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Editorial - Por Fernando Sousa
Foi com muito prazer que aceitei o desafio de produzir o editorial deste mês com um balanço do ano da AJSP em
2016 e algumas reflexões sobre o futuro próximo.
O ano não começou da melhor forma para nós, desfalcados com a saída de vários associados no ano anterior. Numa
associação com cerca de vinte associados, a saída de duas pessoas corresponde a 10% de baixas. Felizmente
durante o ano surgiram reforços e as coisas equilibraram-se. Dependemos apenas das quotas dos nossos
associados para pagar as despesas associadas ao nosso Espaço de Encontro e às vezes não é fácil. Claro que
quanto mais associados tivermos mais fácil se torna pagar as despesas, e mais viável seria baixar o valor da quota,
uma aspiração antiga, mas ainda não concretizada.
Mas falando de coisas mais alegres, O Besteiro comemora com este número o seu primeiro aniversário! Parabéns ao
incansável editor e obrigado a todos os que têm contribuído para o enriquecimento do seu conteúdo! Foram já doze
números publicados com regularidade (os atrasos foram sempre culpa minha), os quais queremos acreditar que têm
ajudado um bocadinho a aproximar as pessoas que têm em comum o interesse pelo nosso hobby.
E para além do Besteiro, que tem cumprido impecavelmente a sua missão de arauto da AJSP, que mais fizemos no
ano passado?
Bem, começámos por arregaçar as mangas e dar uma grande volta no Espaço de Encontro. Tornou-se um espaço
mais acolhedor, arrumado, funcional e que não envergonha ninguém. Venham visitar-nos mais vezes e tragam os
amigos (as amigas também podem vir)! Podem vir jogar ou simplesmente dar dois dedos de conversa e tomar um
café. Ou jogar, conversar e tomar o café, algo mais difícil de fazer em jogos virtuais .
E organizámos cinco torneios de Saga com um total de 30 inscritos e sete torneios de L’Art de la Guerre (AdG) com
um total de 57 inscritos. E porque a vida não é só torneios, organizámos também 24 jogos ao fim de semana, com
uma participação média de 2,5 pessoas. E ainda estivemos na Noite dos Museus no Museu Militar, onde voltámos
para fazer um torneio de AdG de fim-de-semana, e estivemos no Modelscala e no Modelstep. E como já vinha sendo
hábito, comemorámos o aniversário da AJSP com mais um dia de jogatana, que incluiu uma Death Star comestível!
Achamos que não fizemos pouco (algumas esposas e namoradas até dizem que fizemos demais), mas refeitos agora
das filhoses e dos perus e afins, estamos a tomar balanço para um 2017 em grande!
Assumimos o compromisso de organizar torneios todos os meses, com Saga e AdG em alternância.
Vamos correr uma campanha de Saga baseada no suplemento Age of the Wolf (excelente oportunidade para
iniciantes!)
Vamos organizar o primeiro Saga Melee em Portugal, com o apoio da Gripping Beast (e não só). Este evento e o
Lusitania Challenge, que será centrado em AdG, serão ambos realizados no Museu Militar, e contarão com a
participação de jogadores que virão de fora para jogar connosco (e/ou convosco, é só quererem).
E vamos organizar regularmente torneios de FoW – Great War.
Vamos também continuar a colaboração com a malta do Modelismo e vamos levar jogos de napoleónicos ao Centro
de Interpretação da Batalha do Vimeiro.
E vamos continuar a fazer outros jogos aos fins-de-semana e sempre que tivermos disponibilidade. O Espaço de
Encontro está ao dispor dos associados da AJSP e dos seus amigos, e as inscrições estão, como sempre, abertas .
Vemo-nos por aí um dia destes, de preferência a praticar a “nobre arte de empurrar figuras em cima de uma mesa”.
“They couldn't hit an elephant at this dist…”
Famous last words do General da União John Sedgwick

------------------------------------------------//--------------------------------------------No ultimo Besteiro fizemos um erro. Dissemos que quem escreveu a reportagem sobre a mini-campanha de X-Wing
tinha sido o Luis Reis, quando na realidade foi o João Jorge Diogo. Pelo facto as nossas desculpas.
Perturbações no Hiper-espaço…
------------------------------------------------//---------------------------------------------

Agenda de e Janeiro Fevereiro
- 8 de Janeiro - Torneio ADG, EE (Alfragide), AJSP, 200,pontos, 3 rondas
- 21 de Janeiro – Torneio FOW, Kult, Kult, 1625 pontos, 3 rondas
- 28 de Janeiro – Grande Guerra – Tempos Medievais
- 4 de Fevereiro – Masters do Alentejo FOW – GaleriasBT, Sines, 1900 pontos, LW, 3 rondas
- 5 de Fevereiro – Torneio SAGA, EE (Alfragide) AJSP, 6 pontos, 3 rondas
E ainda cenários de “Force on Force” quase todos os fins de semana, anunciados semanalmente no nosso
Facebook.
------------------------------------------------//---------------------------------------------

Na reunião de Direção falou-se de…
- Fez-se o balanço de 2016 nas suas varias vertentes. A nível de sócios estamos como em 2014, tendo recuperado
as saídas de 2015, a situação financeira é regular, a remodelação do EE foi um ponto importante e do agrado de
sócios e visitantes e tivemos uma boa taxa de participação nos eventos que organizamos
- Fechamos o Plano de Atividades para 2017, com a inclusão das iniciativas dos sócios. Quando lerem isto já deve
estar disponível no Site
- Decidimos anualmente fazer um evento de AGD com formato diferente (Aliado obrigatório, pagar bases para ter
iniciativa, troca de listas, etc, etc) em Dezembro.
------------------------------------------------//---------------------------------------------

Napoleão e eu!
Por Pedro Nunes
Há 40 anos aproximadamente, descobri os soldadinhos de plástico da Airfix e apesar de na altura também colecionar
aviões, tanques e até barcos, tudo dos mais variados períodos, os "amarelos e cinzentos" Napoleónicos foram o que
mais me marcou. Daí até me interessar a sério pela história desse e de outros períodos e começar a encarar o
"wargaming" histórico como o meu hobby favorito, foi um passo. Depois de umas
"brincadeiras" quase à base de berlinde, eis que descubro a Airfix Magazine e o Bruce
Quarrie; e pronto!
Começaram os jogos a sério com o Pedro Pimenta e o Nuno Serra. Pouco tempo
depois conheci o Miguel Mourão, o Manuel Amaral, o Jorge Neto e depois também um
puto chamado João Especial. Com eles também fiz jogos de tabuleiro (muito
especialmente alguns "épicos" "Drang Nach Osten") e fui apresentado aos "Ancients".
Durante muito tempo pintei e joguei com um exército de Persas Sassânidas que agora
está em muito boas mãos.
Mas sempre voltei ao meu "amor original" os Napoleónicos! Por essa altura (anos 80),
já tinhamos abandonado as figuras de plástico graças à "descoberta" dos Minifigs de
15mm...e pronto, pronto...os Mike's também - se bem que sempre me tenha recusado
a comprar um que fosse!

Porquê o período Napoleónico? É fácil de responder: os
fantásticos uniformes, a aura do grande líder, a evolução
das tácticas, a diversidade de unidades e figuras
marcantes, as batalhas épicas, a glória, a guerra
peninsular, a série "Guerra e Paz", visitas ao campo de
batalha mais famoso da história, o filme "Waterloo"...etc.
etc. etc.
Ao longo de todos estes anos temos usado um bom
número de regras Napoleónicas, desde o Charles Grant
e depois o Bruce Quarrie e até mesmo umas regras
"homemade", antes de tentarmos as "Shako". Mas nunca
deixei de sentir que "faltava alguma coisa"; ou eram
básicas demais, ou complicadas demais (com tabelas e
testes infindáveis), ou de tal maneira rigorosas que "1
grau de diferença na rotação sobre o eixo esquerdo da
unidade..." fazia toda a diferença e gerava discussões
tanto infindáveis como desnecessárias, ou como por
exemplo no caso das "Shako", a pequena dimensão das
unidades (1 batalhão de 9 figuras - claramente as regras
estavam vocacionadas para uma versão "Grand
Tactical"), fazia com que se perdesse o "feeling" da
época em vez de conseguirmos imaginar o que seria
estar na linha da frente nessa época. Ainda andamos um
ano a tentar entender FOG (N) mas desistimos passado
pouco tempo.

(Os batalhões “raquíticos” em marcha)

E então o JP Especial apareceu com as "Napoleon at War"; Fizemos algumas pequenas experiências numa mesa
pequena e vimos potencial; experimentámos aumentar a mesa e o número de unidades e ficámos rendidos!
Funcionava às mil maravilhas, eram rápidas, intuitivas, flexíveis e produziam jogos que efetivamente acabavam!
(Problema comum no passado como alguns bem sabem). Além disso o tamanho das unidades era mesmo aquilo que
nós - que gostamos tanto de pintar, montar e apreciar as nossas figuras como de as usar em jogo - estávamos à
espera (1 batalhão passou de 9 para 24 figuras e as baterias de artilharia passaram a ter até 4 canhões, trens e
respectivos serventes em proporção).
Divulgámos as regras junto de mais uns quantos jogadores e verificámos com agrado, que a nossa opinião era
largamente partilhada. Mas decidimos que deveríamos continuar a testar situações específicas que nos dessem
certezas quanto ao "grau de adesão à realidade".
Escrevo este texto apenas depois de concluirmos que os testes eram esclarecedores;
SIM!
Atacar sem preparação de artilharia è mesmo difícil, por boa que seja a unidade; Ingleses e Portugueses em linha
têm sérias dificuldades em manobrar se o terreno não for bem "desimpedido" - claramente foram feitos para
defender; Os Franceses manobram com bastante mais facilidade que quaisquer outras nações; Uma coluna de
ataque que efectivamente chega ao contacto é uma raridade (a "coisa" normalmente resolve-se num sentido ou
noutro por um conjunto de outras razões); A cavalaria è uma arma que dificilmente se consegue "reutilizar" depois de
uma carga, sem que vá até à retaguarda recuperar; A Artilharia a Cavalo é uma arma extraordinariamente eficaz, e a
Artilharia a Pé concentrada, um instrumento verdadeiramente terrível e decisivo; O papel (e a respectiva colocação e
movimento) dos comandantes é realmente importante, tanto a atacar como a defender, tanto a movimentar como a
reorganizar. O combate em zonas edificadas é de uma imprevisibilidade e dificuldade muito realistas. Os movimentos
de retaguarda, como por exemplo para o reforço de um flanco ou a exploração de um sucesso, estão previstos e são
eficazes.
Claro que - como qualquer sistema de regras - o NAW pode ser melhorado ou ajustado às especificidades de um
determinado grupo de utilizadores. O contributo de todos neste aspecto é bem vindo.
Uma área no entanto merece rápidos melhoramentos; O sistema de pontos; Esse factor não se revelou muito
importante durante este período experimental, pois os jogos realizados foram mesmo de teste, mas rapidamente
concluímos que certas características e orgânicas nacionais resultavam em jogos muito pouco equilibrados; Os
fundamentos parecem correctos e historicamente justificados, bem como as bases que fundamentam a maior parte
das características nacionais. Infelizmente algumas alterações são necessárias, como sejam por exemplo o aumento
de "custo" de Portugueses e outros aliados Britânicos, face aos "Francófonos" e outros ajustamentos
igualmente necessários. Também aqui as sugestões serão bem vindas.
Além disso e num jogo "a pontos equilibrados" o atacante tem uma vida demasiado difícil, a não ser que o terreno
o favoreça, pelo que aqui também será necessário ter algum cuidado na construção dos cenários (desde que o
"custo" seja ajustado conforme antes referido.)
Passo a analisar alguns aspectos concretos que me parecem importantes de relevar:
Sequência de Jogo. Uma vez o jogo começado, este flui de forma bastante intuitiva em todas as fases da sequência
de jogo, nomeadamente;
Movimento. Que é muito simples e linear; as unidades movem-se em função da formação - que podem mudar
durante esta fase. O movimento baseia-se na base de comando, à volta da qual se colocam as restantes bases da
unidade. O movimento pode ser simples ou complexo, sendo que este último tem lugar quando a unidade está
"cometida" (potencialmente ameaçada por uma unidade inimiga). Isto força esta unidade a passar um teste de
disciplina para poder completar o movimento desejado
Fogo. Em que basicamente cada base "lança" dois dados desde que tenha ficado parada toda a jogada, e "acerta"
com 4+. Se a unidade se moveu os dados são reduzidos a metade. O tipo de terreno ou cobertura também podem

afectar este número. Uma solução simples e eficaz para o efeito dos escaramuçadores foi reduzir o número de dados
na proporção directa do número de bases que protegem a unidade alvo. No fogo, cada 4 dados com 4+ remove 1
base e os "hits" remanescentes podem ainda causar mais baixas na respectiva proporção. Além disso a unidade alvo
pode atirar de volta!
Combate. Bastante "sangrento" mas simples e produz resultados efectivos. Atacante tenta mover até ao contacto e o
defensor tem duas hipóteses: ou retiram, ou ficam e disparam. Se optaram por esta última hipótese os atacantes têm
de efectuar um teste de "Valeur" para conseguirem completar a carga. Aí sim, começam as rondas de combate, onde
cada "hit" remove uma base.
Fase de Movimentos de Reserva e Apoio. É nesta fase que se recebem reforços de unidades que estavam em
Reserva fora da mesa, se recuperam bases perdidas for fogo ou combate e se fazem movimentos de unidades não
"cometidas" (basicamente movimentos a dupla velocidade de unidades de reserva ou fora de vista do inimigo)
Porque é que gosto destas regras e acho que são aquilo que à anos que procurávamos?
- Mecânica e sequência de jogo simples e expedita e portanto fácil de interiorizar, tanto por "Napoleónicos"
veteranos, como por novos jogadores
- Sequência de jogo robusta mas à prova de "jogadores de xadrez" cansativos
- Rápidas de jogar, uma vez que tudo acontece depressa e sem grandes complicações, inclusive recuperação de
unidades, reservas, reforços, etc.
- Fogo rápido e simples de concluir, graças à solução de tudo revolver à roda do número de dados efectivamente
utilizados, isto além de que muitas unidades têm oportunidade de disparar de volta se atacadas.
- Solução simples e lógica para combates urbanos.
- Mecânica de atrito simples e lógica.
- Boa, tanto para jogos competitivos, como para "amigáveis" - desde que se revejam alguns aspectos das
características nacionais e principalmente o sistema de pontos.
Em resumo, NAW consegue transmitir largamente o espírito da época, sem nos cansar com "preciosismos" que na
prática estragam o nosso objectivo último; divertirmo-nos!

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

Antiguidade mexe-se? E um novo Impetus!
Por Jorge Neto
É com grande satisfação que assinalo o lançamento da nova versão das regras para Antiguidade/Idade Média, Basic
Impetus 2.0.
Trata-se de um sistema simples com o objectivo de fazer pequenas batalhas e
sobretudo facilitar a adesão de novos jogadores.
O livro, tem 64 páginas, das quais 15 com as regras própriamente ditas, sendo
as restantes para 340 listas de exércitos, (N. do Ed. Boa parte delas feitas pelo Jorge
Neto) uma folha de referência com as tabelas e marcadores e réguas diversas.
Como diz o autor: "340 listas e uma Regra para as comandar a todas".
Está disponível em formato digital em
http://www.wargamevault.com/product/200518/Basic-Impetus-2 por $4.99 e é
composta por 2 pdf’s. Um é igual à versão impressa enquanto o outro não tem
gráficos para sair uma impressão económica. A versão impressa sairá
brevemente e irá custar €30 com portes incluídos.
Para já estão publicadas as versões em italiano e inglês. Seguir-se-ão dentro de
cerca de 2 meses as de português (que julgo ser uma estreia numa publicação
comercial) e espanhol. Para último ficam as de francês e polaco.
As batalhas fazem-se numa mesa de 120x90 com exércitos de 8 a 14 unidades
(a maioria delas tem 4 bases DBx, as restantes 2 - muitos dos exércitos terão
cerca de 40 bases) com uma duração entre 1 hora a 1h30.
As listas estão num formato semi-fixo, ou seja, a composição da lista é pré-definida podendo ser aplicadas 2 opções
de variações de tropas o que acaba por permitir 4 composições para cada lista.
Também é importante perceber, para quem já tem exércitos, que não é preciso rebasear nada.
A titulo de exemplo de listas temos os sempre populares cartagineses e romanos:
5.2 2nd Punic War Carthaginians 221-202 BC
Carthaginian veteran cav.
1xCM*
Numidian cavalry
1xCL*
Lybian veterans
1xFP*
Lybian spearmen
1xFP*
Spanish Scutarii
1xFL
Celtiberians or veteran Gauls
1xFL
Celetiberians or Gallic warriors
1xFL
Libians or Numidians
3xS
Balearic slingers
1xS

VBU=6,
VBU=4,
VBU=6,
VBU=5,
VBU=5,
VBU=5,
VBU=4,
VBU=2,
VBU=3,

I=2,
I=1,
I=2,
I=2,
I=1,
I=4,
I=4,
I=0,
I=0,

VD=3
VD=2,
VD=3,
VD=3,
VD=3,
VD=3,
VD=2,
VD=1,
VD=1,

Javelin
Pilum
Long spear
PBW
Impetuous
Impetuous
Javelin
Sling

1st option: change 1 veteran CM, 1 veteran FP and 1 S with
Carthaginian veteran cav.
1xCM* VBU=5, I=2, VD=2
Elephants
1xEL VBU=5, I=3, VD=2
Lybian spearmen
1xFP* VBU=5, I=2, VD=3, Long spear
2nd option: change 2 S with
Punic Citizens

1xFP

VBU=4, I=2, VD=1

3rd option: change 1 S for 2 initiative rerolls
Libyan Spearmen, Celtiberians or Gauls FP/FL can form L. U. with same type

5.6 Middle Republican Romans 264-146 BC
Roman/Italian cavalry
1xCM* VBU=4, I=2, VD=1
Hastati (or Penal legions)
2xFP* VBU=5, I=2, VD=3, Pilum
Principes (or Legions)
2xFP* VBU=6, I=2, VD=3, Pilum
Triarii
1xFP* VBU=6, I=2, VD=3, Long spear
Velites
2xS
VBU=2, I=0, VD=1, Javelin
Slingers
1xS
VBU=2, I=0, VD=1, Sling
Gallic warriors
1xFL VBU=4, I=4, VD=2, Impetuous
1st option: change one 1 Triarii FP with
Numidians/Illyrians/Tarentines
1xCL
Gallic warriors
1xFL

VBU=3, I=1, VD=1, Javelin
VBU=4, I=4, VD=2, Impetuous

2nd option: change 1 CM and 1 Slingers with
Italian cavalry
1xCM* VBU=5, I=2, VD=2

3rd option: change 2 Hastati and 2 Gallic Warriors with
Hastati (or Legions)
2xFP* VBU=6, I=2, VD=3, Pilum
Numidians
1xCL VBU=4, I=1, VD=2, Javelin

4th option: change 1 S for 2 initiative rerolls
Hastati can form Large Units with Principes (Hastati as Front Unit). Large Units for Hastati and
Principes is a way to simulate the line relief. If used, all Hastati must form L.U. with
Principes. If you use linear formation you can imagine one Unit of Hastati/Principes to
represent or more Legions. In this case those with VBU 5 can be considered as raw legionaries or
penal legions.

O que quer isto dizer (as siglas são abreviadas do italiano)? Por exemplo:
Carthaginian veteran cav. 1xCM* VBU=6, I=2, VD=3
1xCM: 1 unidade de cavalaria média
VBU=6: Valor básico da unidade (numero de dados a usar)
I=2: Impacto de carga
VD=3: Valor de desmoralização
Tive oportunidade de colaborar com o autor, conjuntamente com uma pequena equipa internacional e por isso é com
orgulho que estou a falar do resultado desse trabalho. Mas houve mais contributo português, já que as regras
incorporaram algumas das sugestões que sairam do pequeno grupo que jogou Basic Impetus e Impetus a partir de
2014. Penso que não ficarão desapontados.
Mas o que mais interessa é impulsionar este nosso período da Antiguidade/Idade Média e combater o decréscimo
acentuado da actividade ao longo dos últimos anos. Esse é o principal problema, não os sistemas de regras ou
escalas das figuras.
Curiosamente, a oferta é cada vez maior. E recentemente reapareceu o FOG com o desenvolvimento da versão 3.0
(http://www.slitherine.com/forum/viewforum.php?f=444&sid=640f91251d4fc50693f01cc35eac4729 (ainda beta), mas
sobretudo o novissimo Mortem et Gloria (MeG), que é candidato a ser o
novo sistema mainstream (http://www.thewargameszone.org).
Mas mesmo que isso aconteça a realidade actual é a de um mundo
multi-regras. O tempo da regra dominante já lá vai. E se isso para jogos
amigáveis não é problema, o mesmo não se pode dizer para os amantes
da competição que vêem o circuito de torneios a encolher rápidamente,
com a dispersão e com a perda de jogadores.
Pode ser ovo de colombo, mas creio que um modelo similar ao usado

pela Society of Ancients no seu campeonato - em que regras ou escalas são irrelevantes - resolveria esses
problemas da competição, atenuaria a rivalidade entre regras e ainda daria espaço às que fossem aparecendo.
Voltando ao Impetus, claro que os convido a experimentarem este novo Impetus Básico. Mas, mais importante e para
finalizar, o que lanço é um desafio para que se jogue este período - com quaisquer regras ou escalas de figuras com aquele esforço de regularidade, quer seja 3 vezes por ano quer seja 3 vezes por mês(!), seja competição, seja
amigável. É preciso é fazê-lo.
Talvez depois de lerem este texto e para começar, que tal enviarem um email aos amigos para marcar uma
partida?...

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

Quotas em atraso? Tsss, tsss, tssss…
IBAN da AJSP: PT50 0035 0325 00008218530 68
------------------------------------------------//--------------------------------------------Ficha Técnica:
“O Besteiro “ é o boletim da AJSP,Associação de Jogos de Simulação de Portugal, com periodicidade mensal e
distribuição eletrônica gratuita para todos os Sócios e amigos.
Editor: João Pedro Especial
Editor adjunto: Fernando Sousa
Neste número colaboraram: Jorge Neto, Pedro Nunes, 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/

