O Besteiro
Boletim da Associação de Jogos de Simulação de Portugal

Outubro de 2017
Agenda de Outubro e Novembro
21 de Outubro – FOW V4, Kult, EW 1650 pontos 3 jogos
22 de Outubro – Campanha X-WING, Joao Jorge, EE Alfragide, mini-campanha de 3 jogos
4 de Novembro – SAGA, TORNEIO ASGARD, AJSP, MODELSPEP, Loures, 6+1 pontos, 3 jogos

R. Adão Manuel Ramos Barata, Moscavide, Loures, 38°46'57.8"N 9°06'04.5"W, 38.782733, -9.101257
5 de Novembro – Demonstrações e Workshops, MODELSPEP, Loures

R. Adão Manuel Ramos Barata, Moscavide, Loures, 38°46'57.8"N 9°06'04.5"W, 38.782733, -9.101257
18 de Novembro – FOW V4, Kult, EW 1650 pontos 3 jogos
26 de Novembro – FOW Grande Guerra, AJSP, EE Alfragide, 1500 pontos 3 jogos
E ainda cenários de Segunda Guerra Mundial (e não só…) quase todos os fins de semana, anunciados
semanalmente no nosso Facebook, para alem da Tertúlia das Sextas às sextas-feiras á noite no EE.
------------------------------------------------//--------------------------------------------Na reunião de Direção falou-se de …
•
•
•
•

Realizar um Torneio de SAGA ASGARD na Modelstep dia 4 de Novembro
Confirmamos o modelo do próximo Lusitania para equipas de 4 e 5 jogos
No sábado 14 o EE vai ser limpo, pelo que se agradece que não vão lá jogar
Fizemos o balanço das diversas iniciativas exteriores, a saber Lusitania Challenge, Almeida e Modelscala,
------------------------------------------------//---------------------------------------------

O que vem ai? SAGA V2

Por Joao Especial

Quem foi a Salamanca veio de lá com alguns rumores de que o Studio Tomahawk estaria a preparar uma
nova edição das regras de SAGA, não só juntandos as que estão dispersas por vários livros, como

alterando alguns mecanismos (fala-se do Warlord gerar menos dados de Saga e mais de combate, por
exemplo) Mas no Inicio de Setembro os rumores foram mesmo confirmados e uma nova edição das regras
está ai a rebentar, já no inicio de 2018, com a publicação de uma entevista de Alex Buchel:
http://www.studio-tomahawk.com/saga-new-edition-interview-alex-buchel/
Resumo das modificações
- “One rulebook to bind them all” Novo livro de regras com 64 paginas, só de regras e com capa
mole para ficar mais barato.
- Um livro de capa rígida por Universo com todas as fações e batleboards desse Universo a sair a
cada 6 meses aproximadamente
- Universos já existentes
• Aetius e Artur (o livro que saiu este ano já foi feito a pensar em Saga V2 e serve de
exemplo para os futuros livros de Universos)
• Idade dos Vikings com 12 facções. Sai já com as novas regras
• Idade das Cruzadas. Com mais facções do que as actuais. Sai ainda em 2018
-Novos universos prováveis: Guerras Punicas, Guerra de Troia, Japão, Cruzadas de Leste universos
mitológicos e fantásticos.
- Os dados de Saga e todas as figuras continuam a ser usados e são completamente compatíveis
- Todas as fações continuam a ser usadas, mesmo as “oficiosas” como Skraellings e Stepe People,
mas as mais antigas vão ter novos batleboards
- A ideia é também poder-se jogar com facões de diferentes universos (Vikings contra Japoneses,
por ex) como agora, no entanto pode sempre algumas incompatibilidades, dado não terem sido
tão testadas como as fações dentro de um universo.
------------------------------------------------//---------------------------------------------

“Diz que é uma espécie de batalha de Echelingen” – Napoleon at War
3ªparte
Por Pedro Nunes

Na sequência da recente publicação de um alegado relato do combate "tipo Elchingen", infelizmente
recheado de aleivosias, distorções e omissões propositadas, cumpre ao comando da força Anglo-Lusa
repôr a verdade dos factos e desmentir a propaganda dos pérfidos ateus, revolucionários e inimigos da
ordem natural das coisas;
Com efeito, a Divisão que tive a honra de comandar, e que era constituída por uma Brigada de infantaria
Britânica e uma Portuguesa, com unidades de suporte adequadas, tinha por missão defender não só a
travessia do rio, como muito principalmente o acesso à estrada que levava ao cerne das linhas de
comunicação Aliadas e cuja perda se poderia revelar muito perigosa. Esse objectivo foi conseguido,
apesar de alguns contratempos iniciais;
A infantaria de linha Portuguesa guarnecia as zonas habitacionais, tanto a ribeirinha como a povoação
mais afastada do rio, enquanto o 6º de Caçadores ocupava um extenso bosque junto ao rio mas afastado
da ponte, e uma bateria de artilharia apoiava a brigada entre as duas zonas. Infelizmente e durante a
tempestuosa noite a guarda colocada na ponte foi surpreendida por uma numerosa unidade inimiga e
quando amanheceu, já estavam dois batalhões inimigos do nosso lado do rio. De imediato um deles
atacou os nossos artilheiros que estavam a tomar a refeição da manhã e estes mal tiveram tempo de
disparar meia dúzia de tiros quando levaram com um batalhão inteiro em cima e foram desbaratados.

Entretanto o segundo batalhão inimigo tentou entrar no bosque guarnecido pelo 6º de Caçadores mas foi
repelido com pesadas baixas. Novas unidades tentaram novamente desalojar os bravos do 6º, mas
igualmente sem resultados e com grandes perdas. No flanco esquerdo, a artilharia inimiga incendiou de
tal maneira as habitações guarnecidas pela nossa infantaria, que esta não se pôde opôr eficazmente aos
ataques do inimigo. No outro flanco o inimigo nem sequer tentou assaltar a povoação
------------------------------------------------//---------------------------------------------

Tertúlia das Sextas-feiras.
Por José «Faustnik» Ventura

As Tertulias das Sextas no EE da
AJSP,.são um espaço para se
experimentar regras, sistemas e por
aí adiante. 6ª Feira à noite é a altura,
entre as 21h e as 23:30h lá estamos
nós a fazer qualquer coisa: Death
Man Hand? Bora, Blood & Plunder?
Buga Nova nave do X-wing? Fixe...
Desta vez a atividade umas semanas
atrás, Death Man Hand, para ver se
ficamos com o sistema todo na
memória, com um cenário oficial...
Apreciem e da próxima apareçam

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

ALMEIDA - A ponte do Côa com NAPOLEON
at WAR
2ª Parte
Por Joao Diogo
Assim no sábado 26 de Agosto, saímos de
Lisboa em direcção a Almeida, onde chegamos
cerca da hora do almoço.
Encontramos o Eduardo, o qual já tinha iniciado
os contactos, tínhamos no Museu o material
necessário para implementar o nosso cenário.
No entanto para que fosse conseguido um bom
jogo, fizemos desde o final de Julho até irmos
para Almeida alguns testes.
Começamos por decidir como iriamos construir
o cenário, assim o grupo
(Eduardo Santos, João Jorge Diogo, Orlando
Almeida, e eu), depois de alguma conversa
concordou-se que o terreno colocado à nossa
disposição pelo Orlando seria o escolhido.
Algumas árvores, puramente cénicas, e a necessidade de construir muros, a ponte e um rio que se
aproximasse o melhor possível da realidade. A construção dos muros e da ponte foi efectuada,
sendo a ponte construida em cartão de 2mm, e o rio em silicone sendo posteriormente acabado
com pedras e alguma ‘verdura’.
Quanto aos muros foram experimentadas duas técnicas
uma com base rigida e e a outra com base de novo em
silicone, como resultado ambos os processos se
mostraram suficientemente convincentes.
Entretanto efectuamos alguns jogos como disse, de onde
concluímos Que a cavalaria Francesa não deveria ser
colocada na mesa sendo o início do cenário considerado a
partir final do ataque dos hussardos Franceses ao 95º e a
ordem de retirada quase que imediata de todas as forças
da Divisão Ligeira. Isto porque na realidade o terreno
(enclosed fields) e as peças de artilharia em Almeida
tornariam a utilização da cavalaria ineficiente (com a
possibiidade de haver a vontade de atacar de qualquer
forma, mesmo perdendo forças).
Percebemos também que para que o cenário se viesse a transformar num jogo interessante
teriamosmos que permitir que as forças Luso-Inglesas, se quisessem retirar em frente do inimigo
devido a uma eventual carga, o teste de disciplina fosse um teste Favorável.
Em todos os jogos que fizemos, tentámos encontrar o balanceamento da retirada do trem de
artilharia e da cavalaria, sabendo que na noite anterior tinha chovido bastante, tentámos através da
velocidade de movimento atribuida simular essa situação.
E assim, encontramos-nos de novo em Almeida onde depois de almoço inicámos o nosso jogo,
Rui Antunes com a Divisão Ligeira, o Eduardo Santos e eu com os Franceses ao ataque.

Este o cenário no seu inicio.

Em primeiro plano a Brigada SIMON's, mais abaixo e perto do final da mesa do lado esquerdo a
Brigada FEREY, do lado direito logo a seguir ao moinho temos como também pode ser visto na
imagem seguinte, o 1 batalhão do 43º, mais à esquerda o 95º, depois o 3º de Caçadores, o 1º de
Caçadores e finalmente o 1º batalhão do 52º.
Ao fundo a ponte a qual iremos ver em foto mais perto.
Quanto ao terreno a zona verde claro e à esquerda é terreno fácil (sem penalizações nas regras
que iremos usar), passando a terreno com muros (enclosed fields) na parte do lado direito, seguindo
para Oeste (sim porque o Norte ficará sensivelmente no vértice junto ao moinho), encontraremos
terreno rochoso até ao rio Côa o qual é intransponível excepto através da ponte.
Neste diagrama temos uma vista da forma como o terreno
foi ajustado para nos dar as diferentes curvas de nível (duas
no nosso caso)
A ponte na estrada para
Pinhel, local onde se
deram
os
mais
sangrentos combates.
No nosso jogoembora
algumas Unidades tenham
conseguido atravessar a
ponte, Optamos por
terminar verificando as
forças que restavam para
ambos lados. A
quantidade de baixas de
ambos os lados foi
decisiva.
A Brigada SIMON´s em movimento em direcção às
forças Luso-Inglesas, na parte mais longe o 1º/52º e
ambos os batalhões de Caçadores esperam o ataque
das forças Francesas, fizeram no turno adversário
tiro, eliminando algumas unidades principalmente
escaramuçadores.

A Oeste e junto ao rio (o qual se vê um pouco
junto ao bordo esquerdo da foto) a Brigada FEREY
avança para contacto com o IN.
Na primeira carga dos Franceses, a Brigada
FEREY's tenta empurrar o 1º/52º e o 1º
Caçadores, usando as poderosas carga em
coluna.

Constituída por 6 batalhões (1º/32º Ligeiros, 1º- 2º
e 3º/66º, 1º e 2º/82º), no primeiro confronto os três
batalhões do 66º (movimentam-se para a distância
de tiro <15cm>) não conseguindo infligir baixas no
IN, enquanto que na resposta o 1º/52º e o 1º de
Caçadores eliminam dado o seu poder de fogo
(ligeiro em terreno 'brooken' contra linha) os
escaramuçadores do 1º/66º e os escaramuçadores
e mais 1 companhia (base)
do 2º/66º,
No seu movimento as forças Luso-Inglesas retiram
de forma controlada para poderem receber de
novo as forças Francesas a tiro
Terminado este tiro e rodeados de fumo da pólvora, os Franceses lançam-se numa carga a
qual acaba rechaçada com pesadas baixas.

Estas fotos, documentam a posição junto ao rio, respondendo aos avanços das forças
Francesas, o 1º/52 sofre as primeiras baixas. Verifica-se que o 95º se encontra em retirada bem
assim como o 1º/43º o qual se encontra mais à esquerda (não visível)
Nesta vista (oposta à anterior) observamos os
homens do 1º/52º sob o comando do Ten-Cor R.
Barclay a preparar o tiro fazendo pontaria
esperando por ver 'a menina dos olhos dos
Franceses' (Cold Blooded), e esperando pela
ordem de comando dada pelo corneteiro de
'FOGO !!!!!'
O terreno muito acidentando propicia uma defesa
consistente, embora a diferença de quantidade de
unidades acabe por vir facilmente fazer a
diferença.

A
Norte
a
Brigada
SIMON's
dirige-se
apressadamente para a estrada, com a ordem de
ultrapassados os muros das quintas e alguns
barrancos (enclosed fields) cair em cima das
unidades que observam à sua frente.

Esta a ponte sobre o rio Coa observada de outro
angulo, de notar o leito rochoso, e o rio cuja corrente
devido às chuvas do últimos dias se tornou bastante
intensa o que garantiu a impossibilidade de vir a ser
atravessado quer a jusante quer a montante.

Podemos ler em Napier’s Peninsular War que Ney terá ordenado a busca de um vau o qual não se
conseguiu encontrar, estando estes elementos sempre sob o tiro das tropas ligeiras Luso-Inglesas.Em
retirada para a estrada de acesso à ponte, o 95º (mais perto) e o 1º/43º esperam o movimento das
unidades Francesas

Mais em baixo já perto da ponte o trem de artilharia e a cavalaria continuam o seu movimento a metade
da sua velocidade devido ao estado da estrada (esta a solução encontrada para simular a dificuldade
de movimento, não esquecer que tinha chovido torrencialmente na noite anterior).
Com o cerco a apertar os Luso-Ingleses vivem momentos de angústia, o trem e a cavalaria encontramse a salvo, o 1º/52 garante a posição na curva da ponte onde os Franceses só poderão atacar com
um batalhão de cada vez, enquanto ao seu lado o 1º de Caçadores lhes dão suporte.

Frente à Brigada SIMON’s e cada vez mais perto
da ponte o 95º e o 1º/43º preparam-se para
receber mais uma carga, à sua frente os 1º e 2º
da Legião de Hanover (estes de infantaria ligeira)
e mais perto o 2º/26º de linha
As cargas virão a ser totalmente victoriosas (os
lançamento para o Cold Blooded não foram bem
sucedidos tendo estas unidades sofrido metade
de baixas (3 bases).

A defesa dos acessos à ponte, ao longe
em frente o 1º/43º a descer a estrada
em direcção ao rio.

Como anteriormente dissemos as cargas foram bemsucedidas, e aqui vemos o caminho para a ponte
quase que completamente livre, à esquerda, no
terreno pedregoso o 2º/Legião de Hanover
É verdade, no entanto a Brigada FERERY’s deixou de ser útil no combate esta a vista geral quase do final
do combate onde as forças restantes da Brigada de FEREY’s, acabaram por retirar depois de terem
sofrido mais baixas (mais um batalhão) o que obrigou a um teste de coesão o qual falhou.
No final deste jogo, observámos que o que aconteceu na realidade (1810) em que a Divisão Ligeira sob o
comando do General Major Robert Craufurd, embora bastante pressionado pelas forças Francesas e
devido a eventualmente um erro seu de interpretação das ordens enviadas por Wellesley, em três cartas.
Conseguiu no entanto face a forças muitíssimo superiores, retirar e manter a sua Divisão Ligeira a qual
Massena pretendia ver destruída, enquanto que conseguiu infligir no inimigo bastantes baixas.
Poderemos pois concluir que o jogo reconstituiu o que aconteceu.
As fotos foram tiradas por Rui Antunes e João Diogo, e para outras informações não presentes
neste artigo e outros artigos sugere-se a visita a https://lz-gaming.blogspot.pt/
De notar que embora tenha sido prevista a possibilidade de efectuar testes favoráveis em caso de
retirada como foi anteriormente mencionado, esta situação nunca chegou a ser utilizada.
Forças presentes no jogo

Divisão Ligeira Brigadier-General Robert Craufurd
CMD
1º/43º
Cold blooded, Volley and Charge,Line Drilled, Light Infantry
1º/52º
Cold blooded, Volley and Charge,Line Drilled, Light Infantry

C
C

D
D

1º/95º
Sharpshooters 1º Caçadores
Sharpshooters

Cold blooded, Volley and Charge, Line Drilled, Light Infantry,
Line Drilled, Fighting Cocks, Britain train, Light Infantry,

B
C

E
D

3º Caçadores
Sharpshooters

Line

C

D

Ferey's Brigade:

CMD

66º Line (3 bns),

Tres Manoeuvrier, Elan, Voltigeurs

C

D

82º Line (2 bns),

Tres Manoeuvrier, Elan, Voltigeurs

C

D

32º Legere (1 bns),

Tres Manoeuvrier, Elan, Voltigeurs

C

D

Simon's Brigade:

CMD

26º Line (3 bns),

Tres Manoeuvrier, Elan, Voltigeurs

C

D

Legion Hanoverienne (2 bns),

Light Infantry

Legion du Midi

Light Infantry

Drilled,

Fighting

Cocks,

Britain

train,

Light

Infantry,

I

R
C

D

Como sabemos pouco tempo depois a fortificação de Almeida cai, e Bussaco é o próximo grande
combate nesta invasão Francesa. Embora e de acordo com relatos de W. Napier (pag295) e C.Oman
nos seja descrita uma situação inicialmente caótica pelo forte avanço das forças Francesas onde lemos
que os hussardos no seu movimento de descida da estrada sabravam tudo no seu caminho, e de que
NEY desejoso que MONTBURN o seguisse com a totalidade da cavalaria para cortar a retirada pela
ponte do Côa, enviou‐lhe cinco oficiais com mensagens para o apressar. No entanto os regimentos
Anglo‐Portuguesas com inteligência e disciplina, conseguiram sair da sua dificil posição, recuando
lentamente aproveitando todos os muros e locais de onde pudesse fazer tiro contra o inimigo
------------------------------------------------//---------------------------------------------

Campanha de X Wing
Por Joao Jorge Diogo

Dia 22 de Outubro, um domingo, irá realizar-se na AJSP (Espaço de Encontro) a 2ª mini-campanha de XWing na Ajsp e a vossa presença é bem vinda. Irá ser centrada sobre uma nave civil CR-90, que
transporta uma carga de contrabando da Aliança Rebelde e que irá encontrar complicações imperiais
(Infelizmente não é nenhuma princesa...)

não serão precisos modelos vossos (a não ser que façam questão de levar uma nave vossa), será
composta por 3 jogos de cerca de 2 horas cada, começará as 10h e acabará as 18h com pausa para
almoço.
Basta dizerem com que lado (rebeldes/império) querem jogar e opcionalmente qual a nave/piloto que
gostariam de levar. O objectivo desta mini-campanha será essencialmente o convívio portanto se querem
voltar a pegar em X-wing ou mesmo experimentar pela 1ª ou 2ª vez X-Wing são bem vindos...
Se estiverem interessados ou quiserem mais informações, enviem um email para jjdiogo@yahoo.com,
dizendo com que lado (rebeldes/império) gostariam de jogar e opcionalmente qual a nave/piloto que
gostariam de levar.

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

A próxima época de ADG
Por Joao Especial

Tal como foi anunciado, a proxima época de ADG vai ser por equipas de 2 jogadores, um com um exercito Medieval
outro com um exercito de Antiguidade. Estas equipas podem ser tão permanentes como os seus membros quiserem,
seja durando toda a época ou só se formando para um evento em particular. O importante é que um venha com um
exercito anterior ao ano de 1050 e o outro com um posterior. Neste sentido já podemos anunciar a contituição das
duas primeira equipas, que vao já estar presentes no torneio de Dezembro:
Fernando Sousa – Pedro Roque
Joao Especial – Bruno Canilho
Alea jacta est!
------------------------------------------------//---------------------------------------------

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 Especial.
Neste número colaboraram: João Especial, Jose «Faustnik» Ventura, João Diogo, Joao Jorge Diogo, Pedro Nunes
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/

