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E d i t o r i a l
Este mês o Virote trás-nos informações de
como decorreram os últimos eventos
promovidos pela AJSP; o 8º Campeonato
de Portugal em AIM, o 2º Troféu CÈSAR,
o 2º Torneio de Battletech-GALTOR, e
claro as respectivas classificações dos
sócios que entraram nestas competições.
Será também apresentado oponto da
situação do ranking de DBM dos sócios
da AJSP após as 4 primeiras competições
realizadas nesta temporada.
O João Especial desta vez tráz-nos um
artigo aonde explica como é que os seus
bravos Cartaginêses se comportaram em
Sevilha aplicando a sua teoria dos grupos
e comandos.
Retomamos neste número a publicação da
5ª parte do artigo de Felipe Soeiro, “As
duas Batalhas de Hanau ”.
Chamamos a vossa atenção
para os vários eventos a
realizar durante o próximo
mês de Janeiro, com destaque para o e o 5º Troféu
NAP de AIM que começa
já este mês.

Reunião de Dezembro


Foi dado conhecimento da correspondência recebida e enviada.



Foi dado conhecimento d’O Virote
n.º 24.



Foi feito o ponto da situação dos
eventos a realizar em Dezembro e
Janeiro; 1º Torneio Aberto de DBA ,
5º Troféu NAP de AIM e 2º Torneio
Aberto de AIM.



Foi feito o balanço dos eventos já
realizados; 2º Troféu CÈSAR e 8º
Campeonato de Portugal em AIM.



Foi feito o balanço das reuniões preparatórias para o 4º Grande Prémio
“Cidade de Almada” de Jogos de

Simulação.

Mais um Ano que termina... Mas um Novo se aproxima
A AJSP sempre se debateu com diversos desafios que foram sendo
colocados ao longo da sua existência e com maior ou menor dificuldade
lá os foi ultrapassando. E o ano que termina não foi excepção, desde o
desafio constante que é organizar os diversos eventos que animam a vida
desta associação até ao expandir das suas actividades para fora das
fronteiras nacionais.
De notar a realização dos já tradicionais Troféus temáticos em AIM,
Ulisses, César, Viriato, etc, o 8º Campeonato de AIM, a 5ª Taça de
Portugal em AIM, as 48 horas de Shako, os diversos Torneios de
Battletech. Mas em especial destaque esteve o 3.º Grande Prémio Cidade
de Almada que contou com a ilustre participação de “nuestro hermanos”
e que se saldou por um enorme sucesso. Também se procedeu ao
lançamento de novas iniciativas tal como os torneios de DBA os quais
tiveram um enorme sucesso junto de todos aqueles que decidiram
experimentar esta nova vertente dos jogos de simulação. E não posso
deixar de dar um relevo especial a participação da AJSP no Torneio
Nacional de Simulaçao Histórica de Sevilha, ficando demonstrado que
nos encontra-mos ao mesmo nível dos nossos vizinhos.
Foi em resumo um ano cheio de sucesso e de algumas atribulações
que lá foram sendo resolvidas com o esforço de todos aqueles que se
dedicaram de alma e coração à causa da AJSP.
Mas um novo ano se aproxima e novos desafios se vislumbram no
horizonte. Algumas actividades perpetuam a sua continuidade como os
Troféus temáticos em AIM, a Taça de Portugal, os torneios de Battletech,
e as 48 horas de Shako. Em especial destaque encontra-se a realização do
4.º Grande Prémio Cidade de Almada, a criação da Associação Almada
21, novas deslocações a Torneios fora do nosso pais (Sevilha, etc.), os
Torneio Abertos , e novos torneios de DBA, . Tudo isto faz com que o
ano de 2002 assuma um papel de extrema importância na vida da AJSP,
pois esta terá que se mostrar á altura de enfrentar todos estes desafios.
O fim do ano aproxima-se, um ano cheio de vitórias e derrotas, de 1s
e de 6s (afinal de contas os dados ainda tem alguma coisa a dizer neste
jogo de empurrar figurinhas numa mesa e como tal para eles vão os
nossos agradecimentos por terem sido uns colaboradores incansáveis), de
alegrias e de tristezas. Mas a esperança é eterna e como tal novos exércitos se perfilarão no inicio do ano para serem testados no campo de
batalha, e quer sejam bem ou mal sucedidos o que no fim vai realmente
interessar é as horas de divertimento que vão proporcionar.
Mas sendo este um mês de paz e confraternização a AJSP não pode
deixar de desejar a todos os seus associados, seus familiares e amigos um
BOM NATAL e um PRÓSPERO ANO NOVO.
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 Prática dos Grupos
O Teste da Realidade
Vamos agora ver como é que funcionou este exercito no
torneio de Sevilha. Mais uma vez lembro que estamos a falar
do Late Carthaginian, Livro 2, nº32, no ano de 236AC.
Relembro a composição do exercito:
Comando 1
 Sub General
 4 Cavalaria Numida
 2 Ligures
 2 Fundibulário Balear
 6 Bagagens
Comando 2
 Sub General
 1 Elefantes
 4 Cavalaria Numida
 8 Infantaria Africana
 8 Hoplitas Gregos
 6 Infantaria Numida
 4 Scutari Iberos
 2 Catapultas
Comando 3
 General
 3 Cavalaria Púnica
 1 Cavalaria Ibera
 3 Cavalaria Ibera
 3 Cavalaria Gaulesa
 3 Elefantes
 2 Ligures
 2 Cetrari Iberos
 2 Fundibulário Balear

Reg LH(O)
Irr LH(O)
Irr Ax(O)
Irr Ps (O)
Irr Bg(O)
Reg LH(O)
Irr El(I)
Irr LH(O)
Reg Sp(O)
Reg Sp(O)
Irr Ps(S)
Irr Ax(S)
Reg Art(O)
Reg Cv(O)
Reg Cv(O)
Irr Cv(O)
Irr LH(O)
Irr Cv(O)
Irr El(I)
Irr Ax(O)
Irr Ps(S)
Irr Ps (O

E agora vamos ao comportamento de cada grupo.
Grupo A - Sub General Reg LH(O) e 4 Cavalaria Numida
Irr LH(O). Estes heróis tinham, de aguentar um terço da
mesa durante 10 a 12 jogadas. E não é que fizeram isso mesmo durante 4 jogos? Este comando NUNCA desmoralizou,
fez a maior parte das baixas no primeiro jogo e entreteve até
á ultima jogada uma manada de 6 camelos (S) no ultimo
jogo. Impecável! O Sub-General foi promovido e o resto dos
elementos receberam um aumento assim que chegaram a
casa.
Grupo B - 2 Ligures Irr Ax(O) e 2 Fundibulário Balear
Reg Ps (O). Partilhando da gloria do resto do comando estes
rapazes tiveram o seu momento áureo no segundo jogo quando eliminaram 6 Ax Indo-Bactrianas em 3 jogadas. No terceiro jogo apanham com mísseis de cruzeiro disparados de galeras Siracusianas (Obra do Arquimedes, já se vê!) mas continuaram a defender a BUA.
Grupo C - Sub General Reg LH(O) e 4 Cavalaria Numida
Irr LH(O). Estes rapazes no geral cumpriram as suas funções... mas podia ser só o general e mais um elemento. 10
pontos desperdiçados...
Grupo D - 8 Infantaria Africana Reg Sp(O), 8 Hoplitas
Gregos Reg Sp(O), 1 Infantaria Numida Irr Ps(S) e 1
Catapulta Reg Art(O).
Grupo E - 3 Infantaria Numida Irr Ps(S),4 Scutari Iberos
Irr Ax(S).
Grupo F - 1 Infantaria Numida Irr Ps(S), 1 Elefante Irr
El(I). Acabando por operar em estreita colaboração estes três

grupos surpreenderam-me pela positiva. Extremamente sólidos e
capazes tanto de defender como de atacar, daqui só tirava a Art
que só teve alguma importância no segundo jogo e mesmo ai
poderia não lá estar. O Elefante isolado deu jeito, apesar de não
apanhar Kn ou Wb.

Grupo G - 1 Catapulta Reg Art(O) 1 Infantaria Numida
Irr Ps(S). Este grupo foi uma desilusão. No geral artilharia
só interessa se for (F) ou se quisermos jogar á defesa. Para
um exercito de ataque não vale a pena, principalmente por
causa dos 2 PIPs que custa para mover.
Grupo H - 3 Cavalaria Gaulesa Irr Cv(O). Cumpriram.
Desde que não se lhes peça grandes manobras (isto é, desde que
andem o movimento todo ou carreguem) cumprem eficazmente
a sua missão.
Grupo I - 3 Elefantes Irr El(I) e 2 Fundibulários Baleares Irr
Ps(O). Aqui podia poupar 14 pontos e pôr só 2 elefantes.
Grupo J - General Reg Cv(O), 3 Cavalaria Púnica Reg
Cv(O), 2 Cavalaria Ibera Irr Cv(O), 2 Cetrari Iberos Irr
Ps(S). No fim acabei por usar este grupo dividido em 2. Um da
cavalaria regular para reserva e manobra e outro dos Iberos para
atacar cavalaria inimiga com apoio de Ps.
Grupo L - 3 Ligures Irr Ax(O), , 2 Fundibulário Balear Irr
Ps (O), 2 Cavalaria Ibera Irr LH(O). Uma das vantagens
deste comando foi este grupo de Ax e Ps, que apesar de pequeno, permitiu que peças de terreno difícil colocadas no flanco fossem ocupadas / contestadas, pelo menos o tempo necessário para
a cavalaria furar. Os LH Iberos foram suficientes para apoiar a
cavalaria pesada.
No total creio que podia ter gasto 40 pontos (1 Elefante, 2
catapultas e 2 Lh) noutra coisa qualquer. Pode parecer pouco,
mas é 10% do exercito e com 45 pontos posso colocar mais
um comando aliado Numida com 11 bases. Era só questão de
tirar um Ps(S) e um PS(O) e já tinha pontos. Tive demasiado
medo de Wg e contava encontrar mais Kn. Por outro lado
houve ocasiões em que me senti preso por causa dos PIPs que
tinha de gastar para mover estas peças.
Não há nada que substitua a mobilidade...
João Especial
Schlacht bei Hanau

As duas batalhas de Hanau
30 e 31 de Outubro de 1813
(5ª parte)

30 de Outubro – Primeira batalha de Hanau
08:00 : O ataque francês inicia-se com o avanço dos 3000
homens do XI° corpo de exército, com o Marechal
MacDonald à sua frente, fazendo recuar lentamente para o
bordo da floresta os escaramuçadores bávaros. A sua lado
avançam os 2000 homens do II° corpo de exército, com o
marechal Victor à sua frente. Entretanto, uma carga de
couraçeiros franceses contra a grande bateria aliada falha.
12:00 : As tropas bávaro-austriacas abandonam o bosque e
juntam-se à sua linha de batalha. A infantaria francesa tenta
sair do bosque mas é repelidos pelo fogo intenso da infantaria
e artilharia inimiga. Os duelos de infantaria entre a divisão
Lamotte e o XI° corpo de exército, e a divisão Becker contra
o II° corpo de exército duram várias horas e são bastante
mortíferos. As baterias bávaro-austriacas infligem perdas
pesadas aos Franceses que tentam sair da floresta.

Mapa das Duas Batalhas de Hanau - Cedido por Felipe Soeiro
14:00 : Napoleão que se encontra na estrada de Gelnhausen,
junto ao bosque, não pode entrar na planície. Napoleão
caminha então até à borda do bosque para poder observar
pessoalmente a disposição do exército inimigo. Drout
suplica-lhe para se retirar e não arriscar inutilmente a sua
vida. "É necessário que eu veja por mim mesmo a disposição
do inimigo", respondeu-lhe Napoleão. Após observar o
exército inimigo, Napoleão disse: "Pobre Von Wrede, pude
fazer dele um conde, mas não pude fazer dele um general".
Drout, propõe a Napoleão forçar a passagem com a artilharia
da guarda. O plano é o seguinte: entrar por um caminho
florestal junto à borda do bosque com duas bateria sem os
caixões de munições. Cada peça colocar-se-à pela esquerda
no bordo do bosque. Ao mesmo tempo, três peças avançam
pela estrada. O fogo dessas quinze peças atrairá a atenção do
inimigo. As outras avançando pelo caminho formaram
sucessivamente à direita das primeiras já em bateria.
Drout referiu de facto um caminho, à direita da estrada, que
era suficientemente afastado da borda do bosque para não ser
visivel pelo inimigo. Ele garantiu a Napoleão que com
cinquenta canhões e dois batalhões da velha guarda, em
apoio, ele poderia forçar a passagem.
Napoleão aprovou o plano de Drout, ordenando à cavalaria
da guarda para formar na estrada para que saia para a planicie
no momento favorável, a fim de esmagar a cavalaria e o
centro inimigo. A infantaria da Guarda formada em colunas à
saída da floresta, deverá apoiar as partes da linha onde
houver necessidade. Lefèbvre-Desnouettes conterá os
cossacos russos e os austríacos do Streifcorps de Mensdorf,
para evitar que eles flanqueiem o flanco direito dos franceses.

Os corpos de Macdonald e Victor deveram conter o inimigo
ao centro e no flanco esquerdo francês.
A artilharia dispõe-se progressivamente sob a protecção de
dois batalhões de infantaria da Velha Guarda que empurrar os
escaramuçadores inimigos: primeiro duas baterias a cavalo da
guarda apoiadas pelos dragões e lanceiros da guarda, logo,
cinquenta peças estão em bateria à saída da floresta, de um e
do outro dado da estrada.
Um duelo de artilharia bastante intenso começa, e durará
mais de uma hora. Então dá-se o facto mais significativo da
batalha. Von Wrede não tomou as devidas providências e a
sua artilharia fica sem munições! Ele negligenciou, de facto,
o seu aprovisionamento e logo as peças da grande bateria têm
de recuar através das linhas de cavalaria e infantaria de apoio.
Para encobrir este movimento delicado, ele ordena à sua
cavalaria que carregue a grande bateria francesa. As três
linhas avançam, mais de 7000 cavaleiros numa frente de 400
metros. As baterias francesas estão a 800 metros que são
percorridos a trote e depois a galope até chegarem ao
contacto. A Artilharia da Guarda, veteranos de muitas
campanhas, ficam impávidos e serenos até à ordem de ‘Fogo’
efectuado a cinquenta metros, abrindo fogo de metralha. A
carnificina é terrível, a metralha faz retroceder a cavalaria.
Ainda assim, em certos locais a cavalaria consegue penetrar
entre as baterias e é preciso que os Chasseurs à Cheval da
Guarda contra-ataquem para proteger as peças defendidas a
tanto custo pelos artilheiros, o general Drouot é ele próprio
ameaçado por um oficial Chevau-légérs bávaro. É agora que
a cavalaria francesa de Nansouty e Sébastiani, alinha em três
linhas à direita da bateria de Drouot, e carrega a cavalaria

bávaro-austriaca. A divisão de couraçeiros de Saint-Germain,
os Dragões e os Granadeiros a Cavalo da Guarda empurram a
cavalaria aliada para lá da estrada de Friedberg, onde ela se
reorganiza atrás dos cossacos de Czernitcheff.
16:00 : Após ter repelido a cavalaria inimiga, a cavalaria de
Nansouty e de Sébastiani cai sobre os quadrados de infantaria
da ala esquerda da brigada bávara de Deroy, onde o 5° e o 8°
regimento são duramente castigados. Aproveitando o recuo
da cavalaria inimiga, Drouot faz avançar as suas peças até
400 metros da tropas inimigas e dispara metralha sobre a
massa disposta à sua frente. A cavalaria bávaro-austriaca,
após se ter reorganizado, tenta de novo tomar a grande
bateria francesa mas ela é imediatamente contra-carregada
pela Cavalaria da Guarda que a repele e lhe inflige pesadas
baixas. O 3° regimento dos Gardes d'Honneur distingue-se
particularmente, o que lhe valerá ser citado por Napoleão
numa carta à Imperatriz.
17:00 : A Von Wrede não lhe resta senão retirar. A sua
artilharia e uma parte da sua infantaria está com falta de
munições, e a sua cavalaria em fuga. Vai então tentar abrigarse atrás do Kinzig e tentar manter-se em Hanau para ameaçar
a retaguarda francesa. Mas para isso deverá conter o ataque
inimigo. Para isso, ele decide lançar um contra-ataque de
diversão sobre o flanco direito e faz avançar a divisão
Beckers e a divisão Bach contra os homens do II° e XI°
corpo de exército, de Victor e MacDonald que cedem.
Napoleão riposta enviando dois batalhões de infantaria da
velha guarda comandados por Friant que bloqueiam o avanço
inimigo em Neuhof, que em breve está em chamas.
18:00 : Durante esse período, a retirada do exército bávaroaustriaco continua. O flanco direito e o centro atravessam o
Kinzig pela ponte de Lamboi, o flanco esquerdo passa
através de Hanau. Durante a retirada a infantaria aliada é
bastante castigada pela cavalaria francesa. O som da batalha
cessa com o cair do noite, mas junto ao rio ainda durará mais
uma hora.
19:00 : O exército bávaro-austriaco reorganiza-se junto a
Lehrof, a sudeste da cidade, e ocupa ainda Hanau. Napoleão
estabelece o seu acampamento na borda do bosque, o
exército francês acampa no bosque, sem fogueiras, à chuva e
ao frio. A oeste, a 4° divisão cavalaria de Excelmans ocupa a
estrada de Frankfurt Am Main. Ao norte, LefèbvreDesnouettes limpou a estrada de Friedberg dos cossacos que
a ocupavam. Estão caídos no bosque e na planicie mais de 15
mil homens. Marmont e os restos do 3° e 6° corpo de
exércitos acabam de chegar. Napoleão ordena ao marechal de
ocupar Hanau a fim de assegurar a passagem da retaguarda e
do longo trem de bagagem e parque. ( a continuar )
Felipe Soeiro

8º Campeonato de Portugal de AIM
Esta foi uma organização de Orlando Almeida e João Diogo,
para a Associação de Jogos de Simulação de Portugal.
O 8º Campeonato de Portugal de AIM / DBM, teve o seu inicio
a 1 de Setembro de 2001, e terminou em 12 de Novembro de
2001.
A organização congratula-se com e número de participantes,
que de um universo possível de 30 jogadores de AIM,
estiveram presentes 18, ou seja 54%.
Estamos também de parabéns, pois que tivemos a iniciação
de cinco jogadores, Carlos Afonso, Fernando Alves, Gabriel

Mongois x Medievais Portugueses - Foto de J.Diogo.
Branco, Paulo Barreiro, e Paulo Pombal, os quais se
mostraram promissores conseguindo obter boas classificações. Para eles o nosso apoio, desejando-lhes uma continuação de bons resultados
Tivemos neste 8º Campeonato a experiência de transferir para
outro local exterior ao EE, uma das jornadas, mais propriamente
um dos jogos, aconteceu com o jogo entre o Diogo Leal, e o
Orlando Almeida, referente à segunda jornada, o qual foi
efectuado no Centro Cultural do Entroncamento, a convite da
Associação ‘Os Pikoinhas’. Este convite foi extensivo como é
evidente a todos os sócios da AJSP, tendo estado presentes o
Gabriel Branco, o qual dinamizou a DBA, de forma exuberante
e incisiva, como aliás lhe é peculiar, e o João Diogo.
A atitude de transferir para outro local, o evento em curso
(como foi o caso, embora que parcialmente), ou mesmo um a
realizar, foi e deverá ser encarado na perspectiva de um
convite que nos é dirigido, e como tal na vontade expressa
por terceiros em apoiar um dos objectivos da AJSP, que é a
demonstração das nossas actividades.
Devemos também incluir neste caso a necessidade de o fazer por
o EE não ter as dimensões necessárias para o evento a realizar.
Deveremos no entanto ser selectivos neste tipo de
aproximações, devendo sempre pedir a opinião vinculativa
dos Corpos Gerentes, ou na impossibilidade, do Presidente da
Direcção.
Quanto ás alterações havidas na classificação geral, deveu-se
à necessidade de alguns ajustamentos por este campeonato
ter tido 18 participantes, o que fez com que em todas as
quatro jornadas tivesse existido um vencedor a jogar contra
um derrotado, o que fez alguma diferença
Assim as classificações reflectem o que se encontra
estipulado no regulamento ou seja, a classificação atribuída
devido ás vitórias, empate, e derrotas, em segundo lugar e em
caso de empate, o resultado entre eles (jogadores empatados),
dando a vitória a obrigatoriedade de colocação à frente, em
terceiro lugar a pontuação AIM, e por último o primeiro
empate, ou a primeira derrota.
Como exemplo apresenta-se a situação entre 4 jogadores A,
E, F, e K, os quais têm a mesma pontuação por vitória /
empate / derrota, ou seja 9 pontos, no entanto A, jogou com
K e perdeu, teremos então a alteração para K, A, E, e F. No
entanto a classificação AIM, determinou que K, ficasse com
12 pontos enquanto que E, e F, ficaram com 14 pontos, então
temos que a classificação estará assim ordenada E, F, K, e A.
Considerando agora finalmente os primeiros empates /
derrotas, sabemos que E, perdeu na 1ª jornada, enquanto que

F perdeu na 4ª jornada, assim F passará para o lugar de E,
ficando assim F, E, K e A. Penso ter conseguido dar uma
explicação correcta, embora seja a primeira vez que esta
forma de desempates está a funcionar.
Quero deixar aqui um agradecimento ao Hilário Paulo pelo
apoio.
Assim a comissão organizadora dá por concluído este evento,
considerando-se que foram cumpridos a maioria dos objectivos.

1
2
3
4
5
6

J.Jorge Diogo
João Diogo
Eduardo Santos
P.Barreiro
H.Ximénes
R. Simas

Palmiros
Romanos - Patricíos
Sassanidas
Hunos
Alanos
Vândalos

9
6
3
3
3
3

30 - 0
21 - 9
10 - 20
10 - 20
10 - 20
9 - 21

Eduardo Santos
Orlando Almeida / João Diogo

2º Torneio de Battletech Galtor

1 JJ.Diogo
2 H.Paulo
3 G.Branco
4 F.Sousa
5 JP.Especial
6 J.Diogo
7 P.Barreiro
8 J.Brazette
9 C.Afonso
10 J.Correia
11 E.Santos
12 R.Simas
13 A.Martins
14 M.Quinta
15 D.Leal
16 O.Almeida
17 F.Alves
18 P.Pombal

Exército

Jogos

Jogador

Resultado
V E D

Português M

4

4

35

Egipcíos

4

3

1

30

Otomanos

4

3

1

30

L Cruzados

4

3

1

30

Cartaginês

4

3

1

29

Patricio R.

4

3

1

25

Hungaros

4

2

2

22

Mongois

4

2

2

22

Franceses O

4

2

2

20

Seleucidas

4

2

2

17

Teutónicos

4

2

2

22

Nikeforianos B.

4

2

2

20

T'ang Chinês

4

1

3

15

Franceses M

4

1

3

10

Seleucidas

4

1

3

9

Cartaginês

4

1

3

13

Espartanos

4

1

3

10

Timuridas

4

4

1

Realizou-se no dia 10 de Novembro de 2001 o 2º Torneio
Galtor, que contou com 6 participantes, tendo sido a seguinte
classificação:
1º Lugar – Hugo Ximenes
2º Lugar – João Caroço
3º Lugar – Ricardo Simas
4º Lugar – Ilídio Almeida
5º Lugar – João Monteiro
6º Lugar – João Jorge
Desta vez a participação dos jogadores foi aceitável, dando
um torneio mais competitivo, que demonstrou vários estilos
de jogo, sendo que no entanto prevaleceu a sorte...
Obrigado, a todos os participantes.

2º Troféu César em AIM
Acabou no passado dia 21 de Novembro o último jogo do
Troféu César disputado em três jornadas com a participação
de 6 jogadores.
Como o Troféu estava definido a 3 jornadas, repartidas por
dois fins-de-semana, efectuou-se um sorteio prévio para os
três encontros de maneira a os jogadores poderem combinar
com o seu adversário outras datas fora dos dias previstos,
situação que penso ter resultado em pleno. Também a titulo
experimental foi usado neste Troféu um limite de tempo de
120 minutos que englobava a colocação do terreno, bagagem,
os comandos e a realização das 20 jogadas, sem que no
entanto se tenha chegado a um consenso a favor ou contra.
De salientar mais uma estreia na AIM/DBM, do sócio Hugo
Ximénes e também a participação do sócio Paulo Barreiro
que apesar de ter chegado recentemente a estas andanças já
vai na sua 3ª participação em eventos de AIM/ DBM.
Apesar do leque de exércitos disponíveis no período definido
para o Troféu (25 BC - 493 AD) todos os jogadores escolheram exércitos com preponderância em cavalaria (se bem que
alguns não tiveram muita escolha pois tiveram que jogar com
os exércitos que se pôde disponibilizar). Segue então os
resultados deste 2º Troféu César:

Torneio de BT em Almada 2001 - Foto de J.Diogo
João Jorge

Ranking DBM
Ponto da Situação
Após as 4 primeiras competições (estamos aqui a contar com
Sevilha) venho de novo junto de vós para fazer o ponto da
situação do Ranking DBM.
Antes de mais faço notar que esta classificação é meramente
indicativa já que nenhum jogador participou em 4
competições e como sabem o ranking final é obtido a partir
da soma das 4 melhores classificações, mais uns pontos de
bonus pelo numero de torneios em que participaram.
É essa a razão porque a tabela abaixo está por ordem
alfabética e não por valores. Tambem fiz uma coluna com o
Nivel já atingido por cada jogador, dois quais relembro os
critérios:

Nível

Condições

9

7
6
5
4

Ter participado em pelo menos 2 campeonatos. Obter
250 pontos ou mais
Ter participado em pelo menos 2 campeonatos. Obter
150 pontos ou mais
Obter 125 pontos ou mais
Obter 100 pontos ou mais
Obter 75 pontos ou mais
Obter 50 pontos ou mais

3
2

Obter 25 pontos ou mais
Ter participado numa competição.

8

O grande evento de jogos de simulação realizado em Portugal
inicia agora a caminhada para a sua realização, através da
constituição de uma Comissão Organizadora (CO), constituída pela AJSP e pela a Almada 21.
A CO decidiu que as diversas modalidades (Battletech,
Shako, 2ª GM, DBA, Warhammer e DBM/AIM) devem
reunir, de forma a fornecerem o maior número de dados
possíveis, aos elementos da CO que vão reunir com a Câmara
Municipal de Almada no dia 3 de Dezembro de 2002.
Foi decidido que o Augusto Martins será o responsável
directo por todas as questões relacionadas com a área de

Mas vamos aos numeros:
Nomes

Almada 2002 - Organização

8 Camp Nac
Pt
Clas

Costa Cap
Pt
Clas

Augusto Martins

1,70

13

1,25

Carlos Afonso

3,39

Diogo Leal

2

10

3,39

2

1,70

17

1,70

2

Eduardo Santos

6,78

8

3,25

9

18,61

2

Fernando Alves

1,70

16

2,50

10

4,20

2

Fernando Sousa

16,95

4

12,50

4

37,45

3

Gabriel Branco

22,04

3

22,04

2

Hilario Paulo

27,12

2

42,62

3

6

8,00

Cesar
Total e Nivel
Pt
Clas PT Nivel
10,95

7,50

11

Sevilha
Pt
Clas
40

8,58
8,00
8,00

3

36
45

Hugo Ximenes

5,28

5

5,28

2

10,56

2

40,73

3

46,56

3

63,35

4

João Diogo

10,17

6

20,00

2

João Especial

13,56

5

25,00

1

João Jorge

33,90

1

16,25

3

6,25

7

8,00

49

14,25

2

8,00

43

23,09

2

4,20

2

João Paulo Caroço

8,00

25
13,20

1

José Brazete

5,09

9

10,00

5

José Correia

1,70

12

2,50

10

Marco Quinta

3,39

10

3,39

2

Orlando Almeida

1,70

14

1,70

2

Paulo Barreiro

8,48

7

15,08

2

Paulo Pombal

1,70

18

1,70

2

Ricardo Simas

1,70

11

10,66

2

6,60
5,00

A Organização do Ranking DBM/AIM não tem qualquer
responsabilidade nos resultados de cada Competição, limitandose a tratar os dados que lhe são fornecidos pelas diferentes
Organizações.
É da competência dos organizadores de cada competição a
entrega das classificações finais á Organização do Ranking
DBM/AIM, não tendo esta nem a possibilidade, meios ou a
obrigação de verificar resultados, desempates ou outras
situações.
Caso algum jogador detecte um erro na sua classificação
numa Competição deve contactar os respectivos
organizadores.
João Especial

8

3,96

4
6

recepção, das relações institucionais entre associações na
área organizativa e da comunicação social.
A CO decidiu ainda que o João Diogo será o responsável
directo por todas as questões relações ligadas à área comercial, podendo cada uma das associações constituintes da CO
(AJSP e Almada 21) contactar espaços comerciais ou de
serviços. Foi ainda decidido que o Hilário Paulo será o
responsável directo pela área de modalidades.
A CO aprovou as seguintes regras gerais:
a) mesas individuais;
b) máximo de 4 jogadores por mesa;
c) mesas de 180cm x 120cm (fornecidas pela autarquia);
Hilário Paulo

tamente preenchidas em todas as suas alíneas e se as
listas de exercito estão conforme as regras e os livros da
WRG.

Comissão Técnica de DBM/AIM
da AJSP
A Comissão Técnica de DBM/AIM informa que:
1. Está a preparar uma nova edição das regras.
2. Realizou uma primeira reunião no dia 20 de Novembro
de 2001.
3. Realizou alterações significativas às regras AIM da
AJPS.
4. Recebe contribuições dos jogadores até ao dia 09 de
Dezembro de 2001.
5. As contribuições podem ser enviadas para O Virote ou
para ajsportugal@net.sapo.pt)
6. A nova edição das regras estará à disposição dos
jogadores a partir de Janeiro de 2002.
A Comissão Técnica

3º Torneio de Battletech Tukayyid
Irá realizar-se no dia 20 de Janeiro de 2002, o torneio
Tukayyid para Mechs de qualquer classe e tecnologia. Este
torneio será a 2000 Bv.
As inscrições serão aceites até 18 de Janeiro de 2002. Para
mais informações contactar João Jorge Diogo ou Paulo
Pombal.
A Organização

2º Torneio Aberto de AIM da AJSP
- REGULAMENTO 1.

O 2º Torneio Aberto de AIM da AJSP é uma
organização da Associação de Jogos de Simulação de
Portugal (A.J.S.P.) e realizar-se-á nos dias 12 e 13 de
Janeiro de 2002, no Espaço de Encontro da Associação
de Jogos de Simulação de Portugal, sito na Rua Cidade
de Cardiff, N.º 35, 2ª Cv. Dtº, 1000 Lisboa ou noutro
local que a organização considere que sirva melhor os
interesses da AJSP.

2.

O 2º Torneio Aberto de AIM da AJSP utilizará,
exclusivamente, as regras da A.J.S.P. para Antiguidade e
Idade Média (3 ª edição) e serão usados os 4 livros da
W.R.G. (2ª edição).

3.

As inscrições são individuais e terminam no dia 4 de
Janeiro. A inscrição será entregue em envelope fechado,
com a identificação do jogador no exterior do envelope e
podem ser entregues em:
Pcta Ferreira de Castro 2, 5º Dtº, 2795-498 Carnaxide
Joaopedroespecial@yahoo.com

4.

A inscrição deverá possuir os seguintes dados:
 Nome, Morada, Telefone e Mail do jogador
 Livro, Lista, Nome e ano do exercito.
 Constituição do exército, com a descrição dos elementos, comandos, nº de elementos, nº de elementos equivalentes, valor de desmoralização ( tanto de cada um
dos comandos como do exército ). Para este efeito é
aceite qualquer suporte.

5.

A Comissão Organizadora averiguará todas as inscrições
de forma a verificar se todas as fichas estão correc-

6.

Sempre que seja detectada uma anomalia na lista esta
será comunicada ao jogador para que a corrija e apresente de novo.

7.

O não cumprimento do definido no ponto anterior ou a
não obediência integral à sua lista de exército tal como
foi definida na ficha de inscrição, implica a irradiação da
competição.

8.

O sorteio realizar-se-á 10 minutos antes de cada jornada
e servirá para o emparceiramento dos jogadores, sendo
realizado em sistema suíço.

9.

O sorteio far-se-á com o nº de jogadores presentes em
cada jornada. Os elementos da organização entrarão no
sorteio ou emparceiramento sempre que tal seja
necessário, para comporem um número par de jogadores.
A lista de exercito da Organização está afixada no EE e
será enviada a todos os que o solicitarem.

10. O 2º Torneio Aberto de AIM da AJSP será disputado em
4 (quatro) jornadas.
11. O horário do 2º Torneio Aberto de AIM da AJSP é o
seguinte: dia 12 – 1º jogo: das 9300H às 1300H;
Almoço: das 1330H às 1430H; 2º jogo das 1500H às
1830H; dia 13 – 3º jogo: das 0930H às 1300H; Almoço:
1330H às 1430H; 4º jogo: das 1500H às 1830H;
apuramento das classificações: das 1830H às 1900H;
entrega dos prémios: das 1900H às 1930H.
12. Os concorrentes devem apresentar-se no local dos jogos,
pelo menos, 10 minutos antes da hora marcada para o
início do jogo, mas será tolerado um atraso, até 5
minutos, após a hora marcada para o início do jogo,
quando o atraso se prolonga para lá do referido no ponto
anterior, será atribuída a vitória ao jogador presente,
excepto no caso de os jogadores concordarem em iniciar
o jogo para lá do período de tolerância, devendo no
entanto terminar sempre no período de tempo da sessão
respectiva.
13. Os jogos serão realizados a 400 pontos.
14. A escala a utilizar será a 15mm. Cada jogador deve
apresentar 350 pontos completamente pintados e
baseados, excepto os jogadores que estejam ainda a
construir o seu exercito. As figuras devem representar
com precisão o seu tipo de tropa. As únicas excepções
vão para os generais, oficiais, músicos e portaestandartes que devem estar realçados no elemento de
modo a representarem um elemento de comando, mesmo
não sendo, obviamente o tipo de tropas combatentes
desse elemento. A Comissão Organizadora, per si, ou
por proposta de qualquer jogador, vetará todo e qualquer
tipo de figura que não cumpra o anteriormente descrito.
15. Um elemento de bagagem é tipicamente representado
por uma ou mais tendas se imóvel, um vagão ou vários
animais de carga com condutores se móvel. No entanto é
aceite, e mesmo incentivada, uma certa liberdade
artistica na composição da bagagem, devendo no entanto
esta ser sempre compativel com o periodo e exercito.
(Ex: Se uma piramide de degraus é aceite como bagagem
num exercito Azteca ou Maia, já não o será num exercito
Otomano ou Romano.)A Comissão Organizadora, per si,
ou por proposta de qualquer jogador, vetará todo e

qualquer tipo de bagagem que não cumpra o
anteriormente descrito.
16. O terreno em cada jogo será colocado conforme as
regras AIM.
17. Todo o terreno referido no artigo anterior é da inteira
responsabilidade do jogador que o coloca, no entanto a
AJSP colocará ao dispor dos participantes, todo o seu
material cénico.
18. A Organização tem o poder de vetar toda e qualquer
peça de terreno que não cumpra os quesitos mínimos
legais e/ou estéticos.
19. A pontuação em cada jogo, para efeitos de classificação
no 2º Torneio Aberto de AIM da AJSP será a indicada
nas regras AIM. (10:0; 9:1; 8:2; 7:3; 6:4 e 5:5) Para alem
desta pontuação será registada a percentagem de baixas
em Elementos Equivalentes que o jogador derrotado
causou ao vencedor. O vencedor recebe o remanescente
até 100% em pontos. (Ex: Um jogo termina com um
resultado AIM/DBM de 9-1. O derrotado, que fez 16%
de baixas ao vencedor, fica com 16 pontos. O vencedor
fica com 84 pontos – a diferença de 16 para 100.) No
caso de um empate a (AIM 5-5) calcula-se a pontuação
resultante da eliminação de Elementos Equivalentes para
os dois jogadores.
20. O desempate para a classificação final, e emparceiramento para cada jogo será encontrado da seguinte
forma:
1º - Maior pontuação D.B.M. (10:0; 9:1; 8:2; 7:3; 6:4 e
5:5).
2º - Maior pontuação (sistema dos 100 pontos).
21. O tempo de duração máximo de um jogo é de 20
jogadas, por jogador. Cada jogo deve ser terminado em 3
horas e 20 minutos (tempo real), ou seja, 100 (cem)
minutos. Estes 100 (cem) minutos serão cronometradas
por relógios de Xadrez. Os jogos terão de terminar
sempre à hora indicada neste regulamento.
22. Os 100 (cem) minutos começam a contar imediatamente
antes do 1º lançamento de dados para PIP’s.
23. Quando no final da 20ª jogada não for possível encontrar
o vencedor pelos critérios definidos nas regras em
Vitória e Derrota será atribuída a Vitória, por 6 a 4, ao
jogador que tiver gasto menos tempo.
24. Quando um jogador atingir o limite do seu tempo serlhe-á atribuída uma derrota por 0-10, sendo necessário
calcular os pontos de 0 a 100 a atribuir a cada jogador.
25. Cada jogo inicia-se, sempre, às 08H00 (tempo D.B.M.).
O tempo atmosférico e o clima são opcionais e só serão
usados se os dois jogadores estiverem de acordo.
26. Não será permitida a utilização de dados dos próprios
concorrentes. A organização fornecerá os dados para
todas as jornadas da competição. Os dados devem ser
lançados em zona própria da mesa, definida pelos
jogadores ou pela organização. No caso dos dados serem
lançados em outra zona será o adversário a decidir da
validade do lançamento. Um lançamento de dado só
poderá ser considerado válido, quando o dado estiver
numa posição totalmente horizontal.
27. Os prémios a atribuir são:
 Taças para os 3 primeiros classificados
 Diplomas com a respectiva classificação para todos

 Prémio “O Comilão” para quem mais destruir
bagagens
 Prémio “O Assassino” para quem mais eliminar
generais
 Prémio para o ultimo classificado
28. A Comissão Organizadora é representada por João Pedro
Especial (Coordenador do 2º Torneio Aberto de AIM da
AJSP), que poderá ser coadjuvado por mais pessoas
nomeadas por si.
29. Cabe à Comissão Organizadora decidir sobre os
eventuais recursos que sejam apresentados, por escrito,
até 20 minutos após a conclusão do jogo.
30. A inscrição no 2º Torneio Aberto de AIM da AJSP
implica a aceitação deste regulamento.
31. Qualquer alteração a este regulamento será dada a
conhecer em comunicado da Comissão Organizadora.
32. Todos os casos omissos serão resolvidos pela Comissão
Organizadora.
A Organização

FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome do jogador: _______________________________
Telefone: ______________ (casa) (das __H__ às __H__)
Telefone: ___________ (emprego) (das __H__ às __H__)
e-mail : ____________________ @ _________________
Móvel: _______________
Nome do exército: _______________________________
Livro n.º ______ Lista n.º ______ Ano __________

Quotas da AJSP
O Tesoureiro da AJSP vem informar os prezados sócios de
que a partir do dia 1 de Janeiro de 2002 o valor das quotas da
AJSP passa a ser de 9,98euros.
O Tesoureiro

Próximos Encontros
2º Torneio Aberto de AIM
a 12 e 13 de Janeiro no E.E.
5º Troféu Nuno Alvares Pereira de AIM
a 8 de Dezembro, 5 e 26 de Janeiro no E.E.
3º Torneio de Battletech - Tukayyid
a 19 de Janeiro.
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