
CAVALEIROS, LANCEIROS E ESCUDEIROS
DA FUNDAÇÃO ÀS DESCOBERTAS

400 ANOS DE COMBATE CORPO A CORPO

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 e reproduziram fielmente a armaria pessoal dos diferentes
combatentes representados neste evento.

Visite-nos em www.oficio-belico.com e no Facebook

SOBRE O OFÍCIO BÉLICO

DOMINGOS EM FAMÍLIA ARTES 
BÉLICAS

As técnicas de combate corpo a corpo variavam não só pelo equipamento e treino
dos combatentes mas também pelas circunstâncias em que combatiam. O confronto
entre grupos de guerreiros era diferente da luta individual e um grupo bem
coordenado tinha uma grande vantagem no campo de batalha.
Com o passar dos séculos, tanto a armaria ofensiva como a defensiva vão evoluindo
e com essa evolução vem a necessidade de adaptar as técnicas e táticas de combate
à nova realidade. A malha de ferro vai sendo complementada e depois quase
totalmente substituída pelas placas de metal. O escudo vai diminuindo de tamanho e
frequentemente é abandonado pelo uso de uma arma a duas mãos ou, com a
introdução de novas técnicas de esgrima, uma segunda arma. Os arcos têm de
competir com bestas cada vez mais poderosas e com as primeiras armas de fogo.

COMBATE CORPO A CORPO

A LANÇA

Lança, para além de designar a conhecida arma em uso desde a pré-história, era o
nome dado a um pequeno grupo de guerreiros, liderados por um cavaleiro
pesadamente armadurado.
A lança seria composta pelo seu líder, o cavaleiro; um pequeno número de infantes
equipados com armadura ligeira e treinados para o choque do combate direto com as
forças inimigas; e alguns combatentes mais aligeirados: lanceiros, alabardeiros,
arqueiros, besteiros ou arcabuzeiros.

NESTE PROGRAMA

Venha descobrir como eram equipados e combatiam os homens de armas dos séc.
XII, XIV e XVI. Assista a combates individuais e em grupo entre combatentes e
lanças de diferentes séculos, demonstrando as forças e fraquezas de cada qual.
No final, venha experimentar algumas das peças de armaria em exposição e enfrente
um dos homens de armas do Ofício Bélico num combate amigável.



Evolução da armaria

No séc. XII, a principal forma de armadura era a cota de malha, uma túnica
formada por centenas de anéis de metal interligados que fazia resvalar o gume
das lâminas. Para absorver a força dos impactos, a malha de ferro seria
complementada com um gibão acolchoado. Qualquer combatente profissional
usaria um capacete, normalmente um capelo de nasal; e um escudo circular ou
em forma de gota.

No séc. XIV, a cota de malha seria fortificada com placas de metal diversas:
couraça ou brigandina, ombreiras, arnês de braços, arnês de pernas, manoplas
ou guantes, etc. O peso acrescido era compensado sobejamente pela proteção
superior fornecida por este tipo de equipamento. Um combatente assim equipado
usaria um escudo mais pequeno do que os usados em séculos anteriores ou
prescindiria do mesmo em favor de uma arma de duas mãos. Surgem os
capacetes com viseira articulada, entre os quais o bacinete, o capacete mais
frequentemente associado a este período.

No séc. XVI, a armadura de placas que cobre todo o corpo (arnês), usada pelos
combatentes mais bem equipados, atingiu um nível considerável de
complexidade e, por vezes, um nível de ornamentação extravagante, no caso de
algumas armaduras cerimoniais. Devido à introdução das armas de fogo que
conseguiam trespassar a maioria das placas e também devido ao custo
considerável de um arnês completo, muitos combatentes optam por prescindir do
uso de armadura nos membros inferiores e por vezes também nos superiores,
mantendo principalmente a couraça a proteger o tronco, o gorjal no pescoço e
um capacete.

Ao longo de todo este tempo, a armaria ofensiva vai evoluindo a par com a
defensiva. A introdução de equipamento defensivo mais pesado leva ao uso de
armas de combate corpo a corpo com maior poder de penetração, por vezes
usadas com duas mãos, bestas mais poderosas, armas de fogo, etc.
Eventualmente entram em voga as espadas de estoque, criadas para permitir
ataques precisos e velozes às partes do corpo deixadas desprotegidas pela
preferência crescente por arneses parciais no séc. XVI e posteriores.

Ao longo de todo este tempo uma realidade permaneceu constante: as
armaduras mais pesadas eram principalmente usadas pelos cavaleiros pois os
membros da nobreza eram dos poucos que tinham a possibilidade de investir em
equipamento tão caro. Os homens de armas ao seu serviço estariam equipados
de maneira mais ligeira, sendo que a qualidade do seu equipamento
frequentemente estava dependente das posses e boa vontade do seu senhor,
assim como da função que era suposto desempenhar em combate.

Infantes – séc. XII / XIV / XVI

Cavaleiros – séc. XII / XIV / XVI

Atiradores – séc. XII / XIV / XVI


