O Berserker
Edição especial do boletim da Associação de Jogos de Simulação de Portugal

The Making of

Por Fernando Sousa
“Se os espanhóis, os italianos e os gregos têm um Grand Melee de SAGA, por que é que nós não podemos ter?”
E com este simples pensamento começou a organização do primeiro SAGA Melee em Portugal. Precisávamos de
apoio da Gripping Beast (para tornar a coisa oficial), patrocinadores, local apropriado, mantimentos e jogadores.

A Gripping Beast, através de Andy Shelwell (AKA Lord S) mostrou-se interessada no projeto, mas também um pouco
reticente. A conversa (um pouco resumida) foi algo assim:
“ - Estou? É da Gripping Beast? Nós queremos organizar um SAGA Grand Melee em Portugal. O que é
preciso?”
“ - Como é a primeira vez, que tal organizarem antes um SAGA Melee para começar?”
“ - Qual é a diferença?”
“ - O SAGA Melee tem um pacote de prémios mais pequeno, considerando um mínimo de 14 jogadores.”
“ – Hmm… está bem. Começamos por aí. Mas para o ano queremos um Grand Melee…”
A colaboração com o Museu Militar vem de longe, tendo a AJSP participado regularmente nas Noites dos Museus (e
não só). Apresentámos uma proposta, foi aceite, e a data ficou marcada. Agradecimentos especiais para o TenenteCoronel António Mendonça, grande facilitador de todo o processo e que nos escancarou as portas do Museu Militar
de Lisboa. O evento nunca teria o mesmo brilho se fosse realizado noutro local.

Assegurado o apoio da Gripping Beast e o local, começámos a procurar outros patrocinadores. O objetivo era
conseguir um conjunto de prémios atractivos e reduzir os custos da organização, mantendo o preço das inscrições
tão baixo quanto possível.
A Breaking War, através do nosso amigo Quino Ruiz,
aderiu de imediato, disponibilizando prémios,
divulgação a apoio a todo o processo. Através dele
conseguimos também o patrocínio da AK Interactive.
O Quino trouxe ainda consigo o nosso novo amigo
José António Bustamante, autor da Painting War
dedicado aos ingleses napoleónicos (tenho um livro
autografado nha nha nha nha…) e aficcionado de
SAGA.
A autêntica caverna de Ali Babá montada pela
Breaking War também contribuiu para atrair visitantes
ao evento e ao Museu, alguns dos quais prometeram
vir para jogar na próxima edição. Quino, és o maior!
Contactámos também a Tempos Medievais, a única loja portuguesa ativa (tanto quanto sabemos) que tem apoiado
SAGA. O Rui Sena ofereceu-nos um generoso voucher de 50 € e o apoio possível com outros compromissos já

assumidos. Muito obrigado Rui, para o ano estamos a contar com uma equipa a defender as cores da Tempos
Medievais!

Fizemos a divulgação possível por terras de França e de Inglaterra. O campeão inglês do UK Grand Melee de 2016,
Andy Lyon, esteve quase, quase para vir… mas nas suas
palavras:
“I am struggling to get flights that do not involve me selling a
kidney to finance!”.
A data perto do SALUTE também pode não ter ajudado.
Mas na próxima edição vamos fazer nova tentativa de o
trazer, portanto comecem a treinar se não querem que ele
limpe os prémios todos!

Achámos que o ramalhete de prémios não ficava completo sem alguma coisa
oferecida pela própria AJSP. Produzimos assim um troféu para o vencedor
E procurámos um prémio especial, não necessariamente para o vencedor do
torneio, que reflectisse o espírito descontraído, amigável e de camaradagem que
queríamos imprimir ao evento, assim como uma alusão ao universo viking.
Escolhemos assim oferecer ao vencedor do cenário especial Feast for Crows
(que implicava jogos a
quatro jogadores, cada
qual por si) um autêntico
chifre para beber!
Para além de ser um
bonito prémio, tem uma
capacidade de 0,5 L e a
única recomendação do
fabricante é:
“Não lavar na máquina”!

De referir a grande adesão dos 1Bigos com quatro participantes, e do apoio valioso que nos deram ao emprestar
material de cenário para o torneio. Obrigados!

E para não pensarem que o evento era só para campeões, o Rui Antunes e o Pedro Roque tinham feito apenas um
jogo antes do torneio, E não se portaram nada mal!
O Torneio foi muito bem disputado, sem incidentes dignos de registo, sem discussões, sem chatices, enfim… “sem
espinhas” como era de esperar com tão nobre companhia. A folha de cálculo usada para os registos e
emparceiramentos teve um problema após a terceira ronda. A origem do problema estava entre a cadeira e o teclado,
mas prometemos tornar a folha mais robusta para a próxima edição.
Como podem ver pela classificação abaixo, a pontuação da primeira metade da tabela ficou muito próxima, tendo
de se esperar pela última ronda para sabermos quem foi o grande vencedor.

O segundo e terceiro classificados ficaram empatados em pontos. Segundo as regras do torneio, os Warlords
respetivos resolveram o assunto em combate singular, tendo o Miguel Mata ganho a primazia.

O prémio Best Painted Warband foi para o Miguel Lopes

O prémio The Butcher para quem eliminou mais
Warlords foi para o Quino Ruiz, assim como o
prémio de Feast for Crows Specialist (o tal chifre de
beber), e ainda uma oferta vinícola especial do
Pedro Roque.
Acho que ficámos todos a gostar mais um bocadinho
de SAGA e de jogarmos uns com os outros.
Cumprimos o objectivo dos 14 jogadores e de trazer

jogadores internacionais. Para o ano tencionamos repetir a gracinha no mesmo local. Até lá, temos previstos outros
torneios e eventos (calendário completo em
http://www.ajsportugal.org), destacando alguns dos
próximos:
30 Abril – Torneio Ourique – L’Art de la Guerre
20 Maio – Noite dos Museus
4 Junho – Torneio de SAGA

E que tal uma excursão ao SAGA Grand Melee de
Espanha em Salamanca para defender as cores
nacionais? 3 e 4 de Agosto…

O importante é não parar de jogar e de gozar a vida. Este
evento serviu também para rever velhos amigos e ganhar alguns novos.

------------------------------------------------//--------------------------------------------Agenda de Abril e Maio
- 8 e 9 de Abril: Grand Melee, SAGA, Museu Militar, AJSP, 6+1 pontos
- 22 de Abril: Torneio FOW, Kult, KULT 1625 pontos, LW
- 30 de Abril: Torneio ADG, EE da AJSP, AJSP, 200 pontos
- 14 de Maio: Wild West, EE da AJSP, Luis Reis, 6 tiros pacemaker!
- 20 de Maio: Noite dos Museus: Museu Militar de Lisboa, Vários jogos de participação
- 20 de Maio: Torneio FOW, Kult, KULT 1625 pontos, LW
-28 de Maio: Torneio de FOW:GW, EE da AJSP, AJSP, 1500 pontos 3 rondas
E ainda cenários de Segunda Guerra Mundial (e não só…) quase todos os fins de semana, anunciados
semanalmente no nosso Facebook.

------------------------------------------------//---------------------------------------------

Uma das casas da “Diogo Arquitecturas” (marca inventada agora mesmo!) que foi palco de terriveis combates no
SAGA Melee 2017

--------------------------//----------------------

SteppeTribes – Uma facção sui generis
Por Joao Especial
SAGA é um jogo no qual a segunda componente mais importante, a seguir ao Batleboard é o combate, o que não é
para admirar quando a facção paradigma são Vikings. Por isso usar uma facção que usa esclusivamente o tiro é no
minimo desafiante. Um dos meus medos (despertado pela experiencia Tau em 40K há uma dezena de anos) é que
de algum modo uma fação como os Steppe Tribes fosse prejudicada pelo proprio ambiente de jogo, e que á
semelhaça dos Tau, tivesse de primeiro empatar para depois eventulamente ganhar.
Logo na primeira experiencia num torneio da AJSP ficou patente uma primeira coisa: Que o tamanho da mesa, onde
a profundidade para recuar é vital para os archeiros a cavalo em todas as regras, não é prejudicial. Com efeito, até
este momento e já com 8 jogos contra varios adversarios, nunca tive de sair para fora da mesa, nem senti que o
terreno me bloqueasse.
Outra coisa que rapidamente percebi é que o equilibrio era total com as outras facções, e que os Steppe Tribes têm
os seus nemesis (Pagan Rus, na minha opinião) e os seu alvos favoritos como toda a gente (alguem falou em
warriors montados?)

Todo isto diz muito bem dos autores e playtesters do Studio Tomahawk, ao conseguirem equilibrar uma facção com
um modelo jogo radicalmente diferente, com todos os restantes.

--------------------------//----------------------

NOVO HERÓI PARA SAGA
Por Miguel Mata
Nos passados dias 8 e 9 de Abril, realizou-se em Lisboa, no Museu do Exército, a primeiríssima SAGA MELÊE em
Portugal. O torneio, que contou com a participação de jogadores espanhóis, foi bastante competitivo – o vencedor só
ficou definido na última ronda – e a generalidade dos jogos foi muito renhida, mesmo os que envolveram alguns
participantes menos familiarizados com o jogo. Aliás, este é um dos muitos elementos de interesse de SAGA: as
regras e a mecânica do jogo são simples e muito fáceis de absorver, e as subtilezas necessárias para conseguir bons
resultados vêm com a prática. E não há necessariamente vencedores antecipados. Importa dizer aqui que SAGA não
foi criado exclusivamente para competição. Por conseguinte, para quem não é muito dado
Os drakkars e as cogas que acostaram em Santa Apolónia trouxeram muitos “turistas armados”, entre outros, vikings,
jomsvikings, normandos, anglo-dinamarqueses e gente de Strathclyde. A facção espanhola veio a pé, e os russos
também (!) – saíram de Kiev 5 meses antes do torneio e chegaram 10 minutos antes do fecho das inscrições.
Escusado será dizer, apesar do carácter competitivo do evento, imperou a boa disposição, o desportivismo, o
convívio salutar e sobretudo, o prazer de jogar SAGA. É efectivamente um prazer jogar um jogo que é ao mesmo
templo simples e subtil, e que apesar da aleatoriedade dos dados oferece ao jogador muitas possibilidades de
influenciar o rumo da partida.
Neste momento da leitura do presente palimpsesto, pensarão alguns de vocês: “Isto até parece um texto de
propaganda a SAGA…” Pois desenganem-se; não parece: É mesmo! E tem o propósito assumido de divulgar e o

jogo e de vos tentar a experimentá-lo, na esperança de que a já considerável comunidade SAGA portuguesa
continue a crescer.
Ora como estas coisas da propaganda são férteis em truques baixos, cá vai um:
A melhor prestação do torneio – 1.º e 3.º lugares! – foi a da facção Spanish, e ambos os exércitos apresentaram-se
comandados por El Cid. Ai sim? Espanhóis? El Cid? Então tomem lá um novo herói para SAGA:

DOM AFONSO HENRIQUES, PRIMEIRO REI DE PORTUGAL
Regras especiais
Herói da Reconquista: O “Conquistador” usa o Battle Board da facção Spanish e gera três dados de SAGA
no início do turno. Dom Afonso custa um ponto como Warlord.
O rei guerreiro: D. Afonso foi proclamado rei pelas suas tropas, que lhe eram totalmente dedicadas.
Durante cada turno, D. Afonso pode executar duas activações We Obey (a segunda na mesma unidades
gera fadiga). Além disso, pode alterar a face de um dado de SAGA rolado no princípio do turno.
O guerreiro da fé: D. Afonso conquistou Lisboa aos mouros com a ajuda de cruzados do norte da Europa
e durante as suas campanhas foi auxiliado pelas ordens militares. D. Afonso permite a inclusão gratuita
no warband de uma unidade de templários (4 Hearthguards montados) OU de cruzados (8 Warriors a pé,
sem capacidade de tiro). Nenhuma destas unidades gera dados de SAGA.
De guerreiro a governante: Depois de sofrer um ferimento grave numa perna que pôs praticamente fim
à sua carreira militar, D. Afonso Henriques concentrou-se na governação do reino. Durante os dois
últimos turnos, D. Afonso gera apenas um dado de SAGA e a sua armadura é reduzida para 4.
Peguem em D. Afonso e comecem a jogar SAGA!
--------------------------//----------------------

Torneio SAGA Melee
Por Miguel Lopes
Para quem não participava em torneios ia para uns 7 anos, assim que tive a notícia que a AJSP ia organizar este,
ainda por cima patrocinado pela Gripping Beast achei que era importante contribuir para que Portugal tivesse a sua
primeira G. M..
O local não podia ter sido mais icónico e foi muito bem escolhido.
Havia que escolher o exército a levar e nada melhor que pegar nos Normandos que tinham uma linda cor metalizada
e estavam para ser pintados há mais anos do que a conquista de Lisboa e juntando uns Jinetes novinhos da GB
vamos lá formar um exército de Reconquista, que não sei porque resolvem dar o nome oficial de Espanhóis.
O torneio, com um número de participantes que no próximo ano tenho a certeza irá ser pelo menos o dobro, foi dos
mais agradáveis em que já participei, sem grandes pressas, com adversários do mais cordial que já defrontei, com o
catering excelente. Só o sr° Excel quis dar um ar da sua graça, nada que não se resolvesse com umas espadeiradas.
Por tudo isso, o convívio, os jogos todos bem disputados, os excelentes exércitos, as pinturas, a simpatia dos
nuestros hermanos, a pequena tienda do Quno. Não podia ter sido melhor fim semana.

O ter ficado em primeiro lugar e ter ganho o premio de exército mais bem pintado foram a cereja no topo do bolo,
mas não foi de todo o mais importante.
Para o ano lá estarei. Obrigado Fernando e João por este excelente evento.
--------------------------//----------------------

Em primeiro lugar acho que devemos agradecer ao Fernando Sousa por ter tido este sonho louco,
Em segundo queremos agradecer ao Museu Militar de Lisboa, na pessoa do seu Diretor Coronel Luis Sodré de
Albuquerque e Tenente- Coronel Antonio Mendoça, assim como às simpáticas funcionarias Idalina Adrião e
Carla Silva Antunes, bem como a toda a equipa de serviço no fim-de-semana e no processo de transporte e
montagem dos tampos e cavaletes por toda a disponibilidade, apoio e amizade demonstrados desde a primeira hora.

Depois queremos dar o nosso “Thank you very much!” a toda a equipa da Gripping Beast, que acreditou que
Portugal podia fazer um evento assim e nos deu a sua chancela oficial e uma chuva de prémios. Thank you, Mr
Andy Sherwell (AKA Lord S)
Também a abrilhantar o evento (dando-lhe o toque Internacional e Ibérico!) agradecemos a simpática presença de
Jose Antonio Bustamante e Joaquin QUINO Ruiz que para além de tudo, foi o contacto junto da AK para mais
uma chuva de prémios
Agradecemos à Tempos Medievais na pessoa do seu dono Rui Sena pelo vale de oferta para o primeiro
classificado.
A D. Carmen Rijo da (Chez Carmen) tratou do catering que dava para alimentar um batalhão!
Ao João Diogo por ter feito maratonas a cortar MDF para fazer casas e ao Luis Reis por as ter pintado noutra
maratona.
Aos 1Bigos pelo empréstimo de terreno, disponibilidade e amizade
E finalmente, mas não por ultimo, a todos os que lá foram jogar, (mesmo que mal soubessem as regras como Rui
Antunes e o Pedro Roque) a todos os que nos foram visitar e a todos os que ficaram com pena de não ter podido ir,

O NOSSO MUITO OBRIGADO E ATÉ PARA O ANO!
--------------------------//----------------------

Ficha Técnica:
“O Berserker “ é um número especial do boletim da AJSP,Associação de Jogos de Simulação de Portugal, sem
periodicidade fixa e distribuição eletrônica gratuita para todos os Sócios e amigos.
Editor: Joao Pedro Especial.
Neste número colaboraram: Joao Especial, Miguel Mata, Miguel Lopes, Fernando Sousa
Nota: A opinião expressa nos artigos publicados reflete apenas a opinião e gostos do seu autor e de nenhuma forma
compromete a AJSP.
--------------------------//----------------------

Espaço de Encontro: Alameda dos Moinhos, nº4, Rc/Esq, Alfragide
Facebook: https://www.facebook.com/AJSPortugal/
Site: http://www.ajsportugal.org/

