PRÓXIMOS DOMINGOS EM FAMÍLIA
11H00 | M/5
3º DOMINGO DO MÊS | DANÇAS COM HISTÓRIA
Danças do tempo de Fernão Lopes – séc. XV
Duração 1h00 | Bilhete Castelo S. Jorge
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DANÇAS COM HISTÓRIA

DOMINGOS EM FAMÍLIA

ARTES BÉLICAS

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
Máquinas e Engenhos
Duração 1h00 | 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 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.

ARMAS E ARMADURAS

No território de Portugal marcaram presença vários povos ao longo dos
séculos, desde os lusitanos, aos romanos, aos visigodos, muçulmanos,
que adoptaram diferentes equipamentos, formas de combater e
características da organização militar que contribuíram para
conquistarem e serem conquistados.
Armas e armaduras
A evolução tecnológica ao longo da história da guerra faz-se numa
constante busca de melhor protecção e de armas capazes de superar
essa mesma protecção. O tipo de armadura variou muito ao longo dos
tempos, desde a armadura mínima e a máxima agilidade de um guerreiro
lusitano, à pesada indumentária de guerra de um cavaleiro do século XV
– XVI. Varia o nível de protecção, o custo, os métodos de fabrico, assim
como o direito de usar armas e armaduras. Que armaduras envergavam
e que armas os distinguiam? Quais os métodos e processos de fabrico?
Como eram usadas? Que vantagens e desvantagens apresentavam?
Combate de guerreiros
Uma arma é tão eficiente como a mão que a empunha, da mesma forma
que uma armadura é tão eficaz como a pessoa que a enverga - o treino
dado aos guerreiros, os golpes utilizados, a forma de combate adoptada
e a organização militar característica de cada período ou povo são
factores determinantes para o sucesso. Desde a guerrilha característica
dos povos ibéricos pré-romanos, como os lusitanos, passando pelos
exércitos profissionalizados dos romanos, até às diferentes formas de
organização militar medieval – de cariz feudal ou municipal. Para além
dos modelos de organização, enquadrados por diferentes formas de
combate e estratégicas e tácticas de guerra distintas, o que permite, ao
nível do combate individual, ganhar vantagem?

