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Editoria l – Vem ai o Lusitania Challenge em Setembro… E mais não digo, nem 
mostro! 

 



 

 

 

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

Agenda de Maio e Junho (e Julho e Setembro…) 
 
- 20 de Maio: Noite dos Museus: Museu Militar de Li sboa, Vários jogos de participação  
- 20 de Maio : Torneio FOW, Kult, KULT 1625 pontos, LW  
- 28 de Maio : Campanha de FOW:GW, EE da AJSP, AJSP, 1500 pontos 3 rondas 
- 4 de Junho : Torneio de SAGA, EE da AJSP, AJSP, 6 pontos +1, 3 jogos 
- 18 de Junho : Torneio FOW, Kult, KULT 1625 pontos, LW 
- 24 de Junho  – Torneio ADG, EE da AJSP, AJSP, 200 pontos 3 jogos 
- 2 de Julho – ANIVERSARIO DA AJSP – Bolo, champanhe e dados.  
- 2 e 3 de SETEMBRO – LUSITANIA CHALLENGE 
 
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 … 

• Esteve a preparar-se as atividades que pretendemos levar á Noite dos Museus  
• Encerrou-se as contas relativas ao Saga Melle com o lucro de …1€! 
• Foram iniciados os procedimentos legais para alteração dos titulares da conta da AJSP 

 

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

Programa da Noite dos Museus   
Museu Militar de Lisboa 

Por Fernando Sousa 

Então no dia 20 de Maio, lá vamos estar no Museu Militar, das 14h30 às 19h30, nas Galerias Manuelinas a 
mostrar ao Mundo o que, para nós, são wargames. Vamos ter seis mesas com: 

1. - "Combate com Blindados" - Soviéticos vs Alemães, WW2, Force on Force (20mm) 
2. - "Falanges vs Elefantes" - Macedónios vs Indianos, Antiguidade, L'Art de la Guerre (15mm) 
3. - Napoleon at War (15mm) 
4. - Space Hulk (boardgame, com figuras pintadas!) 
5. - Skraelings vs Vikings - SAGA (28mm) 
6.  – X-Wing 

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

 

FACÇÕES SAGA: OS CRUZADOS 

Traduzido e adaptado do blog http://jugandosaga.blogspot.pt , por Fernando Sousa 

 

Quem Eram? 

Os cruzados foram os homens que responderam ao apelo do Papa para defender o Oriente Cristão do infiel e 
recuperar a Terra Santa para a fé. Eles não se chamavam a si próprios cruzados, este é um termo muito mais tardio, 
uma descrição mais adequada para a época seria "Fideles Sancti Petri", ou "fiéis de São Pedro". Oriundos de uma 
multitude de nações europeias ocidentais, embora nos primeiros tempos viessem principalmente da França, da 
Normandia, da Flandres e da Itália. As forças participantes eram recrutadas através do sistema feudal, de senhores 



 

 

de estatuto social elevado, os quais resolviam fazer a viagem e levavam os seus vassalos consigo. Podia ser um 
senhor importante com uma grande força sob o seu  
comando ou um senhor menor com alguns cavaleiros ao seu serviço. 
 

 

O Papa Urbano prometeu a remissão das penitências pelos pecados cometidos para quem tomasse a Cruz. Isto 
podia ter alguma influência sobre alguns, embora as possibilidades de combates e saques fossem, provavelmente, 
as principais razões para se juntarem à cruzada. A natureza feudal das forças, juntamente com o facto de que 
nenhum monarca reinante participou na primeira cruzada, fez com que o comando da Primeira Cruzada fosse 
fracturado. 
 
Ao nível do vosso Warband de SAGA, isto não é um problema, vocês podem ver o Warband como a força de um 
único líder, o Warlord. Provavelmente é um homem com alguma influência, um Conde ou equivalente. Desde jovem, 
foi treinado para a batalha e é tão competente lutando a pé como a cavalo e com uma grande variedade de armas. 
 
A sua guarda (Hearthguards) será seleccionada entre os cavaleiros. Nesta altura o romantismo normalmente 
associado aos cavaleiros ainda não se desenvolveu. Basicamente são soldados profissionais e pequenos senhores 
que lutam pelas suas terras. Eles devem lealdade ao seu Senhor (o Warlord) e podem lutar a pé ou montados, sendo 
as suas cargas a cavalo particularmente temidas. 
 
Os vossos guerreiros (Warriors) são soldados treinados pagos pelos cavaleiros ou directamente pelo Warlord. Eles 
são competentes no seu mister e, embora não tão bem equipados como os cavaleiros, podem esperar deles grandes 
feitos. Os Warriors podem ter várias 
especialidades dando-vos a possibilidade 
de os usar como infantaria, montados, 
com ou sem armas de arremesso, 
incluindo a mortífera besta. 
 
Um grande número de civis e 
combatentes de qualidade pior que a dos 
soldados também abraçaram a Cruz, 
sendo eles que formam a vossa Levy. 
Têm habilidades de batalha fracas e o 
seu armamento é péssimo, mas são 
fortes na sua fé! 
 
 
 
 
 



 

 

Recrutando um Warband 

Os cruzados são um dos warbands mais versáteis em Saga no que diz respeito ao recrutamento, dado haver muitas 
opções. Podem escolher ter todo o warband montado ou a pé como quiserem, incluir ou não arqueiros e besteiros, e 
equipar as melhores tropas com armas de duas mãos, se precisarem de mais poder de ataque. Não podemos 
esquecer os peregrinos, Levy melhorados que podem ser recrutados pelos cruzados e que, no caso de escolherem 
Pedro o Eremita como líder, podem formar a maior parte do exército. 
 
O Warlord e os Hearthguards podem ir montados ou a pé, podendo neste caso serem equipados com armas de duas 
mãos. 
 
Os Warriors têm várias opções, podendo ir montados ou a pé. Se optarem por levá-los a pé, podem ser equipados 
com armas para corpo a corpo, com arco ou com besta. 
 
Finalmente, também podem recrutar peregrinos, a vossa Levy. Embora mal equipados, são homens muito motivados 
que ultrapassam as Levies convencionais em combate, com a capacidade de fazerem mais ataques. 
 

 
Têm acesso aos seguintes heróis: 

- Godofredo de Bulhão era um grande herói das cruzadas, que se tornou governador de Jerusalém. Em Saga, 
encontraremos um líder que gera 3 dados de Saga, permite-nos começar com a virtude "Temperance" e tem as 
habilidades de Warlord melhoradas. Uma opção muito interessante para qualquer lista dos cruzados. 
 
- Pedro o Eremita foi um padre, que reuniu milhares de peregrinos que se juntaram à cruzada. Para representar isto, 
se incluírem esta personagem, a maioria do Warband serão peregrinos (Levy melhorada que neste caso gera um 
dado de Saga). Podem também recrutar até duas unidades de peregrinos fanáticos, que também geram dados de 
Saga e são considerados Hearthguards para efeitos de habilidades de Saga. Por outro lado Pedro é considerado um 
Warlord Priest iluminado que gera um único dado de Saga, mas com dezenas de peregrinos dispostos a dar a vida 
por ele! 
 
Ao recrutar um Warband, a primeira coisa a clarificar é que se querem usar Pedro o Eremita. Nesse caso, é muito 

fácil (Pedro, 2 peregrinos fanáticos, 
3 peregrinos divididos a gosto). 
Embora seja um Warband divertido 
para jogar, acho que a maioria terá 
em mente outra coisa... 
 
Agora tenho de decidir se levo o 
Warband montado ou a pé, mas isso 
é algo que na maioria dos casos 
podem decidir durante a colocação. 
Assim, eu optaria pelo que 
considero um Warband típico de 
cruzados, com 2 unidades de seis 
Cavaleiros (Hearthguard) para 
explorar as melhores habilidades 
dos cruzados (não os coloquei em 
unidades de 4 porque existem 
habilidades que, com menos de 4 

cavaleiros, não podem ser usadas), 1 unidade de 8 besteiros (os besteiros bem posicionados são muito bons e 
podem parar o inimigo enquanto adquirirem virtudes), 1 unidade de sargentos a cavalo (a fazerem de guarda-costas 
ao Warlord devem ter pelo menos quatro, os outros quatro podemos deixá-los na mesma unidade ou dar-lhes outro 
papel) e 1 unidade de Levy (se têm habilidades específicas para eles na Battleboard é porque o designer achou que 
deveriam entrar na lista) e no início do jogo podem ser muito úteis com "Peasant’s Crusade” para vos permitir ganhar 
tempo e Virtudes. 
 
Em suma, esta seria a minha lista: 
 
-Warlord montado 
-6 Cavaleiros montados 



 

 

-6 Cavaleiros montados 
-8 sargentos com besta 
-8 sargentos montados 
-12 peregrinos 
 
Lembrem-se de que, se 
preferirem, podem levar 
tudo desmontado, e 
mesmo distribuir armas 
de 2 mãos ao Warlord e 
Hearthguards sem 
alterar a composição do 
Warband. 
 
Dos heróis da facção, 
Godofredo é muito bom, 
na lista acima poderia 
ser usado em vez dos 
peregrinos, o que daria 
também uma boa lista. 
Quanto a Pedro o 
Eremita, como 
dissemos antes, colocá-
lo implica jogar com um 
Warband 
completamente 
diferente, mas que 
também pode ser muito 
divertido. 
 
Dos Dogs of War o grupo mais coerente para os cruzados seriam os peregrinos fanáticos, fundamentais se levarem 
Pedro o Eremita, mas úteis noutros Warbands também. 
 
 

Battleboard 

A Battleboard dos cruzados rege-se pelas quatro virtudes cardeais: Prudence, Temperance, Justice e Fortitude. 
Usando um simples código de cores, cada habilidade está associada com uma das quatro virtudes e não pode ser 
usada até que consigam a Virtude correspondente. 
 
Começam o jogo com uma Virtude, Prudence, que lhes dará acesso a uma pequena selecção de competências. No 
início de cada turno, podem sacrificar dados de Saga para tentar adquirir novas virtudes e assim serem capazes de 
usar as habilidades associadas a essa Virtude. É preciso realmente um pouco de paciência ou sorte para poder usar 
as habilidades mais poderosas 
 
Agora vamos ver como as habilidades estão repartidas: 
 
Dependendo do tipo de habilidade: 

1. Ordens: 3 habilidades 
2. Activação: 5 habilidades 
3. Combate corpo a corpo: 6 habilidades 
4. Tiro: 1 habilidades 
5. Ordens/reacção: 1 habilidade 
6. Activação/reacção: 0 habilidades 
7. Combate de corpo a corpo/reacção: 1 habilidade 
8. Tiro/reacção: 1 habilidade 

 
De acordo com a aplicação da habilidade: 

A. Habilidades relacionadas com combate: 5 
B. Habilidades relacionadas com tiro: 0 
C. Habilidades relacionadas com defesa: 4 



 

 

D. Habilidades relacionadas com movimento: 5 
E. Habilidades relacionadas com alteração de dados de Saga: 2 
F. Habilidades relacionadas com remover/colocar fadiga: 2 
G. Habilidades relacionadas com eliminação de miniaturas: 0 
H. Habilidades relacionadas com geração de novas miniaturas: 0 
I. Habilidades relacionadas com dados (não de Saga): 0 
J.  

 
Como podem ver pelas suas habilidades, é uma facção muito móvel e muito agressiva, centrada principalmente no 
combate corpo a corpo, mas com a restrição de que depende das virtudes (dados de Saga) para poder aceder às 
habilidades mais poderosas. 
 
Quando o jogo começa, o jogador cruzado tem acesso às habilidades de Prudence, que permitem aumentar o 
movimento de todas as suas unidades, controlar a fadiga através da remoção de marcadores ("Taking the Cross” e 
"The Bosphorus”) e melhorar a Levy em combate corpo a corpo ("Peasant’s Crusade"). 
 
Ao alcançar a Virtude da "Temperance", aumenta a gama de habilidades, "Holy Land" irá reduzir a fadiga que 
sofreram em combate, "The Great City" protege uma unidade dos projécteis inimigos e é activada a habilidade de 
"Activation Pool". 
 
Justice potencia a utilização dos cavaleiros (Hearthguards) nas fileiras dos cruzados, pois duas destas habilidades só 
são utilizáveis por eles. "Dorylaeum" irá permitir lançar 3 ou 5 dados de ataque extra e "Victory!" irão permitir eliminar 
lançamentos de dados de defesa inimigos bem sucedidos à custa de reduzir a armadura. "The Siege" irá permitir a 
activação múltipla de todas as vossas unidades, embora com algumas condicionantes ou sofrerão fadiga. 
 
Finalmente, há a Virtude de Fortitude, a mais difícil de alcançar, mas com as habilidades mais poderosas. "Ascalon" 
permite aos seus cavaleiros ou ao Warlord lançar até 5 dados adicionais de defesa e ataque e "Birth of a Kingdom" 
permite-vos repetir dados de ataque falhados à custa de reduzirem a armadura. 
 

Jogando com cruzados 

Os cruzados são uma facção atípica, que começa o jogo com acesso a um número muito pequeno de habilidades na 
Battleboard. As novas habilidades vão-se conseguindo aos poucos e, na melhor das hipóteses, até ao terceiro turno 
não terão acesso a todas elas, não sendo portanto capazes de tirar pleno partido do seu potencial. 
 
Isto cria um dilema para o jogador cruzado: devo ser cauteloso nos primeiros turnos enquanto tento obter as minhas 
habilidades mais poderosas? Quantos dados posso dispensar para obter as virtudes sem comprometer o turno 
corrente? Devo obter primeiro a Virtude mais poderosa em combate ou escolher outra menos poderosa em combate 
mas mais versátil? 
 
Não há nenhuma resposta simples para estas perguntas, tudo dependerá do estilo de jogo do jogador, das 
circunstâncias especiais do jogo, do cenário e do adversário. Esta versatilidade, em conjunto com a associada ao 
recrutamento do Warband, torna os cruzados atractivos 
tanto para jogadores agressivos como para os que 
preferem amadurecer o jogo durante vários turnos para 
depois desferir um golpe decisivo e letal. 
 
De qualquer forma, o jogador cruzado deve fazer um jogo 
conservador apenas até certo ponto, pois a menos que 
tenha tem muito azar aos dados conseguirá novas virtudes 
com alguma celeridade, incluindo poder ter acesso às 
habilidades mais poderosas logo no segundo turno. Mas 
como comentámos acima, às vezes o dilema é se é 
aconselhável escolher virtudes mais versáteis ou virtudes 
mais poderosas em combate. A resposta está em cada 
situação específica e na experiência...  

 

Nota: No texto optámos por manter em inglês os termos com significado directo no sistema de jogo Saga, 

como é prática corrente na comunicação oral na comunidade que joga este jogo por cá. Na grande 



 

 

maioria dos casos existe uma tradução directa, mas não a utilizamos para facilitar o entendimento do 

texto pelos iniciados em Saga. Não são iniciados? Isso é fácil de resolver ☺. 

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

Going to the Market 

3ª parte: Hotel de Bilderberg 

Por Filipe Martins 

Na continuação da campanha de Arnhem, as tropas britânicas chegaram aos arrebaldes de Oosterbeek, onde está 
situado o Hotel de Bilderberg . Previa-se uma resistência mais acérrima por parte dos alemães, mas o que veio a 
acontecer foi, verdadeiramente, um balde cheio de água do Mar do Norte! 

 

Tudo começou ainda antes do início do jogo, quando o Game Master determinou que doravante, os paraquedistas 
deixariam de ter d10 e passariam a ter d8, com a possibilidade de re-rolar os dados falhados apenas no ataque. Isso 
já foi bastante mau mas vá, iremos assumir que, por um qualquer desvario ou vicissitude do combate, o pelotão tinha 
encontrado poucos contentores e por isso estava low on ammo...  Pior viria a seguir quando, na fase de patrulha, o 
ponto de partida alemão saia logo do meio da mesa ao passo que o ponto de saída britânico se situava no bordo. 
Obviamente, os alemães garantiram terreno e colocaram os seus jump points junto aos objectivos ao passo que os 
paraquedistas, que mal avançaram ficaram bloqueados, tiveram de se contentar com o bordos, tendo sempre de se 
expor para avançar e posicionar-se, sem grandes possibilidades de cobertura. 



 

 

Os britânicos tinham por objectivo tomar o hotel. Por esse motivo, optaram por colocar, no flanco direito, uma secção 
a dar cobertura, e o restante avanço foi feito pelo flanco esquerdo, com uma secção, acompanhada pela secção do 
Platoon HQ, para dar apoio de fogo, e uma secção reforçada para o ataque. 

Os alemães, já colocados nas suas casas, receberam 
ainda o apoio de um Jagdpanzer IV o qual, colocado à 
distância, ficava invulnerável a qualquer arma que os 
britânicos tivessem. 

E foi então que começou a dança dos dados, dança 
essa que nem foi um Tango, apenas foi uma dança a 
solo: com as iniciativas de tiro todas perdidas e com 
resultados miseráveis, em apenas dois turnos, metade 
da secção de cobertura e metade da secção de ataque 
britânicas foram exterminadas. A secção de HQ perdeu 
igualmente metade dos seus efectivos e o jogo, em 
suma, ficou terminado, pois os atacantes, quase que em 
menos tempo do que leva a conta-lo, ficaram 
numericamente equiparados aos defensores, que 
estavam bem protegidos, contavam com apoio da 

artilharia e de um carro. 

Game Over 

PS - A bem dizer, e o que tem de ser dito deve 
sê-lo, seria sempre extremamente difícil atacar 
o hotel BILDEBERG . O nome soa-vos a algo, 
não soa? Pois é! É óbvio que, nestas 
circunstâncias, foram puxados todos os 
cordelinhos, foram feitos telefonemas, enviados 
pombos-correio, em suma… alguém acredita 
mesmo que os contentores com armas e 
munições “foram largados nos locais 
errados ”? E alguém acha, realmente, que os 
páras passaram de d10 para d8 assim sem 
mais nem menos?  E que os pontos de 
partida para o início da patrulha “calharam” 
onde calharam “por acaso”? E que a ponte, 
“só por acaso”, era longe de mais? E que, 
“por acaso”, a entrada dos polacos em cena 
foi “atrasada”? e quem é que meteu toda 
aquela gente nas ruas de Eindhoven, a atrasar a pro gressão das forças aliadas, hã, hã? Aaaah, pois é! 
Grandes interesses, é o que eu vos digo!  

Poderemos apenas imaginar as pressões a que o coitado do Monty foi sujeito para ter de fazer borrada no 
planeamento desta operação… 

 

 

 

 

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



 

 

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 Pedro Especial.  
Neste número colaboraram:  Joao Especial, Fernando Sousa Filipe Martins, Eduardo Santos 
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/  

 
 
 
 
 

 


