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Editorial – Em substituição do João Especial, que está a convalescer de uma operação à retina (sim, podem 

telefonar-lhe, mandar-lhe mensagens e genericamente mimá-lo), coube-me a mim enviar-vos esta edição do 

Besteiro. 

Desta vez temos um número bastante ecléctico com um artigo interessante sobre jogos “what if” na Guerra (dita) Fria, 

e dois artigos sobre actividades com pontos em comum com os jogos de guerra históricos, como a Recriação 

Histórica e a Esgrima Medieval, pois nem só de dados e miniaturas vive o homem. 

A AJSP tem vindo a associar-se a eventos de modelismo (outra actividade aparentada) como o Modelscala no 

Montijo, onde levámos SAGA e Force on Force (WW II) – ver reportagem fotográfica no Facebook. 

Nos dias 5 e 6 de Novembro vamos estar no Modelstep, em Loures (entrada livre), onde vamos organizar no primeiro 

dia um jogo de napoleónicos tipo “assalto ao forte”, com um modelo de forte espectacular e no segundo dia jogos de 

Great War (FoW) e Force on Force (WW II). A temática do evento é uma homenagem à FAP e ao universo de Star 

Wars. Tudo boas razões para uma visita, dois dedos de conversa, tirar umas fotos e eventualmente rolar uns dados. 

Apareçam! 

 

Fernando Sousa 

(Editor suplente) 

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

Agenda de Outubro e Novembro 
 
- 23 de Outubro -  Mini-campanha de X-Wing - AJSP  
- 4 e 5 Novembro – MODELSTEP, Loures – NaW, WW I, WW II - Loures 
- 26 Novembro - Big Game FOG - AJSP 
 
E ainda cenários de “Force on Force” (e não só) quase todos os fins de semana, anunciados semanalmente no nosso Facebook. 

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

Na reunião de Direção falou-se de… 
 
 Análise das actividades do último mês, como a participação no Modelscala e o torneio de L’Art de la Guerre 

“Torneio do Rio Salado”. 

 Preparação das actividades próximas. 

 Contactos com entidades externas com vista a dinamizar futuros eventos no exterior. 

 Começámos a trabalhar no Plano de Actividades de 2017 (que vai incluir uns eventos excitantes!) 

 



 

 

 
 
  

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

 

 

 

Por Nuno Castilho 

Eu vivi apenas a parte final da Guerra Fria, mas uma que potencialmente poderia ter aquecido, e por mais que uma 

vez. Durante os anos 80 e 90 foram ainda alguns os livros escritos sobre o assunto (eu lembro-me em particular de 

“A Terceira Guerra Mundial”, de John Hackett, e de “Team Yankee” (que foi agora reavivado com o jogo do mesmo 

nome, da Battlefront) e ainda mais os cenários de micro-armour  (1/300 – 6mm) e os wargames de tabuleiro que 

procuravam retratar o assunto. Algures nos anos 90, a moda começou a passar um pouco, até que há alguns anos 

atrás três jogos voltaram a trazer a Guerra Fria para as mesas e para os estrategas digitais: Cold War Commander, 

World at War e Wargame:European Escalation. Mais recentemente, a Battlefront começou a tentar trazer o “período” 

para o mainstream do wargaming com o já referido Team Yankee. 

Com efeito, alguns anos antes da presente febre de Team Yankee, com o seu magnífico apoio por parte da 

Battlefront, surgiu um outro jogo, Cold War Commander. Este permite desenvolver situações what-if para qualquer 

deflagração convencional e simétrica (mais ou menos) do conflito Este-Oeste desde a Segunda Guerra Mundial até 

ao fim da Guerra Fria (e, inclusivamente, até metade da década passada), com uma escala de jogo variável (uma 

base de infantaria e um veículo podem representar uma secção ou um pelotão). O sistema de comando, controlo e  

combate é baseado em Warmaster (à semelhança, aliás, do Blitzkrieg Commander ou do Future War Commander, os 

seus jogos irmãos). Curiosamente, apesar da aparente dissonância de usar um sistema desenvolvido para Ancients e 

Fantasy, a coisa funciona bastante bem num ambiente de armas combinadas e guerra de movimento. 



 

 

 

(URL: http://www.hamburger-tactica.de/alt/tactica/img/fotos_2011/grom/grom.html) 

 

Este jogo, na sua vertente de 1 base/veículo = 1 pelotão, permite confortavelmente colocar um Regimento de 

Tanques ou de Atiradores Soviético a atacar (ou a defender um contra-ataque) uma força NATO de dimensão 

superior a companhia também. 

Em boardgame, o revivalismo da guerra fria surgiu em 2007 pelas mãos da Lock'n'Load games, com o World at War: 

Eisenbach Gap, e que permanece um dos meus “hex and counter” games favoritos. O jogo rapidamente obteve 

sucesso suficiente para o expandir a ponto de se tornar um sistema (World at War) e mesmo de ser transportado 

para um jogo táctico de Segunda Guerra (Nations at War). Neste sistema, à semelhança do que acontece com o 

Team Yankee, a III Guerra começa em 1985, e o game designer construiu todo um background, tendo ido beber a 

Team Yankee e a muitos outros autores que escreveram sobre o assunto. Aqui, no entanto, a sua "veia artística" 

levou-o em dada altura a introduzir elementos de oculto e sobrenatural que eram desnecessários e foram, aliás, 

rejeitados pela comunidade de jogadores, 

pouco antes da Lock'n'Load ter mudado de 

mãos. 

O “World at War” tem uma série de jogos 

base e expansões que lhe dão a 

possibilidade de situar cenários nos teatros 

habituais da Europa (na Alemanha e ao 

longo da cortina de ferro, nos Países 

Nórdicos e até na própria França), mas 

também nos montes Golam, na América do 

Sul e até nos Estados Unidos (com a caixa 

“America Conquered”). Actualmente o 

sistema está a atravessar um período de 

revisão para uma segunda edição, intitulada 

“World at War 85”, com pelo menos um 

http://www.hamburger-tactica.de/alt/tactica/img/fotos_2011/grom/grom.html


 

 

suplemento que levará a guerra a Angola, Moçambique e África do Sul. 

O sistema é também voltado para uma escala em que cada peça representa um pelotão, com activações variáveis e 

“buckets of dice” no combate (que eu pessoalmente prefiro dada a possibilidade de melhor tender para resultados 

medios estatísticos). 

Finalmente, em computador, a série de jogos Wargame (European Escalation, Airland Battle e Red Dragon) é 

considerada das mais realistas, sendo na realidade, um RTS com a possibilidade de multiplayer, head to head ou 

solo play (contra o computador) e apresenta muitas das variáveis que gostamos num wargame: premeia tácticas 

"reais" e a utilização de reconhecimento (o fog of war é bastante desenvolvido), objectivos pré-programados e 

variáveis com a situação táctica, modo de campanha com as unidades a progredir com a sua experiência de 

combate, etc. Acresce que o ambiente gráfico do jogo é do melhor que um wargame de computador oferece. Tem o 

senão de ser um RTS, que muitos wargamers não gostam pelo sentimento de estarem a travar uma guerra de 

destreza e não cerebral que por vezes isso induz, mas o jogo tem um AI suficientemente razoável para poder travar 

alguns combates sem necessidade de micro-gestão por parte do jogador e abarca imensas possibilidades desde a 

Europa até à Coreia e Taiwan. 

Actualmente, os jogos de Cold War 

Gone Hot têm um reforço de peso: 

O “Team Yankee”, da Battlefront, 

tem um pouco menos de um ano e 

está a arrancar em força. Neste 

momento temos Russos, 

Americanos  Alemães Ocidentais e 

Ingleses.  

A altura certa para começarmos a 

contar espingardas, canhões, 

tanques, aviões e panelas 

chegou!!! A escala da Battlefront 

são os 15mm, mas os 6mm e os 

10mm andam aí também. 

 

Alguns sites de interesse para o “período”, relacionados com miniaturas: 

http://www.team-yankee.com/ 

http://coldwarcommanders.blogspot.com 

http://www.facebook.com/groups/teamyankee6mm/ 

http://coldwargamer.blogspot.com 

Enfim, nunca foi tão fácil iniciar uma III Guerra como agora. Junta-te a nós e começa a espalhar a ditadura do 

proletariado ou a defender os povos livres da agressão vermelha ;-) 

http://www.team-yankee.com/
http://coldwarcommanders.blogspot.com/
http://www.facebook.com/groups/teamyankee6mm/
http://coldwargamer.blogspot.com/


 

 

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

Recriações Historicas Napoleonicas 2016 

Por Pedro Nunes 

 

Este Verão tive a felicidade de poder assistir a dois eventos de Recriação Histórica Napoleónica comemorando 

respectivamente eventos da primeira invasão Francesa de 1808 (Junot) e da 3ª de 1811 (Massena).  

 

VIMEIRO

 

No final de Julho tiveram lugar na simpática vila do Vimeiro as comemorações da Batalha do mesmo nome, que aí 

teve lugar em 21 de Agosto de 1808 e que – na sequência do anterior combate de Roliça – ditou o fim da ocupação 

de Portugal pelos Franceses. 

Além das conferências, exposições e cerimónias alusivas, teve lugar no dia 2_ a tão esperada recriação histórica, a 

cargo dos grupos do Vimeiro e de Almeida (cerca de 200 recriadores). Esta decorreu no cenário do ataque principal 

(o secundário teve lugar junto à aldeia da Ventosa), mesmo junto ao excelente Centro de Interpretação e à falta de 

muitos Franceses, estes foram reforçados por um bom número de Portugueses (que convenientemente também 

vestem de azul). 

 



 

 

 

Tudo decorreu na perfeição; os camponeses que ceifavam pacificamente os seus campos foram escorraçados pelo 

invasor e estes avançaram colina acima para ocupar o Vimeiro. Eis senão quando se ouve o ribombar dos canhões 

Lusitanos e os regimentos de infantaria de linha e ligeiros Portugueses e os seus aliados Ingleses intervêm com 

valentia, parando o ataque Francês e escorraçando-os monte abaixo depois de animado corpo-a-corpo. Foi aí que os 

populares regressaram à peleja sob as ordens do seu cura e acossaram a retaguarda dos invasores até que estes 

desapareceram de vista. 

 

Seguiu-se a confraternização geral pelas várias bancas e tascas da feira oitocentista que a organização 

proporcionou. 

A vila está de parabéns pelo entusiasmo e dedicação com que todos os anos organiza este excelente evento. 

Adicionalmente interessante é o facto de os responsáveis camarários terem acolhido com agrado a nossa proposta 

de no próximo ano, a AJSP levar a cabo demonstrações de jogo Napoleónico dentro do espaço do excelente e 

moderníssimo CI e plenamente integrados no calendário das comemorações de 2017. Em breve deveremos ter 

notícias concretas a esse respeito. (Nota do Ed: Já está em marcha! ) 



 

 

ALMEIDA

 

Já em Almeida no dia 28 de Agosto, tudo foi de uma muito maior dimensão e o evento principal teve lugar de noite, 

pretendendo servir principalmente como demonstração para os milhares de visitantes e expectadores uma vez que 

os terríveis acontecimentos à volta da explosão do paiol que forçou a rendição da praça em 1811, tiveram lugar de 

dia; 

Para começar, a quantidade e variedade de recriadores (uns 600 Portugueses, Franceses, Ingleses, Escoceses – 

que por acaso falavam Castelhano - e Espanhóis, desta vez acompanhados de alguma cavalaria) deu ao espetáculo 

uma grandiosidade difícil de igualar; as “bem-nutridas” unidades marcharam, manobraram, dispararam e combateram 

corpo-a-corpo durante cerca de 2 horas enquanto todas as manobras e posturas eram explicadas ao público pelo 

sistema de altifalantes, e no final de tudo a “explosão” do paiol foi seguida de um espectáculo “piro-musical” do 

melhor que já vi. 

 

No final de tudo, as tropas participantes marcharam pela vila 

fora até aos seus acantonamentos (muito bem montados 

numa zona junto à muralha) antes de “destroçarem” e 



 

 

seguirem para a confraternização generalizada já que por toda a vila se comia e bebia com afinco.  

 

No dia seguinte foram ainda recriados os acontecimentos do combate da Ponte do Côa (menos algumas poucas 

“baixas” da noite anterior) 

Recomenda-se vivamente a visita ao Museu Militar instalado num dos baluartes da fortaleza; não só tem excelentes 

condições técnicas, como também o acervo exposto é de grande qualidade e o staff muito simpático e prestável. 

Senão fosse tão longe era de se fazer uma proposta semelhante à do Vimeiro.... 



 

 

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

 

Algumas palavras sobre o que eu aprendi na Esgrima Histórica 

 

Por Filipe Martins 

O nosso Editor-Chefe João Especial, homem do sete ofícios e com vasta experiência em tudo o que nos possa vir à 

cabeça, insiste comigo há algum tempo para contar as minhas experiências no campo da esgrima histórica, como 

forma, talvez, de apreendermos como seriam os combates na Idade Média e Moderna e de que forma poderíamos 

transpor essa experiência para o campo do wargaming. 

Confesso que nunca me ocorreu verdadeiramente escrever sobre este tema por várias razões: 

1 – Nunca me deu na telha; 

2 – O treno que me é dado visa o combate para duelos, e não para batalhas (e são completamente diferentes!); 

3 – Quem poderia escrever sobre batalhas seria aquele pessoal que participa em recriações históricas e mock 

battles, e mesmo assim com umas pitadas de sal pois mesmo numa “Battle of Nations”, onde vale tudo, os 

participantes sabem que não os irão matar… ou melhor, eles sabem que poderão partir uns ossos e isso, mas que 

não os irão matar… bom, ok, não é suposto morrer-se, ainda que isso possa acontecer, sobretudo se tivermos russos 

e polacos à molhada. 

Mas é claro, não obstante não ter experiência prática de batalhas, tenho ouvidos para escutar o que os outros, que a 

têm, me contam, e posso sempre escrever sobre duelos com espada (que já é coisa que conheço em primeira mão), 

como as supostas noções de certo/errado, honra, jogo limpo, etc., eram largamente ignoradas, e quanto tempo 

demora a treinar um esgrimista minimamente competente. 

Em primeiro lugar, temos de ter em conta dois factores cruciais em 

qualquer combate que são o tempo e a distância. Num duelo, 

sobretudo se num duelo “limpo”, os oponentes estão em igualdade, 

ambos têm um bom controlo do espaço, que será amplo e não 

estreito, e há tempo para se “medir” o adversário (medir quer no 

sentido de ver o “quanto ele vale” como no sentido da distância 

propriamente dita). Mas na batalha, nada disso ocorre: os soldados 

estão juntos quase ombro a ombro (ou mesmo ombro a ombro) e 

não há tempo para “medições” pois as linhas, ou chocam, ou ficam à 

distância de se amedrontarem mas sem poder fazer grande coisa 

(estou a imaginar duas falanges ou dois quadrados de piqueiros). 

Em segundo lugar, a psicologia também é importante: no duelo, são 

dois homens, um contra o outro; na batalha é a psicologia de 

massas, em que os comportamentos de uns quantos “infectam” os 



 

 

demais. 

Outro factor, o terceiro, é a técnica individual. É verdade que mesmo numa batalha, a técnica de combate (com 

espada) é muito importante quando se chega aos combates 

individuais, mas como disse, não há espaço e, sobretudo, não há 

tempo para se “esgrimir”. O confronto é imediato, brutal e tem de ser 

decidido num par de golpes, não mais, pois se se demora muito 

tempo haverá mais gente do outro lado a atacar e um combate 

contra dois, três ou mais é complicado, mas mesmo muito 

complicado. Já num duelo, a coisa muda radicalmente. O mais hábil, 

o mais atento, o que sabe esperar, o que controla a distância e o 

tempo, o que controla o terreno e os elementos (o sol, o vento, …) 

consegue ganhar vantagem. E basta um movimento em falso, um 

golpe em contratempo, um desvio seguido de um avançar e abaixar 

do corpo, e o adversário é trespassado um palmo de aço. 

Chego por fim a um quarto factor, tão importante nos combates que 

é referido, quer escrita, quer graficamente, por mais do que um 

Mestre de Esgrima. Falo do jogo sujo, dos “golpes baixos”, do uso do 

corpo a corpo (giocco stretto, em italiano) para derrotar e destruir o 

inimigo. As noções cavalheirescas do certo e do errado, da honra, do jogo limpo, etc., muito bonitas nos contos de 

Cavalaria e até mesmo na introdução aos manuais de esgrima (em que tudo o que se ensina é para “defender a 

honra” e para ser praticado por “cavaleiros honestos”), eram na prática largamente ignoradas e valia de quase tudo, 

inclusive arrancar olhos e genitália (Urgh!). Ao contrário do que muitas vezes pensamos, não havia desonra em jogar 

mão do que estivesse à mão para ofender (atacar) o inimigo. Era tão lícito usar uma espada como um pau para 

derrubar o adversário, e não havia partes do corpo que estivessem ao abrigo de qualquer protecção comummente 

acordada. Se nos seus combates de ringen (corpo a corpo), Hans Talhoffer não nos mostra qualquer ataque a 

“partes baixas” ou aos olhos, já não tem tais preocupações quando o combate é com a espada e a vida corre riscos. 

Fiori dei Liberi, cujo sistema de luta é totalmente votado para a arte de ferir e matar, não hesita em mostrar, no seu 

abrazzare (corpo a corpo), técnicas de ataque aos olhos, garganta ou testículos, e quando chega ao giocco stretto, 

todas as partes do corpo são armas, desde os pés (para prender a espada ou para pontapear os joelhos do 

adversário) ao quadrão (guarda) da espada, que serve, e bem, para pressionar com violência o pescoço do 

adversário. Todas estas técnicas eram usadas, quer nos duelos, quer nas batalhas, onde o corpo a corpo, mercê da 

falta de espaço, seria seguramente usado com grande frequência. E atirar terra, areia ou mesmo uma capa à cara ou 

à espada do adversário, não tinha nada de especial, pelo menos segundo Francesco Alfieri. 

Posto isto, resta saber quanto tempo demoraria a treinar um lutador 

minimamente competente. Na minha opinião, não deveríamos usar, 

como padrão, o cavaleiro medieval, e isto porque este seria o 

padrão mais elevado, ou seja, o indivíduo que desde a sua meninice 

estaria a ser criado para ser um homem de armas, proficiente em 

todos os aspectos da arte individual de combate e, caso fosse de 

condição, para liderar. Nem o padrão poderia ser o camponês das 

levas, arregimentados para as mesnadas ou hostes, cujo treino era 

inexistente pois a sua função principal era trabalhar a terra de sol a 

sol. Mas entre estes dois extremos teríamos, por um lado, os 

homens de armas profissionais, muitos deles (a maioria, 

certamente) nascidos fora da nobreza e que, por portas travessas, 

haviam encontrado um ganha-pão a combater, e por outro lado, os 

membros das chamadas milícias, quer comunais, quer corporativas, 

que tinham a incumbência de se treinar no uso das armas para 

protecção da cidade ou do Reino.  



 

 

Pela minha experiência, em cerca de ano e meio de treino não muito intensivo obtemos um esgrimista razoavelmente 

competente como, por exemplo, eu! Se o treino for intensivo (aulas diárias de umas três horas, por exemplo), creio 

que em seis meses teremos alguém perfeitamente capaz de se aguentar dentro de um cercado, ou pelo menos 

capaz de, uma vez confrontado na rua, levar o inimigo a pensar duas vezes se valerá a pena continuar a lutar. Falo, 

obviamente, na parte técnica pois, como referi anteriormente, o combate não incide apenas em saber os movimentos 

mas em “saber lutar”, dominando os factores tempo-espaço-psicologia, etc., que levam mais tempo a apurar, e como 

também disse, basta um deslize, um grito, um brilho, para tudo se perder. Como se diz nas artes marciais, o treino só 

pára quando morremos e um cinto negro é apenas um cinto branco que não desistiu, por isso, a verdadeira 

proficiência só se atinge com uma vida inteira de treino. 

Findo assim estas minhas observações sobre este tema. Muito mais haveria a escrever, e bem sei que pouco do que 

disse tem a ver com batalhas e wargaming, mas espero, ainda assim, que estas linhas se tenham revestido de algum 

interesse. 

Para verem uma pequena apresentação de Fiori dei Liberi podem vir ir aqui:  

https://www.youtube.com/watch?v=HTNOvPESEL4 

 

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

 

 

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. 
Editores: Joao Pedro Especial e Fernando Sousa 
Neste número colaboraram: Joao Especial, Filipe Martins, Nuno Castilho, Pedro Nunes 
Ilustração: Filipe 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/  
 

https://www.youtube.com/watch?v=HTNOvPESEL4
https://www.facebook.com/AJSPortugal/
http://www.ajsportugal.org/


 

 

Homem com montante, Sec XVII 
Por Filipe Martins 

 

 


