D. JOÃO I
D. João, nascido a 11 de abril de 1357, foi o décimo rei de
Portugal e o primeiro da segunda dinastia portuguesa,
conhecida pela dinastia Joanina ou de Avis. Filho ilegítimo do
penúltimo rei da primeira dinastia, D. Pedro I de Portugal, D.
João era mestre da ordem militar e religiosa de Avis na altura
da Crise de 1383-1385, período em que Portugal esteve em
risco de perder a sua independência e ficar sob o domínio do
rei de Castela que era casado com a filha herdeira de D.
Fernando, o último monarca da primeira dinastia de Portugal. D. João, apoiado e
orientado pelo condestável do reino, D. Nuno Álvares Pereira, reuniu resistência armada
ao exército invasor do rei de Castela que entrara em Portugal com o intuito de anexar o
território português pela força das armas. Contou, para este propósito, com o auxílio de
tropas inglesas que incluíram os famosos arqueiros dessa nação. Com a vitória decisiva
na batalha de Aljubarrota, em 1385, as forças de D. João asseguraram a continuidade
da independência da nação, consolidada pelo casamento do rei português com D. Filipa
de Lencastre. Esta união cimentou as relações de entreajuda entre Portugal e Inglaterra
e trouxe ao mundo a Ínclita Geração, os descendentes de D. João I, que muito prestígio
trouxeram à nação pelos seus feitos assim como pelo elevado nível de cultura que
possuíam, algo incomum entre a nobreza da época. D. João reinou até à data da sua
morte, em 14 de agosto de 1433. O seu corpo está sepultado no mosteiro de Santa
Maria da Vitória, mais conhecido por mosteiro da Batalha, que ele próprio mandou
construir em agradecimento à virgem Maria pela vitória portuguesa na batalha de
Aljubarrota.

DOMINGOS EM FAMÍLIA ARTES
BÉLICAS

A LANÇA PORTUGUESA
A lança era uma pequena unidade militar, liderada por um cavaleiro que seria
acompanhado pelo seu escudeiro e outros homens de armas. Esses homens de armas
poderiam ser arqueiros ou besteiros (mais tarde atiradores munidos de armas de fogo
como mosquetes ou arcabuzes), lanceiros, alabardeiros ou sargentos de armas
armadurados, equipados para o combate corpo a corpo. A lança deriva o seu nome da
arma homónima, inextricavelmente ligada à cavalaria e conhecida pela sua eficiência no
campo de batalha.
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.

D. JOÃO I
A LANÇA PORTUGUESA VITORIOSA

Esta sessão é dedicada à lança portuguesa, uma unidade tática de pequeno
tamanho que teve a sua origem na Idade Média europeia, formada por um
cavaleiro e os homens de armas sob o seu comando.

O Cavaleiro
Equipado com armadura pesada, o cavaleiro
era um combatente eficaz, treinado desde
tenra idade no manejo de diferentes armas,
assim como no combate a cavalo e apeado,
através de atividades como as caçadas e os
torneios. A lança seria liderada por um
cavaleiro que normalmente combateria
montado num cavalo devidamente treinado
para o efeito (tal como o destrier). No entanto,
as forças leais a D. João I de Portugal
encontravam-se em grande desvantagem em
termos do número de cavaleiros que
possuíam em comparação com os que faziam
parte das forças castelhanas. Sendo assim,
para ultrapassar a desvantagem numérica, D.
Nuno Álvares Pereira, o condestável do reino,
ordenou que os cavaleiros ao seu dispor combatessem apeados, conseguindo a
vitória através de estratégias defensivas que anularam a superioridade das
forças montadas adversárias.

Outros homens de armas
A lança poderia incluir outros combatentes, tais como lanceiros, alabardeiros ou
sargentos de armas, soldados profissionais que estavam treinados e equipados
para combater ao lado do cavaleiro que os liderava. Se devidamente
coordenada, a lança seria mortífera no campo de batalha, capaz de enfrentar
adversários em número muito superior ao seu.
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Besteiros
Os besteiros eram os atiradores típicos das
forças portuguesas, mais do que os arqueiros,
que eram característicos dos exércitos de
outras nações (tais como os ingleses). O seu
equipamento era muito variável, sendo que
alguns besteiros tinham um arsenal invejável
e outros pouco mais tinham do que a arma
característica da sua função no campo de
batalha. Apesar de a besta ser uma arma cara
e com uma cadência de tiro relativamente
reduzida, compensava essas desvantagens
com a facilidade com que se aprendia o seu
manejo e o seu elevado poder de penetração,
capaz de ferir ou matar até o cavaleiro mais
pesadamente armadurado.

Representação de uma Lança Portuguesa
1 – lanceiro com chapéu de armas, ombreiras, manoplas e grevas com
escarpins e joelheiras
2 – cavaleiro com bacinete, arnês completo de séc. XIV, espada e escudo
3 – besteiros com chapéus de armas, vambraçais e caneleiras, espadas e
broquéis (pequenos escudos circulares)
4 – lanceiro aligeirado com escudo

