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SOBRE O OFÍCIO BÉLICO
O Ofício Bélico é uma secção da Associação Portuguesa de Recriação Histórica (APRH),
constituída por entusiastas da recriação histórica com particular interesse na engenharia
de cerco.
Visite-nos em www.oficio-belico.com e no Facebook.

DOMINGOS EM FAMÍLIA 
ARTES BÉLICAS

Exército mouro atacando uma cidade cristã – Cantigas de Santa Maria

PROGRAMA “ARTES BÉLICAS” 2016
A cada segundo domingo do mês, acompanhe quatro séculos de evolução das arte de
combate corpo a corpo, do tiro à distância e da tomada de fortificações através de um
conjunto de três eventos dedicados a momentos marcantes da história de Portugal:

- Século XI – Lisboa fora do Condado (Janeiro, Abril, Julho e Outubro)
- Século XIII – O Reino de Portugal e do Algarve (Fevereiro, Maio, Agosto e Novembro)
- Século XV – O Império começa em Ceuta (Março, Junho, Setembro e Dezembro)

NESTA EDIÇÃO
Nesta atividade iremos demonstrar o uso das armas de combate corpo a corpo,
armamento neurobalístico pessoal (arcos e bestas) e engenhos de cerco (petraria). Como
sempre, no final da demonstração, os espetadores poderão experimentar o manejo do
armamento pessoal apresentado, sob da orientação dos membros do Ofício Bélico.

http://www.oficio-belico.com


O final da Reconquista Portuguesa

Tendo consolidado a sua posição como rei, D. Afonso III procura conquistar
as últimas cidades do Algarve ainda sob o domínio muçulmano.

Com o final do domínio do Califado Almóada na Península Ibérica, os
territórios mouros (as taifas) viam-se destituídos de um governo central e do
apoio dos seus senhores anteriores. Este facto facilita a conquista final do
Algarve por parte de D. Afonso III em 1249, ano da tomada de Faro, o que por
sua vez leva a um período de conflito com o rei de Castela que tinha
pretensões ao domínio desse território.

A questão é decidida com a assinatura do Tratado de Badajoz, em 1267,
ficando reconhecido o reino do Algarve como posse da coroa portuguesa.

D. Sancho II e D. Afonso III

É durante o reinado de D. Sancho II que a Reconquista (a tomada dos
territórios muçulmanos na Península Ibérica por parte dos reinos cristãos)
recebe um novo alento no jovem reino de Portugal. Com o apoio valioso das
Ordens Militares Religiosas, como os Templários e os Hospitalários, diversas
cidades são conquistadas aos mouros, ficando alguns desses episódios
marcados por massacres realizados sobre as populações subjugadas.

Apesar da sua contribuição para a luta contra os muçulmanos, D. Sancho
perde o favor do Papa devido a diversas ações tomadas em prejuízo de figuras
importantes do clero português, acabando por ser excomungado.

A excomunhão do monarca abre a porta para a tomada do poder régio por
parte do seu irmão, D. Afonso, conde de Bolonha, já experiente na via da
guerra pelo seu serviço ao rei de França, Luis IX, como líder militar.

Após um período de guerra civil entre as forças dos dois irmãos, D. Sancho
parte para o exílio em Toledo, onde vem a falecer em 1248, declarando-se
então D. Afonso III rei de Portugal.

Cavaleiro cristão

Guerreiro mouro

O cavaleiro andaluz está equipado de 
forma muito semelhante aos seus 
congéneres cristãos, com capelo, cota 
de malha longa, espada curta de lâmina 
reta e escudo, distinguindo-se pela 
tradição oriental de decoração como o 
uso de tecidos e faixas.
É um combatente polivalente, capaz 
tanto de manusear a lança a cavalo 
montado à ginete como disparar um 
arco ou lutar apeado em corpo a corpo 
com espada e escudo. A aristocracia 
marroquina complementou as suas 
tropas norte-africanas com recursos do 
al-Andalus, incluindo mercenários 
cristãos, até o desaparecimento da sua 
presença da Península Ibérica.

Este combatente destaca-se pelo uso da 
cota de malha, a armadura mais difundida 
deste período entre as elites guerreiras da 
Península Ibérica. Este género de 
proteção era normalmente 
complementada com o uso de um gibão 
acolchoado e um escudo (adota-se nesta 
altura o escudo de formato triangular). 
Qualquer combatente profissional deste 
período usaria também um capacete, 
como um capelo de nasal (hemisférico ou 
cónico, como abaixo) ou um elmo 
(cilíndrico, como à esquerda). A cota de 
armas, vestimenta dotada das cores 
heráldicas do seu utilizador, populariza-se 
no séc. XIII. É no final deste século que 
começam a ser usadas algumas 
proteções de placas de metal, como as 
joelheiras e as grevas.


