D. AFONSO HENRIQUES

Primeiro Rei de Portugal, conhecido como “O Conquistador”. Nascido em Guimarães em
1109, é armado cavaleiro em Tui em 1122. Recusa prestar vassalagem a Afonso VII de
Leão e proclama-se rei do Condado Portucalense em 1128.
Após a Batalha de Ourique em 1139 e a vitória sobre os “5 reis mouros”, proclama-se
então Rei de Portugal, reconhecido por bula papal apenas em 1179. Durante o seu
reinado dá-se a expansão territorial através da luta armada: Santarém, Lisboa, Beja,
Évora, Leiria.
É conhecido precisamente pelas suas façanhas como líder militar, tendo tomado
pessoalmente parte em várias batalhas (como a de Ourique), conquistas de cidades e
castelos e expedições ofensivas (fossados).
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O CERCO E TOMADA DE LISBOA EM 1147
Em Junho de 1157, o exército do rei, com o auxílio de um exército cruzado composto por
flamengos, frísios, bretões, normandos, escoceses e ingleses, começa a cercar e
acometer a cidade de Lisboa.
A expedição foi promovida por D. Afonso Henriques, tendo acordado com os cruzados
que estes poderiam ficar com o saque da cidade e o resgate dos mouros que
capturassem. O cerco inicia-se a 1 de Julho e termina a 25 de Outubro, com a chegada
de uma torre de assalto às muralhas.
Lisboa sofre um duro cerco, onde se faz uso de todas as tácticas, técnicas e engenhos
de cerco desenvolvidos e aperfeiçoados nas cruzadas
Os sitiantes atacam as muralhas e torreões da cidade com várias máquinas de cerco e
submetem-na a intensos bombardeamentos. Os sitiados ripostam, tanto quanto possível,
com os seus próprios engenhos de guerra e conseguem várias vezes destruir os
engenhos cruzados e assim frustrar os planos de conquista.
Ao fim de quatro meses, com sede e fome, na eminência de ser tomada, a cidade
capitula, para evitar o massacre dos seus habitantes.
SOBRE O OFÍCIO BÉLICO
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

D. AFONSO HENRIQUES
ENGENHOS DE CERCO TOMAM LISBOA

Esta sessão é dedicada aos eventos da tomada de Lisboa em 1147, com ênfase
na artilharia de cerco.

Petraria (manjaniq 'arradah)
Uma petraria é uma peça de artilharia
muito simples de construir, podendo ser
feita em menos de um dia por uma
equipa de carpinteiros medievais. A
crónica De expugnatione Lyxbonensi
detalha como o exército sitiante teve de
as construir no local à medida das suas
necessidades enquanto os sitiados as
possuíam em prontidão para se
defender. Durantes os cercos da
Reconquista foi utilizada tanto do lado
cristão como do árabe, quer para ataque
quer para defesa. É um engenho de
tracção, que funciona com a força
humana para lançar grandes pedras a
distância razoável. Embora proporcione
um ritmo de disparo rápido é uma arma
pouco precisa e cansativa de utilizar.

Qwas al-ziyar (Espringal)
Com
provável
origem
tecnológica na China, os
cruzados têm contacto com
esta máquina no Médio
Oriente durante a Primeira
Cruzada, sendo que a
partir daí o seu uso se
tornou comum na Europa.
Conhecida pelos árabes
como manjaniq 'arradah, o
termo
fixou-se
na
Península Ibérica como
“algarrada”. A máquina
aqui apresentada tem 5
metros de altura e funciona
com 4 puxadores, mas
regista-se a existência de
máquinas gigantescas com
centenas de puxadores.

No séc. XII, o mundo árabe e muçulmano encontrava-se tecnologicamente à
frente dos reinos cristãos, tendo retido muito do conhecimento da antiguidade
clássica e podendo assim apresentar armas de cerco mais complexas, cujos
princípios de funcionamento exigiam um fabrico mais cuidado e um domínio
superior de matemática e física.
A peça de artilharia qwas al-ziyar é apresentado como um exemplo disso. É
uma máquina que dispara grandes projécteis semelhantes a flechas (virotões) e
funciona pelo princípio da torção de feixes de cordas. A sua força e precisão só
eram superadas pelas máquinas romanas e gregas das quais é descendente.
O qwas al-ziyar é referido por Mardi bin Ali al-Tarsusi em 1187, num tratado
técnico dedicado a Saladino.
Manter-se-á em utilização até ao final do séc. XIV, com poucas evoluções,
sendo conhecida na Europa como espringal.
A máquina aqui apresentada tem cerca de 2,5 metros de comprimento. A
História regista aparelhos até 5 metros de comprimento, capazes de
desenvolverem 1800 kg de força.

Representação de qwas al-ziyar e guerreiros mouros

Representação de Petraria e guerreiros cruzados

