
  

 

B o l e t i m  I n f o r m a t i v o  d a  A s s o c i a ç ã o  d e  J o g o s  d e  S i m u l a ç ã o  d e  P o r t u g a l  

E d i t o r i a l 
 
Quando fui contactado pelo Hilário para dar 
uma mãozinha no Virote nunca me passou 
pela cabeça que a minha participação fosse 
muito mais do que escrever um artigo ou 
outro para tapar um buraco. De repente 
tornei-me no Editor Chefe (Fotocopiador-
Mor), e agora Redactor-Chefe.  
 

Ao longo dos seus 39 nºs desde a 1ª série 
até agora a complexidade do conteúdo do 
Virote tem vindo a aumentar na proporção 
do aumento das actividades que a AJSP tem 
vindo a oferecer aos seus sócios, e na medi-
da em que a divulgação das suas activi-
dades se torna ao mesmo tempo no motor 
que puxa pelos sócios a participar e por 
outro lado requer cada vez mais espaço para 
di-vulgar os resultados dessas mesmas 
actividades.  
 

A 7 de julho 98 foi tomada a decisão pelos 
corpos gerentes de tornar o virote num 
boletim oficial da AJSP, tornando assim os 
elementos da Direcção Co-Responsáveis 
pelos artigos nele contido bem como pela 
sua apreciação antes de ser distribuído aos 
sócios. No intuito de dar corpo a essa ideia 
foi pouco depois decidido que os critérios 
redactoriais que deviam presidir á sua 
criação seriam por ordem de importância: 
 

 Divulgação das decisões da direcção; 
 Divulgação das actividades a realizar; 
 Divulgação das actividades já realiza-

das e dos seus resultados; 
 Divulgação de artigos de todos sócios 

que queiram colaborar, sejam eles de 
opinião, acerca dos Hobbys, ou até 
históricos. 

 

É minha opinião que estes critérios servi-
ram até agora bem os interesses de todos 
nós enquanto sócios da AJSP, e é por eles 
eu me vou reger enquanto estiver á frente 
do Virote.  
 

Faço por último um apelo a todos os 
colaboradores habituais e aos organizadores 
das Actividades da AJSP para continuarem 
a enviar os seus artigos, e a todos os restan-
tes sócios que percam a timidez de escrever,  
pois á sempre qualquer coisa a escrever 
sobre este Hobby que abraçamos. 
 

Eduardo Santos 

Mais um ano pleno de act ividade 
vai  agora iniciar -se 

 
Na vida da AJSP, mais um ano que se inicia com a apresentação do Plano de 
Actividades e do Orçamento 2001/2002, em conjunto com o Relatório e Contas 
referente ao ano transacto. 
 
Pela primeira vez, na história da AJSP, teve este elenco directivo, uma baixa que 
se lamenta, quer pelo seu valor, bem como pelas alterações profundas que 
causou, nomeadamente no que diz respeito ao Virote, que a partir deste número 
tem um novo Redactor-Chefe, assim como no que refere à implementação do 
próprio Plano de Actividades. 
 
Ano de 2001-2002 é, sem qualquer tipo de dúvida, um período extremamente  
arrojado na vida da AJSP, se tivermos em mente, os objectivos criados no nosso 
Plano de Actividades. Vamos ter um calendário pleno de competições quer 
internas como externas. 
 
Nas competições internas quero realçar o 8º Campeonato de AIM (a decorrer) 
que conta com a participação de um número significativo de jogadores (alguns 
que estão a jogar AIM, pela primeira vez). 
 
Nas actividades externas terei de realçar a 1ª Convenção de Jogos de Simulação 
da Costa de Caparica, que se irá realizar nos dias 29 e 30 de Setembro, assim 
como a demonstração prevista para A Festa das Colectividades (em Outubro), 
bem como a mais ansiada das deslocações, ou seja a nossa participação em 
Sevilha (os interessados deverão contactar com urgência o João Caroço, porque 
os prazos começam a ser curtos), onde iremos procurar rectificar os nossos 
resultados menos bons conseguidos, frente aos nossos colegas espanhóis em 
Almada. 
 
Por fim, quero salientar a organização rainha da AJSP que é o 4º Grande Prémio 
“Cidade de Almada” de Jogos de Simulação - Almada 2002. 
 
Se nos recordarmos que ainda há menos de um ano se discutia, se seriamos 
capazes de internacionalizar, ou não, as actividades da AJSP e de repente 
estamos em deslocação para Sevilha, a falar em participar em Grandson e que 
tanto em Espanha como em Inglaterra se está a discutir, apenas agora, a 
utilização de relógios de xadrez, nas competições, coisa que nós já usamos há 3 
anos. 
 
Termino deixando aqui expresso o desejo que esta dinâmica resultante da visita 
dos nossos vizinhos ibéricos, em que nós provámos, talvez e principalmente a 
nós próprios, que somos capazes de realizar um evento com qualidade e 
inovação que em nada (aparentemente) é inferior ao que outros fazem, nos leve a 
concluir que apesar de todas as adversidade esta Associação resolva cada um dos 
obstáculos, cimentando e solidificando os seus ideais e impondo regras de 
qualidade em tudo o que faz. 

N.º 21 
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Setembro 2001 

NOTA 
 

O Virote não pode assumir a responsabilidade de artigos que utilizem indevidamente textos e livros de 
outros autores. Todos os colaboradores são informados previamente, de que devem citar as fontes e a 
bibliografia utilizadas na concepção do seu artigo, pelo que qualquer utilização abusiva de outros 
trabalhos deve ser imputada, apenas e só, ao(s) autor(es) do(s) respectivo(s) artigo(s). 
 
Deve esta nota ser considerada como aviso prévio a eventuais colaboradores d’ O Virote. 



Tabela Classificativa Geral 
De 1996 - 2001 

 
A Tabela Classificativa Geral (TCG) que abrange todos os 
resultados obtidos pelos diversos jogadores entre os anos de 1996 e 
2001 terminou com a seguinte ordenação: 
 

Classificação Nome Pontos 

1 Hilário Paulo 659,5 
2 João Caroço 556,5 
3 João Jorge 443,5 
4 Marco Quinta 426 
5 João Diogo 385 
6 João Especial 384,5 
7 Paulo Canongia 347 
8 Ricardo Simas 308 
9 Augusto Martins 293 
10 Orlando Almeida 279 
11 Filipe Soeiro 267 
12 Fernando Sousa 242,5
13 José Brazete 217
14 Jorge Correia 216,5
15 Brian Pierpoint 205
16 Jorge Freitas 149 
17 Diogo Leal 130,5 
18 Eduardo Santos 128,5 
19 Daniel Castanho 115,5 
20 José Correia 96,5 
21 Nuno Alves 95 
22 Jorge Neto 56 
23 Alexandre Leal 54 
23 Delfim 54 
24 Artur Ramos 37,5 
25 Matias Guilherme 36 
26 Sérgio 31 
27 Tiago Silva 28
28 António Mateus 26
29 Nuno Neto 23
30 Ilídio Almeida 12 
31 Rui Cordeiro 10,5 
32 João Maia 4 
33 Paulo Barreiro 1 
34 João Paulo Gomes 0 
34 Paulo Pombal 0 

 
 
 

A evolução na classificação da TCG dos 12 melhores jogadores 
entre os anos de 1996 e 2001 é a seguinte: 
 

Nomes 96-97 96-98 96-99 96-2000 96-2001

Augusto Martins 9 11 11 14 9 
Diogo Leal - 19 17 19 17 
Eduardo Santos - 21 24 20 18 
Fernando Sousa - 17 15 9 12
Filipe Soeiro 11 6 7 13 11
Hilário Paulo 2 1 1 1 1
João Caroço 4 2 2 2 2
João Diogo 5 5 5 7 5 
João Especial 8 8 4 6 6 

João Jorge 7 9 6 4 3
Marco Quinta - 10 4 3 4
Nuno Alves - - - 26 21
Orlando Almeida 15 12 12 10 10
Paulo Canongia 1 3 3 5 7 
Ricardo Simas 10 15 10 8 8 
 

Os números à direita de cada um dos nomes é o lugar atingido na 
classificação da TCG nessa época. 
 
 

A Tabela Classificativa Geral (TCG) da época de 2000/2001 
terminou com a seguinte ordenação: 
 
 

Classificação Nome

1 Hilário Paulo
2 João Jorge
3 João Caroço
4 João Diogo
5 Augusto Martins
6 João Especial 
6 Marco Quinta 
6 Ricardo Simas 
7 Orlando Almeida 
8 Paulo Canongia
9 Filipe Soeiro
10 Eduardo Santos
11 Diogo Leal
11 Nuno Alves
12 Fernando Sousa

 

Hilário Paulo
 
 

Normas do Ranking Oficial de DBM 
 

O Ranking DBM vem substituir a Tabela TCG. Surge numa 
altura e em consequencia directa da internacionalização dos 
Torneios DBM. Com efeito as normas desde Ranking são as 
que estão em uso por essa Europa fora, sendo por isso 
possivel aferir com maior presição a qualidade de cada 
jogador. 
 

Como ganhar pontos. 
Cada jogador acumula durante o ano um certo numero de 
pontos, os quais são ganhos em competições DBM. Em cada 
torneio os pontos variam em função da importância do 
torneio e da classificação final do jogador nessa competição. 
 

A) Valor da Competição. 
O valor de uma competição determina-se observando dois 
critérios: 
 

1- A dimensão da Competição, dada pelo numero de 
jogadores inscritos. 

2- A qualidade da Competição, dada pela qualidade 
dos jogadores inscritos. 

 
1- Dimensão da Competição. 

Para uma Competição poder contar para este 
Ranking tem de ter pelo menos 3 jogadores 
inscritos. 

 



N.º de Jogadores  Pontos por Jogador 
1 ao 8   1.5 pontos 
9 ao 16   1 ponto 
17 ao 24   0.5 pontos 
 

Assim uma Competição terá, pela sua dimensão, um valor 
compreendido entre  4.5 (3 jogadores) e 24 pontos (24 
jogadores. 
 

2 –Qualidade dos Jogadores participantes 
Cada  jogador inscrito, em função do seu nível obtido no 
ano passado, adiciona um certo numero de pontos ao valor 
da Competição. 
 

Nível do jogador  Pontos 
8 +10 
7 +7.5 
6 +5 
5 +2.5 
4 +1.5 
3 +1 
2 +0.5 
1 +0.2 

 

B) Pontos Obtidos por Competição 
Cada jogador obtém uma percentagem dos pontos que cada 
Competição vale de acordo com a sua classificação final 
nessa Competição. 
 

1º Classificado  Valor Total da Competição 
2º Classificado  80% do V T C 
3º Classificado  65% 
4º Classificado  50% 
5º Classificado  40% 
6º Classificado  30% 
7º Classificado  25% 
8º Classificado  20% 
9º Classificado  15% 
10º Classificado  10% 
11º e seguintes  5% 
 
 

Os árbitros e membros da organização que não joguem  
recebem 5% do Valor Total da Competição. 
  
Calculo de final de época dos pontos obtidos por jogador 
No final de cada época de jogos (Tradicionalmente de 
Setembro a Julho, mas podendo ser outra.) faz-se o calculo 
final dos pontos obtidos por cada jogador, ao qual se soma o 
bónus por participar em vários torneios. De cada jogador 
tomam-se os 4 melhores resultados da época. A este valor 
soma-se o bónus. 
 

Bónus por participar em vários Torneios. 
 1 ponto pela primeira Competição 
 2 pontos pela segunda Competição 
 3 pontos pela terceira Competições 
 3 pontos pela quarta Competições 
 3 pontos pela quinta Competições 
 3 pontos pela sexta Competição 

 

Exemplo: Um jogador que participe num Torneio recebe 1 
ponto de bónus. Se participar em 4 competições ganha 9 pontos 
(1+2+3+3) 

 

Níveis dos jogadores, de acordo com a classificação final. 
 

Segundo o numero de pontos  
acumulados durante a época (pontos de Competição + 
bónus) cada jogador terá um nível , tendo também de ter 
cumprido as condições seguintes: 

Nível Condições 
9 Ter obtido uma vitoria ou um empate contra um 

nível 9. Ter participado em pelo menos 2 cam-
peonatos. Obter 250 pontos ou mais 

8 Ter obtido uma vitoria ou um empate contra um 
nível 8. Ter participado em pelo menos 2 cam-
peonatos. Obter 150 pontos ou mais 

7 Ter obtido uma vitoria ou um empate contra um 
nível 7. Obter 125 pontos ou mais 

6 Ter obtido uma vitoria ou um empate contra um 
nível 6. Obter 100 pontos ou mais

5 Ter obtido uma vitoria ou um empate contra um 
nível 5. Obter 75 pontos ou mais 

4 Ter obtido uma vitoria ou um empate contra um 
nível 4. Obter 50 pontos ou mais 

3 Ter obtido uma vitoria ou um empate contra um 
nível 3. Obter 25 pontos ou mais 

2 Ter participado numa competição. 

 

De um ano para outro não se pode subir ou descer mais de 
dois níveis. No primeiro ano em que este Ranking está em 
vigor, (Setembro de 2001 a Julho de 2002) a condição de 
vitória ou empate contra um jogador do mesmo nível, não se 
aplicará. 
 

Comunicação de Resultados 
Os resultados de cada Competição devem ser comunicados 
ao responsável pelo Ranking, que para a época 2001-2002  é 
João Especial, da AJSP, para os seguintes endereços: 
 

joaopedroespecial@yahoo.com  ou  
João Especial 
Pcta Ferreira de Castro 2, 5º dtº 
2745-498 Carnaxide. 

 

5ª Taça de Portugal -Final 
Egípcios versus Cartagineses 

 

A Versão Egipcia 
 

Um a um os adversários do Faraó 
foram sendo derrotados e na final lá 
se encontravam os Cartagineses 
(após Aníbal ter derrotado Asdrúbal 
nas meias-finais). 
 

Os invasores púnicos encontra-vam-
se frente ao exército egípcio (com 
três corpos Amon ao centro, Ptah à 
esquerda e Seth à direita) com um 
rio entre ambos e para felicidade 

dos egípcios não se avistavam quaisquer elefantes, assim 
como não existia cavalaria ligeira númida nos flancos.  
 

Aníbal (o comandante cartaginês, como mais tarde, através 
de prisioneiros, se soube) estava nervoso com o terreno e as 
vozes do “vento” sopravam-lhe constantemente, “Os 
egípcios novamente à defesa... os egípcios atrás de um rio, 
mais uma vez...” e tanto esta ladainha foi repetida que os 
cartagineses acabaram por nela acreditar e avançaram sem 
qualquer preocupação, porque do lado de lá estavam uns 
medricas escondidos na margem. 
 

A ofensiva púnica iniciou-se com um reconhecimento feito 
por 4 Lh númidas (dois do lado esquerdo e 2 do lado direito 
do dispositivo egípcio) tendo após dois ataques de carros 

 



egípcios perdido 1 elemento à esquerda (comando Ptah) e 2 
à direita (comando Seth). 
Seth aproveitou a embalagem e atacou as linhas de 
warbands gauleses que estavam a tentar flanquear a sua 
formação tendo destruído mais 4 elementos, deixando o 
flanco esquerdo púnico a 1,5 elementos da desmoralização, 
o que só foi evitado com o envolvimento de todas as 
reservas dos púnicos. 
 

Mas ao nervoso de Aníbal, somava-se agora a certeza que os 
murmúrios do “vento” o tinham enganado e que os egípcios 
não iam de forma alguma limitar-se a uma defesa estática 
mas pelo contrário, qualquer erro cometido seria por estes 
cobrado de forma elevada. 
 

Ptah iniciava um processo de pressão sobre o flanco direito 
dos cartagineses, através dos seus archeiros, que a pouco e 
pouco iam provocando um número crescente de baixas que 
assim iam acumulando-se. 
 

A Aníbal pouco mais restava do que, provavelmente em 
desespero de causa, lançar um ataque generalizado às linhas 
egípcias e assim o fez. 
 

Contra Seth, foram lançadas todas as reservas de cavalaria 
púnica, assim como os seus mercenários númidas, que 
detidos pela primeira linha de carros e sendo alvo de um 
contra ataque da reserva, sofreram mais baixas, que foram a 
causa da desmoralização do flanco esquerdo cartaginês. 
 

Contra Amon, os púnicos lançaram os seus lanceiros, auxi-
liares espanhóis e guerreiros gauleses que, sendo na genera-
lidade derrotados pela nossa coragem, coesão e superior 
moral, conseguiram ainda assim provocar algumas brechas 
que poderão significar que, se o ataque tivesse sido lançado 
mais cedo, provavelmente teria causado sérias perturbações 
no dispositivo egípcio, assim nada mais resultou a não ser a 
derrota total dos púnicos e a fuga de Aníbal. 
 

Os cartagineses com a sua derrota podem ter aprendido que 
ligar às vozes do “vento” é meio caminho para derrota. 
 

Nota do autor: As vozes do “vento” são os diversos 
palpites, opiniões e “bocas” lançadas pelas diversas 
pessoas (leia-se outros jogadores) ao passarem pela mesa 
de jogo. 

Hilário Paulo
 

5ª Taça de Portugal 
Entrevista com o vencedor 

 

Redacção (R) - Mais uma vez ganhaste uma compe-tição da 
AJSP qual é a sensação para um veterano das competições 
e dos jogos de simulação? 
 
Hilário Paulo (HP) – É sempre bom ganhar, principal-
mente quando existe competição a sério, com a aplicação 
das regras, com exércitos completamente pintados, baseados 
e com a bagagem e o terreno apropriado e, principalmente, 
com um tempo de jogo que permita chegar ao fim sem 
cansaço, mas é também verdade que a sensação de vitória é 
cada vez mais ligeira e relativa, no entanto devo dizer que o 
jogo da final foi aquele (de todos os que eu vi) que mais 
bem jogado foi, tanto por mim como pelo Orlando Almeida 
(o outro finalista). 
 

R - Sendo tu um veterano, como é que vês a evolução (se é 
que estás de acordo que ela exista) dos jogadores que 
participam nos mesmo torneios que tu? 
 

HP -  Penso que não tem havido uma grande evolução, 
porque os jogadores que ganhavam à 6 anos são os mesmo 
que ganham agora, com as mesmas dificuldades que tinham, 
mas esta é uma opinião um pouco radical e pode não ser 
100% verdadeira, porque se existe alguma evolução ela não 
tem sido tão rápida como pensei nem como, talvez, o tenha 
esperado. 
 

No entanto, a pouco e pouco, temos vindo a assistir a uma 
melhoria da forma de jogar de alguns jogadores que no 
passado eram muito mais fáceis de vencer em jogo, e.g. o 
Eduardo Santos, que foi para mim o adversário mais difícil 
de bater em Almada 2001 e que apesar de possuir um dos 
melhores exércitos, ou pelo menos um dos mais famosos (a 
Ordem Teutónica), não consegue ser um dos candidatos à 
vitória nas diversas competições em que participa. 
 

Mas, parece-me que existem alguns factores que impedem a 
evolução de todos nós, nomeadamente a leitura das regras 
feita na hora do jogo, apressada e de uma forma 
fragmentada, fazendo citações de parágrafos que nada têm a 
ver com o assunto, ao mesmo tempo que procuramos 
“inventar” nas regras “buracos” de forma a termos razão em 
cada momento do jogo, em situações que na esmagadora 
maioria das vezes são pura e simplesmente ilegais e que uns 
dias depois ao ler, com atenção e sem paixão, as regras lá 
está a solução. Seria interessante que todos nós lêssemos a 
“filosofia” das regras de forma a percebermos algumas 
coisas, nomeadamente porque é que os “irregulares” são 
mais baratos? 
 

Como eu Jogo com...  
Macedónios  Livro 2 lista 12 

 

Devo dizer que a minha relação com o exército Macedónio 
já vem de muito longe, com efeito desde que eu comecei a 
jogar jogos de simulação, ha cerca de quinze anos e, 
atenção, esta relação começou por ser algo conturbada! E 
isto porquê? Muito simplesmente porque os Macedónios 
foram os meus primeiros oponentes nos jogos de simulação, 
no tempo das 6ª e 7ª edições da WRG (Não, não tenho 
saudades destas regras!), contra os meus fieis Palmiros, o 
meu primeiro exército em jogos de simulação (Sempre 
achei espantoso como uma cidade se revoltava contra um 
Império e conseguia manter esse Império em cheque 
durante dez anos, tinham que ser, nas palavras do imortal 
treinador do Benfica Graeme Souness, homens com «big 
balls», daí a minha escolha deste exército). Quais foram os 
resultados destes titânicos combates entre Macedónios e 
Palmiros? Bem, nos meus primeiros sete jogos perdi seis e 
empatei um! Brilhante, não acham? Claro que estes 
resultados iniciais são normais, até porque eu pedi ao meu 
oponente que não fosse paternalista nem condescendente, 
só aprendendo com os nossos erros é que podemos 
melhorar o nosso nível de jogo e tornarmo-nos melhores 
jogadores, como eu já referi noutras ocasiões. Aliás, esta é 
uma história que eu costumo contar aos jogadores que se 
iniciam em DBM, para verem que os resultados iniciais não 
nos devem desmoralizar, pelo contrário, só devem 
contribuir para nos esforçarmos por melhorar o nosso nível 
de jogo. 
 



Claro que tão violento tratamento de choque, apesar do que 
eu acabo de mencionar, deixa sempre algumas marcas, além 
de que eu sou um homem de história e que sempre teve uma 
grande paixão por exércitos e comandantes que mudaram a 
história do mundo, por isso quando, alguns anos mais tarde, 
o meu amigo João Emanuel pôs os seus Macedónios à 
venda segui aquela velha máxima popular “Se não os podes 
vencer junta-te a eles!” e comprei o exército. Após uma 
campanha de sensibilização junto das tropas, e de alguns 
$ubornos, é claro, os Macedónios acabaram por aceitar o 
seu novo comandante e partimos então para uma série de 
gloriosas campanhas contra muitos e variados oponentes. E 
como é este exército com o qual eu já disputei mais de vinte 
jogos? Como é que eu jogo com ele? 
 

Em todos estes jogos joguei sempre com a mesma versão 
do exército, i.e. com o Alexandre como comandante e em 
325 A.C., isto porque esta versão possibilita-me utilizar 
mais três elementos de cavalaria ligeira, os hippakontistais, 
que são fundamentais para garantir estabilidade ao exército 
nos flancos pois só com seis elementos de cavalaria ligeira 
ou concentro toda a cavalaria ligeira num flanco e 
desguarneço o outro, com todos os riscos que isso implica, 
ou guarneço as duas alas só com três elementos cada, o que 
torna ambas extremamente frágeis e não é, de modo algum, 
a melhor solução a adoptar. Com nove elementos de 
cavalaria ligeira o exército Macedónio fica muito mais 
equilibrado e, por falar em equilibrado, quando me 
perguntam qual a vantagem deste exército, sabem qual é a 
resposta que eu costumo dar? É precisamente essa, é um 
exército equilibrado. Ele não possui super tropas, como 
Cavaleiros Superiores ou elefantes, e notem também que 
este exército não possui um elemento que seja de archeiros, 
mas é um exército que faz as delícias de um jogador 
experiente e as razões são muitas, conforme eu vou 
começar a apontar. 
 

Primeiro que tudo é um exército com generais regulares, o 
que lhe dá uma grande segurança de manobra, não há o 
risco de quando estamos numa fase crítica da batalha 
tirarmos 1 nos dados e ficarmos impotentes a ver o nosso 
oponente «fazer-nos a folha» com toda a impunidade (Só 
se, claro, por grande azar tirar 1 nos três dados mas para 
isso não há soluções...) além de que é um exército 
comandado por Alexandre o Grande em pessoa! Já sugeri 
aos meus oponentes que, para dar mais realismo aos jogos 
com este exército, a base do Alexandre não devia ter factor 
cinco mas sim factor seis, para reflectir o facto de ser o 
maior comandante da história que o lidera, mas ninguém 
aceitou. Não sei porquê...  
 

 

Segundo, possui as tropas mais famosas da história. Quem 
não conhece os Hipaspistas, os Companheiros, os 
Prodromoi, os Pezetairoi? Com tropas destas até um 
jogador fica mais seguro daquilo que vai fazer pois sabe 
que, por norma, as suas tropas nunca o deixarão ficar mal... 
Terceiro, tem tropas óptimas para todo o tipo de terreno. 
Possui 9 Knights(F), os Companheiros, Generais incluídos, 
que são o punho de aço do exército e que são óptimos para 
manter em respeito quaisquer warbands atrevidas que se 
lembrem de carregar os meus piqueiros, possui 12 auxilias 
superiores, os meus Trácios, que são excelentes para 
«limpar» terreno difícil e neutralizar quaisquer emboscadas, 
pode possuir até 60(!) elementos de piqueiros, que são a 
bigorna do exército, ideais para aguentar o centro contra 
quase todo os tipos de tropas adversárias, além de que 
possui 4 elementos de Tessálios, a melhor cavalaria da 
antiguidade, na minha opinião claro, a quem os meus 
Companheiros já por mais de uma ocasião ficaram em 
dívida... 
 

O modo como jogo com este exército é simples. Faço três 
comandos, um dos quais é o mais móvel e que possui a 
maior parte das minhas tropas montadas, enquanto os outros 
dois possuem os piqueiros e algumas tropas montadas, que 
têm por missão aguentar o centro e o outro flanco do 
exército. Por norma lanço um ataque com a ala mais forte 
de cavalaria enquanto o centro e a outra ala vão avançando, 
de modo a causar pressão no dispositivo inimigo. Se o 
ataque da minha cavalaria resultar o jogo fica praticamente 
decidido pois na maior parte dos casos o adversário fica 
com um comando desmoralizado, o que me permite então 
lançar um ataque com todo o exército que, normalmente, 
consegue «amealhar» os elementos que faltam para 
provocar a desmoralização de todo o exército do meu 
oponente. É um pouco a táctica do martelo e da bigorna... 
 

Se este ataque não resulta há então que procurar ir 
desgastando lentamente o exército do meu oponente, e.g. os 
meus auxilias trácios podem apanhar 3 psilois (O) e destruí-
los, os meus Tessálios, com a Cavalaria a duas bases 
atenção, podem destruir dois elementos de Cavalaria 
Ligeira, entre outras situações. O facto de possuir generais 
regulares dá a enorme vantagem de podermos quase sempre 
optar pelos pontos onde possuímos vantagem local e onde 
os PIP’s poderão ser melhor empregues contra o nosso 
oponente. É, por norma, um erro gastar dois PIP’s para 
lançar dois elementos de cavalaria ligeira contra um 
cavaleiro pesado se, e.g., esses PIP’s puderem ser utilizados 
para lançar dois auxilias contra dois Psilois. As 
possibilidades de sucesso são bem melhores e será na 
mesma um elemento a contar para a desmoralização do 
exército do meu oponente...O nome desta táctica?  
 

A táctica do mosquito! Não recomendada contra elefantes 
superiores, conforme eu pude constatar às minhas custas 
num jogo que fiz contra eles. Como disse o meu oponente, 
os elefantes não têm medo de mosquitos mas sim de ratos. 
 

A verdade das coisas simples é sempre lapidar... 
 

Este exército possui então pontos fracos? Claro que possui 
mas eu não vos devia dizer quais, não é verdade, vocês é 
que deviam puxar pela cabeça e descobri-los mas como 
tenho bom coração vou dizer-vos dois desses pontos. Os 
outros ficam a vosso cargo descobri-los... 
 

O primeiro é, inegavelmente, a ausência de archeiros. Se 
bem que isto facilita a composição e o dispositivo do 
exército é um facto que alguns elementos de archeiros são 



muito úteis, sobretudo para quebrar linhas ao adversário ou 
para atemorizar tropas montadas com a pérfida ideia de 
atacar os nossos flancos. Por algum motivo no final da sua 
vida Alexandre estava a treinar a sua falange para possuir 
archeiros persas que a tornariam, ainda, mais temível... Esta 
opção, aliás, está mencionada na lista 15 do livro 2, o 
Exército Imperial de Alexandre... 
 

 A segunda desvantagem é o facto de que basta perder duas 
falanges de piqueiros a quatro linhas para desmoralizar um 
comando e colocar todo o exército, e quem o comanda, à 
beira de um ataque de nervos... 
 

Lembro-me especialmente bem de dois jogos contra o Brian 
Pierpoint (Sim, já jogo com este exército há alguns anos!) e 
contra o Nuno Alves em que eu estava a bater com sete de 
factor base contra três do meu oponente. Nada que dois seis 
seguidos do Brian e do Nuno Alves contra lançamentos de 
um e dois tirados por mim não resolvessem... Nem é preciso 
mencionar qual foi o resultado dos jogos, não é verdade? 
Claro que isto é a excepção à regra mas estas situações às 
vezes acontecem e contra isto não há Alexandre nem táctica 
que resista... 
 

Mas, o que é fundamental frisar para quem queira jogar 
com este exército, é que este é um exército com história, é 
suficiente ler a obra de Arriano sobre as suas Campanhas ou 
a obra de J.F.C. Fuller sobre a capacidade de comando de 
Alexandre o Grande para ficar com uma enorme vontade de 
ver estas tropas na mesa e ver como elas se portam em 
combate. E, claro, com os Macedónios há sempre muito que 
contar... Lembro-me particularmente bem de um jogo em 
que a minha Cavalaria mercenária Grega, dois elementos de 
Cv(I), destruiu 9 (nove!) elementos ao adversário, entre 
cavalaria ligeira, pesada, auxilias e outras tropas... 
 

Ora se Cavalaria (I) faz isto e ainda por cima Alexandre o 
Grande comanda as tropas do que é que estão à espera? À 
carga!!!  - Com muitos seis de preferência... 

 

Bons jogos para todos. 
João Paulo Caroço 

 

Schlacht bei Hanau 

As duas batalhas de Hanau 
30 e 31  de Outubro de 1813 

(3ª parte) 

 

Composição do exército Francês 
Comandante em chefe – Napoleão Bonaparte 
 

II° Corpo de cavalaria - Conde Sebastião 
(cerca de 3.000 homens) 
 

2° Divisão – general Roussel d'Hurbal 
 

7° Brigada – general Gérard 
2° Regimento de Chevau-légérs [3] 
11° Regimento de Chasseurs à cheval[3] 
12e Regimento de Chasseurs à cheval [3] 

 

8° Brigada – general Dommanget 
4° Regimento de Chevaux-légérs  [3] 
5° Regimento de Hussardos  [3] 
9° Regimento de Hussardos  [4]  

 
4° Divisão – general Excelmans 
 

9° Brigada – general Maurin 

6° Regimento de Chevaux-légérs  [2] 
4° Regimento de Chasseurs à cheval [2] 
7° Regimento de Chasseurs à cheval [3] 
20° Regimento de Chasseurs à cheval [4] 

 

10° Brigada – general Wathier 
23° Regimento de Chasseurs à cheval [4] 
24° Regimento de Chasseurs à cheval [3] 
11° Regimento de Hussardos  [2]  

 

2° Divisão – general Saint-Germain 
 

Brigada Daugeranville 
1° Regimento de Carabineiros [2] 
2° Regimento de Carabineiros [2] 
1° Regimento de Couraçeiros [2] 

 

Brigada Thiry 
5° Regimento de Couraçeiros [3] 
8° Regimento de Couraçeiros [2] 
10° Regimento de Couraçeiros [2] 

 
XI° Corpo de exército – Marechal MacDonald 
(cerca de 3.000 homens)  
 

31° Divisão - general Ledru 
 

Brigada Fressinet 
11° Regimento provisório de Linha [3] 
13° Regimento provisório de Linha [3] 

 

Brigada d'Hénin 
Guarda a pé da Westefália [2] 
8° Regimento de Linha da Westefália[2] 
4° Batalhão Ligeiro da Westefália [1] 

 

Brigada Macdonald 
Granadeiros a pé da guarda real de Nápoles [1] 
4° Regimento Ligeiro de Nápoles [2]  

 

35° Divisão – general Gérard 
 

Brigada Lesénécal 
6° Regimento de Linha [3] 
112° Regimento de Linha [4] 
 

Brigada Zucchi 
2° Regimento Ligeiro Italiano [2] 
5° Regimento de Linha Italiano [4]  

 

36° Divisão – general Charpentier 
 

Brigada Simmer 
22° Regimento Ligeiro [4] 
10° Regimento de Linha [2] 

 

Brigada Meunier 
14° Regimento Ligeiro [2] 
3° Regimento de Linha [3]  

 

39° Divisão – general Marchand 
 

Brigada ? 
22° Regimento Ligeiro [4] 
10° Regimento de Linha [2] 
 

Brigada ? 
14° Regimento Ligeiro [2] 
3° Regimento de Linha [3] 
 

28° Brigada – general Montbrun 
Regimento de Chevau-légérs de Würtzburg [1] 
2° Regimento de Chasseurs à cheval de Nápoles [4] 
4° Regimento de Chasseurs à cheval Italianos [2] 



V° Corpo – Marechal MacDonald 
(cerca de 2.000 homens) 
  
10° Divisão – general  Albert 
 

Brigada ? 
4° Regimento provosório Ligeiro [2] 
139° Regimento de Linha [3] 

 

Brigada Suden 
140° Regimento de Linha [3] 
141° Regimento de Linha [3] 

 

16° Divisão – general Maison 
 

Brigada Penne 
151° Regimento de Linha [3] 
152° Regimento de Linha [3] 
153° Regimento de Linha [3] 
154° Regimento de Linha [3] 

 

19° Divisão – ? 
 

Brigada Harlet 
135° Regimento de Linha [3] 
149° Regimento de Linha [3] 

 

Brigada Lafitte 
159° Regimento de Linha [3] 
155° Regimento de Linha [3] 

 

6° Brigada – general Dermoncourt 
2° Regimento de Chasseurs à cheval [2] 
3° Regimento de Chasseurs à cheval [2] 
6° Regimento de Chasseurs à cheval [3]  

 
II° Corpo de exército – Marechal Victor 
(cerca de 2.000 homens) 
  
4° Divisão – general Dubreton 
 

Brigada ? 
24° Regimento Ligeiro [4] 
10° Regimento de Linha [4] 

 

Brigada Brun 
37° Regimento de Linha [3] 
56° Regimento de Linha [4]  

 

5° Divisão – general Dufour 
 

Brigada ? 
26° Regimento Ligeiro [4] 
93° Regimento de Linha [3] 
43° Regimento de Linha [3] 
72° Regimento de Linha [4]  

 
6° Divisão – ? 
 

Brigada ? 
11° Regimento Ligeiro [3] 
2° Regimento de Linha [3] 

 

Brigada ? 
4° Regimento de Linha [3] 
18° Regimento de Linha [4] 

 

22° Brigada – general Bruno 
1° Regimento de Hussardos da Westefália [3] 
2° Regimento de Hussardos da Westefália [3] 

 
 

Figuras de Plástico em 20mm 
 

Estou de volta para vos falar em jogos de AIM com figuras 
de plástico.  Durante a organização do Torneio de 20mm 
fiquei com a ideia de que o pessoal estaria mais receptivo a 
este tipo de figuras não fosse a falta de informação que 
existe sobre elas. 

Actualmente além do Torneio que decorreu com a partici-
pação de 4 sócios que jogam regularmente AIM em 15mm, 
também há dois sócios que costumam jogar Warhammer 
Ancient Battles com figuras de 20mm em plástico. 

Uma boa razão para se iniciarem no plástico é o seu preço 
em relação ás figuras de chumbo em 15mm, que permite 
fazer um pequeno exército de 200 pontos a um preço muito 
acessível. Uma caixa custa entre 900$00 e 1300$00 e trazem 
de 12 a 17 cavaleiros ou 45 a 48 figuras de infantaria. Por 
exemplo, um exército Teutónico de +/- 200 pts com 2 Kn 
(Gen), 2Kn (S), 3 Kn(O), 3 Cav, 5 LH, 4 Sp, 4 Bw e 2 Ps, 
faz-se com 2cxs de Teutónicos, + 1 de Árabes / Mongois, + 
1 de Ingleses medievais, + 1 de Franceses Medievais, 
gastando no total cerca de 5000$00 e sobra tanta figura que 
dá para fazer mais do que um tipo de exército. 

As marcas que fabricam figuras em plástico em 20mm 
(escala 1/72) disponíveis no mercado Português são a Esci, 
Revell, Italieri, Hat e Zvezda. Marcas antigas como a 
Atlantic que foram compradas (os moldes das figura) pelas 
marcas emergentes, continuam a existir agora com o nome 
de outra marca. 
 

 

Vou começar por uma das marcas mais recentes do 
mercado, a HAT, que já tem uma quantidade 
impressionante de caixas no mercado. Além das antigas 
caixas da Airfix de Bretões, Robin Hood e Sheriff de 
Nottingham, tem-se dedicado a duas séries muito completas 
das Guerras Púnicas e Guerras Macedónicas / Persas. Eis as 
caixas disponíveis: 
 Carthaginian African Infantry: 48 figuras, 24 Sp, 12 

Aux e 12 Ps Númidas. 
 Carthaginian Spanish Infantry: 48 figuras, 24 Aux 

Scutari, 12 Ps Caetrati e 12 Ps balearic slingers. 
 Numidian Cavalry: 12 Cavaleiros, 4 poses. 
 Celtic Cavalry: 12 Cavaleiros, 4 poses. 
 War Elephants: 6 elefantes, 18 figuras de tripulação. 



 
 

 Republican Roman - Princeps e Triari: 48 figuras, 22 
Triari com lanças e espadas e 26 Princeps com pilum e 
espadas.  

 Republican Roman - Hastati e Velites: 48 figuras, 24 
Hastati com pilum, 8 Hastati com espadas e 16 Velites. 

 Roman Catapults: 4 Scorpion mais tripulação. 
 Roman Cavalry: 12 Cavaleiros, 4 poses. 
 Macedonian Phalangites: 48 figuras, 8 diferentes poses 

sem armas. 
 Greek Mercenary Hoplites: 48 figuras, 8 diferentes 

poses sem armas. 
 Alexander's Light Infantry: 48 figuras, em 6 poses 

diferentes de archeiros e javelinmen. 
 Alexander's Thracian: 48 figuras em 6 poses diferentes 

com romphaia e lanças. 
 

 

 

Estão ainda em projecto para sair as seguintes caixas; Italian 
Allies, Italian Ally Cavalry, Roman Cmd, Spanish Cavalry, 
Carthaginian Cmd, Carthaginian Allies, Alexander's Allied 
Cavalry, Alexander's Thessalian Cavalry, Persian Heavy Inf, 
Persian Light Inf, Persian Light Cavalry, Persian Medium 
Cavalry, Imp. Roman Legionaries, Imp. Roman Auxillia, Imp. 
Roman Cavalry. 

Para o mês que vem vamos continuar a falar de mais marcas e 
as suas disponibilidades no mercado. 

Eduardo Santos 
 

 

Assembleia Geral  
 

Convocam-se todos os associados para uma Assembleia 
Geral a realizar no dia 3 de Outubro de 2001, no Espaço de 
Encontro, com inicio às 21h00, com a seguinte ordem de 
trabalhos: 

1 – Apresentação, Discussão e Votação do Balanço 
de 2000 – 2001. 

Se à hora marcada não estiverem presentes o número de 
sócios necessários, aguardar-se-á 30 minutos e dar-se-á 
inicio aos trabalhos seja qual for o número de sócios 
presentes. 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
 

Próximos Encontros 
 

 

1º Campeonato de Battletech da AJSP de 
2001 

8 de Setembro no Espaço de Encontro 

 

8º Campeonato de Portugal de AIM 
1 e 15 de Setembro, 6 e 20 de Outubro no 

Espaço de Encontro 

 

Torneio de Sevilha 
12 a 14 de Outubro no Sevilha - Espanha 

 

 
 

Reunião de 29 de Agosto 
 

 Foi dado conhecimento do ponto da situação pela 
Organização da 1ª Convenção de jogos de Simulação a 
realizar na Costa da Caparica. 

 Foi dado conhecimento do ponto da situação pela 
Organização do 8º campeonato de Portugal de AIM a 
realizar no E.E. 
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