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Mostra de uma armadura da Grande Guerra

NEW TIMES - OLD SOLUTIONS

Show of a Great War armor

November 16th to February

16 de novembro a fevereiro

This German trench armor – sappenpanzer –, which is part of the 
Militaria Managment Unit of Angra do Heroísmo Museum, from 
the World War I time, anachronistically constitutes a paradigmatic 
example of the use of na old technology in a substantially technical 
and tactical distinct context.

At that time the large-scale use of automatic machine-guns 
completely changed the face of the war in Europe. Generally the 
infantry assaults on enemy positions were carried out with very 
large forces, so the devastating action of machine-gun re caused 
them to pay off like real massacres, transforming, right after the 
rst battle of the Marne, in September 1914, a war of movement in 
a war of entrenched positions.

The machine-guns, so called heavy, set in xed positions, at 
numerous points in the long lines of trenches, played then a 
fundamental role in containing Infantry attacks. His sniper, who, 
unlike the rest of the garrison, could not hide behind the backrests, 
was necessarily exposed to the re of small arms and the shrapnel 
of hand grenades and enemy artillery, so to protect him harnesses 
and armors were adopted.

Consisting of a steel breastplate from which several plates are 
suspended, also in steel, designed to protect the abdomen and 
genitals, armors like the one exposed were distributed to troops on 
the Western Front, since 1916. They were generally used with a 
plate front, steel, on the helmet. The abdominal and genital plates 
were suspended from the chest by strips of canvas, having, at their 
points of contact, thick rectangular felt blocks, designed to 
suppress the sound of the soldier's movements which, in the 
silence of the night, was audible from a great distance , denouncing 
the position of the machine gun. They were usually painted in the 
greyish green – Feldgrau – of German uniforms of the Great War.

It was also distributed to other German soldiers in need of 
exposure to enemy res, such as observers or snipers of the rst 
anti-car ries. However, its use signicantly constrains the 
movements, making it difcult to use a shotgun or to throw 
grenades.ntly constrains the movements, making it difcult to use 
a shotgun or to throw grenades.

Esta armadura de trincheira alemã – sappenpanzer –, que integra 
a Unidade de Gestão de Militaria do Museu de Angra do 
Heroísmo, do período da 1ª Grande Guerra, constitui 
anacronicamente um exemplo paradigmático da utilização de 
uma velha tecnologia num contexto técnico e táctico 
substancialmente diferente.

O emprego em larga escala de metralhadoras automáticas mudou 
por completo a face da guerra na Europa nessa época. Os assaltos 
de Infantaria às posições inimigas eram geralmente realizados com 
forças muito numerosas, pelo que a ação devastadora do fogo das 
metralhadoras fez com que se saldassem como verdadeiras 
chacinas, transformando, logo após a primeira batalha do Marne, 
em setembro de 1914, uma guerra de movimento numa guerra de 
posições entrincheiradas.

As metralhadoras, ditas pesadas, montadas em posições xas, em 
numerosos pontos das longas linhas de trincheiras, tiveram então 
um papel fundamental na contenção dos assaltos de Infantaria. O 
seu atirador, que ao contrário da restante guarnição não se podia 
escudar atrás dos espaldões, cava necessariamente exposto ao 
fogo das armas ligeiras e aos estilhaços das granadas de mão e de 
artilharia inimiga, pelo que para o proteger foram adoptadas 
couraças e armaduras.

Constituídas por um peitoral em aço do qual suspendem várias 
placas, também em aço, destinadas a proteger o abdómen e os 
genitais, armaduras como a exposta foram distribuídas às tropas na 
Frente Ocidental, a partir de 1916. Eram usadas geralmente em 
conjunto com uma placa frontal, em aço, no capacete. As placas 
abdominais e genitais eram suspensas do peitoral por tiras em tela, 
possuindo, nos seus pontos de contato, grossos blocos retangulares 
em feltro, destinados a suprimir o som dos movimentos do soldado 
o qual, no silêncio da noite, era audível a grande distância, 
denunciando a posição da metralhadora. Eram geralmente 
pintadas no verde acinzentado – Feldgrau – dos uniformes alemães 
da Grande Guerra.

Era também distribuída a outros militares alemães com 
necessidade de se exporem aos fogos inimigos, como aos 
observadores ou atiradores das primeiras espingardas anticarro. 
Porém, o seu uso constrangia signicativamente os movimentos, 
dicultando o uso de uma espingarda ou o lançamento de 
granadas.


