
  

 

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 4 de Julho 

 Foi lida a correspondencia recebida. 

 Foi feito o balanço do ultimo do Encontro de 20mm e da 6ª Taça de Portugal AIM/DBM 

 Foi feito o ponto da situação financeira da AJSP face ás recentes saidas de sócios e ao previsivel 

aumento de renda do EE 

 Foi abordada a situação do EE e quais as alternativas a apresentar na Assembleia Geral. 
 

ESPAÇO DE ENCONTRO. QUE SOLUÇÕES? 
 

Se bem se lembram, no Virote anterior o nosso Presidente solicitava opiniões e contributos para este tema.  

Recebemos uma resposta, o que significa  que pelo menos há mais um sócio que, para alem dos Corpos 

Gerentes, se preocupa com o futuro da AJSP. A seguir transcrevemos a sua carta: 

 

“A minha posição é a seguinte: face à situação financeira da AJSP, considero que se 
devia procurar uma alternativa menos onerosa. As quotas já são elevadas, e como 

opção a mudar de instalações, um aumento seria incomportável (e por mim falo). Se 
fôr necessário mudar de concelho, mude-se.  

 Devido a estar de férias, não poderei comparecer na Assembleia Geral.  

Cumprimentos, 
 

Nuno Vasco Serra 
 
P.S.: Antes de ir de férias, pretendo regularizar a situação das minhas quotas em 

atraso.”  
 

Obrigado Nuno! 
 

Assembleia Geral Extraordinária  

 

Lembra-se os sócios que decorrerá no proximo dia 13, Sábado, pelas 1500H uma Assembleia 

Geral Extraordinária, no EE. 
 

4º Grande Prémio “Cidade de Almada” de Jogos de Simulação 

- Hilário Paulo -  
 

No texto publicado no último Virote desapareceu o parágrafo referente à Battletech, facto pelo qual 

apresento as minhas desculpas, tanto aqueles que nesta modalidade participaram, como  

principalmente ao seu organizador, o João Jorge.  

 

Posto este esclarecimento eis o texto: 

A Battletech mais uma vez esteve presente com 2 cenários, demonstrando que apesar de não 

aumentar o número de aderentes, vem melhorando o nível dos cenários apresentados, nomeadamente 

no que diz respeito ao material exposto. Será uma presença a continuar, assim queiram os seus 

praticantes. 
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6ª TAÇA DE PORTUGAL AIM/DBM 
- Augusto Martins -  

Nos dias 29 e 30 de Junho de 2002 decorreu no Espaço de Encontro, em Lisboa, um dos mais 

emblemáticos torneios de AIM/DBM:  a TAÇA DE PORTUGAL. 

Como sempre aconteceu, tratou-se de um torneio com características muito especificas, visto 

tratar-se de uma prova a eliminar, com a especificidade deste ano, pela primeira vez, os jogadores se 

encontrarem sempre em competição resolvendo assim um dos problemas das edições anteriores, que era a 

desmotivação da eliminação. Este ano conseguiu-se manter a competição mediante um sistema em que se 

mantinha os empareceiramentos até ao final da Taça, permitindo a realização de pontos para o ranking 

nacional. O sistema funcionou, levando a que os jogadores tivessem um fim de semana de aliciante 

competição até ao ultimo jogo. 

A  competição atingiu níveis interessantes, onde se fez uso de várias tácticas de forma a 

surpreender o adversário. Viram-se exércitos que habitualmente usavam apenas unidades de 

cavalaria, a utilizarem versões mais pesadas fazendo uso, de significativos corpos de infantaria, bem 

como de cavaleiros pesados (Kn), versões que surpreenderam os seus adversários (muita cautela com 

o exercito Huno do Fernando de Sousa e com o  exercito Cita do João Paulo Caroço ). 

Os exércitos de cavalaria ligeira (LH – Light Horse) dos Hunos com os seus aliados germanos 

com cavaleiros (Kn) e guerreiros (WB - Warband) e dos Citas com os seus aliados seleucidas com 

piqueiros e Kn, mostraram que exércitos de LH podem ser concorrentes à vitória em torneios abertos 

(que tenham em competição exércitos de todos os períodos históricos abrangidos pelas regras – 300 

a.C. a 1500 d.C.). 

Fui utilizada, pela primeira vez, uma povoação fortificada (Russos–João Especial) (Por acaso já 

tinha usado uma, mas já foi há muito tempo, ainda com os a Joana d’Arc. Ed.) e ainda bateram-se todos os 

recordes de marchas de flanco com sucesso,  (Russos -1, Citas -4, Franceses –2, Chineses –1 e Hunos 

–2) bem como uma entrada de flanco dupla. Imaginem...! Franceses medievais a perseguir Hunos.  

E assistiu-se ainda... ao saque da bagagem dos Citas por 2 vezes!! 

Sendo chegado ao fim da competição houve a digestão de resultados, tendo a grande desilusão 

sido atribuída à Artilharia(F), que de 12 peças presentes (realizando 12 jogos) conseguiram o 

espectacular resultado de eliminar 2 elementos com a particularidade de ali mesmo, naquele momento 

um jogador agastado com a prestação da sua artilharia, vendê-la, na sua totalidade, tudo isto só é 
possível no espirito de jogo  e numa competição de fim de semana. (E eu que despachei os meus Russos 

para os confins da Siberia? Ed.) 

O vencedor desta 6ª edição foi Hilário Paulo com Romanos Tardios e aqueles que quiserem ver 

a classificação final e as fotografias do evento poderão fazê-lo na sua página pessoal em 

http://es.geocities.com/dbm_portugal/ 

 

24 Horas de Shako 
– João Especial, José Brazette e Jorge Neto - 

 

Tal como já vem sendo habito desde o longiquo ano de 1991, vais este mês realizar-se mais um 

grande jogo de napoleonicos.  

Desta vez terá apenas 24Horas de duração (domingo, dia 21/07/2002) mas espera-se que a 

convivencia seja a mesma, senão melhor, de edições anteriores. 

Aproveitamos aqui para relembrar rapidamente quais os principios que  balizam esta iniciativa. 

 

 1 - As 24Horas é antes de mais e de tudo um convivio entre quem joga, quer jogar ou já jogou 

napoleonicos. Só depois é um jogo. 

2 - Faz parte deste convivio e da alegria que ele proporciona, mostrar todo o exercito que se 

tem e que muito provavelmente durante o ano não se teve oportunidade de usar. (Desde que não se 

ocupe a mesa toda… há que pensar nos outros!) 

3 - Tambem faz parte deste convivio haver jogadores novos, que ainda não tem exercito (pelo 

menos algo digno desse nome!) mas que podem jogar dada a profusão de tropas em cima da mesa.  

4 - Finalmente o facto de um dos lados estar em inferioridade numerica tambem faz parte deste 

convivio (veja-se o primeiro jogo no CJS) e da propria realidade historica. E, ao espirito da época, 

diria: Que gloria há em ganhar com muitos contra poucos?  

 

Por isso, se o cheiro da polvora preta, o tinir dos sabres ou os trompetes ao fundo a chamar 

para mais uma carga, vos diz alguma coisa apareçam no Domingo 21 para jogar. 

  

http://es.geocities.com/dbm_portugal/


 

 
 

Correio do Virote  

 

“Moisés_Gaudêncio <moises.gaudencio@clix.pt> escreveu: 

Caro amigo foi com muita satisfação que voltei a sentir o  barulho do Virote a cravar-se na minha 

caixa do correio. 

Desde á algum tempo que não recebia noticias da AJSP, tendo seguido as vossas actividades pelo 

site. Só tenho pena de não  poder participar de vez em quando.  

Parece que a ligação com os espanhóis vai de  vento em popa, cada vez mais eles estão aqui  tão 

perto.  

Li com atenção o artigo do José Brazete sobre o período das Guerras Napoleónicas (Publicado no 

Virote nº 29, Maio 2002. Ed) e parece-me  que se deve relativizar um pouco aquela ideia mítica das 

barulhentas colunas francesas sempre a desfalecer face ás imperturbáveis e finas linhas vermelhas e as 

proverbiais tácticas defensivas de Wellington, no aspecto em que a qualidade e a moral das tropas 

francesas na Península nunca foi das melhores e nunca comparável á dos Ingleses e mais tarde dos 

Portugueses; parece-me que Wellington recorria a tácticas de aproveitamento do terreno para a defensiva 

sempre que não tinha superioridade  numérica ou quando a maior parte do seu exército era composto por 

tropas não inglesas, (ler: “de pouca confiança”) o que acontecia no Bussaco com um exército português 

inexperiente, ou em Waterloo com os seus aliados belgas e holandeses. 

Em toda a Guerra Peninsular o contingente verdadeiramente inglês foi sempre muito inferior ao 

numero de franceses. Após ter ganho confiança no exército português, Wellington não se coibiu de atacar 

(Salamanca, Vitória, etc.) e sempre com  resultados positivos. 

Pode-se dizer que Wellington era um general prudente, mas isso não será uma boa qualidade ? Acho que 

era mais um realista.  Sem mais, por agora, e agradecendo a atenção,  

Moisés Gaudêncio “ 
 

Os Lizardmen  (Warhammer Fantasy) – 2ª Parte  
– Hugo Nunes - 

Os Terradons são répteis que desenvolveram a habilidade de voar. Nos tempos de paz nas 

terras de Lustria são, essencialmente, utilizados como meio de transporte para mensageiros Skinks. 

Quando é necessário transportar pergaminhos para outra cidade templo, o modo mais rápido de 

transporte passa pelo ar. 

Agora, em tempo de guerra, a sua função muda um pouco. Formam unidades escaramuçadoras 

de vôo, extremamente móveis mas, em contrapartida, algo frágeis, pelo que, devem ser utilizadas com 

cautela. No início da batalha, não se preocupe em atacar com estas unidades, preocupe-se, sim, em 

manobrar até conseguir posições de vantagem, como por exemplo, a retaguarda das linhas do 

adversário e atacar pontos chave. Chamo pontos chave a unidades tais como: máquinas de guerra, 

personagens, entre eles heróis, shamans ou feiticeiros. Referindo-me a feiticeiros, eles podem, 

inclusive, ser carregados, pois, em combate, cada Terradon tem três ataques, um dele e mais um por 

cada Skink que estiver vivo no seu dorso e os feiticeiros são, normalmente unidades não muito aptas 

para combater corpo a corpo o que equilibraria o combate. 

Enquanto manobrar os Terradons, enquanto atacar a retaguarda das linhas inimigas e, apesar 

de possivelmente não ter sucesso a danificar os tais pontos chave do inimigo, irá, por outro lado 

impedir que o inimigo marche aproveitando a regra que diz: “qualquer unidade que esteja a pelo menos 

oito polegadas de outra qualquer unidade inimiga, não pode iniciar marchas”. Este ponto é bastante 

importante porque retira a mobilidade do adversário que, mais facilmente fica à mercê das unidades 

flanqueadoras. Não sendo unidades particularmente indicadas para o combate corpo a corpo, antes, 

são mais eficazes em combate à distância mas, não se esqueça que, quando não existirem outras 

alternativas, os Terradons não deixam o combate corpo a corpo em mãos alheias, prendendo as 

unidades, de modo a que possa carregar com uma outra unidade mais apta a este tipo de combate. 

Os Anciãos tiveram necessidade de criar outra espécie de Lizardmen. Os Kroxigors! Estes 

curiosamente não foram criados para combater. Fazem parte da classe laboral. Foram criados para 

colocar as grandes pedras de que são compostas as pirâmides. Estiveram em contacto muito próximo 

com os Skinks, que dirigiam as obras e desempenhavam outras tarefas de menor esforço físico, tendo 

criado grande afinidade por eles e vice versa. 

Extremamente fortes, muito mais altos do que os Saurus são também muito agressivos; partilham, 

no entanto, algumas características físicas com Skinks. Detentores de uma boa agilidade, apesar do 

seu tamanho, tornam-se tão rápidos quanto os Skinks e, tal como eles, são anfíbios. Pelo seu tamanho 

e rugido feroz em combate são temidos pelos seus inimigos e, por este motivo, as unidades inimigas 

têm de superar o medo que se apodera do seu espírito, exactamente da mesma forma como foi 
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referido em relação aos Cold Ones. Formam blocos extremamente fortes e resistentes em combate 

corpo a corpo. Unidades de Kroxigors compostas por três ou quatro modelos são o ideal, quer pelo 

tamanho da unidade quer pelo número de ataques desferidos. 

Podem actuar sozinhos, enquanto unidade, ou, como eu penso ser mais conveniente, 

acompanhados por um regimento de Skinks. Vou tentar explicar quais as vantagens desta combinação 

de tropas demonstrando a forma como se movimentam os Kroxigors. 

Os Kroxigors não caminham sobre duas patas mas, sim, sobre quatro. Ou seja, como bons 

répteis que são, rastejam. Quando os Skinks se colocam à frente destes, é formado um ecrã de 

protecção. Segundo as regras, unidades só podem disparar contra alvos se e só se os virem. Este é um 

princípio lógico. Assim sendo, o ecrã composto de Skinks irá proteger do fogo inimigo uma unidade 

valiosa de combate corpo a corpo que tem, obrigatoriamente de carregar, tendo de para o conseguir, 

por vezes, marchar sobre campo aberto, controlado à distância pelo, já mencionado, fogo inimigo. Os 

Skinks transformam-se outra vez em condutores de outros. 

Quando à distância de carga, ordenam aos Kroxigors que se levantem e carreguem, ao que lhes 

obedecem efectuando o movimento de carga através das linhas que, até então, os protegeram. 

Só que, nem sempre os Skinks conseguem sair a tempo do seu caminho, dada a velocidade dos 

Kroxigors, e, alguns menos afortunados acabam por ser pisados. (I loooove this game!!!! Ed.)Só que o 

que interessa, ou seja, a carga é efectuada com a maior eficácia possível.  

São, como a cavalaria, óptimas unidades de choque conseguindo desferir golpes de extrema 

força, de tal forma que poucas armaduras, se é que alguma, conseguem resistir ao embate. Como são 

rápidos, poderão acompanhar e servir como força flanqueadora à própria cavalaria.  

Uma unidade que, ainda não foi mencionada é o Stegadon. Este é o maior monstro que vagueia 

nas quentes terras de Lustria. Em tempo de paz, é usado no transporte de lajes de pedra desde a sua 

origem até à cidade que está em construção. O seu aspecto físico é muito semelhante ao Triceratopo. 

Na batalha, o Stegadon funciona de forma semelhante aos elefantes utilizados pelos exércitos 

Cartagineses na antiguidade. (“- Quem me dera ter Stegadons!” -  Já dizia Anibal, o terror de Boliqueime 

Roma! Ed.) 
 No seu dorso, está colocada uma plataforma coberta de escudos, onde está instalada uma 

balista. A tripulação situada na plataforma, é composta por seis Skinks, dos quais, dois operam a 

balista enquanto os outros quatro conduzem o animal e atiram lanças de arremesso.  

O Stegadon, é uma unidade de extrema utilidade a nível psicológico. Provoca terror. As 

unidades inimigas terão de testar a moral segundo as regras de psicologia que se aplicam ao terror. 

Quando carrega, para além de obrigar a unidade alvo a testar a sua moral, atropela o inimigo, 

causando D6 feridas automáticas de força 5. Em seguida, o próprio Stegadon faz mais os 4 ataques 

que estão indicados no seu perfil. Os seis Skinks, instalados no seu dorso, também atacam. Fazem um 

ataque cada um. É um total de ataques variável mas, esquecendo o atropelo de tropas inimigas, são 

dez ataques fixos no perfil da unidade mais os ataques variáveis compreendidos entre um e seis. No 

entanto, há que proteger esta unidade, pois é um alvo, por vezes, ainda mais procurado que as 

Salamandras. É de esperar que , grande parte do inimigo vá concentrar as suas forças nesta unidade, 

quer através de tiro, quer através de magia, o que, por outro lado, e, nas circunstancias certas, irá 

libertar outras tropas que, apesar de combaterem de um modo diferente, poderão avançar sobre o 

terreno sem atrair as atenções do general inimigo. Não esqueçamos que o General adversário é 

sempre muito atencioso em relação a si e às suas tropas...    

 

Continua no proximo numero… 

 

Ranking AIM/DBM 2002  
– João Especial - 

 

Terminou a “epoca” de AIM/DBM e cá estamos nós a publicar o ranking 2001-2002.  

Como podem ver já temos os Niveis atribuidos, o que vai facilitar e tornar mais justos os 

emparceiramentos iniciais em futuros torneios. 

Uma vez terminada esta época desejo a todos umas boas ferias  e usem-nas para preparar os 

exercitos e as tacticas para a época 2002 – 2003. Esta vai iniciar-se algures em Setembro, provavelmente 

com a presença de… digamos ilustres visitantes… 

 
  8º Nac C. Cap Sevilha NAP 2 TA ALMADA 6ª Taça   

 Jogadores Pt Clas Pt Clas Pt Clas Pt Clas Pt Clas Pt Clas Pt Clas PT Nivel 

1º Hilario Paulo 44 2 14 6 6 45 14 6 50 1 20 8 46 1 160 8 

2º João Especial 22 5 47 1 6 25   33 3 40 5 9 8 142 7 

3º João Jorge 54 1 31 3   23 4 20 5 5 19   128 7 

4º Gabriel Branco 35 3     30 3 40 2 5 13   110 6 



 

 
 

5º Fernando de Hita           100 1   100  

6º João Diogo 3 11 38 2   46 1 5 10 10 10   99 5 

7º Marco Quinta 3 16     7 9   65 3 23 4 98 5 

8º Fernando Sousa 27 4 24 4 6 36 18 5 3 12 5 18 14 6 83 5 

9º Rafael Aullo           80 2   80  

10º Ricardo Simas 3 13 9 8   11 7 15 6 5 17 30 3 65 4 

11º José Brazete 14 7 19 5 6 43   25 4 5 14   64 4 

12º Eduardo Santos 11 8 7 9   9 8   25 7   52 4 

13º Augusto Martins 8 9 2 11 6 40   3 11 5 21 36 2 52 4 

14º Joaquin Ruiz           50 4   50  

15º José Correia 3 12 2 12   36 2   5 23 2 11 46 3 

15º João Caroço   12 7 6 49   10 8 5 12 18 5 46 3 

16º Paulo Barreiro 16 6     5 10 8 9 5 27 11 7 40 3 

17º Orlando Almeida 3 15       13 7 15 9   31 3 

18º Pedro Perez           30 6   30  

19º Fernando Alves 3 17 5 10     3 14 5 20 7 9 20 2 

20º Paulo Canongia           5 15 5 10 10 2 

20º Hugo Ximenes       2 11 3 13 5 25   10 2 

21º Paulo Pombal 3 18         5 16   8 2 

21º Diogo Leal 3 14         5 11   8 2 

22º Nuno Serra           5 24   5 2 

22º Jorge Correia           5 26   5 2 

22º Henrique Egea           5 22   5  

22º Carlos Afonso 5 10             5 2 

 
 

 

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. 
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