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Editorial
O Virote volta à sua forma electrónica. Com efeito na última reunião de Direcção foi decidido que O Virote passaria a ser
enviado aos sócios por mail, como forma de reduzir custos. Em compensação o seu âmbito de distribuição passa a ser alargado para
além dos sócios.
Também devido à retoma deste formato, e enquanto não se desenvolve uma solução tecnológica mais avançada (Virote
holográfico! …Ed) vamos reduzir ao mínimo as fotografias por forma a não sobrecarregar as caixas de mail de cada um.
Mas chega de Virote. Vamos falar de Almada!
Este ano temos duas Almadas. Uma para um torneio de DBM (que nuestros hermanos baptizaram de Torneio de Portugal)
outra para todas as restantes modalidades; a decorrer em dois fins de semana de Abril e Maio. Neste momento já podemos afirmar
que esta foi uma decisão acertada já que temos a maior afluência de jogadores já registada em Portugal, com 28 inscritos.
Este ano parece mesmo que é a Selecção de Espanha que nos visita. Reparem só nos nomes: Raffa Aullo, Fernando de
Hita, Pedro Perez, Joaquin Ruiz e Juan Marti. Todos jogadores de nível 8…
Por isso força nesses dados! E tirem muitos seis, por favor...

Reunião de 27 de Abril





Foi aprovado que o Virote será, sempre, enviado por mail a todos os sócios e uma cópia em papel para os sócios que não
tenham correio electrónico.
Foi feito um ponto da situação da AJSP e das diversas iniciativas a decorrer nomeadamente Almada e Loures.
Foi decidido rever o Plano de Actividades e o Orçamento, sendo para o efeito convocada uma Assembleia Geral.
Foi dado conhecimento aos Corpos Gerentes das diligências feitas em relação ao estado de degradação do EE.

Aviso aos sócios
Por motivo de obras o Espaço de Encontro encontra-se encerrado até data a anunciar.

Assembleia Geral
Convocam-se todos os associados para uma Assembleia Geral a realizar no dia 8 de Maio, no Espaço de Encontro, com inicio às 2100H,
com a seguinte ordem de trabalhos:
1 – Apresentação, discussão e votação dos novos Orçamento e Plano de Actividades.
Se à hora marcada não estiverem presentes o número de sócios necessários, aguardar-se-á 30 minutos e dar-se-á início aos trabalhos seja
qual for o número de sócios presentes.
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

O Ranking estava todo mal!!
– J oã o E sp e ci al Para calcular quanto vale uma competição em termos de ranking entram dois factores; o numero de jogadores inscritos e
a sua qualidade indicada pelo nível. Ora como nós neste momento ainda não temos nível (passe a expressão...) pensou este vosso
não muito brilhante servo atribuir a metade dos participantes nos torneios nível 3 e à outra metade nível 2, por forma a dar mais
uns pontinhos por cada torneio.

Ora não é assim. Comunicou-me recentemente o Joaquin Ruiz, a propósito de quanto vale Almada para o ranking , que o
que se faz nesta situação (e foi assim que o ranking começou em Espanha) é considerar que enquanto não há níveis oficiais se
considera que está inscrito um nível 8, um nível 7, um nível 6, um nível 5, um nível 4, dois níveis 3 e os restantes a nível 2.
Também por isso não é possível aceitar para ranking competições com menos de 8 jogadores. Ora se se lembrarem que 1 nível 8
vale 10 pontos enquanto um nível 3 vale 1, estão a ver a alteração que houve…
Basicamente não houve mexidas nos lugares, simplesmente passamos a ter mais pontos, como podem ver no quadro
abaixo:
A vermelho está a melhor pontuação de cada um , a bold os resultados que estão a contar.
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Os Empatas*
– Hilário Paulo * Estão excluídos todos aqueles que empatam após fazerem realmente o jogo.

(Este artigo foi enviado para publicação no Virote em Outubro do ano passado. Pelo atraso, pedimos as nossas desculpas. Ed)
Como resultado do torneio de Sevilha, grande discussão alastra nas terras nossas vizinhas, que tem como pano de fundo
“Contra os Empatas marchar...marchar...”
Em Sevilha não apanhei (felizmente para a minha saúde) nenhum empata, até porque fazer os quilómetros que foram
feitos e apanhar um Empata..., mas é verdade que apanhei um jogador com Tf’s (a proteger o seu flanco e não para se esconder
atrás delas) e apanhei outro que ocupou a sua margem do rio e de lá não saiu com a sua infantaria.
É verdade que lá como cá os Empatas são um verdadeiro aborrecimento para os outros jogadores, tal como para as
organizações, como ao serem agentes passivos ausentes na maior parte das vezes alteram e condicionam as classificações finais de
uma forma dramática, o que pode ser verificado comparando a classificação final da 1ª Convenção da Costa de Caparica com o
número de jogos que cada um fez realmente.
É evidente que perder ninguém gosta. É evidente que jogar com um adversário com Citas (há 2 anos dizia-se que este era
um exército que não prestava) ou Mongóis não é particularmente agradável. É verdade que jogar contra Citas ou Mongóis ou
qualquer outro exército de LH´s não é fácil e tudo aconselha prudência, utilização do terreno, mas isto é muito diferente de dizer,
antes do jogo se iniciar, que não se sai de trás das Tf’s. Não será uma atitude particularmente desportiva e com um espírito do jogo
pelo jogo…
No entanto, devo dizer que é uma forma de jogar, aborrecida (é verdade!), desmotivante (é verdade!), demonstrativa de
campeonite (é verdade), forma de anti-jogo (é verdade), mas legal, face aos regulamentos que têm a vindo a ser utilizados.
O adversário pode fazer o quê? Em primeiro lugar não deve aceitar o empate e pelo contrário deve levar o jogo até ao
fim, obrigando à colocação dos comandos, obrigando ao lançamento dos dados, ou seja, deve demonstrar ao que se esconde, a
inutilidade daquele jogo. Eu sei que isto é aborrecido e que talvez não mereça o trabalho, mas... é assim que eu penso e é assim
que eu farei.
Na 1ª Convenção da Costa de Caparica, calhou-me jogar contra Mongóis (José Brazette) e é evidente que não me movi a
toda a velocidade para cima da sua cavalaria ligeira (até porque ele não me deixaria), tive que proteger o meu exército de uma
marcha de flanco, tive de mover com cuidado os meus elementos, aproveitando ao máximo os bosques e as matas presentes,
sempre com os Mongóis à espreita de uma abertura nas minhas linhas para atacarem os meus flancos. Pode-se dizer que não foi

um grande jogo e não durou mais de 12 jogadas (tendo acordado o empate, por impossibilidade de já não existirem um número de
jogadas suficientes para que o jogo se decidisse, sem ser por erros de precipitação dos jogadores, o que de certeza não aconteceria,
até porque estávamos ambos com muito tempo no relógio), mas fizemos o jogo e arrisco dizer que os pontos foram bem
distribuídos porque ambos procurámos ganhar (com as respectivas armas) e fizemos tudo o quer era possível fazer, excepto
lançarmo-nos de olhos fechados contra o nosso adversário.
As diferenças deste jogo em relação à recusa de jogar são evidentes. O jogo realizou-se e poderia ser perdido por aquele
que cometesse um erro e evidentemente poderia ser ganho pelo jogador que aproveitasse o erro do adversário. Os Mongóis
jogaram contra um adversário que ao se mover com cuidado e sem arriscar os seus flancos mostrou que poderia encurralá-los
(caso tivesse tempo para o fazer), os egípcios (com os quais eu joguei) aprenderam que o aproveitamento do terreno e a protecção
dos flancos pode impedir a derrota e proporcionar condições para a vitória, haja tempo e expediente para tal.
Mas, como resolver a situação dos Empatas?
Mais do que fazer contas complicadas de percentagens de baixas causadas e sofridas (até porque é difícil fazer mais
baixas do que as sofrer face a um adversário escondido atrás de Tf’s) de forma a distinguir o nível de empenho ofensivo dos
jogadores, sugiro que a forma mais fácil de penalizar os Empatas é atribuir a vitória a quem ocupar mais superfície de mesa com o
seu exército.
Penso que é simples e na maioria dos casos nem carece de verificação matemática, servindo apenas os olhos para dizer
quem ganhou.

Do Atacante e do Defensor
– João Especial Na 1ª Edição da DBM o Defensor estava claramente em vantagem. As razões desta situação prendem–se com dois
factores: As dimensões da Zona de Colocação e as emboscadas.
As Zonas de Colocação tinham apenas uma profundidade de 12 polegadas o que dava 3 a 4 jogadas para o Defensor
observar o dispositivo do Atacante e corrigir erros de colocação que tivesse feito, indo até ao reposicionamento de Comandos de
fosse caso disso.
Por outro lado disponha de uma arma poderosa – A Emboscada. Na 1ª Edição esta podia ser feita logo depois da Zona de
Colocação do Atacante, em qualquer sector, o que tinha como resultado que o Atacante, caso a mesa estivesse bem povoada com
terreno, tinha de avançar cautelosamente, limpando cada bosque e BUA que estivesse na sua frente. Com isto o Defensor tinha
mais tempo, fazia algumas baixas e na generalidade, ganhava a iniciativa, frequentemente mantendo-a até à eliminação do
elemento inimigo que lhe dava a vitória.
Por isso na altura o que interessava eram exércitos com baixo factor de Agressividade e terreno difícil. Que o digam os
que jogavam na Campanha Insula que só queriam ser Defensores, ou um célebre Khan Mongol que passava o tempo a lamentar-se
da sua Ag 4.
Com a 3ª Edição tudo isto mudou radicalmente.
Na 3ª Edição as Zonas de Colocação ficam a apenas 30 cm uma da outra o que é o equivalente (contemplando os 10 cm a
que as marchas têm de parar) a 4 PIPs para infantaria pesada ou somente 2 para a generalidade dos montados. O que significa que,
se os dois exércitos estiverem formados nos seus limites da Zona de Colocação, na primeira jogada o Atacante está a 10 cm do
Defensor. Em consequência disto o Defensor não pode fazer marchas e portanto a única reacção que pode ter é rolar muitos 6 no
tiro ou no combate que se irá seguir.
E no combate também o Defensor está em desvantagem. Com efeito, como teve de colocar os seus Comandos antes dos
do Atacante (Um a um, é certo, mas a desvantagem mantém-se.) este pôde alinhar em frente a cada elemento do Defensor o
melhor elemento seu para obter uma eliminação (Ex.: Pode pôr os Kn em frente ás Ax, os Wb em frente aos Sp(I) e os Ps em
frente aos El) Como a seguir vai ser ele o primeiro a jogar e como em média basta-lhe um 3 ou 4 para chegar a 10cm, parece-me
clara (e distinta, diria o Descarte, mas este jogava DBR.) a tremenda vantagem que o Atacante tem neste momento. E acho bem!
Nos flancos a situação é semelhante mas abre novas possibilidades que até agora nunca existiram. As duas linhas estão a
30 cm uma da outra. Por outro lado nos flancos também existe uma zona de 15 cm em que nenhum dos lados pode colocar tropas.
Ora as marchas não podem começar ou acabar a menos de 10 cm. Pelo que existe um corredor de 5 cm encostado ao bordo da
mesa pelo qual é possível fazer marchas ... e com 4 ou 5 PIPs flanquear o Defensor logo na primeira jogada.
Alexandre haveria de gostar disto. Com efeito, se tirar um 6 nos PIPs e o atribuir ao seu próprio Comando de
Companheiros e Prodromoi, na primeira jogada fica 40 cm ATRÁS das linhas inimigas. Palavras para quê?
Isto para não falar na Agressividade 4 que este exército tem o que lhe garante, com quase 100% de certeza, que será o
Atacante e a partir daqui pode planear a sua lista com base neste pressuposto. Pode mesmo dar-se ao luxo de fazer um Comando
com tropas frágeis porque SABE que o jogo será ganho antes do inimigo lá chegar. É a manobra de Gaugamela em todo o seu
esplendor!
Que pena que o Late Carthaginian não tenha Ag 4...
Bem, e a emboscada? Onde é que está a emboscada?
Neste momento fica-se pela metade da mesa do Defensor e apenas nos sectores laterais e, como sempre, fora de vistas do
adversário. Ora como este também está mais à frente as zonas desenfiadas atrás de terreno ficaram mais pequenas. Tudo isto
limita as emboscadas ao papel de um ardil e não numa estratégia global de jogo como era nas primeiras Edições.
Portanto o jogo decide-se no primeiro lançamento de dados (para determinar atacante e defensor) e o pessoal escusa de
estar lá o resto da tarde, certo?
Não é bem assim... Em primeiro lugar nada obriga o Defensor a colocar-se no extremo da Zona de Colocação. Pode ficar
cá atrás, ou melhor ainda, deixar um cordão de escaramuçadores na linha avançada para impedir as marchas do Atacante e formar
o grosso do exército mais atrás (bem mais atrás!) para se poderem dirigir para a zona de maior perigo, ou de maior vantagem.
Depois este dispositivo pode ser complementado com terreno para canalizar o ataque inimigo.
Agora se o nosso exercito tem um baixo facto de Agg. ( de preferência 0!) e uma lista de terreno interessante as coisas

mudam de figura. Temos a certeza de que vamos ser os Defensores e fazemos uma lista nesse sentido. De qualquer modo
devemos sempre apostar no contra-ataque.
Nenhum jogo se ganha ficando sempre à defesa, pois isto permite que o adversário concentre o máximo da sua força de
choque num ponto e fure a nossa linha. Se por outro lado a nossa posição é inexpugnável (Hoplitas espartanos atrás de TF em
cima dum monte, contra Lh(F) Citas, por exemplo!) o inimigo não vai atacar-nos e o jogo salda-se num empate. Por isso temos de
ser suficientemente fracos para atrair o inimigo, mas suficientemente fortes para o esmagar quando ele vier.
De qualquer modo o que interessa é tirar a iniciativa ao Atacante fazendo-o reagir aos nossos movimentos e não o
contrário. Se isto não acontecer então o Atacante, que viu primeiro onde é que colocamos a nossa bagagem, depois onde e como
são os nossos comandos, alinhou os elementos dele em frente aos nossos para obter o máximo de “Morte Súbitas” possíveis e
finalmente foi o primeiro a jogar; só não ganhará o jogo se não tiver talento ou tiver muitos 1s no dado.

Projecto Wargames
– José Brazette Desde sempre fui um amante incondicional dos jogos de guerra, com uma grande paixão por quase todos os períodos mas com
uma muito especial pelo período Napoleónico.
Durante a juventude e até cerca dos 20 anos, conseguia fazer jogos de Antiguidade, Medievais, Napoleónicos, Guerra
Civil Americana, Segunda Guerra Mundial e Vietname. Depois veio um período mais ou menos negro com casamento e estudos à
mistura que me fizeram afastar da actividade até praticamente ter entrado para a AJSP. Uma das coisas que se perguntava na ficha
de inscrição era quais as modalidades que praticava e/ou preferia, no entanto tirando DBM mais DBM e praticamente só DBM só
o Ventura e o seu grupo de Segunda Guerra se conseguiam manter por lá a jogar algo diferente.
Senti que era preciso fazer alguma coisa e abanar a “malta” da AJSP fazendo-lhes ver que há outros períodos de jogos e
sinceramente na minha opinião, com muito mais interesse do que o DBM. Três problemas se punham à partida:
a) Compreendi que fazer um jogo por outro não era o caminho e que tinha de arranjar um plano aliciante com uma
implementação cuidadosa.
b) Outro problema era o da disponibilidade temporal no meio de um calendário completamente “insano” de jogos DBM e
Battletech, não deixando espaço para mais nada.
c) Por fim, o afastamento da associação de alguns associados e ex-associados amantes do período Napoleónico e de
Segunda Guerra 1/300
Nesta primeira fase, decidi avançar só com a dinamização de dois períodos, o Napoleónico e Segunda Guerra com 1/300,
deixando para uma outra fase a dinamização de outros períodos.
Uma das regras de ouro para este projecto, é o afastamento total de qualquer teor competitivo e isto aplica-se a qualquer
um dos períodos que a seguir indico.
1.

Napoleónicos
O objectivo é o de desenvolver um núcleo de interessados na AJSP e criar o hábito e o gosto pelos jogos deste período. As
regras que estamos a utilizar no momento são as Shako, que parecem ter uma aceitação generalizada e que pelos jogos já efectuados com
as mesmas conseguimos obter e recriar minimamente o ambiente das batalhas Napoleónicas.
O projecto iniciar-se-á com dois jogos de teste, (um já realizado) a que se seguirão outros jogos, de preferência reconstituições
históricas ou baseadas em tal. Relativamente às reconstituições históricas seria extremamente interessante desenvolvermos cenários em
torno da Guerra Peninsular, até pelo significado histórico que isso tem para nós. Neste momento estão já preparados 4 cenários com as
batalhas de Roliça, Vimeiro, Bussaco (dividido em dois) e Redinha.
Outras reconstituições de batalhas da Península que se encontram na linha de produção são:
 Medina del Rio Seco
 Vimeiro
 Talavera
 Corunha
 Barrosa
 Fuentes d’Oñoro
 Albuera
 Salamanca
 Vitória
Outra “Frente” também muito interessante é a da Alemanha em 1813 e aqui tenho estado a desenvolver a
Batalha de Leipzig dividida em 5 jogos, 2 dos quais de dois dias.
Muitos outros cenários históricos podem ser criados das campanhas de 1813, 1814 e finalmente da Campanha de
1815 que levou à famosa Batalha de Waterlloo.
Seria extremamente interessante ter vários elementos a trabalhar na criação de cenários de reconstituição histórica nos moldes
abaixo indicados:
1 - Situação Geral
2 - Situação Especifica
3 - Ordem de Batalha
4 - Jogo
O objectivo principal destes cenários de reconstituição histórica, é o de contar a história da batalha e dos
acontecimentos que a precederam numa versão ligeira dar conhecimento da sua Ordem de Batalha e utilizar estes
elementos para recriar um jogo com o mínimo de realismo e identificação histórica.
Aceitam-se assim voluntários para dar andamento a este projecto extraordinariamente aliciante e que certamente
proporcionará aos envolvidos grandes momentos de divertimento.

Outra questão que se põe é relativamente aos exércitos existentes. Para fazer a recriação da campanha da
Península são necessárias tropas Portuguesas, Inglesas, Espanholas, Francesas e seus Aliados, no entanto neste momento
não existem praticamente tropas Portuguesas e Espanholas. Assim os interessados em jogar este período e que ainda não
tenham exércitos, podem dedicar-se a fazer estes dois gloriosos exércitos peninsulares que pela sua eficácia
(Portugueses) e pelo seu colorido (Espanhóis) também merecem uma atenção especial.
2.

Segunda Guerra Mundial
Este período conta já com um núcleo de interessados, que têm desenvolvido a sua actividade sempre com uma postura de “low
profile”, mas demonstrando uma enorme fidelidade à modalidade.
Eles utilizam a escala 1/76 e umas regras “caseiras” - Grupo de Combate, de José Ventura um dos grandes dinamizadores
senão o principal deste núcleo.
Estas regras têm-lhes proporcionado agradáveis tardes na AJSP, com combates entre grupos de combate recriando as mais
diversas situações desde combates entre grande número de tanques (30 ou 40) ou infantaria até pequenas acções com grupos de
reconhecimento equipados com material mais ligeiro. Apesar de terem começado a jogar na AJSP basicamente Frente Leste, neste
momento eles também têm direccionado a sua atenção para a Frente Ocidental onde podem jogar também com Ingleses e Americanos.
A actividade desenvolvida por este grupo de sócios é extraordinariamente meritória pois contra todos os ventos e marés
souberam ao longo de quase 5 anos manter viva a chama e o gosto deste período.
Outros dois pontos muito interessantes, são a qualidade das miniaturas utilizadas fielmente pintadas e rigorosamente cuidadas e
os cenários também minuciosamente montados utilizando cada vez mais peças de altíssima qualidade.
No entanto, outro espaço neste período se pretende abrir agora.– Os jogos com miniaturas na Escala 1/300.
Se a escala 1/76 permite o desenvolvimento de batalhas ao nível do grupo de combate com uma ou duas dúzias de
blindados e dois ou três pelotões de infantaria, a escala 1/300 e sobretudo utilizando as regras SPEARHEAD, permitem grandes
jogos já ao nível divisão com uma panóplia de unidades muito grandes recriando os combates com suporte inter-armas de uma
forma muito aceitável.
Foram efectuados já dois jogos de teste com uma grau de adesão e aceitação surpreendentes e que deram um incentivo
muito grande a todo o projecto que passa por numa primeira fase criar o hábito e o gosto pelos jogos deste período com estas
regras a esta escala, recriando uma série de cenários na frente leste no período de 1941 a 1945.
No entanto com a aceitação demonstrada nos jogos de teste, penso que rapidamente passaremos a uma segunda fase com
jogos noutras frentes de guerra como sejam o Deserto, Itália e França 1940 e 1944.
3.

Vietname
Vietname um período esquecido. Desde que entrei para a AJSP, dei apenas conta que se tenha realizado um jogo deste
período, (organizado por mim) e no entanto é um período que até tem alguns interessados na associação.
Com o núcleo de recursos disponíveis no momento, não é possível organizar um projecto idêntico para este período como
os que estão em marcha para Napoleónicos e Segunda Guerra, no entanto tenho como objectivo realizar dois ou três jogos ao
longo do presente ano.
Em termos futuros existem ideias que gostaria de partilhar já aqui e se houver voluntários para as ajudar a pôr em marcha
seria excelente.
A primeira, passa por criar uma série de cenários que permita recriar diversos tipos de situações – patrulhas, missões de
assalto com helicópteros, missões com forças especiais, ataques a bases americanas, missões com forças anfíbias, etc., procurando
assim dar um cheirinho do ambiente vivido no Vietname.
Uma segunda ideia passa por efectuar uma mini-campanha com base no chamado “Tour” ou seja, criar uma companhia
americana onde cada jogador assumiria o papel de um comandante de companhia, pelotão ou secção desde a sua chegada ao
Vietname e ser colocada numa base numa determinada região e a partir daí realiza as suas missões. O objectivo principal é
manterem-se vivos e regressarem a casa mas durante o seu “Tour” podem ir ganhando pontos nas missões que efectuam. A ideia
seria a de realizar 12 jogos neste sistema e o jogador com maior pontuação no fim seria o vencedor.
Estas são as duas ideias básicas que pretendo desenvolver pelo que se houver interessados que queiram participar e ajudar
a desenvolvê-las agradece-se.
Quanto a regras eu sempre utilizei as regras BODYCOUNT muito porreirinhas mas bastante maçudas na fase de tiroteios onde
se requer normalmente mecanismos mais simples. Recentemente encomendei as regras Charlie Company, mas como acharam que eu
vivia num país de atrasados resolveram enviar-me a primeira edição (bem coçada) que segundo sei não tem nada a haver com a segunda.
No entanto e para começarmos penso que podemos utilizar as BODYCOUNT que com o hábito certamente ganharemos a
velocidade necessária para desenvolvermos os jogos.
Por último o aspecto das figuras e da escala. Eu utilizo figuras de 20mm em plástico e algumas em chumbo, (Platoon 20)
e tenho já figuras para Americanos, Forças Populares, Forças Especiais, NVA e VC, ou seja uma panóplia completa para realizar
quase todo o tipo de situações até ao nível de companhia. Para além disto disponho ainda de vários veículos e helicópteros bem
como umas lanchas rápidas para operações ribeirinhas.
Material já há, se houver alguém que queira dar uma mãozinha...
4.

Guerra Civil Americana
Outro período muito esquecido e nem sequer jogado na AJSP. A Guerra Civil Americana é certamente o período mais popular
de jogos com miniaturas nos Estados Unidos, (Quem diria? … Ed.) no entanto cá nem por isso. No entanto também aqui quero vir a
lançar um esforço de forma a que este período também tenha os seus adeptos na AJSP.
Ainda não tenho nenhum projecto especifico no entanto já existem algumas ideias e uma delas, a mais simples de implementar,
é a de recriar os cenários das regras Fire and Fury.
Primeiro as regras. Já joguei este período com várias regras tendo começado com umas publicadas num manual da Airfix
sobre a Guerra Civil Americana tendo usado posteriormente CIRCA 1863. Actualmente e após ter adquirido há alguns anos as
regras Fire and Fury, estou a pensar passar para estas regras tendo inclusive já adquirido também os livros de cenários. Confesso
que a primeira atracção destas regras foi o seu grafismo, organização e fotografias que são certamente as mais espectaculares que

alguma vez vi. No entanto e após algumas leituras das mesmas, parecem-me bastante praticas comparativamente com as que
mencionei anteriormente, pelo que a sua adopção me parece natural.
Por fim as figuras. Também neste período utilizo figuras de 20mm em plástico e, apesar de ainda não estarem baseadas
para as regras Fire and Fury, posso contar já com cerca de 600 figuras pintadas para ambos os lados, sulistas e nortistas.
Se houver alguém interessado em jogar este período e que queira juntar esforços para fazermos uns “joguitos” de vez em
quando e proporcionar a sua dinamização e divulgação, seria excelente.
Como referi inicialmente o meu vício são mesmo os Jogos de Guerra pelo que não ponho de parte a participação em
outros períodos como o DBA, DBR, Guerra da Independência da América ou outros. O principal objectivo é jogar e fazer jogar,
por isso quem estiver interessado em fazer jogos destes períodos... é só falar.
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