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Janeiro de 2018
Editorial Por Joao Especial
Este Besteiro inicia o segundo ano da sua publicação num momento de grande vitalidade lúdica da AJSP.
Com efeito, e desde os últimos meses, temos visto aparecer várias iniciativas (a maior parte delas privadas e ainda
bem) Uma delas é o retomar de um dos períodos que já foi dos mais jogados nos inícios da AJSP: Batletech com as
regras Alpha Strike. ( Haa… o doce cheiro dos PPC acabados de disparar…) “Fontes normalmente bem informadas”
disseram-nos que lá mais para o meio do ano somos capazes de ter uma campanha á antiga!.
Por falar em campanha, aqui o vosso editor um dia acordou e lembrou-se de fazer uma de Antiguidade “á antiga”
com vários reinos impérios e tribos que se degladiam pelo… olha, por aquilo que quiserem! Arranca já em Fevereiro
com 15 jogadores. Falando de Antiguidade, a fórmula de equipas de dois foi um sucesso (e agora o problema das
organizações pode passar por ONDE é que vamos por tanta gente a jogar…) assim como o repto do Lusitânia
Challenge ser por equipas de 4 jogadores já foi aceite em Portugal e no estrangeiro.
Na frente napoleónica as coisas também mexem com apresentações e testes de duas novas regras (Lassale e
Emperial Eagles) Tentei ter neste numero duas apresentações das mesmas, lado a lado, mas só consegui ter uma,
esperemos pela outra para breve.
SAGA também promete ser um ano bem mexido e de aprendizagem com a saída da V2 das regras (ver noticia mais
abaixo) e de novos batleboards. Se sempre sonharam em ser um viking ou um dux normado, está é uma boa altura!
Só falta arranjar tempo para ir a tudo!:)
Bons jogos!

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

Agenda de Janeiro e Fevereiro
14 de Janeiro – FOW Campanha Grande Guerra, EE, Orlando Almeida.
20 de Janeiro – FOW, Kult, EW 1650 pontos 3 jogos
20 de Janeiro – Alpha Strike - Joao Jorge Diogo, EE, AJSP, 10H
28 de Janeiro – SAGA Torneio Mjormir, EE, AJSP, 6 +1 pontos, 3 rondas
17 de Fevereiro - FOW, Kult, EW 1650 pontos 3 jogos
25 de Fevereiro – ADG Torneio Reconquista, EE, AJSP, 200 pontos, equipas de 2, 3 rondas

E ainda cenários de Segunda Guerra Mundial (e não só…) quase todos os fins de semana, anunciados
semanalmente no nosso Facebook, para além da “Tertúlia das Sextas” às sextas-feiras á noite no EE para regras e
período novos
------------------------------------------------//---------------------------------------------

Na reunião de Direção falou-se de …
• Marcou-se a próxima reunião para 2 de Fevereiro que será por Hangout. (sócios que queiram participar
entrar, em contacto com Fernando Sousa)
• Na reunião anterior ficou decidido que iriamos passar a oferecer prémios para os primeiros classificados,
para além dos trofeus, nos torneios de ADG e SAGA
• Parte das receitas dos Torneios vai ser canalizada para a melhoria do terreno
• Foi aprovado o Calendário de Atividades para 2018 (vejam no final)
• Foram aprovados Cartões de Temporada para os torneios de ADG e SAGA
• Foi aprovado condições especiais para novos sócios só durante o mês de Janeiro (Black January!)
• Vamos imprimir todos os Besteiros e coloca-los num dossier da Biblioteca do EE
• Foi aprovado o refrescamento do emblema da AJSP (É o que está á em cima á direita)
• Foram definidos os orçamentos e logística para o SAGA Melee e o Lusitânia Challenge
• Foi aprovado o orçamento para 2018
------------------------------------------------//---------------------------------------------

BLACK JANUARY

Aproveite agora neste mês de Janeiro esta grande Campanha da AJSP para novos
associados. Só até ao dia 10 de Fevereiro á meia-noite!
Quem se inscrever como associado neste período da Campanha terá uma quota de
5.00€ durante os primeiros 3 meses. A partir do 4º mês passará a pagar o valor normal
da quota em vigor, atualmente de 15 €.
(NOTA:O incumprimento do pagamento das quotas neste período implicará a suspensão imediata do processo. Durante os 3 meses não tem
direito a voto nas assembleias. Poderá ter acesso a uma chave do EE ao fim de 6 meses de associado efetivo (3m+6m). A chave será custeada
pelo associado, que terá de devolver a chave em caso de demissão ou suspensão)

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

Cartões de Temporada 2018

Não é socio da AJSP e quer vir aos torneios de ADG ou Saga,
mas não quer ter a chatice de pagar a inscrição de todas as vezes?
NÃO DESESPERE!
Agora a AJSP vende Cartões de Temporada! Um único cartão anual (personalizado) garante a entrada em todos
os torneios de ADG ou SAGA de 2018 mediante um único pagamento de 30€ para ADG e 20€ para SAGA!

Falem já com o Tesoureiro Eduardo Santos ou enviem-lhe um email para: jesantos.ajsp@gmail.com
(Nota: A posse do cartão não invalida a necessidade de enviar a lista de exército para validação. Não aplicável ao Lusitania
Challenger e ao SAGA Melee)

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

Entrevista com Carlos Lopes

(Carlos Lopes, á esquerda, a jogar com o Pedro Roque)

O Besteiro - Carlos, tu estiveste 30 e tal anos completamente afastado de tudo o que é jogos de miniaturas, por isso
a tua visão do que tem o mérito de poder comparar o wargame nos anos 80 com os anos 2010. Agora que
participaste no último torneio de ADG. O que é que achaste do torneio a que foste? E o das regras? Muito diferentes,
melhores piores…

Vou tentar responder às questões que me colocaste.
O que eu penso que aconteceu desde o final do século passado até hoje foi o deslumbre perante os apelativos jogos
digitais, acompanhado por uma transformação social que nos afastou progressivamente do prazer do convívio

presencial. Esta será uma das razões pelo qual houve uma tendência
de simplificação das regras de jogos de mesa: atrair jogadores.
Uma vantagem que os jogos de mesa (wargames) mantêm sobre os
jogos de computador em rede (net wargames), são os desafios
colaterais que a utilização de figuras provoca ao nível da investigação
histórica, da leitura, da fotografia, da pintura, etc. Este também será um
factor para atrair jogadores.
Centrando nas questões colocadas, entre as regras que utilizava no
século XX e as que utilizei no século XXI, existem diferenças
substanciais, mas o sabor do desafio e o contexto histórico dos
exércitos mantêm-se lá.
Hoje as regras são mais simples, não porque sejam uma simplificação
com a intenção de apenas serem rápidas, mas são fundamentalmente
centradas na visão estratégica de comando no campo de batalha, tendo
sido levado ao mínimo as questões tácticas das unidades em jogo.
Isto implicou que as características da infantaria ligeira (LI), média (MI)
ou pesada (HI) tivessem consequências determinantes na actuação
intrínseca das unidades (limitações de capacidade de combate). Isto significa que por muito que se manobre e se
aproveite o terreno, como as regras limitam os desenvolvimento tácticos a infantaria ligeira (LI) muito mais difícil
(quase impossível), conseguirá nas regras ADLG vencer uma unidade de infantaria pesada (HI).
Eu joguei com as regras WRG 5ª e 6ª edição, a 7ª edição apenas apareceu depois de me retirar dos campos de
batalha.
As regras WRG eram regras de combate táctico, muitos tipos de formação, muitos detalhes de movimento e aquilo
que era um quebra-cabeças: a contagem de homens por figura (1 figura 20 homens).
Por outro lado, as regras ADLG que utilizei no Torneio, são de nível operacional/estratégico. São regras estratégicas,
onde se aceitam capacidades tácticas standard e onde a principal preocupação é a manobra que antecede o choque.
Tirando o factor “sorte”, ou seja sem nunca utilizar o dado (1D6), é possível com as regras ADLG desenvolver uma
batalha e ganha-la, ou perde-la, apenas em resultado das decisões estratégicas do comandante.
Com a experiência obtida no Torneio de Dezembro 2017, verifiquei que é muito
fácil entrar na mecânica de jogo da ADLG e que o sistema de equilíbrio de
exércitos por pontos é eficaz. As regras WRG eram uma tortura até se entrar na
mecânica de jogo.
Por mim, que conhecia uma outra realidade de jogo (WRG), fiquei surpreendido
como a possibilidade de concretizar três jogos num só dia de campeonato, sem
ter a necessidade da presença de um árbitro permanente em cada mesa.
Em conclusão, penso que as regras são muito mais jogáveis e que a simplificação
dos combates não retirou o desafio da incerteza, mantendo a necessária
diferenciação de capacidade de ataque, defesa e movimento para haver um
desafio (estratégico) constante. As regras ADLG são diferente, mas muito boas.
Um grande abraço
Carlos

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

LASSALE - Apreciação de regras
Por Pedro Nunes
Quando as regras NAW surgiram pela mão do JPE, achei-as uma lufada
de ar fresco e vi finalmente a possibilidade de acabar com o que eu
chamava "jogos de xadrez", e com algo que sempre me incomodou, que
eram as unidades muito pequenas tipo "batalhão com 12 figuritas". Os
jogos fluíam, aram rápidos e davam-nos grande satisfação.
No entanto, as tabelas de orgânicas eram apenas sofríveis e o sistema de
pontos era francamente mau e desequilibrado. Notava-se claramente
muito "amadorismo" na construção, e alguma desorganização na
"arrumação" lógica dos temas, regras e definições. Havia demasiadas
particularidades para cada tipo de tropa, ou seja Características nacionais;
o que é excelente em princípio, mas a este nível também era demais e
gerador de confusão. Resumindo; funcionavam muito bem com jogadores
prontos a mudarem regras a meio do jogo, a não fazerem jogos a pontos,
a ignorarem algumas coisas menos conseguidas e até dispostos a
inventar soluções "na hora". Mas isto não funciona para todos e sobretudo
não funciona para competições, nem para eventualmente ser aceite como
"regra oficial" de um clube como o nosso.
Uma vez que as regras NAW parecem não ir ter grande futuro isso
implicaria desenvolvê-las no sentido de as tornar numas "House rules".
Inventar a pólvora, basicamente… Naturalmente, começou-se a procurar alternativas, e assim descobrimos as
"Lasalle".
Estas regras estão vocacionadas para um jogo de nível táctico com cerca de 3 horas de duração, com 1525 unidades na mesa. Os batalhões de infantaria e os regimentos de cavalaria são constituídos na maioria por
4 bases, 6 nos casos das unidades "grandes". As baterias são normalmente de 4 bases. Cada base tem
normalmente 6 a 8 figuras a pé ou 2/3 a cavalo. O bonito disto é que permite uma utilização direta do baseamento
Shako, já que duas bases de infantaria Shako com 3,5cm de frente transformam-se numa base Lassale)
As listas de exército permitem "escalar" as orgânicas base consideravelmente
Um factor muito atractivo, é não haver uma escala pré-determinada, nem um "tamanho" de figuras
recomendado. Desde que ambos os lados usem o mesmo "sistema", um jogo pode avançar sem problemas. Claro
que existem dimensões aconselhadas, mas são apenas indicativas. Até porque - numa medida inovadora - todas as
distâncias e alcances são definidas em termos de "BW" (Base Width), o que permite manter todas as tabelas
inalteradas, seja lá qual for o tipo de baseamento. Por exemplo o alcance de mosquete é aproximadamente igual à
largura de um batalhão “normal" em linha…
Claro que esta postura base facilita imensamente a adopção de um novo sistema de regras, porque não implica
horas infindas a rebasear exércitos inteiros!
As unidades são classificadas em 3 graus de qualidade pelo seu "esprit" e a sua "discipline". existem ainda
atributos específicos, tais como "Lanceiros", "Guardas" ou "Shock & Pursuit" (para a cavalaria, claro!). A artilharia
pode ser ligeira, média ou pesada, e a existência de "howitzers" é relevante. Os escaramuçadores são apenas
marcadores indicativos (de 0 a 3) da força relativa da unidade neste aspeto e a sua presença influi naturalmente
numa "firefight" As formações permitidas são as que se esperariam de umas regras deste período, mas infelizmente
ainda não é desta que vemos uma restrição explícita ao uso de coluna de infantaria "Line Drilled" como a LusoBritânica - Aqui, a implementação de uma "House Rule" impõe-se em nome do rigor histórico!
A velocidade de mudança de formações está diretamente relacionada com a qualidade e treino da unidade, e todo
o sistema passa por uma base da unidade ficar estática e as outras mudarem a formação com base nessa. As
unidades podem fazer movimentos oblíquos ou laterais, mas nunca ambos na mesma jogada. A interpenetração é
possível, mas depende de um teste de disciplina.
O combate assume nestas regras, uma importância central (pode-se mesmo afirmar, que este é "o ponto fulcral"
de toda a mecânica). O conceito de "combate" não implica necessariamente que unidades de infantaria
cheguem efetivamente a "cruzar" baionetas, mas representa também por exemplo todas aquelas vezes em que um

dos oponentes tenta e não consegue mudar de formação em face do inimigo, e é por isso rechaçado, ou um deles
"quebra" mesmo antes do contacto, e retira, etc. O essencial aqui, parece-me ser que o "mecanismo" funciona e
produz resultados rápidos e inequívocos.
E já agora, parece-me claro que as "NAW" vieram "beber" muitos princípios e métodos a estas "Lasalle"
O sistema usado para calcular o combate segue um esquema semelhante, em que as unidades terão X dados para
rolar dependendo do tipo, formação e situação e com esses terão de conseguir um determinado valor mínimo (com
alguns modificadores aplicáveis) para obter 'hits'. Estes modificadores foram reduzidos a um mínimo razoável e
funcional, como por exemplo o caso de cavalaria contra um quadrado formado ver os seus dados reduzidos a metade
e por oposição suceder isso mesmo a infantaria que não esteja em quadrado contra cavalaria, etc. etc.
A condição operacional de cada unidade é determinada pelo nível de desordem (até ao máximo do número de
bases). Estas sofrem pontos de desordem em função dos "hits" sofridos e vão sendo adicionados marcadores para o
efeito a cada unidade. Nunca são removidas bases, excerto quando se atinge o limite, e então esta é 100%
eliminada. Unidades que estejam a um ponto de desordem do seu limite, já não podem iniciar ataques. A desordem
pode ser "recuperada" através de um mecanismo próprio e na sua própria fase da sequência de jogo.
E agora chegamos a uma outra área, na qual eu creio serem necessários melhoramentos; O Comando e Controlo é
virtualmente inexistente! Unidades fora de alcance de comando sofrem algumas limitações, mas não passa muito
mais daí… na minha opinião isto é simplificar demais… Claro que acelera o jogo, mas acredito que teremos de criar
por exemplo um sistema que permita em cada jogada dispor de um número variável de "ordens" para cada lado.,
representando os correios que se "perdem", os generais subordinados que hesitam, as ordens que chegam já
desfasadas da situação que entretanto evoluiu, etc… Esta ideia permitiria além disso, introduzir um factor adicional
de imprevisibilidade que pessoalmente me agrada.
O sistema de moral é bastante simples e descomplicado; Claro que existem regras para situações como recuos ou
avanços na sequência de combate, formação (ou não!) de quadrado, etc. mas não existem regras para testar moral
de grupos de unidades em face do que acontece à sua volta. Basicamente tudo continua até que as unidades
desapareçam….Se calhar também aqui fazia falta qualquer coisa… Como por exemplo adoptar para as subdivisões o
mesmo principio aplicado para a moral do Exército; a partir do momento em que se perde 1/3 do "power rating", todas
as jogadas existe a possibilidade de uma quebra de moral…Se funciona para todo o Exército, porque é que não háde funcionar para uma Brigada ou Divisão?
Finalmente, a sequência de jogo:
# Reacção, mudança de formação, contra-carga, "fall-back" e Fogo
# Combate Defensivo e resultados subsequentes
# Movimento (incluindo cargas)
# Recuperação e Status
Invulgar, mas devidamente enquadrada na filosofia "por trás" do conceito das regras, esta inovadora abordagem
parece ter tudo para funcionar.
Quanto às excelentes listas de exército, elas dividem-se em 5 períodos temporais; Conquest 1805-07, Empire 08-12,
Peninsular 08-13, Liberation 13-14, Hundred Days 1815. Depois de escolhida a lista esta dá-nos uma força base com
uma composição pré-determinada, como a da foto abaixo:

á qual acrescentamos mais unidades e comandantes, disponíveis consoante o período escolhido (igual para os dois
lados, naturalmente) resultando em algo como isto:

A mesmo força base anterior com dois apoios.
Não há sistema de pontos e a disponibilidade e qualidade de tropas depende do periodo jogado. Por exemplo num
francês de 1813 predomina infantaria Conscript, enquanto que num de 1805 metade é Elite; assim como não há
Couraceiros ou lanceiros franceses na Peninsula.

Em conclusão, creio que estas regras têm elevado potencial - apesar de eu gostar de ver 2 ou 3 ajustamentos
menores - e creio ser possível que elas agradem a um alargado número dos nossos membros. Estão bem escritas,
são históricamente realistas, o "motor" está bem afinado, o suporte on-line é extenso e útil e não me parece que vão
desaparecer tão cedo!!!!
Vamos testá-las brevemente!

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

Saga V2 já tem data de saida

Este cartaz esta a correr pelos foruns e paginas de fans de SAGA onde
é inidiacdo o dia 3 de Fevereiro como o primeiro lançamento da nova
versão do jogo. Sabemos tambem que nessa mesma data a versão em
Castelhano será publicada, pelo que temos a esperança de que as
edições nas outras linguas se sigam rapidamente, durante o mês de
Fevereiro.
Entretanto já está em Pre-Encomenda no site da Gripping Beast
(https://www.grippingbeast.co.uk/) mas os envios só vão começar a 12
de Fevereiro.
Como o nosso Portugal Saga Melee é a 24 e 25 de Março, ainda vai
ser em na versão 1 das regras, pelo que será o “Adeus” á versão antiga.

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

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: Joao Especial.
Neste número colaboraram: João Especial, Fernando Sousa, Carlos Lopes, Pedro Nunes
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/

