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Julho de 2017 

 

Editoria l – A AJSP fez 20 anos. A ideia começou em Campo de Ourique no saudoso “Lobo Branco”, foi concretizada 
nos Anjos, mudou-se brevemente para o Intendente e depois Infante Santo e agora aterrou em Alfragide. 20 anos é 
muitos jogos, muita campanha (Lembram-se da “Peninsula”?...) muita figura pintada, muito exercito em parada, muita 
armada zarpada, muito dado rolado. 

Venham mais 20! E que estejamos cá todos para os ver! 

Á vossa! 

 



 

 

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

Agenda de Julho (e Agosto e Setembro…) 
 
- 15 de Julho -   Torneio FOW, Kult, KULT 1625 pontos, LW 
- 16 de Julho  – Comemorações da Batalha do Vimeiro – wargames napoleónicos para todos, no CIBV – Vimeiro 
- 3 a 6 de Agosto  – ETC, Salamanca, SAGA, FOW, ADG, 40K, AoS 
- 2 e 3 de Setembro – LUSITANIA CHALLENGE – Torneio L’Art de la Guerre, Museu Militar de Lisboa, AJSP, 200 
pontos 5 jogos. 
 
E ainda cenários de Segunda Guerra Mundial (e não só…) quase todos os fins de semana, anunciados 
semanalmente no nosso Facebook. 
 

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

Na reunião de Direção falou-se de … 
 
  - Ainda não recebemos o cartão multibanco, pelo que vamos continuar a fazer transferências para a conta pessoal 
do Tesoureiro 
 - Analisou-se o último torneio de ADG tendo sido tomadas algumas medidas destinadas a minorar o impacto dos 
atrasos em eventos do género. 
 - Foi preparado o dia do aniversário da AJSP e a ida ao Vimeiro 
 - Vai ser feito um folheto promocional do Lusitânia Challenger para distribuir no ETC de Salamanca 
 

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

Torneio Pedroso - 25 de Junho 2017 

Por Eduardo Santos 

 

Mais um Torneio de L'Art de La Guerre no Espaço de Encontro da AJSP desta vez com a com a participação de 12 
jogadores no formato que tem sido habitual de 3 Rondas com exércitos a 200 pontos, com a primeira ronda 
efectuada com emparceiramento por proximidade histórica e as restantes pelo sistema Suíço. O vencedor deste 
Torneio foi o João Jorge com os seus Romanos Patrícios (Lista 87, com data de 451AD ), tendo ficado em 2º e 3º 
lugar o João Especial e o Ricardo Simas respectivamente. 



 

 

Como Torneio que foi, no fim alguém ganhou é certo mas o mais importante, para além do confronto saudável entre 
jogadores através dos seus exércitos, foi a oportunidade de encontro das pessoas, do habitual almoço que quase 
sempre se estende um pouco mais do que o previsto e a diversão claro.  

Algumas situações que se têm tornado habituais e parecem á primeira vista de menor importância têm deixado 
alguns jogadores um pouco chateados. Estamos a falar dos atrasos de alguns jogadores que deixam o seu parceiro 
de ronda á espera e com a perca de 10,15 ou 20 min de tempo de jogo que pode fazer a diferença para um empate 
ou uma vitória. 

Assim e para que os jogadores prejudicados pelos retardatários não sejam penalizados foi decidido que em futuros 
Torneios: 

• Os emparceiramentos serão decididos na hora de inicio com os jogadores presentes. Com isto não ficam, como 
já aconteceu anteriormente, 2 jogadores á espera dos seus parceiros atrasados, 
 

• Os jogadores que chegarem atrasados serão penalizados da seguinte maneira; 
1) < de 15 min - atrasado perde a bagagem 
2) > de 15 min - cumulativamente, o adversário recebe um upgrade aos generais, não podendo ter mais de um 
estratega mas podendo ultrapassar os pontos de comando do exercito. Em caso de eliminação do General, este 
conta como tendo a pontuação original da sua lista. 
 

Esperamos que todos percebam da nossa intenção não de prejudicar os atrasados mas sim de os levar a ver a luz 
das vantagens em ser pontual, quando todos nós nos levantamos cedo num fim-de-semana para virmos jogar uns 
jogos entre amigos e divertirmo-nos.  

Segue os resultados das 3 rondas com os seus emparceiramentos. 

 

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

Entrevistas com: 

Na sequência do ultimo torneio de ADG, e dada a estreia de vários jogadores, O Besteiro entrevistou não só os 
estreantes, mas também o Joao Jorge Diogo, vencedor desta épica jornada. Começamos pelos estreantes 
 

PEDRO ROQUE 
Besteiro - Com que exercito jogaste e qual foi a tu a ideia para a sua composição? 

 PR- Joguei com o exército do Mitrídates VI, Euphator (Mitrídiaco -lista 105), rei do Ponto e das suas redondezas, 
antes de 84 AC. A composição foi relativamente simples, um centro forte de infantaria pesada (com o máximo de 
piqueiros que a lista permite que são 3) com gálatas e legionários de imitação, uma ala também relativamente forte 
com cavalaria pesada pôntica e sármatas "impetuosos" e por fim uma ala mais ligeira para proteger o flanco da 
falange e ocupar terreno. Seguindo também as indicações de um grande estratega, "Especial Xenophon" acabei por 



 

 

fortalecer o comando da infantaria pesada com ainda mais mais infantaria, e uns carrinhos falcados muito 
meiguinhos. O comando ligeiro tornou-se mais "polivalente" com adição de algum tiro e cavalaria. 

 
 
Besteiro - No torneio, qual é que foi o jogo que te  correu melhor e o mais difícil? 

PR- Não posso dizer que algum jogo me tenha corrido muito bem, de um modo geral por minha culpa (muito verde 
nas regras e lentidão a jogar), mas o que me correu melhor, mesmo tendo corrido "mal" foi o último jogo contra o Ilído 
e os seus Selêucidas. Foi um jogo de porrada, mano a mano, com exércitos muito semelhantes, e é de porrada que 
eu e o meu exército gostamos. O mais difícil foi contra os Timúridas do Simas. As minhas alas foram basicamente 
desbaratadas pela mais numerosa, e mais móvel cavalaria Timúrida e a minha infantaria pesada não conseguiu 
chegar ao seu comando central, mérito para o adversário nos seus movimentos, mas o terreno também me foi muito 
desvantajoso, tendo todo ficado do lado do adversário. 

Besteiro - O que é que achaste do torneio em geral (incluindo o almoço!)  

PR- Gostei bastante, muito bem organizado, data do torneio anunciada com muita antecedência, no espaço do 
torneio, terreno disponível, dados, "árbitros" disponíveis 24h/dia, etc. Ambiente 5 estrelas e com bastante 
participação, e isso agradou-me bastante. Almoço também dentro do que se espera, bom convívio, bem servido e 
bem regado, sem ter de vender um rim para pagar a conta. 
 
Besteiro - Vais ao Lusitânia a 2 e 3 de Setembro?  Com que exercito? 

- Sem ser por questões familiares conto estar presente, com o exército do descendente de Alexandre e Dário, 
Mitridates, claro! 



 

 

BRUNO CANILHO 

Besteiro - Com que exercito jogaste e qual foi a tu a ideia para a sua composição? 

BC - Joguei com Burgundian Ordenance e felizmente a lista foi feito pelo Guru Especial. A lista está equilibrada, dos 
jogos que tenho feito tem-se portado bem, apesar das derrotas mas que se devem principalmente a mim e não ao 
exercito. 

Besteiro - No torneio, qual é que foi o jogo que te  correu melhor e o mais difícil? 

BC - O que me correu melhor foi o último com o Eduardo. O mais difícil foi contra o Lopes pois ambos tínhamos 
exércitos muito parecidos. Apesar de ter perdido esse gostei de ver que Portugueses Medievais se batem bem na 
mesa! 

Besteiro - O que é que achaste do torneio em geral (incluindo o almoço!)  

BC - Gostei do torneio em geral, incluindo o almoço, não tenho criticas a fazer. 

Besteiro - Vais ao Lusitânia a 2 e 3 de Setembro?  Com que exercito? 

BC - Não posso ir ao Challenge porque vou estar embarcado nesse fim de semana. (Nota do Ed. O Bruno é oficial da 
Armada) 

JOÃO JORGE DIOGO 

 

Besteiro - Com que exercito jogaste e qual foi a tu a ideia para a sua composição? 

JJD - O exército escolhido para este torneio foi o Romano Patrício, o qual foi constituído essencialmente por tropas 
montadas com arco. A sua escolha teve por base levar um exército que já não usava à algum tempo e ao mesmo 
tempo levar um exército que fosse diferente do estereótipo Romano de infantaria pesada (Romanos quase todos 
montados com aliados Hunos só é Romano de nome...).  

 Besteiro - Qual é o tipo de exército que é o nemes is desse, e qual é o mais fácil para ele? 



 

 

JJD - O tipo de exército que penso ser mais complicado de derrotar, com esta versão particular de romanos, talvez 
sejam exércitos com uma base de infantaria mista lanceiros/arqueiros, apoiado por tropas montadas de cavalaria de 
qualidade...  Os exércitos em teoria mais "fáceis" serão compostos na sua grande maioria por infantaria pesada (e 
lenta! E pouco manobrável! E cara!). Porém mais importante que o exército são os jogadores, pois quase todos os 
exércitos nas mãos de jogadores competentes e com experiência são bons só é preciso saber utilizá-los..   

Besteiro - No torneio, qual é que foi o jogo que te  correu melhor e o mais difícil? 

JJD - O jogo que achei mais difícil foi o primeiro com o Ricardo Simas e os seus Timúridas por dois motivos: 1º o 
exército Timurida como é rápido não me permitiu ter tempo de o ir desgastando a tiro. 2º O Simas, ou seja, mais 
concretamente a capacidade de rolar bons dados!! (O que me salvou foi a falta de consistência desses valores)...  

O jogo que correu melhor terá sido o último contra o João Especial com os seus Macedónicos, apenas porque correu 
mais ou menos como planeado, ou seja antes do embate "final" (leia-se ficar sem mesa para retirar) foi possível fazer 
baixas suficientes..  

Besteiro - Vais ao Lusitânia a 2 e 3 de Setembro?  Com que exercito? 

JJD - Em princípio irei ao Lusitânia, agora com que exército não vou revelar, apenas porque ainda não pensei que 
exército gostaria de levar! Já agora gostaria também de agradecer aos novos e aos "semi novos" participantes, Bruno 
Canilho, José Lopes, Pedro Roque e Ricardo Simas, que permitiram ver caras novas, e que continuem a aparecer! 

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

“Diz que é uma espécie de batalha de Echelingen” – Napoleon at War 

1ªparte 

Por João Especial 

A batalha de Elchigen (1805) é uma situação táctica que vemos com alguma frequência nas campanhas 
napoleonicas, com um lado a ter de forçar a passagem de uma ponte.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Elchingen 

Uma tarde destas estava na net á procura de cenários para um jogo de NaW com o Pedro Nunes e deparei-me com 
esta batalha. Um rio, uma ponte, um lado a defender enquanto aguarda reforços o outro a atacar, como metade da 
força em busca de um vau, usando Anglo Portugueses em vez de Austriacos e está feito o cenário.  

Já tínhamos feito algumas variantes do “atravessar uma ponte”, seja nessa situação especifica, seja por ocorreu no 
decurso de um jogo e tínhamos chegado á conclusão que é muito complicado para ingleses fazê-lo bem, devido á 
sua obrigatoriedade de combaterem sempre em linha (excepto durante a travessia da ponte propiamente dita, claro) 
por isso desta vez iria ser interessante ver os franceses nessa posição. 

Como é normal nos nossos jogos, nem eu nem o Pedro nos preocupamos com pontos, nem com listas. O sistema de 
pontos não está minimamente equilibrado em NaW e as listas permitem abusos assustadores. Por isso, como 
“Grognards” (Palavra apropriada neste contexto) de napoleónicos que somos, equilibramos as forças com o método 
comprovado do “olhometro”: Números semelhantes de unidades de infantaria, com mais uma ou duas para quem 
ataca, brigadas inglesas a 3 batalhões sendo um ligeiros/rifle/caçadores, regimentos franceses a 2 ou 3 batalhões; as 
cavalarias devem ser equivalentes e nunca mais de 1/3 a 1/2 das unidades de infantaria, senão tornam-se 
demasiado preponderantes (e olha… até á capaz de dar um cenário giro…) e a artilharia deve estar limitada a duas 
baterias por lado, ou 1 para cada 3 ou 4 unidades de infantaria. E com estas regras bases temos feito jogos muito 
interessantes! 

Como cheguei mais cedo comecei a montar o terreno e separar forças. O terreno ficou assim como está na foto 
abaixo. O Rio é o Danúbio, a povoação no cruzamento (com dois sectores urbanos) é Echlingen,  



 

 

 

Adaptei os efetivos reais para efectivos na ordem dos 6 batalhões por lado, para dar um jogo que coubesse 
confortavelmente no tempo disponível (das 19H ás 23H +-) As forças resultante foram as seguintes: 

FRANCESES – Na mesa e já posicionado ma mesa, 2 batalhões de Leger, 2 de Ligne, uma bateria de artilharia a pé. 
A entrar na segunda jogada pela estrada de baixo chegam um regimento de Dragões e um de Hussardos com uma 
bateria de artilharia a cavalo. Pelo lado direito da mesa, entre o rio e a aldeia, pode entrar a partir da quarta jogada 
com um 5+ num D6 mais uma formação com 3 batalhões de linha, e uma bateria de artilharia. Como na realidade o 
9º Leger surpreendeu os piquetes austriaços e forçou a ponte com o seu primeiro batalhão, coloquei logo no inicio 
um dos seus batalhões na margem norte e o segundo na ponte. 

INGLESES – A força inicial inglesa foi colocada na mesa depois de ver o dispositivo inicial francês. Esta brigada era 
constituída por 1 batalhão de Rifles, 1 de escoceses, 2 de Linha, uma bateria a pé e um regimento de Hussardos. A 
partir da 3ª jogada pode entrar uma formação de reforço com uma bateria de artilharia, 3 batalhões de linha e um 
regimento de Heavy Dragoons. Lançando 1D6 para ver a sua chegada, com 1 ou 2 chegava pelo lado esquerdo da  
estrada paralela ao rio; 3 ou 4 pela estrada no topo da mesa, 5 ou 6 estava atrasada e na próxima jogada tentava de 
novo. 

E com o cenário montado e figuras separadas, sentei-me á espera do Pedro Nunes… 

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



 

 

Comemorações da Batalha do Vimeiro 

16 de Julho 

 

Conforme acordado entre a AJSP e o Centro Interpretativo da 
Batalha do Vimeiros, no proximo dia 16 de Julho vamos estar 
no Centro Interpretativo, onde vamos realizar dois jogos de 
participação de Napoleon At War, bem como workshops de 
pinturas de figuras. 
 
Tambem será exibido video da recosntituição da batalha com 
figuras, que gravamos em Abril. 
 
Para alem disso a oportunidade de ver ao vivo uma salva de 
mosquete ou comparar as vantagens da Charleville sobre a 
Brown Bess (ou vice-versa) ali, literalmente á não, não é para 
se perder! Apareçam! 
 

 
 

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

Pagamento de quotas  
Por Eduardo Santos 

Como alguns já sabem o cartão MB da AJSP caducou e agora temos de atualizar dados e titulares da conta. No 
entanto as rendas e outras despesas têm de ser pagas pelo que vos peço para me pagarem em dinheiro, ou em 
alternativa, fizessem a transferência para a minha conta abaixo. 

NIB:   0035 0202 0001 7881 0305 0 

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

 

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:  Joao Especial, Eduardo Sousa, Pedro Roque, Bruno Canilho, João Jorge Diogo 
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/  
 

 
 
 



 

 

 
 

Prémios para o Lusitania Challenger, Setembro, Muse u Militar de Lisboa 


