
D. DINIS 
BESTEIROS DO CONTO

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.

SOBRE O OFÍCIO BÉLICO

DOMINGOS EM FAMÍLIA ARTES 
BÉLICAS

D. Dinis nasceu em Lisboa a 9 de Outubro de 1261, enquanto
Infante foi nomeado por seu pai Afonso III, para funções de
governação. Tendo sido um dos reis que mais pugnou pela
organização do estado, foi também o rei que contribui
decisivamente para a criação da língua Portuguesa, para o
desenvolvimento das infraestruturas do país (mandou criar condições para a exploração
de minérios como cobre, prata, estanho e ferro bem como para a exportação do
excedente para outros países), para o desenvolvimento da agricultura (empenhando-se
pessoalmente em projetos como o pinhal de Leira ou a redistribuição de terrenos
agrícolas) e foi um politico exímio tendo conseguido ao longo do seu reinado manter em
equilíbrio os interesses dos nobre, Igreja e povo. Conhecido por receber os Templários
após a sua expulsão de França criando no processo a Ordem de Cristo. É ainda
responsável pela fundação da primeira Universidade em Lisboa (mais tarde transferida
para Coimbra). Por tudo isto teve vários cognomes : "O Lavrador", "Rei-Poeta", "Rei dos
três arados". Morre em Santarém a 7 de Janeiro de 1325.

D. DINIS

BESTEIROS DO CONTO

É no final do século XIII que o rei D. Dinis inicia a instituição dos “besteiros do conto”,
que ganha a sua forma definitiva e sistematizada em forais e cartas de privilégios logo
nos reinados seguintes, do séc. XIV, com D.Afonso IV e D. Pedro. Mas os primeiros
modelos desses documentos do séc. XIII já passam a incluir a obrigação por parte de um
concelho (ou vila ou outra unidade de recrutamento) de fornecer um número fixo de
besteiros que seriam registados num rol ou conto. Esses contos de besteiros tinham de
servir o rei, que assim tinha a vantagem de, em caso de necessidade, poder contar com
um número conhecido de combatentes, sem estar dependente de nenhum nobre. Os
besteiros do conto são por isso referidos como “o primeiro contingente militar português
contabilizado e especializado”. Os besteiros do conto eram os melhores besteiros da vila,
recrutados de entre os homens casados que tinham um ofício (mesteirais). Estes
obtinham privilégios que incluíam um estatuto social elevado e benefícios fiscais. As
obrigações passavam por fazer treino regular e servir o rei durante um determinado
número de dias em caso de guerra. Esta milícia municipal era capitaneada por um oficial,
inicialmente eleito pelos seus pares e posteriormente nomeado pelo rei, um cargo
denominado anadel.



Esta sessão é dedicada à besta, a arma de alcance com expressão mais
significativa no Portugal medieval e a essa milícia municipal conhecida
como besteiros do conto que tem a sua formação tradicionalmente
associada ao rei D. Dinis.

A Besta

Esta arma de alcance começa a ser difundida na Europa a partir do
século XI.
Uma besta é essencialmente um arco ao qual está acoplado uma haste e
um mecanismo de disparo que mantém o arco retesado até ao momento
de atirar. Isto é muito cómodo para o atirador que pode, sem esforço,
esperar o momento certo para pressionar a alavanca e libertar o projétil.
Os projéteis da besta designam-se por virotes ou virotões e são
constituídos por ponta, haste e guias.
As pontas de virotão podiam ser “ervadas” (envenenadas) usando
plantas como o heléboro (“erva-dos-besteiros”).
Em relação ao arco, a grande vantagem da besta é ser mais fácil de
aprender a disparar e ter um maior poder de tiro e penetração,
especialmente a curta distância e contra alvos armadurados.
Sendo uma máquina, foi sendo constantemente aperfeiçoada ao longo da
história com novos materiais na sua construção, inovadores mecanismos
de disparo e modos de armar.
A arma teve um impacto revolucionário na Europa Medieval: tornou-se
possível a qualquer um, mesmo sem treino militar (inclusive um membro
da plebe), abater um cavaleiro bem armado e de nobre estirpe. O efeito
foi tão devastador que, no séc. XI, o Papa Urbano condenou o uso da
besta e, no séc. XII, o Papa Inocêncio II proibiu mesmo o seu uso em
conflitos entre cristãos.
O uso militar da besta declina a partir do séc. XVI, quando começam a
aparecer armas de fogo precisas e fiáveis, embora tenha subsistido para
além disso, principalmente para a prática da caça pela nobreza. É
possível ver, nos museus de hoje, belos exemplares do séc. XVII,
ricamente decorados.

Besteiro do século XIII

O equipamento de um besteiro do conto variava muito, dependia de um
número de fatores como a riqueza pessoal do besteiro, quantas vezes
tinha servido em campanha (uma vez que tinha direito a parte do
esbulho, um besteiro veterano poderia ter um equipamento muito
invejável), qual o conto a que pertenciam, etc. No entanto, TODOS
tinham de possuir a sua própria besta (cujo preço poderia ser
significativo) e saber empunhá-la corretamente. Em comparação com
um cavaleiro do mesmo período, um besteiro estaria equipado de forma
muito mais ligeira, com menos armadura (nos poucos casos em que
possuíssem alguma). Para além da besta poderia ter uma arma de
corpo a corpo que poderia ir de um mero implemento agrícola adaptado
até alguma espada que obtivesse no campo de batalha. Um cavaleiro
treinaria toda a vida para ser um eficaz combatente em corpo a corpo,
dentro da sua armadura e empunhando uma variedade de armas. Um
besteiro seria incapaz de o vencer em corpo a corpo. No entanto, a
temível arma que empunhava poderia ditar a morte ao mais bem
equipado dos cavaleiros.


