria dificilmente parado no campo
de batalha exceto por um seu igual. Apenas
duas outras armas tinham hipóteses de
derrotar um cavaleiro em armadura completa,
uma besta ou um arcabuz.

Arcabuzeiros

Enquanto a tecnologia das bestas atinge praticamente o seu limite no séc. XV a
das armas de fogo está na sua infância. Dependente de inúmeros fatores como

1 – besteiro com chapéu de armas e ombreiras.

2 – alabardeiro com cota de malha, ombreiras, manoplas, celada e grevas com
escarpins e joelheiras

3 – cavaleiro com arnês completo de séc. XV armado com espada.

4 – alabardeiro com peitoral, celada ombreiras e caneleiras.

5 – arcabuzeiro com chapéu de armas e caneleiras.

Representação de vários combatentes no final do séc. XVo tipo de construção dos canos, a composição da
pólvora negra, a experiência do atirador para carregar e
disparar a arma, a humidade no campo de batalha e o
tipo e composição da mecha, o uso destas armas tem
uma evolução constante e rapidamente se tornam
indispensáveis nos exércitos europeus, quer devido à
facilidade de uso, quer devido à eficácia em penetrar
armadura pesada. Tanto as armas mais pequenas e
individuais (handgonnes, arcabuzes e, mais tarde,
mosquetes) como as maiores (canhões, morteiros,
serpentinas, etc.) vêm substituir arcos e bestas,
catapultas e trabucos. A revolução da pirobalística torna
obsoletos 2000 anos de neurobalística e barobalística.


