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Agenda de Maio e Junho
• 12 de Maio (tarde) - Sessão de carpintaria vária no EE
• 19 de Maio – Torneio de FOW, Kult, EW, 1650 pontos, 3 rondas
• 19 de Maio – Noite dos Museus, Museu Militar de Lisboa, vários jogos de participação
• 3 de Junho – Torneio ADG, AJSP, equipas de 2, 3 jogos 200 pontos (local a indicar)
• 16 de Junho - Torneio de FOW, Kult, EW, 1650 pontos, 3 rondas
• 26 de Junho – Aniversario da AJSP (actividades no FDS seguinte)
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 à noite no EE para
regras e períodos novos.
------------------------------------------------//---------------------------------------------

Na reunião de Direção falou-se de …
•
•
•
•
•
•
•

Proxima reunião dia 30 de Maio por Hangout. Se quiserem participar avisem o Fernando Sousa
Foi aceite a proposta de nova renda do Senhorio do EE
Vamos fazer uma sessão de trabalho para rever cavaletes e cortar mesas para 120x120
Foram acordados os premios para os proximos torneios ADG e Lusitania Challenger
Falamos sobre a Noite dos Museus e os jogos que iamos lá fazer (No minimo um SAGA 4x4 e uma
mesa de Sharp Practice)
O proximo torneio de ADG pode ser no Museu Militar se tivermos mais de 16 jogadores
A organização da Modelstep confirmou a data de 27 e 28 de Outubro
------------------------------------------------//--------------------------------------------

Resultados dos torneio de 15 de Abril
Antiguidade

Medieval

Classificação por equipas

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

Caetra et al.
Por Filipe Martins

Caetra – Pequeno escudo circular usado pelos guerreiros celtas e iberos, com uns 40 a 60 cm de diâmetro e
feito em couro ou madeira coberta de couro, com uma bossa metálica no meio. Prendia-se ao corpo através de
cordas ou tiras de couro que passavam pelo ombro.
Creio que não será exagerado afirmar que todos nós, wargamers com gosto pela Antiguidade, ou pelo menos
com alguma cultura, já teremos ouvido falar do pequeno escudo usado pelos lusitanos nas suas guerras contra
os romanos. Não só conhecemos esta arma como até, porventura, já teremos visto figuras a usar estes
escudos. Mas… saberemos nós como é que eles eram usados?
Não tendo directamente interesse para os nossos jogos, no qual as tropas armadas com as caetra são
apresentadas “em grupo” (e não como lutadores individuais), achei que poderia ser do interesse dos leitores
vislumbrar a forma como este escudo poderia ser usado fazendo-se um paralelismo com o uso do broquel nos
séc. XVI e XVII, tendo sempre presente que na Antiguidade se usariam os golpes de talho, e não a estocada.

Anatomia do broquel

Forma de se
segurar o broquel.
O polegar impede
o escudo de
“baloiçar” e
permite fazer
pressão e
bascular o broquel
mais
eficientemente.

1 - Bordo
2 - Disco
3 - Bossa
4 - Pega

As guardas básicas do broquel são:
Pé esquerdo à frente
Guarda de
espada

Pé direito à frente

Guarda de
broquel
Pé direito à frente

Sobre a forma como se deve trazer o broquel, bem como a forma de se efectuar a defesa, deixemos o
escalabitano Domingo Luís Godinho tomar a palavra:
Tem obrigação aquele que quiser dar batalha com espada e broquel em trazer o braço do broquel
estendido e direito, porque se o traz encolhido fica o cotovelo descoberto e andando direito não se o
pode ofender; e quando tomar os reparos não o aguarde que a espada do contrário se chegue a ele,
senão que ele tem obrigação de esperar o golpe no caminho, e para melhor declaração tem
obrigação o broqueleiro de buscar a espada do contrário quando vem com o golpe, porque como é
tão pequeno facilmente pode ser enganado no reparo e cuidando que se repara ficar ofendido logo
se há de fazer a dita diligência.1
Note-se que Godinho não refere em que posição exacta se deve segurar o broquel, isto é, se deve estar
paralelo ao corpo ou na diagonal. Mas em todo o caso, ficamos desde já com dois ensinamentos bem
presentes: o broquel deve estar afastado e a defesa deve ser activa, ou seja, o broquel deve ir ao encontro
da espada inimiga.
Se o broquel este estiver junto e
paralelo ao corpo, uma estocada
resultará numa parada instantânea,
ou seja, originará um ressalto, pelo
que a espada atingirá a cara do
defensor. Este ressalto será tão mais
acentuado quanto mais imóvel se
encontrar o broquel.

1

GODINHO, Domingo Luís. “El libro lhamado arte de Esgrima / compuesto por el maestro domingo luis godino
Luzitano natural De la uilla De Santarem. De oscisis de olesipone D. 1599 años.”, fls 81

Se, de contrário, o broquel
estiver afastado e na
diagonal, não só a espada
inimiga
resvalará
na
estocada como, num golpe
de talho, as probabilidades
de ressalto serão muito
diminuídas.

Isso não implica que o broquel não possa ser colocado paralelamente ao corpo, como se verifica pela
figura abaixo, mas em todo o caso, tem de estar sempre afastado do corpo, nunca próximo. Note-se que o
afastamento não só protege o cotovelo (como referido por Godinho) mas também aumenta o ângulo que
cobre o corpo. E quanto mais afastado do corpo e mais próximo da arma inimiga, mais o ângulo se torna
recto.
Proveniente das escolas de esgrima italianas, Giacomo DiGrassi, no seu Ragione di adoprar sicuramente
l'Arme, explicou a forma e o porquê de como deve o broquel ser empunhado. Abaixo apresenta-se um
excerto do tratado de DiGrassi, publicado em Veneza em 1570:
Querendo que o broquel faça o dito
efeito de poder, com a sua pequenez,
cobrir todo o corpo, deve-se
empunha-lo tão longe do corpo
quanto se possa estender o braço,
movendo-se sempre o broquel e o
braço como um todo, como se não
houvesse pega e [o braço] estivesse
unido ao broquel, voltando sempre
toda o disco do broquel verticalmente
contra o inimigo, pois que desta forma
de o ter nasce toda a utilidade, a
primeira, que estando o braço do
broquel directamente atrás deste,
está totalmente coberto e não pode
de modo algum ser ferido por diante; a segunda, que todos os golpes de talho
se irão forçosamente encontrar na primeira e segunda parte da espada, onde
ela não tem força, pelo não poderia de outro modo, mesmo querendo o inimigo
por alguma forma, ferir a cabeça ou o corpo, o qual, devendo ser a espada
inimiga tomada, é necessário que ela esteja dentro do broquel tanto quanto o
braço é longo, e mais, pois que de outra forma não fere e neste caso todo o

grande golpe pode ser facilmente reparado pelo broquel e em brevíssimo tempo
se pode ferir: a terceira utilidade é que todas as pontas vêm a ser facilmente
reparadas [defendidas] uma vez que, estando o broquel com o disco exposto de
forma recta diante do inimigo, e defendendo todo o corpo, o inimigo não se
resolverá a ferir de ponta a não ser naquelas partes que não estiverem bem
cobertas pelo broquel, como na cabeça, na coxa, e nalguma outra parte do
corpo que esteja descoberta, por causa do broquel não estar bem seguro, e
devendo estas pontas entrar a ferir através de tanto espaço quanto medeia
entre o broquel e o corpo, e mais, que é o de um braço, pode do broquel ser
facilmente, fazendo o menor dos movimentos e no mais breve tempo, ser, antes
que chegue ao corpo, desviado para fora, e nisto não há como duvidar. Há
muitas outras utilidades relativas a esta forma de se ter o broquel que não
referiremos por ora, pelo que findaremos este capítulo, recordando que o
broquel não deve defender senão até ao joelho e menos, e tal se deve a que a
sua defesa não se estenda senão para o quanto se possa estender o braço que
finda a meio da coxa, mas porque no acto de esgrimir o homem está sempre
um pouco dobrado, pode ir um pouco mais além. O resto do corpo, do joelho
para baixo, deverá ser defendido apenas com a espada.

Se considerarmos o vértice dos triângulos
na imagem como sendo a guarda da arma
inimiga, verificamos que quanto mais o
broquel está situado no forte da espada
adversária, mas aumenta o ângulo que
protege o portador do broquel.
Por esta razão é que a defesa é tanto mais
mais eficaz quanto mais for activa, em lugar de passiva, isto é, se o broquel for ao
encontro da arma, em lugar de apenas suportar o golpe, para assim “apanhar” a
espada inimiga no forte, onde ela tem menos força de impacto e onde o ângulo
forçosamente aumenta, transformar um golpe instantâneo num golpe permanente.
Acresce ainda que quando a defesa é feita no fraco da espada inimiga, a tendência é
que esta ressalte, podendo atingir o defensor. Logo, a defesa mais eficaz é a activa e
feita no médio ou forte da espada.

O broquel é usado para deflectir ou parar
o golpe. A metade inferior desvia a
espada para cima, a metade superior
desvia a espada para baixo.

A defesa será tanto mais eficaz quanto
mais feita junto ao forte da espada
inimiga.

É importante evitar que o escudo tape a visão do defensor... mas pode ser usado para tapar a visão do
agressor e ser usado para o ataque.

Em suma, com o broquel fazemos:
Paradas – Ao médio/forte da espada inimiga;
Desvios – Com o prato do broquel, se o desvio for para fora, ou com o bordo, se o desvio for para dentro;
Batidas – Para baixo, feitas com o bordo;
Rebatidas – Para cima, feitas com o bordo.
Para além destas acções, o broquel pode ainda ser usado para agredir o adversário, quer usando o bordo,
quer o prato, ou como auxiliar para prender a espada do inimigo
------------------------------------------------//---------------------------------------------

Quotas em atraso? Tsss, tsss, tssss…
IBAN da AJSP: PT50 0035 0325 00008218530 68
------------------------------------------------//---------------------------------------------
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