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Setembro de 2017
Editorial – Sacudam a areia das havaianas, ponham os calções a secar, digam adeus ao bronze (a menos que seja
a Idade do Bronze!) e vamos lá aos assuntos sérios! O início das aulas? O regresso ao trabalho? Nada disso! O que
interessa é o inÍcio de mais uma época de jogos e pinturas! Ora onde é que tenho aqueles Minoicos para acabar?...
------------------------------------------------//--------------------------------------------Agenda de Setembro e Outubro
16 de Setembro – FOW, Galerias BT SINES, , V4, EW 1550 pontos 3 jogos
23 e 24 de Setembro – Modelscala, Montijo, Demonstração de Grande Guerra
8 de Outubro – Torneio de Saga, AJSP, EE Alfragide, 6 pontos +1, 3 jogos
21 de Outubro – FOW, Kult, V4, EW 1550 pontos 3 jogos
22 Outubro – X-WING, AJSP, EE Alfragide, mini-campanha
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 …
Em Agosto e Setembro a Direcção não se reuniu formalmente, devido a desencontros de férias, tendo os diversos
assuntos sido falados Ad Hoc.
------------------------------------------------//---------------------------------------------

“Diz que é uma espécie de batalha de Echelingen” – Napoleon at War
2ªparte
Por João Especial
Boletim do Grand Armee
Cidadãos soldados! O inimigo está em fuga
para a sua própria toca e perdição!
Ontem as imparáveis tropas do Marechal Ney
tomaram a Echligen e a sua ponte, cortando
assim a ultima via de fuga para as tropas da
pérfida Albion.
O 9ª Leger cobriu-se de Gloria ao forçar a
ponte galhardamente e prestes, tomar a
artilharia inimiga que tropegamente defendia
a ponte, criando um verdadeiro ouriço de

baionetas republicanas em território aristocrático.
Seguiram-nos o 45ª de Linha e o 4ª de Hussardos que consolidaram a testa de ponte, sob a protecção da 78ª
Bateria de Artilharia, que qual Zeus, fustigava o
inimigo com os seus raios fulgurantes
Entretanto a Brigada Reynier, depois de passar o rio
a vau, mais a montante surge no flanco no inimigo,
pondo-o em total confusão e capturando uma das
aldeias e um grupo de guerrilheiros que dum bosque
próximo pretendia parar as Armas da Republica.
No outro flanco o general Dupond á frente do 7º e
14ª de Dragoes e do 4ª de Hussardos carrega
algumas forças inimigas recém chegadas, tomando
uma bandeira e 8 canhoes.
Por essa altura percebendo a inutilidade da sua
posição, o inimigo retirou em, grande confusão.
Viva a Republica, Viva o Primeiro Consul Bonaparte,
Viva a Liberdade!
(E agora o Pedro Nunes vai fazer a sua versão dos acontecimentos…)
------------------------------------------------//---------------------------------------------

Uma patrulha em Tete, Moçambique, 1972, por José «Faustnik» Ventura
Por José «Faustnik» Ventura
A nossa incursão pela Guerra Colonial Portuguesa iniciou-se há aí uns 10 anos, muito por iniciativa de Nuno Pereira
(Kingscarbines, para alguns) que iniciou a conversão e pintura das primeiras figuras a 20mm (aka 1:76-1:72).
Na altura a escolha era muito limitada – Gabriel «Jerboa» Branco, tinha já tentado uns anos antes a mesma coisa
mas a 15mm, com umas regras chamadas «AmbushBlitz», se é que se lembram – e a disponibilidade de veículos
acessíveis em Portugal, levou o Nuno a começar a esta escala e, posteriormente nós seguimo-lo….
Como tudo há tempos de fluxo e refluxo e, foi o que aconteceu com a Guerra Colonial, com cerca de 5 jogos há cerca
de 5 anos, nada nos últimos anos. Por isso, no início da temporada, após férias, escavações, avaliações, etc, decidi,
iniciar o retorno às lides com um cenário simples, para relembrar a regras e «tirar o pó» a algumas figuras…. E
assim, retornámos ao Teatro de Operações de Moçambique e após alguma procura optei por um cenário de Patrulha
com «exploração de sucesso» em 1972:
Desde 1969/70, que a Frelimo após as ações no Norte de Moçambique, tentava expandir-se para novas áreas de
intervenção, aproveitando a placidez do governo do Malawi, bem como o apoio da Zâmbia (naturalmente que razões
política e de luta interna da Frelimo, estão também por detrás desta opção).
Assim, desde essa data, ataques a colunas, a fazendas isoladas, colocação de minas em estradas e picadas,
ataques às zonas de construção e apoio da Barragem de Cabora Bassa, começou a ser um lugar-comum.
O Comando Militar Geral de Moçambique, mais preocupado pelas grandes operações no norte da Província,
demorou algum tempo a perceber esta alteração de estratégia da Frelimo, pelo que coube a outras instituições
grande parte da ação de defesa e proteção e entre estas instituições estava a DGS (anteriormente PIDE).
Para isso, tinham sido já criados os Grupos Especiais (GE) constituídos por antigos guerrilheiros (os «revirados») que
por razões étnicas, culturais, económicas e/ou políticas tinham abandonado a Frelimo e estavam dispostos a lutar
contra os seus antigos «camaradas».
É este contexto do atual cenário, jogado a 20mm, numa mesa de 1x1,5m, por mim, Filipe “Pippo” e Artur. Aqui, numa
zona isolada, junto à fronteira com a Zâmbia, notícias de movimentos estranhos e abandono de alguns lugares, foram
reportados aos serviços de informação (PIDE/DGS), esta apesar do desinteresse do Comando Militar, envia um

grupo de GE enquadrados por Comandos. A mesa – fundamentalmente um aglomerado de habitações espalhadas
por uma clareira, o rio ficará para fora da mesa, no topo da imagem – e muita mata e picadas:

Este cenário era também importante, porque o nosso grupo
encontra-se a testar as regras AmbushAlley na sua versão 2,
que se espera sejam, finalmente publicada algures em 2018.
Este sistema apresenta uma profunda alteração em relação a
Force on Force, com sistemas mais limpos, permitindo
ativação a nível individual (os Operadores) bem como sendo
mais rápida. Esta versão é dirigida para ações em período
contemporâneo e futuro.
Na atual situação tática, os jogadores controlavam uma
equipa de Operadores de GE e outra de Comandos, eu como
Mestre de Jogo controlava os insurretos, usando um sistema
de marcadores (redondos) onde se encontrava inscrito no
verso o número de figuras associadas (faz lembrar Space
Hulk, não é?…).
Marcadores com valor igual ou inferior a 3 indicava unidades TQD8/MD10 e as com valor superior a 4 (até 6)
elementos TQD6/MD10.
Existia (e existe) uma tabela para estabelecer o armamento,
extras e por aí – nada de complicado, unidades D6 tinham
SKS, uma delas era Leader e possibilidade (D6:6) de terem
RPG-7; unidades D8 tinham AK47, Leader, possibilidade de
LMG (D6:6) e de RPG (D6:6).
O jogo:
Rolei 6 num D6, por isso tinha 6 marcadores: metade na
«aldeia» e os outros na «mata».

O jogo foi demasiado tácito, com os jogadores a
desenvolverem a sua ação muito cautelosamente – nenhum

problema aqui – mas talvez muito medrosos, do que eu teria contra eles (GE e Comandos TQD8/MD10).
Assim, expetando o medo, tentei emboscar as forças portuguesas, mas sem grande sucesso, porque elas escapamse-me por entre os dedos.
E sempre que tentava entrar em combate, não tinha a mínima possibilidade de causar baixas (as condições de vitória
davam-me pontos por isso).
Assim no fim, com bastantes baixas e nenhum «Tuga» KO, resolvi fazer o que os insurretos melhor fazem «bazar e
fugir para a mata, evitando o agarra, agarra!»
Desta forma, sem grandes contratempos, os Comandos
chegaram à aldeia, inspecionaram-na e não descobriram
nada…
Entretanto os GE conseguiram emboscar e eliminar outro
grupo da Frelimo, ferir o comandante e capturá-lo….

No fim uma fácil vitória portuguesa.
Podia ter aumentado a quantidade de figuras – talvez
triplicando – sem grandes problemas, mas estávamos algo
enferrujados nas regras e houve muita conversa…
Talvez para a próxima…

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

ADG Época 2017 – 2018
Por Joao Especial
A proxima época de torneios de ADG vai ter um formato diferente da ultima.
Já há algum tempo que andavamos a pensar que era interessante fazer torneio por épocas, principalmente quando é
assumido pelo autor que o sistema de pontos só é completamente coerente dentro de cada periodo (um conjunto de
listas com a mesma cor identificativa) e não ao longo de todo o periodo cronologico coberto pelas regras. Mas um
problema que tinhamos é que qualquer limitação aos exercitos para um torneio podia acarretar uma diminuição de
participantes por não terem exercito desse periodo.
Foi então que nos lembramos de fazer todos os torneio da proxima época por equipas de dois elementos, um
com um exercito Antigo e outro com um exercito Medieval, fazendo a “partição das aguas” pelo ano 1050,
ano em que começam a surgir Kn nas listas.

As equipas podem ser tão permanentes como os seus menbros 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 no 1050 e o outro
com um posterior. Os pontos dos dois membros de cada equipa são somados para no final establecer a equipa
vencedora que terá direito á nossa habitual cornocópia de premios: Ferias em Las Vegas, Estadias nas Mardivas,
Cruzeiros pelo Pacifico, etc, etc)
Ainda está em aberto se para alem do premio para a melhor equipa tambem vamos premiar o melhor jogador
individual absuluto ou de cada periodo (Por isso se têm sugestões ou ideias, esta é a altura certa de as
apresentar!)
Eu, como não tenho nenhum exercito medieval, já formei equipa com o Bruno Canilho (que não tem exército para
antiguidade) e os seus terriveis latinhas Borguinhoes de Ordenança. E voces?

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

Comemorações do Cerco de Almeida
Por Joao Diogo
No seguimento da participação nas comemorações da Batalha do Vimeiro, a AJSP foi convidada a participar nas
Comemorações do Cerco de Almeida no âmbito do conjunto de eventos das Recriações Históricas, com um cenário
representativo da Batalha do Rio Côa.
Este desafio foi abraçado por João Diogo, Eduardo Santos e Rui Antunes com o apoio imprescindível de João Jorge
e Orlando Almeida, que em conjunto desenvolveram um cenário para as regras de Napoleon at War e que neste
artigo vamos tentar descrever, começando por um breve resumo histórico, sem qualquer pretensão de rigor científico
quanto ao seu conteúdo, baseado em várias descrições, na maioria em artigos e excertos de livros acessíveis hoje
em dia na internet.
Resumo Histórico
A Batalha do Rio Côa ocorreu a 24 de Julho de 1810 no início da Terceira Invasão Francesa de Portugal comandada
pelo Marechal André Massena.
No fim de 1809 a Segunda Invasão terminava com as forças Francesas a retirar do Porto para território espanhol e
depois de uma reorganização Napoleão nomeou, em Salamanca, em Abril de 1810, o Marechal Massena
comandante do Exército de Portugal com ordens para tomar Lisboa.
O trajecto a seguir pelo exército francês seria por Ciudad Rodrigo – Almeida – Coimbra – Lisboa. Após a tomada de
Ciudad Rodrigo que capitulou a 10 de Julho de 1810, Almeida a escassos 30 km da fronteira portuguesa seria o
primeiro combate travado em solo português.
O comandante das forças Anglo-Portuguesas General Artur Wellesley não querendo combater nos territórios planos
espanhóis iniciou uma retirada das suas forças, mantendo-se afastado da fronteira nas regiões mais montanhosas,
em Portugal, onde lhe era mais fácil retardar o inimigo, causando-lhe baixas e ao mesmo tempo afectando-lhe
negativamente o moral das tropas.

Ainda antes da queda de Ciudad Rodrigo, Wellesley (futuro duque de
Wellington) incumbiu a Light Division, comandada pelo Brigadeiro-General
Robert Craufurd (na imagem aqui ao lado) de vigiar os movimentos do
exército de Massena entre a fronteira portuguesa e Ciudad Rodrigo,
enquanto posicionava as suas forças a Oeste do rio preparando a retirada
em direcção a Lisboa.
Com a rendição de Ciudad Rodrigo a 9 de Julho, o Marechal Ney decide
ordenar o avanço da 3ª Divisão de Loison mais a cavalaria do seu 6º Corpo
de Exército em direcção à fronteira portuguesa.

Craufurd tinha ordens claras de Wellesley para passar para a margem ocidental do Rio Côa se a Divisão Ligeira
fosse posta em perigo e assim retirou as suas tropas para a região de Almeida.
A Praça de Almeida, situada no extremo de um planalto, sobranceiro ao rio Côa, que corre num leito profundo de
terrenos muito rochosos e íngremes difíceis de transpor, controlava o único acesso por estrada em direcção a
Coimbra e portanto ás tropas Anglo-Lusas.
Craufurd decide usar o terreno rochoso, cortado por numerosos muros de pedra, e a estrada com um traçado no
terreno mais íngreme para as suas posições de combate. Forma a primeira linha de defesa com o flanco esquerdo
nos terrenos mais elevados a Sudeste de Almeida e estendendo-se até á estrada para a aldeia de Junça mais a sul
de Almeida.
No entanto o ataque Francês
entre Almeida e o flanco
esquerdo da linha defensiva,
apesar do fogo da artilharia da
Praça, conseguiu derrotar
uma companhia do 95th Rifles
e Craufurd manda retirar. A
Cavalaria mais a Artilharia
dirigem-se de imediato para a
ponte sobre o rio com ordens
para a passarem e os
restantes batalhões retiram
retardando o avanço inimigo
tanto quanto possível. O
traçado da ponte, estreita com
uma curva apertada dificultou
a movimentação do trem, o
que tornou mais difícil a
retirada sobre a pressão do
ataque francês.
O 52nd Light Foot teve de ser
socorrido por um contra
ataque do 43rd reg. e alguns
th
Riflemans do 95 reg. Os Caçadores Portugueses juntamente com a Artilharia fustigaram os franceses ao longo das
margens e as 3 tentativas das unidades de Elite ligeiras Francesas de Ney de se apoderar da ponte não surtiram
efeito perante o fogo cerrado das tropas Anglo-Lusas. Ao fim do dia com a intensificação das chuvas os combates
cessaram.
Da análise de diversos autores conclui-se que os Franceses tiveram 7 oficiais mortos e 17 feridos, 110 praças
(soldados ou sargentos) mortos e 397 feridos e as forças Anglo-Lusas atravessaram a ponte e perdendo 333
homens, sendo 36 mortos, 214 feridos e 83 desaparecidos.
A Praça de Almeida estaria agora cercada na totalidade pelas tropas do General Ney e Wellesley esperava que o
cerco de Almeida fosse o mais demorado possível para que se criassem maiores dificuldades logísticas aos
franceses e com isso ganha-se algum tempo para a sua retirada em direcção a Lisboa e ao seu plano de construir as
Linhas de Torres Vedras.
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------------------------------------------------//---------------------------------------------

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
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/

