
1. Ónagro / Onager
2. Catapulta de torção / Torsion catapult

3. Trabuco / Trebuchet
4. Torre de assalto romana / Roman assault tower
5. Torre de assalto assíria / Assyrian assault tower

6. Balestra móvel / Mobile crossbow
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Paço dos Duques
Castelo de Guimaraes

Museu de Alberto Sampaio
19 de junho 2015 - 2 de outubro de 2016

19th june 2015 to 2nd october 2016
Horário: Das 9h30 às 18h00. Todos os dias

Timetable: From 9:30 a.m. to 18 p.m. Open daily
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This is an Exhibition about the Technology and Engineering of
Antiquity, from the outlook of both Defenders and Attackers.
However, it is not just restricted to siege warfare. It presents a
vision of the way in which these machines were a vehicle through
which the Scientists of each epoch applied their newly-acquired
knowledge.

The Exhibition is organized in historical epochs related to
Antiquity, especially those of Greece, Rome and the Middle Ages
and includes the following devices:

• Approach machines (used to approach
or attack a stronghold) and siege machines.

• Assault towers.
• Sambucae.
• Battering rams.
• Assault cranes.
• Mobile passageways.
• Staircases.
• Neuro-ballistic artillery (part of the artillery that studies

the machines whose function is founded on the torsion of
sinews or ropes. This technique applied to all devices before
the discovery of gunpowder).

• Catapults firing horizontally.
• Catapults firing parabolically.
Other objects also included are: reproductions of reliefs and

archaeological pieces, alternative mechanisms to torsion springs,
representing different historical eras.

É uma exposição sobre a tecnologia e a engenharia da
Antiguidade, segundo as perspectivas dos sitiados e dos
sitiadores. Não se limitando à guerra de cerco, a mesma,
apresenta uma visão da forma como estas máquinas
constituíram o veículo, através do qual os cientistas, de cada
época, aplicaram os seus conhecimentos.

A exposição está organizada por blocos históricos fazendo-se
especial referência às civilizações Grega e Romana e à Idade
Média incluindo os seguintes engenhos:

• Máquinas de aproximação (destinadas à aproximação ou
ao assalto de uma praça forte) e de cerco.

• Torres de assalto.
• Planos de assalto (sambucas).
• Arietes.
• Gruas de assalto.
• Galerias móveis.
• Escadas.
• Artilharia neurobalística (parte da artilharia que estuda as

máquinas cujo funcionamento se fundamenta na torção de
um eixo de nervos ou de cordas. Por extensão, também se
aplica a todos os engenhos anteriores à descoberta da
pólvora).

• Catapultas de disparo horizontal.
• Catapultas de disparo parabólico.
Da mesma forma, incluem-se diferentes objectos: reproduções

de relevos e de peças arqueológicas, mecanismos alternativos às
molas de torção, projécteis e ilustrações de cercos, representativos
de diferentes épocas históricas.

““CCAATTAAPPUULLTTAASS ee
MMÁÁQQUUIINNAASS ddee CCEERRCCOO””

““CCAATTAAPPUULLTTSS aanndd
SSIIEEGGEE MMAACCHHIINNEESS””

(Séc. V A. C. - Séc. XV D. C.) (5TH Century BC - 15TH Century AD)
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