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Editoria l – A mesa do Vimeiro já começa a tomar forma… dia 18 é o ensaio geral! 

 

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

Agenda de Março e Abril 
 
- 18 de Março: Torneio FOW, Kult, KULT 1625 pontos, LW 
- 25 de Março : Reconstituição da Batalha do Vimeiro . Centro interpretativo do da Batalha do Vimeiro 
- 26 de Março: Dia De Grande Guerra, EE da AJSP, AJSP 
- 8 e 9 de Abril: Grand Melee, SAGA, Museu Militar, AJSP, 6+1 pontos 
- 22 de Abril: Torneio FOW, Kult, KULT 1625 pontos, LW 
- 30 de Abril: Torneio  ADG, EE da AJSP, AJSP, 200 pontos 
 
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 … 
 
Este mês não houve reunião de Direcção 
 

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

Campanha de Primeira Guerra Mundial 

Por Andre Silva 
 
Trincheiras! Mark IV! Portugueses!!! E que dizer do revolucionário FT17, o primeiro tanque moderno, só para aguçar 
o apetite? Só por isto já valia a pena. Mas há mais, muito mais! 



 

 

 
 

Numa base mais ou menos quinzenal estamos (André Silva e Carlos Ferreira) a desenvolver uma campanha de 
Great War, usando as regras de Flames of War (15mm). Brits vs Alemães, à conquista da Europa!  
Recorrendo a sofisticadas ferramentas de edição de imagem (nem por isso, foi mesmo artesanal…), o Carlos 
desenhou o mapa da campanha. Eis o deploy inicial das tropas, Brits a vermelho (“B”) e Alemães a verde (“G”),  
estando alguns sectores definidos como “OBJECTIVO”: 
 

 
Definimos inicialmente para cada sector  a configuração do terreno, sendo mantida até ao final da campanha. Por 
exemplo, o sector B1 vai ter sempre "Lake 2 hills, 3 crops, 4 ruins with roads” e a Missão vai ser sempre 
“Breakthrough". Há três tipos de missões (Fair Fights, Defensivas e Móveis), o “Breakthrough" é um exemplo de 
missão 



 

 

móvel.

 

 
 
Estamos a usar as missões standard de Segunda Guerra, mas com as medidas adaptadas para Great War, que é 
jogado numa mesa 1,20m x 1,20m. Podem espreitar as missões adaptadas aqui: 
http://www.flamesofwar.com/Portals/0/Documents/Missions/Missions-For-Great-War.pdf  
No entanto também há naturalmente missões específicas de Great War, nomeadamente aquelas que envolvem o 
mítico combate nas trincheiras. 
 
Para começar, lançámos um dado. O jogador que rolou mais alto ficou definido como o primeiro a atacar, sendo que 
no jogo seguinte iria haver inversão de papéis. E assim fica até ao fim da campanha, ataca um jogador de cada 
vez.Um jogador só pode atacar um território adjacente a um dos seus. Por exemplo, na primeira ronda, o jogador 
Britânico declara que vai atacar do sector “B6” para “G12”. No final, se o atacante vencer, fica com o território que 
atacou. No entanto, se perder o jogo, perde o território de onde lançou o ataque (neste caso, como exemplo, “B6”). 
Estamos a jogar a  1500 pontos, sendo definido no início da campanha o tipo de exército de cada jogador. O Carlos 
optou por infantaria veterana Brit, eu escolhi Germanos igualmente veteranos. Quanto melhores os índices de 
motivação e veterania, mais pontos custam as tropas, é preciso saber equilibrar o orçamento. 
 
O atacante tem uma grande vantagem, pois sabe que território vai atacar (tipo de terreno) e a missão associada a 
esse território, construindo uma lista à medida para esse efeito. O defensor sabe apenas que vai defender num dos 



 

 

seus territórios de fronteira, mas não sabe onde nem o tipo de missão. Mas vai tentar adivinhar e desenhar uma lista 
que aguente a pancada ☺  
 
Como condições de vitória na campanha temos: 
- conquistar todos os três “OBJECTIVOS” do adversário, mantendo no entanto pelo menos dois dos seus 
- se um jogador ficar reduzido a quatro sectores, perder automaticamente 
 
Uma imagem dos AAR escritos pelo Carlos, sempre cheios de esquemas e anotações tácticas, o verdadeiro Rui 
Santos do Flames of War. Dá para ver um Mark IV fumegante no centro da mesa, que caiu pelo fogo combinado de 
duas peças anti-tanque e um A7V. Uma visão muito bonita, para mim que jogo com os Alemães: 

 
Podem acompanhar os battle reports, bocas, fotos e o desenrolar da campanha no site Settitv.com: 
http://settitv.com/setti2016/index.php?topic=477.0 
E agora, quem quer jogar Great War??!!  ☺  ☺ ☺ 
 

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

Going to the Market 

1ª parte  

Por Filipe Martins 

O pessoal da AJSP que joga 1/72 gosta de variar 
de vez em quando, tanto jogando coisas modernas 
como algumas mais antigas e, por vezes, até 
noutras escalas, mas o prato forte continua a ser 
sempre 2ª GM. Um dos projectos que estava “na 
prateleira” era jogar um conjunto de cenários 
envolvendo paraquedistas britânicos em Arnhem, 
nessa fatídica operação conhecida por Market-
Garden que, nas palavras do seu mentor e 
responsável, Bernard Montgomery, foi 90% bem-
sucedida. O problema foram mesmo os 10% 
restantes… 
A nossa campanha centra-se nos sucessos e 
insucessos do 5º Pelotão, Companhia B da 3ª 
Brigada de Paraquedistas. Em quatro cenários eles 



 

 

terão de sair da LZ, furar as primeiras linhas adversárias, enfrentar os alemães e… aguentar! 
 

O primeiro cenário foi simples: a missão consistia em saber se havia, ou não, inimigos na mesa, identificar o máximo 
de unidades e sair incólume (ou o mais incólume possível) pelo bordo oposto. A questão ficaria em saber por onde é 
que começava o avanço inicial, e isso foi determinado pelo reconhecimento, usando marcadores que, jogados à vez 
por cada jogador, determinaram duas zonas de colocação bastante díspares.  
 
 

 
E como é que isto funciona? Em primeiro lugar, 
cada jogador tem um certo número de marcadores 
(redondos) que coloca na sua zona de entrada. 
Determina-se quem joga primeiro (iniciativa pré-
definida ou o tradicional dado) e quem tem iniciativa 
avança o primeiro marcador até 12 polegadas. Os 
jogadores revezam-se. Os marcadores do mesmo 
jogador não podem estar afastados entre si mais de 
12 polegadas. Quando dois marcadores contrários 
chegam a uma distância inferior, entre si, a 12 
polegadas, os mesmos ficam bloqueados, o mesmo 
acontecendo a todos os outros que entrarem dentro 
de um raio de 12 polegadas dos seus contrários. 
Quando termina o movimento de todos os 
marcadores, os mesmos são recuados 6 polegadas 
e as tropas podem entrar no semicírculo de 6 
polegadas que ficará atrás desses marcadores. 
O jogador alemão colocou as suas unidades ao 
longo do bordo maior da mesa, com um “trinco” 
constituído por metralhadoras numa casa situada no bordo superior da mesa, ao passo que os britânicos, limitados 
por uma estrada, optaram por se concentrar no bordo inferior. Na prática, com estes condicionalismos, poderia até 
nem haver jogo, mas os britânicos decidiram, ainda assim, que teria de haver alguns tiros (só alguns!) e… e assim 
foi. Como os paraquedistas estavam concentrados nalguns bosques e deles teriam de sair para poderem sair pela 
estrada (completando assim o cenário), identificadas algumas unidades alemãs, iniciou-se um tiroteio, na verdade 
não muito nutrido (não erra esse o objectivo). Sucessivamente foram sendo reveladas várias unidades alemãs, 
enquanto as secções de paraquedistas conseguiram “exfiltrar-se“. Não sem algumas baixas, infelizmente, pois o 
único morto no jogo foi mesmo um dedicated marksman que levou uma bala mesmo em cheio na testa! 
Com a fuga dos paraquedistas e uma morte a lamentar, os alemães ficaram a olhar uns para os outros e decidiram 
que teriam de reunir mais forças para travar o inimigo. Mas isso ficaria para um próximo cenário… a uns 500 metros 
dali! 

 
 

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



 

 

CrossFire: Redux, razões de um projecto , 
 

por José «Faustnik» Ventura 
 

CrossFire? Porquê CrossFire? Bem para ser coerente é mais um 
retorno que uma nova experiência. 

 
Nos idos de 1998, após receber as regras – tinham sido publicada no 
ano anterior – tentei implementar estas regras na AJSP, de modo a 
cativar jogadores que consideravam a nossas regras de então (Grupo 
de Combate) demasiado tecnicistas e complexas, para alguém que 
apenas queria jogar uns tantos jogos de 2ª Guerra Mundial. 

 
Teve algum sucesso, tendo jogado à vontade cerca de 2 dúzias de 
jogos, mas depressa o grupo se desfez, quando nós regressámos ao 
Grupo de Combate e mais ninguém quis responsabilizar-se por este 
projeto. 

 
Posteriormente por duas vezes iniciou-se o processo de novo, mas 
pelas razões aduzidas anteriormente, não teve seguimento, apesar de 
se terem jogado cerca de meia dúzia de jogos, alguns a 1:72, outros a 
1:300. 

 
Recentemente, após estarmos cerca de 3 anos a fazer testes para o 
Force on Force versão 3 e desde 2008, quase só se jogar 
AmbushAlley ou Force on Force, estava farto de ter um sistema, que 
parecia só comportar o nível de pelotão e, eu queria mais, pelo menos 

uma companhia, mas sem alterar baseamentos equipamentos etc. e…. 
 

Várias premissas estavam incluídas neste projeto: não alterar baseamento, usar organizações 1:1, sistema de 
ação/reação e fundamentalmente um sistema mais escorreito e rápido, de fácil apreensão por jogadores debutantes, 
sem necessidade de um curso de oficiais…. 

 
Algumas destas partes pareciam estar presentes no CrossFire, mas o sistema era para unidades em bases de 

uma secção (cerca de 3 figuras a representar 8-12) e assim não dava, mas Nickolas Lloyd veio em nosso socorro 
http://www.lloydianaspects.co.uk/wargames/crossfire/cfireh.html. Já tinha contactado anteriormente com este 
kamarada, trocando ideias de jogo e de modelos, e ele apresentava uma ideia interessante: CrossFire 1:1 usando 
equipas em vez de Secções – exatamente o que eu queria. Quanto às bases, WarPanda e Allan (da GameCraft) já 
tinham dado ideias, mantendo figuras baseadas independentemente, para jogos deste tipo (o último em Advanced 
Squad Leader), depois foi apenas uma questão de processar este conjunto de conceções, para desenvolver o que 
designei por CrossFire: Redux 

 
Assim, foi fácil adotar um sistema de unidades, usando princípios básicos, do nosso bem conhecido «team» em 
Force on Force, com uma distância de coesão de uma polegada máximo (2,54cm) e de que em vez de ser o centro 
da base para efeitos de LoS e LoF, passou a ser pelo menos metade ou mais da equipa que tinha que ter linha de 
visão (LoS) para metade ou mais da unidade, fácil e algo a que já estávamos habituados. 
 
Orgânicas? Fácil encontram-se um pouco por toda WWW. Assim basicamente a unidade básica é constituída por um 
chefe de esquadra - Squad Leader…..;-) – mais duas equipas de 3 a 4 elementos, uma com a metralhadora ligeira e 
outra com os atiradores. 3 destas mais um comando de Pelotão (PC) fazia um Pelotão, 3 pelotões mais Comando de 
Companhia (CC) fazia uma companhia – aqui mais uma pequena alteração já que o CC passava a ser uma figura e 
não uma unidade. 
 
Não há bases, no worries, adotou-se uma Zona de Controle (ZoC) de 4 polegadas (10cm) para estabelecer todas as 
questões que no CrossFire originais implicavam uma base. 

 
Mas D6? Não! D8. Um dos aspetos que me afastou do CrossFire foi a ligação intrínseca ao cubo, que eu detesto, por 
isso logo tratei de fazer tabelas de equivalência em D8, D10, D12 e mesmo D20… no final fiquei-me pelo D8 e uma 
das coisas que adotei do Force on Force, foi a ideia de um «número mágico» o valor que tinha que sair nos dados 
(com ou sem modificadores [DRM]) para se ter um sucesso e esse valor com o D8 foi o 6 (mais o 7 e 8). 

 



 

 

E tudo se revelou, passei a ter mais hipóteses de incluir outros fatores que Arty Conliffe, não podia ter utilizado 
devido ao famigerado e limitado D6.Assim acrescentar +1DRM (modificar ao dado) ou -2DRM era mais fácil e 
exequível no sistema. O resto…. basicamente o sistema puro de CrossFire, mais uns pozinhos do grupo Yahoo 
(bastante ativo, apesar da idade) para complementar aquilo que o Arty não tinha conseguido ou não tinha querido 
fazer, como fatores para Demolição, lança-chamas etc…. 

 
Mas, como não podia deixar de ser, tinha que fazer das minhas, desta forma pensei logo em diferenciar das 3 
unidades básicas do CrossFire (Rifle, SMG e MG) criando as LMG (4D e 180º de sector de tiro); SLR (como a 
Garand e SVT) com o re-rolar de qualquer 1’s (só uma vez); BAR team (re-rolar 1 dado mais os 1’s); StG44 
(carabinas de Assalto) SLR em distâncias normais e SMG a curta distância (que passou para umas magníficas 8 
polegadas - 20cm) e por fim, as MMG para as quais adotei o sistema do Lloyd, conferindo-lhes o poder que as LMG 
lhes tinha retirado (no primeiro lançamento, se pelo menos 1 PIN (uma passagem) dá o direito a re-rolar todos os 
dados e aplica-los - mortífero) 

 
E fundamentalmente parece ser tudo, poucas alterações, mas profundas e que tornam o jogo mais moderno, 
eficiente e resiliente, quase 20 anos depois de publicado.Naturalmente que fiz mais umas pequenas alteraçõezinhas, 
nomeadamente introduzindo-lhe um sistema de Moral, com um limite de Shock (ou capacidade de aguentar as 
adversidades) da Companhia e como os sistema de carros de combate era mesmo a zona mais fraca – feita muito à 
pressa e colada com «cuspo» nas regras – adaptei o sistema que desenvolvi para Force on Force e em parte já 
publicado na versão da Osprey (até parece feito para CrossFire) e apliquei-o aqui… e funciona. 

 
Agora só falta a malta aparecer para experimentar…. 

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

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 Pedro Especial.  
Neste número colaboraram:  Joao Especial, Filipe Martins, Jose  Ventura, Andre Silva 
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/  
 



 

 

 


