
  

 

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  

Reunião da Direcção de 8 de Maio 

 

 Foi feito o balanço do Torneio de Portugal – Almada 2002 

 Foi feito o ponto da situação do proximo fim de semada de Almada (25 e 26 de Maio) 
 

Aviso aos sòcios 

 

 O Espaço de Encontro encontra-se novamente aberto  

Marcações para José Brazette – 931013250 

jose.brazette@optimus.pt 
 

Assembleia Geral 

 

No passado dia 8 de Maio pelas 21h30, teve lugar no Espaço de Encontro a Assembleia Geral da AJSP, com 

a seguinte  ordem de trabalhos: 

 

1 – Apresentação, discussão e votação dos novos Orçamento e  Plano de Actividades. 

 

Foram estes aprovados por maioria. 

O Presidente da Assembleia Geral 
 

 

O Torneio de Portugal – Almada 2002 – DBM terminou 
– Hi lario Paulo -  

 

Esta nossa iniciativa, apesar do aumento do número de participantes, manteve os parâmetros de qualidade a que já nos habitou 
e que a distingue de outros torneios semelhantes. 
 
Esta qualidade é reconhecida por todos os nossos convidados, tanto por aqueles que já cá estiveram pela 2ª vez, como por 
aqueles que nos visitaram, pela primeira vez, este ano, tanto portugueses como espanhóis. 
 
 
O Torneio de Portugal – Almada 2002 atingiu os objectivos que a AJSP lhe traçou em Maio de 2001: 

 Manter o seu nível de qualidade; 

 Ser marcante no panorama dos jogos de simulação em Portugal; 
 Aproximar-se nos aspectos regulamentares à prática europeia; 
 

Conseguimos atingir estes objectivos mantendo ao mesmo tempo uma grande preocupação com os aspectos estéticos para com 
o público (que este ano nos visitou em maior número que em edições anteriores). 
 
Parece-me que o Torneio de Portugal – Almada 2002 conseguiu atingir um nível de organização ao qual só será necessário fazer 
pequenos acertos anuais, principalmente protegendo a Comissão de Jogos de solicitações ou “pressões” a quente, resguardando-
a de forma a que possa desenvolver o seu trabalho com mais recato. 
 
 
O Torneio de Portugal realizou-se com a participação de 27 jogadores (8 equipas e 3 individuais) que terminaram com a seguinte 
classificação: 

N.º 29 

 
3ª Série 

 

Maio 2002 

http://f135.mail.yahoo.com/ym/br/Compose?&To=%22Jos%e9+Brazette%22+%3cjose.brazette@optimus.pt%3e


 

 
 

Individual 

1º Fernando Hitta 
2º Rafael Aulló 
3º Marco Quinta 
4º Joaquin Ruiz 
5º João Especial 
6º Pedro Perez 
7º Eduardo Santos 
8º Hilário Paulo 
9º Orlando Almeida 
10º Joao Diogo 
11º Diogo Leal 
12º João Caroço 
13º António Jerboa 
14º José Brazete 

15º Paulo Canongia 
16º Paulo Pombal 
17º Ricardo Simas 
18º Fernando Sousa 
19º João Jorge 
20º Fernando Alves 
21º Augusto Martins 
22º Henrique Egea 
23º José Correia 
24º Nuno Serra 
25º Hugo Ximenes 
26º Jorge Correia 
27º Paulo Barreiro 

Equipas 

1º D. Manué Ruiz de Lopera – 101 pontos 
2º Lisboa – 67 pontos 
3º Mare Nostrum – 65 pontos 
4º Cruzados – 62 pontos 

5º Almada – 55 pontos 
6º Whiplash – 53 pontos 
7º Triunvirato – 50 pontos 
8º Fernus Paulus Ximenoulus – 15 pontos 

 
 Participaram os seguintes exércitos (o número entre parênteses é a quantidade de exércitos dessa lista presentes):  
 Abássidas (1) - Livro 3, Lista 37, Sérvios (1) - Livro 4, Lista 22, Assírios (1) - Livro 1, Lista 25, Mongois (1) - Livro 4, Lista  
 35, Portugueses (Medievais) (1) - Livro 4, Lista 68, Romanos (Baixo Império) (2) - Livro 2, Lista 78, Romanos (Médio  
 Império) (2) - Livro 2, Lista 64, Romanos (Patrício) (1) - Livro 2, Lista 83, Cartagineses (Tardios) (3) - Livro 2, Lista 32,  
 Turcos Otomanos (1) - Livro 4, Lista 55, Hunos (1) - Livro 2, Lista 80, Franceses (Medievais) (1) - Livro 4, Lista 64,  
 Alexandre (Imperial) (1) - Livro 2, Lista 15, Ayubidas (Egipto) (1) - Livro 4, Lista 20, Ordem Teutónica (1) - Livro 4, Lista 
 30, Húngaros (Tardios) (3) - Livro 4, Lista 43, Franceses d’ Ordenança (2) - Livro 4, Lista 82, Seleucidas (2) - Livro 2, Lista  
 19, Bizantinos (Niqueforianos) (1) - Livro 3, Lista 64. 
 
 
O livro 1 esteve representado, apenas, com 1 exército (Assírios), do 2º livro estiveram presentes 12 exércitos, o livro 3 esteve 
representado por 2 exércitos (Abássidas e Bizantinos) e o 4º livro participou com 12 exércitos. 
 
No Torneio de Portugal – Almada 2002, a organização optou pela colocação do terreno conforme as regras, correndo o risco do terreno 
utilizado ser de fraca qualidade. No entanto, conseguiu-se diminuir esse inconveniente criando um “banco” de terreno (com todo o 
material da AJSP e com muitas peças cedidas por alguns de nós). Este “banco” foi usado para fornecer a todos os que solicitaram todo 
e qualquer tipo de terreno (excepto aldeias). O resultado final deste esforço foi o de vermos a maioria das mesas com peças de boa 
qualidade e na generalidade visualmente atractivas. No entanto dever-se-á fazer algum trabalho para resolver a questão da distinção 
entre os montes suaves e os abruptos, utilizando acessórios decorativos ou um número pré-definido de cotas de nivel) e melhorar as 
casas utilizadas nas BUA’s (aldeias), aproximando-as, o mais possível da época e do povo em questão, para não se correr o risco de se 
ver aldeias egípcias com igloos. 
 
O Torneio de Portugal – Almada 2002 é por definição do seu próprio nome, uma competição, onde os jogadores se defrontam num 
jogo que ambos querem ganhar. E é assim que deve ser. Por vezes podem existir excessos de competitividade, mas não devem ser 
sobrevalorizados até porque não são a regra. 
 
Fazendo minhas as palavras de alguém, que em muitos destes torneios participa: 

 Um torneio é para competir; 
 Um jogo é para ganhar; 
 Todo o resto é para conviver. 
 

E é esta terceira parte que vai faltando, temos de ser capazes de arranjar tempo e espaço para o convívio, a seguir a cada jogo. 
 
No Torneio de Portugal – Almada 2002 foram feitos 2 convites aos jogadores portugueses: 

 Integrar uma equipa ibérica para ir à Suíça (Gransson); 
 Participar nos torneios de Sevilha (Outubro) e de Navarra (último fim de semana de Outubro). 
 

Assim, quem quiser aceitar um, dois ou três convites deverá contactar o Presidente da Direcção da AJSP. 
 
Para terminar, agrada-me salientar a capacidade que demonstrámos de realizar uma iniciativa com qualidade, não caindo em soluções 

facilitistas ou rotineiras. 
 
 

Actualização do ranking 
– João Especial  - 

 

 
Depois de Almada impoe-se fazer um ponto da situação ao Ranking, já que só este torneio teve um tremendo peso em termos 
de pontuação para o ranking com os seus 100 pontos. Reparem que o 8º Campeonato Nacional (o nosso maior torneio até 
então) deu  - apenas, diria agora e por comparação- 54 pontos.  
Bold indica os 4 melhores resultados que estão a contar para cada um 
Vermelho indica o melhor resuldado de cada um. 
 
 
 
 



 

 
 

 

 Nomes 8º Nac C. Cap Sevilha NAP 2 TA ALMADA  

  Pt Clas Pt Clas Pt Clas Pt Clas Pt Clas Pt Clas PT 

1º João Especial 22 5 47 1 6 25   33 3 40 5 142 

2º Hilario Paulo 44 2 14 6 6 45 14 6 50 1 20 8 128 

2º João Jorge 54 1 31 3   23 4 20 5 5 19 128 

3º Gabriel Branco 35 3     30 3 40 2 5 13 110 

4º Fernando de Hita           100 1 100 

5º João Diogo 3 11 38 2   46 1 5 10 10 10 99 

6º Rafael Aullo           80 2 80 

7º Fernando Sousa 27 4 24 4 6 36 18 5 3 12 5 18 75 

7º Marco Quinta 3 16     7 9   65 3 75 

8º José Brazete 14 7 19 5 6 43   25 4 5 14 64 

9º Eduardo Santos 11 8 7 9   9 8   25 7 52 

10º Joaquin Ruiz           50 4 50 

11º José Correia 3 12 2 12   36 2   5 23 46 

12º Ricardo Simas 3 13 9 8   11 7 15 6 5 17 40 

13º Paulo Barreiro 16 6     5 10 8 9 5 27 34 

14º João Paulo Caroço   12 7 6 49   10 8 5 12 33 

15º Orlando Almeida 3 15       13 7 15 9 31 

16º Pedro Perez           30 6 30 

17º Augusto Martins 8 9 2 11 6 40   3 11 5 21 22 

18º Fernando Alves 3 17 5 10     3 14 5 20 16 

19º Hugo Ximenes       2 11 3 13 5 25 10 

20º Diogo Leal 3 14         5 11 8 

20º Paulo Pombal 3 18         5 16 8 

21º Carlos Afonso 5 10           5 

21º Henrique Egea           5 22 5 

21º Jorge Correia           5 26 5 

21º Nuno Serra           5 24 5 

21º Paulo Canongia           5 15 5 
 

Chamo a vossa atenção para a luta pelo 2º lugar. Hilario e João Jorge, voces desempatem-me isso! Gabriel Branco, já com os 
Otomanos pintados no Sri Lanka (estou a falar a sério!) está em terceiro com… 3 torneios apenas. Por isso ainda tudo pode 
acontecer! 
Agora a grande novidade é Marco Quinta, que qual cometa, salta do 16º lugar para um 7º exquo com Fernando Sousa. Mas 
quem eu mais gosto de ver neste ranking é o Jorge Correia e o Paulo Canongia (pelo regresso a estas coisas) e o Nuno Serra 
pela estreia! 

 

 

INTRODUÇÃO AO PERÍODO NAPOLEÓNICO 

– José Brazette - 

 

O período Napoleónico é um dos períodos mais espectaculares, tendo sido mesmo, (se não o é ainda), o período de jogos de guerra 
mais popular.  

Antes de começar-mos a falar sobre os jogos neste período, vamos conhecer um pouco da teoria e da prática da guerra desta época 
histórica, de forma a melhor interpretarmos e nos adaptarmos aos combates de então. 

Ao longo do século XVIII, deu-se uma evolução grande nas organizações e tácticas militares. Da forma formal dos exércitos 
profissionais da guerra da sucessão Austriaca, passando pela guerra dos sete anos, em que exércitos de soldados profissionais se 
deslocavam ao longo dos territórios em guerra quase como se estivessem num mundo à parte e não afectando em quase nada a forma 
de vida das populações que os viam chegar, combater e tornar a partir, passando elas próprias um pouco ao lado destas guerras.  

No entanto isto iria mudar no final do século com o aparecimento dos exércitos revolucionários Franceses, e tal como o pessoal que 
compunha os exércitos era diferente o mesmo vai suceder com as tácticas e manobras dos próprios exércitos. Com os Franceses foi em 
grande parte devido à qualidade amadora dos seus soldados, pelo menos durante o período revolucionário, e ao seu natural fervor 
patriotico, que levaram à criação de táticas que tanto sucesso tiveram durante as guerras continentais. 

O enorme influxo de voluntários nos exércitos Franceses, criavam problemas insuperáveis de treino e terá sido isto que levou ao 
desenvolvimento inicial de tácticas de escaramuça com as formações conservadoras do inimigo desbaratando-as com um fogo 
constante, sem que o fogo de retorno dos mesmos tenha práticamente efeito algum. Incomodados com este fogo e de certa forma 
aterrados com a aproximação de densas colunas que se aproximavam atrás dos escaramuçadores, raras eram as formações que 
ficavam à espera do embate, preferindo fugir em desordem e … esperar por melhores dias. 

Mais tarde já sob a batuta de Napoleão, as tácticas de Infantaria Ligeira, foram aperfeiçoadas a nivel de organização e coordenação. 

Os chamados batalhões de linha, foram também eles organizados de forma a dispôr de uma força considerável de escaramuçadores 



 

 
 

que formava uma cortina na frente do mesmo protegendo as companhias de Fusileiros e Granadeiros dos efeitos mais letais do fogo 
inimigo nas formações serradas em que manobravam normalmente. 

Esta espécie de luta não agradava a soldados de outras nações, mas para o soldado Francês era agora a sua forma natural de lutar 
e sob o comando de Napoleão provaram ser uma temivel arma contra todos os exércitos, tendo ao longo do período derrotado todas as 
potências continentais. Durante o século XVIII, vários escritores militares Franceses defendiam o ataque em coluna, no entanto o 
mesmo nunca parece ter sido levado muito em consideração, possivelmente porque as tácticas de utilização de Infantaria Ligeira de 
que temos vindo a falar não tinham sido ainda desenvolvidas.  

O exército Inglês por outro lado nunca se deixou impressionar pelas tácticas dos exércitos Revolucionários Franceses e sob o 
comando de Wellington a sua formação de fogo em duas linhas mostrava ser de tal forma poderosa, que não havia coluna por mais 
poderosa que conseguisse aproximar-se e romper a linha Inglesa. É claro que a acrescentar devemos contar também com as posições 
defensivas quase sempre adoptadas pelo exército Inglês dando quase sempre a iniciativa ao exército francês e depois de amolecer e 
mesmo aniquilar algumas formações inimigas contra-atacava de uma forma imparável varrendo os exércitos Franceses do campo de 
Batalha.  

Claro que mesmo contra outras formações que não de casacas vermelhos, as colunas Francesas conheceram também por vezes o 
insucesso dependendo cada vez mais não só do apoio dos escaramuçadores como também de fortes concentrações de artilharia em 
apoio dos ataques. E isto tornou-se cada vez mais evidente, à medida que a qualidade média dos exércitos Franceses ia decrescendo, 
devido às inúmeras baixas e consequente apelo ao recrutamento de soldados cada vez mais jovens e fracos fisicamente, inexperientes 
e pouco entusiastas agravado pelo pouco treino proporcionado. 

Por todo o lado, a artilharia também se desenvolveu, tendo emergido um novo tipo, a artilharia a cavalo. ( O “inventor” da Artilharia 
a Cavalo foi Frederico da Prussia. Ed) Com os artilheiros montados em cavalos em vez de acompanharem os trens de artilharia a pé, 
propiciando a rápida deslocação de canhões de um ponto para outro no campo de batalha e em campanha o acompanhamento de 
fortes colunas de cavalaria, que assim podiam contar com um forte poder de fogo. 

Este poder de fogo móvel, é uma das razões para que se considere as guerras Napoleónicas uma guerra de movimento quando 

comparadas com qualquer guerra anterior. (As guerras Napoleonicas tambem são consideradas “de movimento” porque o objectivo 
principal dum exercito deixou de ser tomar uma ou duas praças fortes, para ser a destruição do exercito inimigo onde quer que ele se 
encontre. Ed) A isto podemos juntar outro facto importante, o facto dos exércitos Franceses "viverem da terra", não dependendo assim 
das longas e lentas colunas de abastecimento e da formação de depósitos.  Eles recolhiam o que necessitavam nas terras por onde 
passavam quer através dos serviços normais, requisitando, quer através da pilhagem. Podemos considerar este sistema como uma 
faca de dois gumes, pois se por um lado não se está dependente do trem de abastecimento, por outro lado este seistema causa graves 
problemas de disciplina e talvez mais grave quando um exército passa por um território por onde passou já um exército inimigo, corre 
o risco de não encontrar nada ficando assim numa má situação. Este último problema não foi muito sentido nas terras da Europa 
Central, mas na Rússia e na Peninsula os exércitos Franceses sofreram gravemente com a politica de terra queimada praticada pelos 
seus inimigos. (Mas mesmo assim a marcha de Napoleão para Moscovo em 1812 foi MAIS rapida que a de Hittler em 1941.Ed) 

Durante o periodo Napoleónico dá-se também um importante desenvolvimento nas organizações. Antes da Revolução, parecia não 
haver ideia de organizar o exército em brigadas, divisões ou corpos. Foi regra até então de considerar que um exército era um 
agregado de vários batalhões e esquadrões sendo distribuidos por cada general de acordo com a missão que lhe era determinada. Com 
a revolução surge a ideia de organizar de uma forma permanente ou semi permanente, os regimentos em brigadas, as brigadas em 
divisões e as divisões em corpos de exército, auto suportando-se entre si e acompanhados de todos os serviços acessórios, artilharia, 
engenharia, etc. 

Este tipo de organização leva a que unidades que servem juntas ao longo do tempo se conheçam mutuamente e tendam a criar um 
maior "Esprit de Corps". 

No outro lado da escala neste periodo, está o treino dado aos soldados. Mesmo no exército Inglês, o treino de tiro era quase 
negligenciado e mesmo assim era muito superior ao de outros exércitos. Há exemplos de unidades recrutadas em França e na 
Alemanha, enviadas para o cenário de guerra ibérico sem sequer terem recebido as suas armas, treinando ao longo do trajecto os 
diversos tipos de formações e os diferentes passos para disparar um mosquete, sem no entanto terem disparado um tiro sequer. 

O treino da cavalaria era mais intensivo, no entanto no caso inglês, Wellington não tinha os seu cavaleiros em muito boa conta pois 
apesar de bem montados e equipados o seu desempenho no campo de batalha foi sempre muito pobre umas vezes por defeito outras 
vezes por excesso após conseguirem repelir uma carga inimiga descontrolavam-se perseguindo o inimigo e acabando eles mesmos a 
seguir por serem repelidos com as implicações que daí advinham. (O problema da cavalaria inglesa era que só sabia carregar. Ora a 
carga só é feita numa batalha. Nos outros dias em que não há batalha, é necessario fazer patrulhas, vedetas, cabeças de coluna, 
escoltas, ecrans, romper ecrans, tudo isto fundamental para um exercito saber onde está o inimigo, com que forças e como lá chegar. 
É a fraca performace da cavalaria inglesa na Peninsula que justifica a lentidão cuidadosa com que Wellington avança para os Pirineus. 
Ed. ) 

No entanto as unidades de cavalaria dispunham de um estatuto especial no meio dos exércitos Napoleónicos, evidenciando um elan 
próprio, sendo talvez isto uma reliquia dos tempos dos Equites Romanos ou dos cavaleiros medievais, tempos em que um inviduo a pé 
era considerado um reles mortal. 

Noutros artigos esperamos vir a falar das organizações dos diversos exércitos em detalhe bem como dos respectivos uniformes e 
armamento, no entanto queremos fazer notar que as armas ao longo deste período são tão simples como as usadas no século anterior. 

A infantaria estava equipada básicamente com o mosquete de "carregar pela boca", que disparava um projectil esférico, que nas 
mãos de um soldado treinado, a curta distância e contra as formações em "massa" da época, era sem dúvida um formidável 
instrumento de destruição. No inicio de cada confronto, conseguia-se manter uma média de três tiros por minuto, mas com o avançar 
de um confronto e devido a vários factores desde as diferentes qualidades de pólvora utilizadas que provocavam encravamentos, até 
ao cansaço, esta média descia por vezes até um tiro por minuto. 

Ao longo desse século assiste-se também ao evoluir do armamento. a Infantaria torna-se dependente do mosquete, e em algumas 
formações especializadas, aparecem formas de armas de fogo mais avançadas como a carabina ou o rifle Inglês. A artilharia vai sofrer 
também uma revolução 

Como se pode ver pela sua organização os Corpos de Exército eram unidades constituidas para poderem actuar de uma forma 
autónoma perfeitamente móvel que se poderiam deslocar para qualquer ponto onde fossem necessários juntando-se a outros 

Corpos de Exército constituindo assim verdadeiros exércitos com o suporte de todas as armas de uma forma equilibrada. 

Este tipo de estrutura, em conjunto com o dinamismo imposto por Napoleão, foram os responsáveis por muitas vitórias nos 
primeiros anos do período, nomeadamente contra as grandes potências militares da época a Rússia, Prússia e Austria.  



 

 
 

Com o avançar dos tempos todas as nações foram adaptando formações similares diminuindo o fosso que os separava dos 
exércitos de Napoleão e esta restruturação em conjunção com a força dos números levaram à queda definitiva do grande 
General em 1815 após a batalha de Waterlloo. 

Com o intuito de lançar o interesse pelo período Napoleónico, a AJSP vem propôr-vos uma série de jogos com miniaturas de 
forma a fazer um primeiro reconhecimento pelo período e criar o hábito periódico de jogar. 

Para mais tarde prometemos a organização de grandes jogos incluindo reconstituições históricas de algumas batalhas como as da 
Guerra Peninsular  ou até mesmo Waterlloo. (Boa, boa! Ed) 

Bom, o grande problema dos jogos com miniaturas é precisamente… o de ter figuras e peças de cenário para jogar, para já não falar 
de um espaço adequado (sala com uma mesa), que mesmo consoante a escala usada terá de ter sempre dimensões razoáveis. 

 

6ª Taça de Portugal - DBM 

 

REGULAMENTO 
1. ORGANIZAÇÃO 

A 6ª Taça de Portugal é uma organização da Associação de Jogos de Simulação de Portugal e está integrada na 
comemoração do 5º aniversário da AJSP. 

2. REALIZAÇÃO 
A 6ª Taça de Portugal realiza-se nos dias 29 e 30 de Junho 2002 no Espaço de Encontro, Rua Cidade de Cardiff, n.º 34, S/Cv 
Dtº, Lisboa 

3. INCRIÇÕES 
3.1 A ficha de inscrição, completamente preenchida pode ser enviada, até ao dia 11 de Junho de 2002, para Hilário 

Paulo: 

 mail: hilariopaulo@netvisao.pt 

 morada: Rua D. João III, n.º 9, 3º Dtº, Cova da Piedade, 2800-435 Almada  

4. LISTAS DE EXÉRCITOS 
4.1 A 6ª Taça de Portugal utilizará os 4 livros da W.R.G. (2ª edição). 
4.2 Em anexo à ficha de inscrição deverá ser enviada a constituição do exército, com a descrição dos elementos, comandos, 

n.º de elementos, n.º de elementos equivalentes, valor de desmoralização (tanto de cada um dos comandos como do 
exército). Para este efeito é aceite qualquer suporte. 

4.3 A Comissão de Jogos averiguará todas as inscrições de forma a verificar se todas as fichas estão correctamente 
preenchidas em todas as suas alíneas e se as listas de exercito estão conforme as regras e os livros da WRG. 
4.3.1 Sempre que seja detectada uma anomalia na lista esta será comunicada ao jogador para que a corrija e a 

reenvie. 
4.4 A utilização de uma lista diferente da que foi entregue à Comissão de Jogos implica a irradiação da competição. 

5. SORTEIO 
5.1 O sorteio (para o primeiro emparceiramento de jogadores) realizar-se-á no dia 24 de Junho de 2002, pelas 15h30.  
5.2 O resultado deste sorteio será comunicado por correio ou por mail a todos os jogadores, imediatamente após a sua 

realização. 
5.3 Os restantes emparceiramentos realizar-se-ão até 20 minutos depois de terminar cada uma das jornadas. 
5.4  O emparceiramento far-se-á com o n.º de jogadores presentes em cada jornada.  
5.5  Se o número de jogadores for ou se tornar ímpar durante um torneio, um dos jogadores não será emparceirado. Este 

jogador receberá uma vitória 10-0 por omissão (VPO). 

5.6  O emparceiramento durante o torneio seguirá as normas do Regulamento SSM-DBM que pode ser visto em 
http://home.kqnet.pt/jerboa/DBMAlmada/DBM_Almada02.htm ou solicitado para ser enviado por correio. 

6. HORÁRIO 
6.1 O horário será o seguinte: 

29.06.2002 
1º jogo 
das 15H00 às 19H00 
Jantar 
das 19H05 às 19H55; 
2º jogo 
das 20H00 às 24H00. 

30.06.2002 
3º jogo 
das 09H30 às 13H30 
Almoço 
13H35 às 14h55; 
4º jogo 
das 15H00 às 19H00. 

30.06.2002 
Apuramento das classificações 
Das 19H00 às 19H30. 
 

Cantar os parabéns e oferta de bolo pela AJSP 
aos seus associados 

Entrega dos prémios 
Das 19H30 às 20H00. 
 

Nota: Nas 4 horas que estão a ser dadas por jogo estão incluídos os 100 minutos por jogador para fazer o seu jogo 
(num total de 3h20m) e ainda 40 minutos para colocação de terreno e de comandos (para os dois jogadores). 

6.2 Os concorrentes devem apresentar-se no local dos jogos, à 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 horário indicado no ponto 6.1. 

6.3 Cada jogo deve ser terminado em 3 horas e 20 minutos (tempo real), ou seja, 100 (cem) minutos para cada jogador. 
Estes 100 (cem) minutos serão cronometrados por relógios de Xadrez. 

6.4 Todos os jogos têm de terminar à hora indicada neste regulamento no ponto 6.1. .  
6.5 Os 100 (cem) minutos começam a contar imediatamente antes do 1º lançamento de dados para PIP’s. 

6.6 Quando um jogador atingir o limite do seu tempo ser-lhe-á atribuída a derrota. No entanto ser-lhe-ão atribuídos os 
pontos de DBM correspondentes aos comandos adversários que tenha conseguido desmoralizar. 

7. COMPETIÇÃO 
7.1 A 6ª Taça de Portugal realizar-se-á em sistema suíço modificado. 
7.2 A 6ª Taça de Portugal realizar-se-á em 4 jornadas. 
7.3 Os Jogos serão realizados a 400 pontos. 
7.4 Cada jogo inicia-se, sempre, às 08H00 (tempo D.B.M.). 
7.5 O tempo atmosférico e o clima são opcionais e só serão usados se os dois jogadores estiverem de acordo. 
7.6 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 
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lançamento. Um lançamento de dado só poderá ser considerado válido, quando o dado estiver numa posição 
totalmente horizontal. 

8. REGRAS 
A 6ª Taça de Portugal utilizará, exclusivamente, as regras de DBM (3 ª edição). 

9. FIGURAS 
9.1 As figuras devem representar com precisão o seu tipo de tropa. As únicas excepções vão para os generais, 

oficiais, músicos e porta-estandartes 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. 

9.2 A Organização tem o poder de vetar toda e qualquer figura que não cumpra os quesitos mínimos acima exigidos. 
10. BAGAGENS 

10.1 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 artística na 
composição da bagagem, devendo no entanto esta ser sempre compatível com o período e exercito. (Ex: Se uma 
pirâmide de degraus é aceite como bagagem num exercito Azteca ou Maia, já não o será num exercito Otomano ou 
Romano).  

10.2 A Organização tem o poder de vetar toda e qualquer bagagem que não cumpra os quesitos mínimos acima exigidos. 
11. TERRENO 

11.1 O terreno em cada jogo será colocado conforme as regras DBM. 
11.2 Todo o terreno referido no ponto anterior é da inteira responsabilidade do jogador que o coloca. 
11.3 A Organização tem o poder de vetar toda e qualquer peça de terreno que não cumpra os quesitos mínimos legais 

e/ou estéticos. 
12. PONTUAÇÂO 

12.1 A pontuação em cada jogo é a indicada nas regras DBM (10:0; 9:1; 8:2; 7:3; 6:4 e 5:5). 

13. DESEMPATES 
O desempate para o 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 Melhor SOS (sum of opponent scores). 
3º Resultado entre ambos. 

14. Vencedor 
 
O Vencedor é o jogador que ganha o jogo da final. 

15. PRÉMIOS 
Os prémios a atribuir são: 

 Taça para o 1º classificado. 
 

16. COMISSÃO DE JOGOS 
16.1 A constituição da Comissão de Jogos será comunicada antes da realização do sorteio. 
16.2 Cabe à Comissão de Jogos decidir sobre os eventuais recursos que sejam apresentados, por escrito, até 10 minutos 

após a conclusão do jogo. 
17. OUTROS 

17.1 A inscrição na A 6ª Taça de Portugal implica a aceitação deste regulamento. 
17.2 Qualquer alteração a este regulamento será dada a conhecer em comunicado da Comissão de Jogos. 
17.3  Todos os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Jogos. 

 

 

 NOTA 
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artigos que utilizem indevidamente textos e livros de 
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