
  

 

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 
 

O Virote deste mês traz os resultados das 
actividades que apresentou na 1ª Conven-
ção de Jogos de Simulação que se rea-
lizou na Costa da Caparica. O responsável 
pela sua realização, o sócio João Diogo, 
apresenta-nos uma descrição do que se 
passou nos dias 29 e 30 no Parque de Stº 
António na Costa da Caparica, incluindo 
algumas fotografias da sua autoria.  
 

Serão também apresentados os resultados 
dos jogos do 1º Torneio Aberto da AJSP 
de AIM, a primeira prova desta época a 
contar para o nosso novo Ranking de 
AIM, que será apresentado pelo sócio 
João Especial, que também nos apresenta 
um artigo sobre as regras de AIM/DBM. 
 

Continua neste número também a publica-
ção do artigo 'As duas Batalhas de Hanau' 
(4ª parte) de Felipe Soeiro, que por 
equivoco da parte do redactor saiu no 
número de Setembro sem a sua autoria 
devidamente assinalada, razão pela qual 
pedimos desculpa ao seu autor. 
 

O Virote continua a contar com todos os 
sócios e esperamos que a partir de agora a 
sua participação com artigos passe a ser 
mais regular. Enviem-nos para os mails 
da AJSP e do sócio Eduardo Santos. 
 

AJSPortugal@net.sapo.pt 
mailto:Eduardo.Santos@autoeuropa.pt 
 

Reunião de Outubro 
 

 Efectauada a leitura e aprovação de 
actas anteriores. 

 Foi dado conhecimento d’ O Virote 
n.º 22. 

 Foi a presentado o organigrama de 
trabalho para o 4º grande prémio 
Cidade de Almada. 

 Foi efectuado o balanço da 1º 
Convenção da Costa da Caparica e do 
8º Campeonato. 

 Foi dado conhecimento do 2º Troféu 
César de AIM a realizar em Novem-

bro no E.E.          (continua na última pág.) 

As actividades na AJSP ou... 
O que fazer na Associação 

 
Este mês em vez de se falar acerca do passado, presente ou futuro da 
Associação, vamos falar acerca das actividades desenvolvidas na AJSP. Um 
assunto já conhecido por todos os sócios mais veteranos mas que pode servir 
de guia aos sócios mais recentes. 
 
Assim começo com Antiguidade e Idade Média, AIM, que dispensa 
apresentações. Digamos que é uma modalidade com muitos participantes e 
já com uma estrutura competitiva bem organizada (poderia ainda estar muito 
melhor se todos os participantes se inscrevessem a tempo e horas...) 
 
Depois existe o “filho” da AIM, a DBA que só recentemente começou a ter 
representação na Associação graças ao esforço dum sócio. Este jogo além de 
contar com adeptos regulares, alicia também a maioria dos jogadores de 
AIM. 
 
Outra actividade na AJSP é Battletech a qual após um período em que era 
raro ver-se os jogadores desta modalidade no Espaço de Encontro, 
recentemente alterou-se essa tendência, existindo um esforço significativo 
por parte destes para tornar Battletech numa actividade regular da 
Associação. 
 
Também 2ª Guerra Mundial merece ser mencionada pela sua participação 
frequente no EE , só sendo de lamentar o facto desta modalidade parecer ser 
dependente demais de alguns dos seus membros. 
 
Por fim igualmente realizados no EE são os jogos Napóleonicos. Estes 
apesar do número de jogadores interessados, por algum motivo obscuro, 
ainda não conseguiu vingar na Associação, tendo apenas sido representado 
por alguns jogos espalhados pelo tempo e por  um Mega Jogo.   
 
Por fim para os jogadores dos tempos antigos existe AIM no formato 25 
mm, uma modalidade sem muitos jogadores (ainda!) mas com uma grande 
vontade de se afirmar como uma alternativa, com outras vantagens aos 
habituais 15 mm. 
 
Estas são assim as actividades com maior representação na Associação. 
(Que me desculpem todas as actividades que tenham sido esquecidas), 
demonstrando assim a grande variedade de gostos que cada sócio têm e a 
dedicação com a qual se empenha para os ver transformados em 
realidade. 
 

N.º 22 

 
2ª Série 

 
Outubro 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. 



 

 

Da Teoria dos Grupos 
 
Os mais velhinhos lembram-se ainda que nas 5ª, 6ª e 7ª 
Edições da WRG, que foram as regras que foram 
substituídas pela DBM, tinha de se organizar as figuras ( ou 
os elementos,  no caso da 7ª Edição ) num bloco coerente a  
que se chamava “unidade”. 
 
Estas eram organizadas com tantas figuras quantas as 
necessárias para representar o seu modelo real. Assim uma 
Coorte Romana teria 24 figuras ( 24 figuras x 20 homens/ 
figura = 480 homens  = 1 Coorte ), um Sintagma Helenístico 
teria 12 figuras ( 12 x 20 = 240 ) e assim sucessivamente.  
No entanto, para permitir que cada jogador tomasse as suas 
opções acerca da organização do seu exercito o único limite 
imposto pelas regras para o tamanho de uma unidade eram 5 
figuras no mínimo e 50 no máximo. ( Por acaso estes  
limites ainda hoje são os utilizados em muitas regras... 
nomeada-mente de Fantasia...). Cada uma destas unidades 
movia, combatia, fugia ou perseguia independentemente das 
outras, como se fosse um comando em DBM, sendo 
influenciada em termos de moral pelo desempenho das 
outras unidade (amigas e inimigas) suas vizinhas. Para 
limitar o numero de unidades que um jogador usava 
pagavam-se pontos, ditos “De Comando”  sendo os 
regulares mais caros porque podiam manobrar melhor.  
 
Na 7ª edição apareceram os elementos e se a memória não 
me atraiçoa, os Comandos. 
 
Com a DBM deixou de haver unidades, passando a existir 
apenas o muito grande (O Comando) e o muito pequeno (O 
Elemento) 
 
E o que é que isto tem a haver com o meu jogo? – 
Perguntarão vocês. 
 
Ora bem o que acontece agora é que temos a tendência – 
porque assim somos conduzidos pela mecânica das regras –  
em pensar só em termos de Comandos  e das funções de 
cada um (este é para atacar, este defende um flanco, este fica 
em reserva) OU nas capacidades de cada elemento de per si 
– Um Kn elimina Ax com maioria simples, Sp não aguenta 
Wb, etc. Ora tão raramente temos um Comando constituído 
inteiramente de tropas de assalto, como um Elemento 
combate isolado contra outro. 
 
Por isso existe uma dimensão intermédia – entre o Comando 
e o Elemento – que continua a existir e a influenciar o jogo, 
a qual, por não estar explicita nas regras, nos passa desper-
cebida ou, na melhor da hipóteses, não pensamos nela 
racionalmente, apenas sabemos que ela lá está. 
 
Um Comando, ao ser constituído, deve ter uma missão 
concreta,  eventualmente duas missões, mas auto-exclusivas 
– “ Este comando de Lh  corre por um flanco OU fica em 
reserva” – Se não forem auto-exclusivas então geralmente 
não faz nenhuma delas. Quem quer fazer tudo geralmente 
acaba por não fazer nada. 
 
Para cumprir a sua missão deve ter os Elementos do tipo 
adequado para essa missão. 
(Um Comando de Assalto constituído por Ps(I) não vai 
muito longe,  um Comando para terreno difícil á base de Kn 

Irr também não ... ). Até aqui tudo bem e já todos devem 
fazer os vossos exércitos de acordo com estes princípios – 
Digo eu... 
 
Ao escolhermos as tropas para um Comando devemos junta-
las em Grupos os quais podem se divididos em Sub-Grupos. 
Por exemplo, ao fazer um Comando para combater em 
terreno difícil no exercito Late Roman, tomo como base um 
Grupo constituído por 4 Ax(S) e 4 Ps(O). Estes são um Sub-
Grupo das Ax, já que a sua acção está subordinada aos 
primeiros. Ou os apoiam á retaguarda ou nos flancos.  Aqui 
os Ps não irão para um lado e as Ax para outro. Ao 
manterem-se próximos e apoiando-se mutuamente, podem 
derrotar elementos que teoricamente os destruiriam. 
Também aqui a o todo é maior que a soma das parcelas. Ao 
constituir um grupo este deve poder mover-se com um PIP, 
para alem de os diversos elementos que o constituem devem 
poder apoiar-se mutuamente. (Fazer um Grupo com 1Kn(F) 
e 1El não é muito aconselhável...) 
 
A vantagem dos Grupos é uma maior facilidade de 
construção da lista, já que esta passa a ser feita por blocos 
coerentes de tropas e não por elementos soltos. Por outro 
lado Ao pensarmos em Grupos e Sub-Grupos permite-nos 
afinar o Comando tendo em conta a sua missão. Qual é o n.º 
MINIMO de elementos necessários para uma dada missão? 
– Esta deve ser a pergunta que nos devemos questionar ao 
constituir um Grupo. É fácil responder “50!”, mas se durante 
o jogo só combatemos com 10 e estes atingem os objectivos, 
então estamos a desperdiçar os pontos que custaram os 
outros 40. 
 
Por outro lado um Comando, sendo constituído por Grupos 
e Sub-Grupos, é mais fácil de colocar na mesa, porque 
sabemos o que cada Grupo vai fazer dentro da linha de 
acção do Comando, o qual obedece á estratégia geral do 
exercito, estabelecida para aquele jogo. 
 
O contrário disto – Confusão, hesitações e desarrumação no 
momento de tirar as figuras da caixa – é quase sempre 
sinónimo de que o jogador adversário não tem qualquer 
plano. Mudança de elementos ou Grupos inteiros de um lado 
para outro, durante a colocação dum Comando significa que 
não há uma ideia de manobra definida, estando o adversário 
pronto a reagir aquilo que fizermos. E quem reage só se 
salva com 6... 
 
No próximo artigo vamos ver um exemplo prático de como 
funcionam os grupos e subgrupos.  Vamos usar o exercito 
que vou levar ao torneio de Sevilha. Trata-se do Late 
Carthaginian, Livro 2, nº32, no ano de 236AC. 
 

João Especial 
 

Dos Comandos ou 10 Princípios para 
a Vitória 

 

1º  Um Comando deve ter UMA missão especifica.  
 

2º  O comando deve ter elementos apropriados á sua 
missão.  

 

3º  O numero de Elementos Efectivos de um Comando 
nunca deve ser múltiplo de 3. 



 

 

4º  Sempre que possível um Comando deve ter “tropas de 
encher”  para aumentar o nível de desmoralização. 

 
5º  O comando decisivo não deve ser o maior para não ser 

o primeiro a ser colocado na mesa. Obviamente este 
será o último que colocamos na mesa. 

 
6º O primeiro comando a colocarmos na mesa deve ter o 

máximo de tropas obrigatórias, de forma a dar o míni-
mo de pistas ao nosso adversário. 

 
7º  O Atacante deve observar onde é que o Defensor colo-

cou a sua bagagem. Geralmente á frente desta vai ficar 
o seu maior Comando. 

 
8º  Dois Comandos é pouco para regulares. Para irregula-

res, com poucos tipos de tropas, pode ser viável. 
 
9º  Três Comandos é um numero perfeito. Se forem regula-

res um deles deve poder funcionar com 1 PIP. 
 
10º Quatro Comandos. Se um deles for aliado pode dar uma 

dimensão surpreendente ao exercito. Se forem 4 regula-
res não há desculpa para uma derrota! 

 
João Especial 

 

Schlacht bei Hanau 

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

(4ª parte) 

 
Infantaria da Guarda Imperial – general Drout 
(cerca de 6.000 homens)  
 

1° Divisão da Velha Guarda – general Friant 
 Brigada Christiani 
1° Regimento de Chasseurs [2] 
2° Regimento de Chasseurs [2] 
 
 Brigada Michel 
1° Batalhão de Granadeiros [2] 
2° Batalhão de Granadeiros [2]  
 

2° Divisão da Velha Guarda – general Curial 
 Brigada Rousseau 
Regimento de Fusileiros-chasseurs [2] 
Regimento de Fusileiros-granadeiros [2] 
Vélites de Turin [1] 
Vélites de Florença [1]  
 

Artilharia da Velha Guarda – general Dulauloy 
Artilharia  a pé [40] 
Artilharia a cavalo [12] 
 
Cavalaria da Guarda Imperial – general Nansouty 
(cerca de 4.000 homens)  
 

1° Divisão – general Ornano 
 Brigada Colbert 
Regimento de Lanceiros de Berg [6] 
2° Regimento de Lanceiros [10] 
 

 
 Brigada Pinteville 
Regimento de Dragões da Jovem Guarda [2] 
 

2° Divisão – general Lefèbvre-Desnouettes 
 Brigada Castex 
1° Regimento de Lanceiros da Jovem Guarda [4] 
Regimento de Chasseurs à cheval da Jovem Guarda [4] 
Regimento de granadeiros a cavalo da Jovem Guarda 
 

3° Divisão – general Walther 
 Brigada Lyon 
1° Regimento de Lanceiros da Velha Guarda [3] 
Regimento de Chasseurs à cheval da Velha Guarda  [6] 
4° Regimento da Guarda de Honra [4] 
 
 Brigada Letort 
Regimento de Dragões da Velha Guarda [4] 
1° Regimento da Guarda de Honra [4] 
2° Regimento da Guarda de Honra [4] 
 
 Brigada Lafferière 
Regimento de Granadeiros à cheval da Jovem Guarda [4] 
3° Regimento da Guarda de Honra [4] 
 
III° Corpo de exército – Marechal Marmont 
(cerca de 2.000 homens)  
 

8° Divisão – general Souham 
 Brigada Brayer 
6° Regimento provisório ligeiro [2] 
10° Regimento provisório ligeiro [2] 
14° Regimento provisório de Linha[2] 
19° Regimento provisório de Linha[2] 
 
 Brigada Charrière 
21° Regimento provisório de Linha[2] 
24° Regimento provisório de Linha[2] 
22° Regimento de Linha [3] 
 

9° Divisão – ?                       . 
 Brigada Anthing 
2° Regimento provisório ligeiro [2] 
29° Regimento ligeiro [2] 
136° Regimento de Linha [3] 
 
 Brigada Verges 
138° Regimento de Linha [3] 
145° Regimento de Linha [3] 
 



 

 

Mapa das duas batalhas de Hanau 

 
11° Divisão – general Ricard 

 Brigada Vandeden 
9° Regimento ligeiro [2] 
17° Regimento provisório de Linha[2] 
50° Regimento de Linha [2] 
 
 Brigada Dumoulin 
65° Regimento de Linha [1] 
142° Regimento de Linha [3] 
144° Regimento de Linha [3] 
 
 23° Brigada – general Beurmann 
10° Regimento de Hussardos  [6] 
Regimento de Dragões de Bade [5]   
 
VI° Corpo de exército – Marechal Marmont 
(cerca de 3.800 homens)  
 

20° Divisão – general Compans 
 Brigada ? 
32° Regimento ligeiro [2] 
1° Regimento de marinha [5] 
 
 Brigada Joubert 
20° Regimento provisório de Linha[2] 
255° Regimento provisório de Linha[2] 
3° Regimento de marinha [3] 
 

21° Divisão – general Lagrange 
 Brigada Jamin 
37° Regimento Ligeiro [4] 
1° Regimento Joseph-Napoléon [1] 
 Brigada Buquet 

4° Regimento de marinha [3] 
2° Regimento de marinha [6] 
 

22° Divisão – ?                       . 
 Brigada ? 
11° Regimento provisório de Linha[2] 
13° Regimento provisório de Linha[2] 
23° Regimento Ligeiro [2] 
15° Regimento de Linha [2] 
16° Regimento provisório de Linha[2] 
20° Regimento provisório de Linha[2] 
121° Regimento de Linha [2] 
70° Regimento de Linha [2]  
 

32° Divisão – general Durutte 
 Brigada Devaux 
35° Regimento Ligeiro [2] 
132° Regimento de Linha [3] 
36° Regimento Ligeiro [2] 
 
 Brigada Jarry 
131° Regimento de Linha [3] 
133° Regimento de Linha [2] 
7° Regimento da Confederação do Reno - Würtzburg [2] 
 
 

IV° Corpo de exército – Conde Bertrand 
(cerca de 2.500 homens) 
  

12° Divisão – general Morand 
 Brigada Bélair 
8° Regimento Ligeiro [2] 
 Brigada Toussaint 
13° Regimento de Linha [5] 



 

 

 Brigada Hulot 
23° Regimento de Linha [4] 

 
15° Divisão – general Fontanelli 

 Brigada Martel 
1° Regimento de Linha Italiano [2] 
4° Regimento de Linha Italiano [3] 
 
 Brigada Sant-Andréa 
6° Regimento de Linha Italiano [2] 
1° Regimento Ligeiro Italiano [3] 

 
 Brigada Moroni 
batalhão de Milão [1] 
7° Regimento de Linha Italiano [3]  
 
24° e 29° Divisão de cavalaria ligeira – general Baumont 
 Brigada Wolf 
Regimento de Chevau-légérs da Westefália [4] 
Regimento de Chevau-légérs de Hesse-Darmstadt [3]  
 
 Brigada Morio de l'Isle 
41° Regimento provisório de Linha[2] 
86° Regimento de Linha [3]  
 

14° Divisão – general Guilleminot 
 Brigada Gruyer 
18° Regimento Ligeiro [2] 
156° Regimento de Linha [3] 
Regimento Ilírio [1] 

 
 Brigada Lejeune 
52° Regimento de Linha [2] 
137° Regimento de Linha [3]   

 
Disposição do exército Francês 
 
Esquerda: 
 Victor, apoiando a sua ala esquerda no Kinzig 
 
Centro: 
Macdonald, à sua direita a velha guarda.  
 
Direita: 
a cavalaria de Nansouty. 
 
Destacada ao Norte: 
a cavalaria de Lefèbvre-Desnouettes.  
 

Felipe Soeiro 
 

1ª Convenção de Jogos de Simulação de 
Portugal 

Costa da Caparica 

 
Costa da Caparica 29 e 30 de Setembro, Parque de Stº 
António. 
 
Ainda com o tinir do cruzar das espadas, o troar dos cascos 
dos cavalos em cargas quase que loucas, os gritos dos 
combatentes, o pó dos campos no ar, o silvo estaladiço dos  
variados tipos de Lasers, ou ar salobro de ionizado pelos 
campos de energia dos dos PPCs ( Projectores de Particulas  

 

 

Ionizadas ),  já as noticias correm céleres, para se tornarem 
em lendas. 
Assim foi com Ulisses, ou com Kerensky. 
 
Ao início da tarde de Sábado, vários jogadores juntaram-se 
para o 1º Torneio Aberto da AJSP,  que da Costa da 
Caparica se poderia chamar. 
 

A configuração proposta para a AIM, era de 4 jornadas, 
repartidas por duas no sábado, e duas no domingo, a 400 
pontos para cada exército, e com um limite de tempo de 100 
minutos. 
 

E como de uma convenção se tratava o tema para Battletech 
era a captura de uma estação de HPG ( Central de 
Comunicações ), e respectiva estrutura emissora, situada por 
necessidade de implantação planetária, a cerca de 2 clicks. 
O objectivo foi parcialmento conseguido,  na medida em 
que para a realização total da missão seria necessário a 
conquista, e manutenção de ambos os vectores, o que não 
foi conseguido. 
 

Tomando como ponto de partida os jogos de AIM, estes 
foram todos realizados utilizando mesas com terreno 
implantado, de acordo com os procedimentos descritos nas 
regras, embora que fixo. Esta modalidade embora dê mais 
trabalho no âmbito organizativo, proporciona cenários 
visualmente mais ricos, sendo assim sem dúvida uma mais 
valia, principalmente quando é esperado a assistência de 
público. 
 

 



 

 

De acordo com um sorteio os jogadores foram emparceira-
dos, e as mesas atribuídas. 
 

Fazendo uma ronda pelas 4 jornadas saliento a qualidade de 
pintura de alguns dos exércitos presentes, os quais 
mereceriam um prémio, bem assim como as bagagens, 
algumas das quais não se envergonham em nada ao serem 
comparados com as que nos são amostradas nos ‘sites’ da 
especialidade. 
 

Quanto aos jogos estes decorreram dentro do que era de 
esperar, aqui e ali com um pouco de sal e pimenta que nos é 
tão normal, mas sempre com uma grande capacidade para 
resolver as situações, ultrapassando-as, o que é sem dúvida 
muito gratificante. 
Encontrou-se assim ao anoitecer de domingo como vencedor 
deste 1º Torneio Aberto, João Pedro Especial, o qual com o 
exército Cartaginês, no ano de 220 bC, conseguiu vencer os 
seus adversários Fernando de Sousa com o exército 
Cruzados Tardios, Eduardo Santos com o exército da Ordem 
Teutónica, Hilário Paulo com o exército Egípcios Novo 
Império, e  Fernando Alves com o exército Espartano.  
Glória aos vencedores, honra aos vencidos. 
 

Seguem-se os resultados obtidos no 1º Torneio Aberto da 
AJSP: 
 

1º  JP Especial 7º   JP Caroço 

2º  J Diogo 8º   R.Simas 

3º  JJ Diogo 9º   E.Santos 

4º  F. Sousa 10º F.Alves e J.Correia 

5º  J.Brazette 12º A.Martins 

6º  H.Paulo  
 

João Diogo 
 

Resultados 2º Torneio Luthien 
 

Realizou-se no dia 8 de Setembro de 2001 o 2º Torneio 
Luthien,  que contou com 4 participantes, tendo sido a 
segunte classificação: 
 

1º Lugar – Ricardo Simas 
2º Lugar – Ilídio Almeida 
3º Lugar – Hugo Ximenes 
4º Lugar – João Jorge 

 

Vale a pena referir ainda que apesar do número limitado de 
participantes, a competição pelo primeiro lugar foi bastante 
difícil devido à destruição em massa que ambos os joga-
dores fizeram. 
Obrigado, a todos os participantes. 

João Jorge 
 

Tabela de Classificação Geral de 
Exércitos 

 
Após a realização da 5ª Taça de Portugal de AIM/DBM esta 
é a lista dos 10 exércitos com melhor média. 
 
Para este ranking apenas contam os exércitos com 10 ou 
mais jogos, efectivamente realizados. 
 
Class Tabela de Classificação 

Geral de Exércitos 
Jogos Pts Média

     

1º Arménios -Early  

(lista 27 - 2º livro) 

14 131 9,35 

2º Persas Aqueménidas-Early 

(lista 60 - 1º livro) 

16 130 8,12 

3º Sérvios (Late)  

(lista 22 - 4º livro) 

15 120 8 

4º Abássidas  

(lista 37 - 3º livro) 

18 143 7,94 

5º Mongois  

(lista 35 - 4º livro)

21 163 7,76 

6º Egípcios - Império Novo  

(lista 22 - 1º livro) 

21 163 7,76 

7º Sassânidas  

(lista 69 - 2º livro) 

21 158 7,52 

8º Turcos Otomanos - Late 

(lista 55 - 4º livro)

25 182 7,28 

9º Franceses Medievais  

(lista 64 - 4º livro) 

71 510 7,18 

10º Ghaznavidas  

(lista 63 - 3º livro) 

11 76 6,90 

 

Hilário Paulo
 

 

Ranking DBM – Costa da Caparica 

 
O Torneio Aberto da Costa da Caparica foi a primeira prova 
a contar para novo Ranking DBM. 
 



 

 

Não havendo ainda elementos para podermos fazer um 
primeiro ranking provisório (o definitivo só estará pronto 
em Julho, no final da época) para o qual serão necessários 
pelo menos 4 competições, achámos do interesse da 
generalidade dos sócios da AJSP a divulgação da pontuação 
obtida. 
 

Valor Total da Competição - Costa da Caparica 
 
Nº Joga-

dores 
Pontos Nivel PT  

Classif.     
% de VTC

Pt     
Totais

       

1 1,5 3 1  1 100 25,00 

2 1,5 3 1  2 80 20,00 

3 1,5 3 1  3 65 16,25 

4 1,5 3 1  4 50 12,50 

5 1,5 3 1  5 40 10,00 

6 1,5 3 1  6 30 7,50 

7 1,5 2 0,5  7 25 6,25 

8 1,5 2 0,5  8 20 5,00 

9 1 2 0,5  9 15 3,75 

10 1 2 0,5  10 10 2,50 

11 1 2 0,5  11 5 1,25 

12 1 2 0,5  12 5 1,25 

 
 

Classificação Nome Pontos 
   

1 João Especial 25,00 
2 João Diogo 20,00 
3 João Jorge 16,25
4 Fernando Sousa 12,50 
5 José Brazete 10,00 
6 Hilário Paulo 7,50
7 João Paulo Caroço 6,25 
8 Ricardo Simas 5,00 
9 Eduardo Santos 3,75
10 Fernando Alves 2,50 
10 José Correia 2,50 
12 Augusto Martins 1,25 

 
Não tendo nada a haver com a organização interna de cada 
Competição, nem com os seus regulamentos específicos, 
faço no entanto notar a minha estranheza perante factos que 
deturpam este ranking, nomeadamente o facto de pontuar 
quem não participou de todo e o facto de ser possível obter 
uma boa classificação fazendo apenas um jogo, bastando ter 
a sorte de no sorteio ter calhado com jogadores que depois 
não compareceram. 
 
Seria aconselhável que de futuro, sempre que tal for 
possível, nomeadamente, em competições que decorram 
num único fim de semana, que o enparceiramento dos 
jogadores seja feito SÓ com os que efectivamente 
compareceram, de modo a evitar estas tristes situações. 
 

João Especial 

Figuras de Plástico em 20mm 
 

Na continuação do mês passado aqui estou de novo a falar de 
algumas marcas que fabricam figuras em plástico em 20mm ( 
escala 1/72 ) disponíveis no mercado Português. 
 

 
Caixa da Zvezda - Russian Knights 

 

Outra das marcas ainda mais recentes é a ZVEZDA. Esta 
marca apareceu há poucos anos mas tem vindo rápidamente a 
ganhar algum espaço no nosso mercado. Trata-se de uma 
marca Russa que partilha com a Italieri ( fabrica em plástico 
mais rigído, e mais barato suponho ) os moldes, ao ponto de 
algumas caixas lançadas no mercado serem uma mistura de 
figuras de mais de uma caixa da Italieri. Eis as caixas 
disponíveis: 
 

 Russian Knights: Séc. 13-14; 33 knights a pé, em diversas 
posições de lança, machados e espadas, 7 archeiros e 2 
cavaleiros que são figuras originais. Trazem dois tipos de 
escudos redondos e oblongos. 

 Livonian Knights: Séc. 13-14; 12 cavaleiros e 10 infantes 
em poses diversas que são um mix das caixas de 
Teutónicos e Crusados da Italieri. 

 

 
Figuras da caixa de Russian Knights 

 
Figuras da caixa de Mongols 

 Mongols: Séc.s 13-14; 12 cavaleiros ( 5 com arcos, 3 com 
lanças, 3 com espada e um oficial ) e 10 infantes ( 2 com 
lança, 5 com espada e 3 archeiros ).  



 

 

 Medieval Fortress (wooden): Caixa com um forte em 
madeira com torres e portão. Também existem caixas 
separadas com complementos de torres, portões e muros. 

 

 
Caixa da Zvezda - Macedonian Cavlary 

 
 Greek Infantry: Séc. VI-IV AC; 45 infantes em várias 

poses. 18 hoplitas com espada e 12 com lança, 1 oficial, 6 
archeiros, 5 auxilias, 2 fundibulários e 1 músico para 
animar as hostes. 

 Persian Infantry-Immortals: Séc. V-IV AC; 42 infantes 
em várias posições e de vários tipos de tropas. 14 figuras 
de lança, 10 com espadas, 1 oficial e 1 estandarte, 10 
archeiros e 8 auxilias. Vêm também alguns escudos com 
suporte.  

 Macedonian Cavalry: Séc. V-IV AC; 17 cavaleiros dividi-
dos em 8 com lança, 7 com espadas ( inclui uma figura de 
oficial ) e 2 archeiros.  

 

 
Figuras da caixa de Greek Infantry 

 
Figuras da caixa de Persian Infantry-Immortals 

 

Estão ainda há disposiçaõ as seguintes caixas; 
 Crusader Knights: 
 Moors 
 Spanish Infantry 
 Republican Roman Infantry 
 Roman Artilhary 

 Punic War Elephants 
 Persian Cavlary and Chariots: 
 

 
Figuras da caixa de Macedonian Cavalry  

 

Eduardo Santos 
 

Assembleia Geral 
3 de Outubro de 2001  

 

Realizou-se a Assembleia Geral no dia 3 de Outubro de 
2001, no Espaço de Encontro, tendo-se iniciado os trabalhos 
às 21h30 com a presença de três sócios. 

Foi efectuada a apresentação do Balanço de 2000–2001, e 
foi posta a discussão e subsequente votação, tendo sido 
aprovado por unanimidade.  
 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
 

Próximos Encontros 
 

8º Campeonato de Portugal  
 última Jornada a 20 de Outubro no E.E. 

Torneio de Sevilha  
12 a 14 de Outubro em Sevilha - Espanha 

2º Troféu César de AIM 
3 e 17 de Novembro no E.E. 

2º Torneio de Battletech-Galpor 
10 de Novembro no E.E. 

 

Reunião de Outubro (contin.) 
 

 Foi dado conhecimento de um convite para a AJSP 
fazer uma demonstração de Napoleónicos no dia 20 
de Outubro no Palácio do Sobralinho em Vila 
Franca de Xira, no âmbito das Jornadas Intermuni-
cipais referentes á Cintura Defensiva das Linhas de 
Torres – Recuperação e Divulgação . 
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