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Página Web da AJSP
Já está actualizada. Visitem-na!
Na página da AJSP na Internet podem
encontrar as actividades propostas
para
2002/2003,
as
últi-mas
organizações que se desenro-laram
no E.E com algumas fotos dos
cenários efectuados e Links para
outras páginas ligadas aos jogos de
simulação.

1º Encontro de Jogos Napoleónicos -Foto. João Diogo

3 de Novembro 2002 - 2º Torneio Águia Imperial de DBA

www.AJSPortugal.co.pt

Espaço de Encontro
Marcação de mesas para Jogos no
E.E. deverá ser efectuada com o sócio
José Brazette. Seguem os contactos:
: 931 013 250
: jose.brazette@optimus.pt
2ºTorneio Águia Imperial -Foto Eduardo Santos

Horário de abertura do E.E.
Sábados das 14h00 ás 19h30

NOTA
Nem o Editor nem a AJSP assumem qualquer responsabilidade pelas ideias expressas nos artigos dos colaboradores d’O Virote. Todos os colaboradores são
informados previamente de que devem citar as fontes e a bibliografia utilizadas na concepção do seu artigo e que a utilização indevida ou abusiva de textos e livros de
outros autores infringe as Leis de Direitos de Autor.
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local para ocupar uma posição vantajosa e posicionar-se
nela. O invasor tinha a iniciativa então em se posicionar
contra essa ocupação e iniciar o combate. A vantagem
era no princípio demasiado pendente para o defensor,
mas o posicionamento fortuito do terreno deu agora um
excessivo peso para o outro lado. O invasor ainda tem a
vantagem de se posicionar em segundo e mover
primeiro, mas as relativamente poucas peças de terreno
raramente terminam numa posição aonde elas serão
favoráveis ao defensor. De facto, elas podem todas
acabar ajudando o invasor, o que na vida real
necessitaria de uma enorme incapacidade por parte do
C-em-C defensor. Uma possível solução seria alterar o
lançamento de dados para posicionamento de terreno
dentro dos sectores para:
5 ou 6 Æ O defensor posiciona a peça de terreno aonde
ele quer contanto que esteja em parte dentro
um sector.
3 ou 4 Æ A peça de terreno deve estar completamente
dentro de um sector e o seu centro a pelo
menos 500p da extremidade da mesa.
1 ou 2 Æ A peça de terreno deve estar completamente
dentro de um sector e tocando uma
extremidade da mesa.

Editorial
Como nos propusemos perante os Sócios, O Virote
deverá ser o veículo de informação do que a AJSP,
produz, quer através da divulgação das suas
organizações, quer através das actividades promovidas
pelos sócios.
Foi no passado muitas vezes difícil conciliar o direito dos
associados a estar informados sobre as decisões dos
Corpos Gerentes, mais a informação sobre os vários
eventos organizados, como se inscrever neles e com a
antecedência devida, com a publicação de artigos dos
sócios. Os artigos de fundo foram com demasiada
frequência deixa-dos de lado em favor de anúncios de
Eventos e seus regulamentos.
O Virote passa agora a ser publicado bimensalmente e
enviado por correio aos Sócios e disponibilizado na
página Web da AJSP num formato fácil de aceder.
O Virote vai ser dedicado exclusivamente aos Jogos de
Simulação. Aí pretende-se que os associados tenham
um espaço para publicar os seus artigos acerca de
Jogos, Regras, Exércitos, informação histórica, materiais
cénicos, etc. Aí pretende-se divulgar com o máximo de
exposição possível o nosso Hobby junto dos Sócios, das
Câmaras e Juntas, das Associações, dos Clubes e Lojas
da especialidade.

Segurança Pelo Lixo Na Retaguarda
É agora quase uma pratica universal para um comando
de cavalaria ter um grupo de infantaria de fraca
qualidade que se coloca atrás na extremidade de mesa
longe da acção e que serve propósito nenhum mais que
aumentar os pontos de quebra do comando. Embora
esta seja uma táctica legítima para alguns exércitos
(como o Anglo-Normando), está sendo usada demais. A
melhor solução seria fazer com que os ataques de flanco
fossem mais prováveis de acontecer de forma que o
lixo tenha de lutar, no pior dos casos morreriam aos
montões e gastando os PIPs necessários na frente aos
seus amigos da cavalaria. Até mesmo infantaria pesada
de boa qualidade num comando de cavalaria raramente
tem PIPs suficientes para mover depois da cavalaria
entrar em combate.

Artigos que espero começar a receber desde já de todos
vocês.

Eduardo Santos

Em direcção à DBM V4.0
de Phil Barker
Publicado na Slingshot nº224 de Setembro de
2002
Jornal da The Society of Ancients.
Em 2 anos ou assim, haverá provavelmente outra edição
de DBM, pelo que é a altura certa para pensamentos
nessa direcção.

Marchas De Flanco
Nós vemos muito menos marchas de flanco que
anteriormente, porque a hipótese de nunca chegar é
apercebido como sendo muito grande. Teoricamente, há
1 hipótese em 6 de uma marcha de flanco chegar em
cada turno. Eu tive no entanto uma marcha de flanco a
chegar nos primeiros 6 turnos menos vezes do que tive
uma marcha de flanco que nunca chegou e isto parece
ser a percepção geral. Eu sou relutante em acreditar em
telecinética o que deixa a possibilidade que nós não
reconhecemos suficientemente os efeitos de longos
períodos de sorte. Um longo período de não-6 é mais
fácil de alcançar que um período de qualquer outro
número. Algum matemático gostaria de ver isto para
nós?

O Richard gostaria no devido tempo de incluir algumas
das definições melhoradas para Hordas e outros de
vocês querem mexer com custos dos elementos, mas eu
quero focar alguns problemas bastante mais
estratégicos. Basicamente, eu penso que a versão actual
se tornou um bocadinho acéptica em demasia, com
menos espaço para tácticas originais. Condições
atmosféricas, hora do dia, escolha de terreno,
cruzamento de rios e provimento de emboscadas, foram
todas fortalecidas, beneficiando o general regular em
lugar dos tácticos com originalidade. Assim quero
apresentar ideias para pensar, discutir e mais tarde
talvez alguns jogos de teste.

Na vida real, comandos subordinados que fizeram
marchas de flanco parecem ter chegado frequentemente
tarde. Uma pessoa também esperaria que tropas
regulares tivessem melhores hipóteses de uma chegada
oportuna devido à sua melhor organização e até

O Equilíbrio Do Ataque e Defesa
O nosso principio original era de que o invasor escolhia
a rota de ataque e o defensor escolhia aonde se lhe
oponha. O defensor poderia fazer uso do conhecimento
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possivelmente mapas. Marchas de flanco de Aliados são
um caso especial dos quais falarei mais à frente.

c) O comando do C-em-C gasta 5 PIPs (simulando que
a sua atenção está distraída negociando um suborno
graúdo ou uma concessão política, aliciando alguém
ou proferindo ameaças medonhas).

Uma solução poderia ser a de reduzir o valor necessário
para a chegada de um comando subordinado depois dos
6 turnos iniciais terem passado, possivelmente para 4
para um comando regular, 5 para um comando
irregular. Como um subproduto, isto forneceria um papel
para um ocasional comando regular num exército
irregular.

Tradução de Eduardo Santos

1º Encontro de Jogos
Napoleónicos

Aliados Duvidosos
O meu interesse neles foi aguçado recentemente por um
jogo no qual um aliado duvidoso meu em marcha de
flanco chegou mesmo quando eu estava a ganhar o jogo
e inverteu o resultado ao jogo mudando de lado!

20 de Julho de 2002
Foi dos jogos Napoleónicos que eu gostei mais de fazer
até hoje e já levo uma longa experiência com mais de
20 anos. Fazendo uma apreciação breve dos vários
aspectos temos:

• Na vida real, porque é que um aliado ficou duvidoso?
Porque o risco de participar na batalha pesou mais
que o benefício esperado.

1. Terreno.
Os terrenos de jogo estavam agradáveis em termos
estéticos com colinas, rios, estradas, bosques e casas
formando um conjunto harmonioso para a vista, que
também joga. Devemos continuar a investir neste
capítulo pois o factor visual é também um dos factores
importantes do período Napoleónico. A parte referente
aos sectores urbanos é aquela que urge maiores
melhorias.

• Porque é que um aliado duvidoso mudou de lado ou
foi-se embora? Para evitar ficar do lado perdedor que
tem ainda um maior risco e absolutamente nenhum
benefício.
• Porque é que um aliado duvidoso ficou seguro?
Porque lhe tinham sido oferecidos incentivos pelo Cem-C que pesaram mais que os riscos de lutar, ou
porque o inimigo já estava a perder e os riscos já
tinham diminuído grandemente, ou porque o inimigo
tinha desprezado a sua neutralidade de forma que o
risco não foi diminuído. Ele não ficou seguro por
causa de factores puramente fortuitos como a
simulação pelo nosso corrente valor de 6 nos dados.
Só eventos mudam as mentes.

2. Os Jogadores
Simplesmente fabulosos. Há muito tempo que não via
tanto entusiasmo à volta de um jogo. Sem “capionites”,
sem a habitual “fome” de pontos, apenas jogar pelo
prazer de jogar. Este é o espírito que eu defendo para
esta Associação e que eu quero ver cada vez mais
realçado.

• Um aliado duvidoso mudou-se à volta do campo de
batalha? Não, ficou aonde estava bem visível, não
fazendo nada.

Quero no entanto aqui deixar expressas as minhas
desculpas a três jogadores, Nuno Pereira, Ricardo Simas
e Hugo Ximenes que mal movimentaram as suas tropas
devido ao excesso de zelo dos respectivos comandantes.
Demasiado preocupados com esquemas tácticos
esquecemo-nos que o objectivo era jogar. Assim estes
três senhores passaram o jogo a “ver jogar”. Não volta a
acontecer. Todos temos direito de ter um papel activo
no jogo.

• Um aliado duvidoso chegou ao campo de batalha por
uma marcha de flanco? Não, negligenciou a sua
chegada, como nos casos da maioria dos
contingentes galeses nas guerras civis medievais
inglesas. Mesmo chegar e mudar de lado depois da
batalha estar perdida é improdutivo. Você não pôde
esperar favores dos vencedores depois de eles já
terem ganho.
Eu proponho:
• Os aliados ficam duvidosos se eles começarem na
mesa e tirarem 1 com os primeiros dados de PIP.
Eles param aonde foram posicionados (a zona de
desenvolvimento aumentada na V3.0 torna isto mais
satisfatório) e não lança nenhum dados de PIP até ao
turno a seguir ao que os aliados sejam activados.
• Aliados em marcha de flanco só chegam com um 6 e
fazem-no como Aliados seguros.
Aliados duvidosos serão activados quando:
a) O Inimigo aproxima-se a menos de 300 passos (isto
também evita que eles fiquem suicidariamente
parados enquanto o inimigo alinha à sua frente ou se
move furtivamente no seu flanco).

Os protagonistas

b) O inimigo é o primeiro a ter um comando
desmoralizado.

-Foto João Diogo -
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3. Tropas
Bem “toneladas” delas. Eram tantas que numa das
mesas parecia um mar de “gente” tal era a
concentração. Conseguir juntar quase 4500 figuras é
obra atendendo ao facto de que a maior parte dos
veteranos e alguns experimentados estiveram ausentes.
Por um lado, este factor foi bonito no entanto em
termos de jogo tornou-se maçador e complicado, pois
não havia quase um cm2 disponível para manobrar. De
realçar o espirito fabuloso de alguns dos novos adeptos
da modalidade que fizeram questão de estarem
presentes com os seus “exércitos”, fazendo um enorme
esforço de última hora para terem as suas figuras
pintadas e aqui os meus parabéns para o Delfim,
Ximenes, Orlando, Artur, Nuno e Diogo. Continuem,
queremos ver mais figuras vossas a inundar as mesas
de jogo.

Os protagonistas

da Confederação do Reno) e o Ricardo Simas com a sua
Legião Portuguesa. Esta é uma preocupação que a partir
de agora também vou ter, que é dimensionar os jogos
ao tempo disponível pois a satisfação plena só se atinge
quando vemos o fim do jogo.

Uma sugestão: Pintem Generais!!!
4. Jogo
Por fim como decorreu o jogo. Tentei impor alguma
disciplina militar mesmo antes do jogo começar para que
algumas regras fossem cumpridas pelos jogadores e o
que é certo e apesar da malta não estar na tropa
funcionou plenamente. As visitas entre mesas foram
pouco frequentes e por períodos muito curtos, as
conversas cruzadas também foram quase nulas não
provocando assim quase nenhum “ruído” paralelo,
desestabilização e consequente falta de concentração
que é tão frequente em jogos grandes.

Vou agora dar-vos uma perspectiva de como decorreram
os combates em cada uma das mesas. Para isto contei
com a preciosa ajuda do nosso enviado especial à linha
da frente, Jorge Neto, que fez o relatório dos
acontecimentos ocorridos no Sector 1.
Diário de Jogo
Sector 1

O sistema de dividir um jogo grande em sectores
autónomos foi também testado e é sem dúvida o mais
adequado. Cada sector joga autonomamente, não
ficando subjugado aos acontecimentos que se
desenvolvem noutros sectores. No seguimento do jogo
também podemos tirar a conclusão de que o ideal é
realmente ter apenas um jogador por cada mesa de
1,2m por 1,8m com um máximo de três mesas destas
para formar um sector. Desta forma o máximo admissível são três jogadores contra três, estando no entanto
convencido pessoalmente de que o ideal é dois para
dois. Com toda a certeza este é um sistema a utilizar em
futuros jogos.

Os aliados dispuseram-se da seguinte forma: No flanco
esquerdo os espanhóis de La Peña (Artur Ramos), no
centro os prussianos de Blücher (Jorge Neto) e no flanco
direito os anglo-brunswickers de Hill (João Diogo)

Quanto ao desenvolvimento do jogo as coisas até
correram melhor do que eu esperava. As jogadas
tiveram a celeridade possível face ao número de
jogadores e de tropas em cima da mesa, tendo sido
praticamente uma constante a disciplina entre os
diversos jogadores proporcionando que não houvesse
perdas de tempo excessivas. Aqui penso que estamos
todos de parabéns.

Flanco Direito

No flanco direito o general Hill tem apenas uma divisão
de cavalaria francesa pela frente. Hill procura atacá-la,
mas ela acaba por retirar atravessando o rio.
No centro Blücher defronta, à sua direita 1 divisão de
cavalaria e 1 divisão de infantaria italianas de Eugene
(Delfim Marques), ao centro e esquerda está o corpo de
Murat (Fernando Sousa) e 1 divisão de cavalaria e 1
divisão de infantaria de Reille (José Correia).
a) Do lado direito Blücher forma 5 baterias e ataca a
cavalaria de Eugene que prontamente contra-ataca –
resultado: 3 baterias destruídas e a cavalaria italiana a
bater em retirada. De seguida a 3ª Brigada prussiana
defronta a numericamente superior infantaria italiana e
inflige-lhe enormes perdas. Estes vacilam mas logram
por sua vez castigar os prussianos. Imediatamente à sua
esquerda na zona até ao moinho desenrola-se uma
batalha de cavalaria em que intervêm 6 regimentos da
1ª e 2ª brigadas prussianas e 7 regimentos da 1ª
divisão e 1 brigada de couraceiros da 2ª divisão
francesas. Combate inconclusivo com os prussianos a
acusar a desvantagem numérica.

Por fim aquilo que eu considero negativo e que foi sem
dúvida o ponto mais fraco. Toda a gente que joga gosta
de ver o jogo chegar ao fim e mais uma vez nós não o
conseguimos fazer. No entanto, para mim isso não foi
uma surpresa pois face ao número de jogadores e de
tropas disponíveis e ao tempo que tínhamos para jogar,
apenas um dia, era obvio para mim de que não iriamos
acabar o jogo e esta convicção foi ainda mais acentuada
com a chegada de dois reforços com que não estava a
contar, o Filipe Soeiro (carregado de chumbo Bávaro e

b) A divisão infantaria italiana quebra e a prussiana
retira. A cavalaria ligeira prussiana quebra enquanto que
a francesa recua devido às enormes baixas. Os
couraceiros de ambos os lados continuam a combater.
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Centro

Os Aliados dispuseram as suas tropas da seguinte forma
da direita para a esquerda:

a) No centro Murat lança o resto do seu corpo – 2
divisões de dragões 1 brigada de couraceiros – contra a
brigada da guarda e o grosso da artilharia prussiana (8
baterias). A artilharia retira apressadamente e a guarda
forma quadrados. Vaga após vaga os franceses atacam,
mas são repelidos com pesadíssimas baixas.

No Flanco direito o General Wrede (Filipe Soeiro) com os
seus 30.000 Bávaros, que durante a Campanha da
Alemanha em 1813 mudaram de lado passando-se para
os Aliados, tendo chegado “Just in Time” ao campo de
batalha.

b) Murat cancela o ataque e tenta ir socorrer os
italianos. No entanto um contra-ataque feito pela 3ª
brigada de cavalaria prussiana aniquila a brigada de
couraceiros pondo a divisão em fuga.

Em seguida dispunha-se o Corpo Austríaco do FML
Schwarzenberg (Orlando Almeida) que ocupava o centro
com quase 100.000 homens e Artilharia a “perder de
vista” segundo as testemunhas oculares. De referir que
Bávaros e Austríacos formaram uma Grande Bateria com
15 Baterias de Artilharia, tendo ainda o suporte de mais
cinco nas proximidades. No mínimo angustiante para
quem tivesse a pretensão de atacar.
No Flanco Esquerdo o General Craufurd (Nuno Pereira)
com o seu Corpo Anglo-Austríaco.
Em reserva estava o Corpo Luso-Austríaco-Prussiano do
FML Klenau (Hugo Ximenes).
Do lado Francês a disposição era a seguinte:
No flanco esquerdo (frente aos Bávaros) a Guarda
Imperial comandada pelo Marechal Mortier (Jorge
“Azarado” Correia).
A seguir posicionava-se o Corpo do “Marechal” Jerôme
Napoleon (My self), recém promovido, à frente do seu
Corpo de Westefália reforçado com duas Divisões de
Cavalaria Francesa. O centro ficava completo com o
Corpo do Marechal Davout (João Jorge).

Os protagonistas
-Foto João Diogo -

Flanco Esquerdo

No Flanco Direito o Corpo Luso-Alemão, acabadinho de
chegar, do General Gomes Freire (Ricardo Simas) com
tropas da Legião Portuguesa e de pequenos estados da
Confederação do Reno.

a) No flanco esquerdo prussiano a 1ª brigada é atacada
pela cavalaria de Reille e depois pela 3ª divisão de
infantaria.
b) A cavalaria de Reille acaba por ser destruída.
Combate violento entre as infantarias com vantagem
para os prussianos graças à intervenção da cavalaria da
brigada.

Completada a descrição das disposições no terreno eis
que vamos ao desenvolvimento.
Flanco Esquerdo Francês - Direito Aliado
A Guarda Imperial lançou de imediato um ataque com
as suas duas Divisões de Cavalaria e de Infantaria sobre
o flanco direito Aliado defendido pelos Bávaros, “resmas
deles”. A Guarda Velha sofreu baixas importantes na
caminhada até às posições Aliadas, nomeadamente as
proporcionadas pelas seis baterias mais à direita da
Grande Bateria. Apesar de tudo a Infantaria da Guarda
chegou ao contacto e aí foi um festival a ver as unidades
inimigas destruídas ou em retirada. A Cavalaria teve um
papel menos meritório. Pois teve muitas dificuldades em
afastar a ameaça da Cavalaria Ligeira Bávara e foi
impotente face à tenaz resistência de duas Baterias de
Artilharia a Cavalo que rechaçaram três cargas infligindo
baixas pesadas nos Franceses. Quando a “coisa” parecia
estar a correr bem, eis que a Guarda Velha tem de
testar moral após ver um dos seu batalhões obliterado
pela Cavalaria Bávara e o impossível aconteceu - a
Guarda Velha fugiu deixando o peso da batalha nas
mãos do “Juniores” da Guarda Jovem. Foi um golpe
muito forte que certamente traria consequências graves
aos Franceses se o jogo tem continuado. No entanto os
Bávaros também já não estavam no seu melhor. A sua
cavalaria já tinha desaparecido e uma das divisões de
infantaria também. O ataque de flanco à linha Aliada ia

No flanco esquerdo aliado La Peña sofre o assalto de
uma muito superior força francesa e mercê de uma
defesa inspirada recua metro a metro, não sem antes
obrigar a divisão de granadeiros a retirar e infligindo
elevadas perdas aos franceses que corajosamente
renovavam os ataques e lograram conquistar a aldeia.
Conclusão Sector 1
Baixas (casos a notar)
Aliados:

Infantaria: divisão espanhola a 1/3 e brigada
prussiana a 1/2.
Cavalaria: brigada ligeira prussiana destruída.

Franceses: Infantaria: divisão francesa a ½, outra a 1/3,
divisão italiana destruída.
Cavalaria: divisão italiana a ½, 3 divisões a
½, 2 divisões destruídas.
Face a estas baixas os corpos de Murat e de Eugene
estariam em vias de quebrar.
Sector 2
(reportagem efectuada pelo Comandante do Corpo de
Westefália - José Brazette)
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começar, no entanto o acumular de baixas na Guarda, a
fuga da Guarda Velha e a falta de reservas à mão não
deixava as melhores esperanças de êxito.

Balanço
Pelo que me pareceu as coisas estavam a correr melhor
parta os Aliados em ambas as mesas sendo que no
Sector 2 o facto mais significativo foi a retirada da
Guarda Velha, que para formar e voltar ao combate iria
demorar mais cerca de oito jogadas o que certamente
seria demasiado tarde para ter qualquer peso no
desenrolar do jogo. Há também que realçar a valentia
da Guarda que apenas com 14 Batalhões se lançou
sobre os 30 Bávaros, conseguindo ganhar vantagem no
flanco “furando” quase até ao fundo da mesa.

Sector Central
O Exército Francês ficou a aguardar que o ataque da
Guarda proporcionasse os seus resultados para lançar
uma ofensiva iniciando-se da esquerda para a direita.
Esta estratégia também estava condicionada pela
presença de umas 20 Baterias de Artilharia que cobriam
o sector ocupado pelo Corpo de Westefália. À falta de
alvos a Artilharia Aliada concentrou-se em castigar a
Artilharia Francesa que em inferioridade sofreu baixas
consideráveis. O Corpo de Davout foi o primeiro a sofrer
o choque do ataque Austríaco que em vagas sucessivas
ia avançando paço a paço, não dando descanso às duas
Divisões Francesas daquele Corpo, que no entanto
tiveram um comportamento muito meritório resistindo
tenazmente aos sucessivos assaltos. A Artilharia deste
Corpo acabou por ser submergida pelo manto branco de
Austríacos que no entanto não conseguiam apoderar-se
do monte. Para aliviar a pressão foram lançadas três
Divisões de Cavalaria da reserva contra o centro
Austríaco com os Couraceiros à frente. No primeiro
embate um batalhão de Infantaria e três Baterias de
Artilharia são volatilizadas, no entanto um contra ataque
dos Couraceiros Austríacos suportado pela Grande
Bateria, volatilizou dois dos Regimentos. Junto ao
bosque travava-se também combates cerrados com os
Austríacos numa primeira fase a conseguirem empurrar
as tropas de Westefália mas num contra-ataque um dos
Batalhões Austríacos foi por sua vez repelido.

No Sector 1 o realce vai para a carga massiva da
Cavalaria Francesa no Centro, que apanhou no entanto
pela frente com a Guarda Prussiana, o que tornava
quase impossível a sua missão. O combate entre
Franceses e Espanhóis também se pode considerar épico
com um comportamento extraordinário dos últimos face
inclusive aos Granadeiros Franceses.
Não queria terminar sem deixar de fazer uma menção
especial ao General Jorge “Azarado” Correia. É
impressionante a forma como este General troca as
necessidades nos dados. Quando precisava de
resultados baixos dava altos ou vice versa conseguindo
inclusive lançar o famoso “1” que pôs a Guarda Velha a
retirar. Se ele tem jogado com outro tipo de tropas
seguramente tinha perdido as quatro Divisões nas seis
primeiras jogadas. É notório que ele precisa de ganhar
moral para ver se aqueles dados saem mais a
adequados às situações, pelo que vamos dar-lhe
concerteza mais algumas oportunidades para se redimir.
Contamos contigo.

Flanco Direito – Esquerdo Aliado

O Futuro dos Napoleónicos

Ambos os lados escolheram este flanco como sendo o
mais calmo sem actividades ofensivas. Desta forma as
tropas comandadas por Craufurd e Gomes Freire
limitaram-se a olhar uns para os outros. Jerôme vendo a
inactividade daquele flanco enviou ordens a Gomes
Freire para lançar as suas Divisões ao ataque, mas a
ordem chegou demasiado tarde para ter qualquer efeito
no desenrolar da Batalha.

Por fim gostaria aqui de deixar uma palavra sobre o
futuro. Estamos a conseguir juntarmo-nos e jogar como
se calhar muitos de nós não conseguiam há muito
tempo. Temos de manter o ritmo, passando o
planeamento por continuarmos a ter em média um jogo
por mês até Dezembro, com o objectivo de nos
reunirmos, aprender melhor as regras, cativarmos os
mais novos (e também os veteranos que andam
afastados) e incentivarmos à pintura rápida das suas
tropas.

A noite caía e ambos os lados estavam exaustos de um
dia de combates pelo que resolveram retirar para os
seus acampamentos.

Para o próximo ano a “guerra” vai ser outra. Eu vou
certamente baixar o meu ritmo na organização de jogos
e aqui vai ser fundamental o empenho de todos os
outros interessados em começarem a organizar os seus
próprios jogos ou mesmo eventos como este último.
Assim e no sentido de nos irmos preparando até ao final
do ano, pedia a cada um de vocês que de uma forma
simples começasse a desenhar alguns cenários de jogo e
começassem a “testar” a vossa “capacidade
organizativa” convidando mais um ou dois indivíduos
para jogar e criar o hábito corrente dos jogos
Napoleónicos sem depender assim exclusivamente da
organização de grandes eventos.
Não pensem no entanto que a minha participação acaba
já no final do ano. Não, nada disso! vou é mudar um
pouco o estilo dos jogos. Vou-me dedicar sobretudo à

Os protagonistas
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reconstituição de jogos históricos, Península, (um
projecto com “barbas”), Alemanha 1809, 1813 e a
Campanha da Rússia. Como não sei ainda a
periodicidade a dar a estes jogos, é necessário entre
eles, que vocês se organizem e joguem. Não podemos
parar e para isso conto convosco tendo todo o gosto em
participar nos vossos jogos sempre que possível.

antigo (normalmente o seu adjunto). Qualquer
disposição ou excepção a esta regra tem de vir
expressamente indicada na Ordem de Operações ou
Plano que o Comandante dá antes da Operação. Um
comando superior tomar directamente o controlo de um
escalão subordinado, não sendo de todo impossível em
casos muito particulares, constitui um erro crasso a
vários níveis:

Vamos lá “cambada”, mãos à obra, ler um livrinho ou
outro sobre este período, escrever uma breve história
com algum fundamento real, fazer a Ordem de Batalha
e um mapa do terreno de jogo, nada que não se faça
num par de horas, e zás eis que nos encontramos a
jogar algo que criámos.

• Cria uma situação de “subaproveitamento” do
Comandante de um escalão superior se este passar a
comandar o Batalhão “a tempo inteiro” (e pode até ser
considerado “despromoção na função!!);
• Se o comando não for a “tempo inteiro”, mas for
cumulativo com o do escalão superior, tira tempo e
disponibilidade ao Comandante Superior, provocando
inclusive mexidas no Estado-maior desse escalão a na
sua forma de trabalhar;

Fico a aguardar.

José Brazette

Spearhead
Uma análise das regras

• Demonstra falta de confiança na competência dos
Capitães do Batalhão;
• Cria problemas a nível de transmissões, uma vez que
obriga os meios do escalão superior a trabalhar também
nas frequências rádio atribuídas ao Batalhão.

Assim que tomei contacto com o sistema de regras de
“Spearhead”, apercebi-me de que estava perante um
trabalho extraordinário, não só no que diz respeito à
jogabilidade (da qual não posso falar muito, neste
momento, por manifesta falta de prática), mas, acima de
tudo, pela enorme proximidade à realidade.

Pelo que foi dito, creio não estar a ir contra o espírito do
jogo se fosse nomeado directamente um dos Pelotões
de uma das Companhias para ser o Comandante de
Batalhão (como se procede em 2ª hipótese, nas regras,
depois do Comandante do escalão superior ser também
neutralizado). Este Pelotão teria todos os atributos do
Comandante de Batalhão original (Zona de Comando e
capacidade de mudar ordens) mais o facto de poder ser
empenhado directamente em combate (como um
Pelotão normal). Caso este Pelotão se constituísse em
baixa, aí sim, nomear-se-ia um outro Pelotão

Os mecanismos de simulação encontrados representam,
de um modo geral, o que se passa na realidade ao nível
dos efeitos, embora tendam a ser um pouco generalistas
por uma questão de necessidade e jogabilidade. No
entanto, mesmo generalizando, por necessidade, em
certas áreas, existem pontos em que as definições das
regras divergem da realidade e chegam a ser até
completamente “anti-doutrinárias”.
Para uma mais fácil associação, vou utilizar, nas linhas
que se seguem, o seguinte método: em primeiro lugar
referirei a alínea do livro de regras em questão para
cada caso, baseando-me no texto da alínea.
Seguidamente explicarei as razões pelas quais o texto se
afasta da realidade. Finalmente sugerirei medidas que o
tornem mais “doutrinariamente correcto”, embora
correndo o risco de prejudicar alguma jogabilidade.
Comecemos então por centrar a atenção no ponto
3.2.2. Perda do Posto de Comando Táctico. O
terceiro parágrafo deste ponto das regras refere: Se o

Comandante de Batalhão se constituir em baixa, o
Batalhão não pode receber uma mudança de ordens a
não ser que um Posto de Comando de nível superior
desça e assuma o comando do Batalhão (...). Quando
isto ocorra, o Posto de Comando de nível superior passa
a actuar como o Comandante de Batalhão original, mas
perde os atributos do seu nível especificados em 3.2.1..
Ora, o que está acima transcrito é completamente falso
na realidade. O que se passaria, sim, seria que o
Comandante de Companhia mais antigo do Batalhão
passaria a comandá-lo (supondo que todo o Estadomaior ficou neutralizado com a destruição do Posto de
Comando), nem que para isso tivesse que abandonar o
comando da Companhia, deixando-o ao subalterno mais

Batalha de St Thé
-Foto João Diogo -
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(obrigatoriamente de outra das Companhias do
Batalhão, para simbolizar o Capitão mais antigo a seguir
ao primeiro) da forma especificada nas regras, ou seja,
o Pelotão comanda para efeitos de Zona de Comando e
nada mais.

Artilharia mais pesada. Mas nem sempre é assim. O
principal efeito dos fogos indirectos sobre Carros de
Combate é o de obrigar os chefes de carro, apontadores
e condutores a fechar escotilhas e passar a combater
totalmente a partir do interior. O que se passa a partir
daqui é que o campo de visão da tripulação se torna
infinitamente mais restrito, o avanço dos carros se torna
muito mais lento, a capacidade de bater Infantaria com
metralhadoras fica reduzida ou até neutralizada, o tiro
da peça é menos preciso e ficam muito mais vulneráveis
a minas e armadilhas (como fossos, valas, etc.). O jogo
simula estas situações permitindo que os fogos
indirectos, mesmo quando não têm capacidade para
destruir os carros, podem provocar a sua supressão e
consequente imobilização, tornando-os mais vulneráveis
aos fogos Anticarro (ACar).

Passemos agora para o ponto 4.1. Reconhecimento
Divisionário. No parágrafo que refere o tipo de

actuação do Grupo de Reconhecimento (GRec), está
definido que, quando o Batalhão ao qual foi atribuído

um Esquadrão de Reconhecimento (ERec) receber
“Ordem de Defesa”, os Pelotões de Reconhecimento
(PelRec) têm de se manter dentro da Zona de
Comando do Batalhão.

Na realidade, nada disto se passa. Nem pode passar! O
Reconhecimento assume tanta importância na Defensiva
como na Ofensiva. As unidades de Reconhecimento
devem ser lançadas o mais para a frente possível, por
forma a poderem detectar o dispositivo Inimigo (IN) o
mais cedo possível. Nunca se empenham decisivamente,
preferindo retirar a abrir fogo. Podem fazer fogo por
motivos de reconhecimento (Reconhecimento pelo
Fogo), ou até para destruir o IN se este está em nítida
inferioridade e actuam como Força de Cobertura
(FCob), que por definição é “uma força tacticamente
auto-suficiente, dotada de grande mobilidade, que actua
a considerável distância na frente, flanco ou retaguarda
de uma força principal, esta em movimento ou
estacionária, com a finalidade de esclarecer com
oportunidade a situação e de destruir, retardar, iludir e
desorganizar as forças inimigas dentro das suas
possibilidades, até que a força principal possa fazer face
à situação”.

Note-se que, se não houver outras unidades de
Artilharia Divisionária (não sujeitas à regra das
prioridades de alvos) em Apoio Geral que possam fazer
tiro para o sector do Batalhão, passa a haver uma
grande limitação na capacidade de reduzir o ímpeto dos
Carros, o que não é real. Na realidade até os morteiros
.81 podem bater Carros.
Depois desta abordagem sobre a prioridade dos fogos
indirectos, somos levados a concluir que o Comandante
de Batalhão pode considerar prioritário bater os Carros
de Combate ou outras unidades blindadas IN com os
fogos indirectos que tem ao seu dispor e que possa
deixar a Infantaria e outras tropas apeadas ou “soft”
como alvo secundário para estas armas.
A minha proposta nesta situação será a de anular as
regras de prioridade de fogos impostas às Baterias em
A/D aos Batalhões.

A situação criada pelo jogo assume particular
importância quando o jogador desenvolve uma “Defesa
em
Profundidade”.
Como
as
unidades
de
Reconhecimento têm de ficar dentro das Zonas de
Comando
respectivas,
torna-se
difícil
reagir
atempadamente e perde-se uma das grandes vantagens
deste tipo de defesa: a troca de espaço por tempo,
conseguida por sucessivas situações de superioridade
momentânea, criadas por um defensor que não tem
capacidade ou condições para desenvolver uma Defesa
Avançada.

Para finalizar este apontamento, vou aproveitar um dos
parágrafos do ponto 13.0 Tarefas de Engennharia,
em que o autor dá liberdade aos jogadores para criar
tarefas de Engenharia não incluídas nas regras.
Há um tipo de obstáculo, muito utilizado em combate
pela relativa facilidade de montagem, que não vem
contemplado: o abatiz. Um abatiz cria-se através da
colocação de cargas explosivas calculadas em árvores de
dimensão considerável, que, uma vez accionadas, vão
provocar a rotura parcial dos troncos numa direcção
orientada, fazendo com que as árvores caiam, mas
continuem presas. Este obstáculo só é eficaz em zonas
florestais atravessadas por itinerários. As árvores são
derrubadas na diagonal em relação à direcção do
itinerário, com a copas a apontar para o sentido
provável de aproximação do IN. Ao serem derrubadas
ao mesmo tempo, as ramagens das copas das árvores
de ambos os lados do itinerário vão entrelaçar-se
durante a queda, criando assim um obstáculo bastante
difícil de remover. Como o terreno adjacente é
arborizado e por isso impeditivo para viaturas, não há
possibilidade de contornar o obstáculo.

Por tudo isto, penso não prejudicar muito a jogabilidade
se, pelo menos, for permitido que as unidades de
reconhecimento se afastem até às distâncias
preconizadas para quando os Batalhões recebem
“Ordens de Ataque”.
ponto 8.4. Missões de tiro observado/
Aquisição de objectivos é definida, no segundo

No

parágrafo, uma prioridade de fogos sobre alvos tipo
“soft” e só depois “armored”, quando deixar de haver os
primeiros. Esta prioridade de fogos só em de ser
respeitada pelas Baterias que estejam em Apoio Directo
(A/D) aos Batalhões.
Compreende-se, em parte, que assim seja. Com efeito,
na realidade, o Batalhão quando instalado no terreno,
procura enfraquecer ao máximo a Infantaria IN que
avança, pois é quem tem capacidade de nos assaltar os
abrigos. A tarefa de bater os Carros é deixada para

Como regra, podemos definir o seguinte:
Um Pelotão de Engenharia pode criar um abatis num
itinerário que atravesse uma área florestal, desde que o
comprimento do itinerário nestas condições seja igual ou
superior ao de uma base de Pelotão. Trata-se de um
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obstáculo linear à escala de jogo e por isso deve ser
representado por uma área de uma base de
comprimento por 1/3 de base de largura, unindo ambos
os lados do itinerário. Para o abatis ser criado por um
Pelotão de Engenharia, este deve permanecer no local
durante um turno completo. Se for um outro Pelotão são
necessários dois turnos (e este Pelotão deve dispor de
cargas explosivas). Para remover o obstáculo, um
Pelotão de Engenharia necessita de dois turnos e um
outro Pelotão quatro. Não pode haver ajudas ou apoio
de outros Pelotões a estas operações por motivo de
carência de espaço.
A título de curiosidade relembra-se que um obstáculo só
é verdadeiramente eficaz se for batido por fogos.
Em jeito de conclusão, volto a reforçar que o sistema de
regras é excepcional e que, permitindo alguma
flexibilidade da parte dos jogadores, quer na introdução
de novas regras, quer na criação dos cenários, faz com
que estejamos perante uma obra extremamente
motivante em todos os aspectos.

Jerboa; O Vencedor do 2ºTorneio Aguia Imperial
-Foto Eduardo Santos -

torneio contou com a participação de 18 jogadores incluindo iniciados na modalidade de Antiguidade - e um
destacamento
significativo
que
se
deslocou
propositadamente da cidade do Porto. O torneio foi
decidido em 4 rondas, utilizando as regras DBA 2.0,
variante DBA.pt, com um sistema de emparceiramento
de alta qualidade, o SSM-DBA. Os resultados são
apresentados na tabela seguinte:

Filipe Afonso

2º Torneio Águia Imperial
de DBA
Decorreu no Espaço de encontro da A.J.S.P. a segunda
edição
do
torneio
temático
Águia
Imperial,
compreendendo exércitos Romanos, seus inimigos e
aliados, aproximadamente entre 400AC ate 420DC. Este

Classificação 2º Torneio Águia Imperial de DBA
1 - Jerboa

Lusitanos

4pts

SOS 2

bal +13

2 - Marcelo Sonborn

M.I.Roman W

3pts

SOS 2,25

bal +3

3 - Jose Brazette

Ptolemaico

3pts

SOS 2

bal +10

4 - Vitor Amorim

Palmyran

3pts

SOS 2

bal +7

5 - Antonio Silva

Bosporan

3pts

SOS 1,75

bal +10

6 - JJ Diogo

Syracusan

3pts

SOS 1,5

bal +7

7 - Jorge Faria

E.I.Roman

2pts

SOS 3

bal -1

8 - Hugo Ximenes

L. Macedon.

2pts

SOS 2,5

bal -2

9 - Orlando Almeida

L. Cartag.

2pts

SOS 2,5

bal -3

10- Pedro Casimiro

Pyrrhic

2pts

SOS 2

bal +1

11- Miguel Mendes

M.I.Roman E

2pts

SOS 1,75

bal +2

12- Joao Diogo

Alan

2pts

SOS 1,75

bal +0

13- Rodrigo Garcia

Parta

2pts

SOS 1

bal +1

14- Clemente Raposo

E.I.Roman

1pt

SOS 2

bal -5

15- Eduardo Santos

Palmiros

1pt

SOS 2

bal -7

16- Fabiano Ferramosca Galatas

1pt

SOS 1

bal -8

17- Nuno Pereira

Marian Rom.

0pts

SOS 2

bal -14

18- Paulo Garcia

Anc. Brit.

0pts

SOS 2

bal -15

A vitoria de um exercito com 6 Psiloi foi sem duvida uma
surpresa, inclusivamente para o seu comandante, mas
atesta a excelente qualidade das regras de terreno em
DBA. Tal feito só foi possível pelo facto do exercito ter
combatido sempre como defensor, utilizando uma área
de terreno perto da máxima permitida: dois montes
íngremes no limite de dimensões; um bosque também
grande; e duas pecas de terreno rochoso de tamanho
intermédio, em substituição da BUA. Foi sempre evitado
o choque frontal de linhas bem definidas, tirando-se o
máximo partido da mobilidade das tropas de terreno
difícil, na exploração de falhas na linha inimiga ou
flancos.

Alguns dos participantes neste Torneio de DBA
-Fotos Eduardo Santos -
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Na sequência dos eventos de Almada o jovem Marcelo
Sonborn (15 anos) confirmou a sua eficiência táctica a
frente das laminas Romanas, terminando em segundo
lugar devido ao SOS médio elevado, de 2,25 pontos. O
exercito Ptolomaico ha muito que merecia uma oportunidade nos nossos torneios e - bem comandado nos 3
primeiros jogos - terminou em 3º lugar.
O actual líder da C.N.J. ficou-se por um surpreendente
10º lugar, em grande parte devido a escolha de um
exercito complicado, com alta agressividade.
Apesar dos ajustamentos das regras, as Warbands
continuam
a
demonstrar
um
desempenho
decepcionante: 16 e 18º lugares. E possível que os
jogadores não tivessem tirado partido das vantagens de
lutar em terreno difícil - apenas complicado contra
Auxilias - aproveitando a penalização de apenas -1 no
combate.
O torneio terminou em ambiente de festa e
descontracção, com um calor humano que fez esquecer
as limitações do espaço envolvente e estimulou o
entusiasmo para participar nos próximos combates!
Estuda-se a possibilidade de realizar um grande evento
no Porto, cujo organizador principal será o Pedro
Casimiro.
Ate breve,

Jerboa

CAMPANHA DE
BATTLETECH
“TIMBIQUI DARK”
Começou em 10 de Novembro uma campanha de
Battletech/Mechwarrior no Espaço de Encontro da AJSP,
que conta com a participação de 6 jogadores e 2 GM’s
(um para cada área) decorrendo ao longo de 6 sessões
até Fevereiro. Esta campanha visa por um lado manter a
Battletech em movimento na associação tal como promover uma maior relação entre os wargames e os rpgs.
Por isso será publicado ao longo do tempo a evolução da
campanha para todos os que jogam Battletech e não se
inscreveram e para todos os que não jogam mas eventualmente poderão vir a jogar.

PRÓLOGO
3065.02.27 – RELATÓRIO NOTICIOSO DA COMSTAR

“Timbiqui Dark” e pelo uso de
uma frota comercial de quatro
Jumpships, as quais foram
todas requisitadas. Diversos
outros Viscondes e um grande
número de Condes têm
adicionado a sua voz à de von
Dorn e exigem o regresso
imediato
de
todos
os
Jumpships a Timbiqui. Wilhelm
von
Drutter,
Duque
de
Timbiqui tem apelado a um
“esforço patriótico por forma a
permitir
à
nossa
justa
governante, Archon Katrina
Steiner, esmagar as forças do
seu rebelde irmão Davion e
vencer esta terrível Guerra
Civil.”

ComStar

3065.03.05 – TRANSMISSÃO
DA COMSTAR (NÍVEL DE CONFIDENCIALIDADE ALPHA)

De: Adept IV-Rho Vincent Auburn
Para: Precentor ROM Victoria Parrdeau

No decurso da minha investigação às actividades do
Visconde von Kaltzenburg, de acordo com as vossas
ordens, fiquei a saber que o Visconde tem mantido
conversações secretas com emissários da Free Worlds
League. Até ao momento não me foi possível descobrir o
teor dessas conversações, mas não excluo a possibilidade
do ganancioso Visconde pretender alterar a sua lealdade.
Ainda desconheço até que ponto Karl von Dorn tem
conseguido atrair outros nobres de Timbiqui para o seu
lado. No entanto, uma coisa é certa: a autoridade do
Duque está severamente minada e é possível que uma
rebelião aberta possa ocorrer nas próximas semanas.
Como sabe, Comstar possui 3 unidades de Nível II da Dark
Moon III-kappa estacionadas no Complexo do HPG e o seu
comandante Demi-Precentor VII-Epsilon Albina Sharts,
tem-me dado toda a assistência possível neste assunto. No
entanto, eu vou necessitar da assistência de operativos
Rho adicionais de modo a desvendar esta situação.
3065.03.17 – ARTIGO NO KALTZENBURG POST

O actual estado de coisas é inaceitável. A Archon não
pode deixar a nossa economia em ruínas e esperar que
não façamos nada acerca disso. Os cidadãos de Timbiqui
exigem o retorno imediato da nossa frota comercial de
vinte e cinco Jumpships e o levantamento do bloqueio
aos nossos produtos para a Draconis Combine,
tradicionalmente um grande importador de “Timbiqui
Dark”. Os cidadãos de Timbiqui não vão mais tolerar
governantes que se preocupem mais com o seu poder
pessoal do que com o bem estar dos seus súbditos. O
exemplo dos governantes da Free Worlds League deve
ser seguido: nunca na sua História, os Capitães-Generais
requisitaram todos os Jumpships do mesmo sistema
estelar de modo a prosseguir com a sua agenda pessoal.
O Visconde Karl von Dorn foi o mais longe que podia ir
para forçar a Archon a submeter-se às nossas
exigências, mas agora cabe aos cidadãos de Timbiqui
completar o trabalho que o nosso Visconde iniciou.

Devido à Requisição ivil da maioria das Jumpships da Lyran
Alliance pela Archon Katrina Steiner, as exportações da
famosa bebida “Timbiqui Dark” caíram cerca de 95% nos
últimos meses. De acordo com Hans Liddel, Grão-Mestre
da Guilda de Produtores de Vinho de Timbiqui, este nível
jamais foi atingido, nem mesmo durante a Terceira Guerra
da Sucessão, quando a antiga Lyran Commonwealth e a
Free Worlds League estavam em permanente estado de
guerra e Timbiqui era um planeta duramente contestado.
Karl von Dorn, Visconde de Kaltzenburg e membro do
Conselho Real de Timbiqui, tem veementemente
protestado contra esta “atitude insolente da Archon”. A
imensa fortuna pessoal de Karl von Dorn foi construída
através de impostos pesados sobre as exportações de
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De: Adept VIII-Rho Jake Halder
Para: Precentor ROM Victoria Parrdeau

3065.04.10 – TRANSMISSÃO DA COMSTAR (NÍVEL DE
CONFIDENCIALIDADE ALPHA)

De: Adept IV-Rho Vincent Auburn
Para: Precentor ROM Victoria Parrdeau

Está confirmado. O Visconde Karl von Dorn mantém
conversações secretas com agentes da SAFE da FWL e
com pelo menos um alto-oficial da FWLM. Não é de excluir
a possibilidade de interferência por parte da Word of Blake.
Esta conspiração está a avançar mais rapidamente do que
considerámos inicialmente. O Visconde criou o Movimento
Timbiqui Livre (MTL) com três dos nove Viscondes do
Conselho Real e pelo menos vinte Condes juntaram-se-lhe.
Apesar dos exércitos combinados destes nobres não
exceder um Regimento de BattleMechs, 3 Regimentos
Blindados e 5 Regimentos de Infantaria, é 50% maior do
que os exércitos combinados dos restantes nobres, já que
o MTL é composto pela nobreza mais abastada e
proeminente de Timbiqui.
3065.04.28 – ARTIGO NO KALTZENBURG POST

Cidadãos! A Archon nem sequer se dignou a responder
às nossas justas exigências. Por isso, exortamos todos
os cidadãos de Timbiqui a erguerem-se e juntarem-se
ao Movimento Timbiqui Livre, libertando o nosso planeta
do regime ditatorial que a Archon nos impõe. A partir de
agora, não haverá mais filhos e filhas de Timbiqui a
serem enviados para as guerras da Archon e a perda da
nossa frota de Jumpships será compensada por um
generoso e justo vizinho. O Duque já não tem o poder e
o direito moral de alterar o nosso caminho e apenas a
forte liderança do nosso Visconde, Karl von Dorn, nos
permitirá escapar aos grilhões da
erroneamente
chamada
Lyran
Alliance.
3065.05.16 – ATRIBUIÇÃO DE
ORDENS (DOCUMENTO ALTAMENTE
SECRETO)

De: General Richard Steiner,
Margrave do Cavanaugh II Theater
Para: Coronel Gary Metzger, OficialComandante da Penobscot CTM

É do meu conhecimento que duas unidades mercenárias
não classificadas, Huntgar’s Blackteeth e Varo’s Daggers,
foram contratadas na Marian Hegemony por agentes da
Free Worlds League e estão neste momento em rota
para Timbiqui. Cada uma destas forças é composta por
um Batalhão de BattleMechs e alguma infantaria auxiliar.
Ainda não é certo se estes agentes serão de facto
operativos da Word of Blake.
3065.06.09 – TRANSMISSÃO DO RELATÓRIO DE SITUAÇÃO (NÍVEL DE CONFIDENCIALIDADE ALPHA)

De: Coronel Gary Metzger, Oficial-Comandante da
Penobscot CTM
Para: General Richard Steiner, Margrave do Cavanaugh
II Theater

Nós aterramos no Espaço-Porto de Alkhar e
encontrámos a situação muito mais crítica do que os
relatórios preliminares sugeriam. O chamado Movimento
Timbiqui Livre praticamente esmagou toda a oposição
lealista e tomou de assalto o edifício do Conselho Real.
As suas forças são praticamente equivalentes às nossas
em termos numéricos e materiais, mas nós não
possuímos a mesma capacidade de abastecimento que
eles possuem. E se os pirates da Marion Hegemony
chegarem, nós teremos uma grande desvantagem em
número de BattleMechs. No entanto, estou plenamente
confiante de que iremos esmagar estes rebeldes antes
dos piratas chegarem ao nosso Sistema. Na nossa
primeira operação, quebrámos o cerco à fortaleza do
Duque e estabelecemos aí uma
posição forte, a partir da qual
podemos controlar toda a área à
volta da capital e do Espaço-Porto.
O foco da actividade inimiga é no
Condado de Kaltzenburg, a 200 km
do nosso toda a escala na próxima
semana.
Eu também tenho um pedido de
natureza diferente. Sua Alteza o
Duque de Timbiqui ordenou-me
que me “livrasse” de todos os
nobres rebeldes que capturemos
no decurso das nossas operações.
Sua Alteza não quis clarificar o
significado dessa afirmação e
endossou o meu pedido a si.

No seguimento do nosso briefing
estratégico da semana passada no
que concerne à situação em
Timbiqui, ordeno-lhe, em nome do
Alto Comando da LAAF, que leve o
seu RCT para Timbiqui e que se
coloque sob o comando de Sua
Alteza o Duque Wilhelm von
Drutter.
Os
nobres
rebeldes
pediram assistência à Free Worlds
League, e é previsível que Marik
intervenha caso não façamos uma
demonstração de força. Eu irei
enviar-lhe um briefing completo,
junto com as ordens operacionais
precisas para a intervenir nesta
situação e resolvê-la como a Archon
deseja.
3065.05.18 – TRANSMISSÃO DA
COMSTAR
(NÍVEL
DE
CONFIDENCIALIDADE ALPHA)

3065.06.11 – TRANSMISSÃO DO
ALTO COMANDO DA LAAF (NÍVEL
DE CONFIDENCIALIDADE ALPHA)

De: General Richard Steiner,
Margrave do Cavanaugh II Theater
From: Coronel Gary Metzger,
Oficial-Comandante da Penobscot
CTM
Eliminar.

Operação Relâmpago
Day of Heros; Battletech 1677-FASA CORPORATION
Thomas S. Gressman
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Os dois VTOLs Kestrel aceleraram
rumo ao seu objectivo, deixando

intervenientes a “encarnar um personagem” e a ter co-mo
objectivo prioritário, SOBREVIVER isto sem nunca esquecer
o CUMPRIMENTO DO SEU DEVER DE SOLDADOS.

para trás uma base semi-adormecida e ainda
desconhecedora da tragédia que, a 120 km de distância,
se desenrolava. Logo de seguida, uma companhia inteira
de BattleMechs saía pelos portões principais da mesma
base, em direcção às montanhas. Os Kestrel estariam lá
em menos de 40 minutos, os ‘Mechs em mais de 3
horas.
O objectivo era resgatar a família do Duque de Timbiqui,
cujo Dropship havia sido abatido algumas horas antes,
se bem que existiam dúvidas sobre se os rebeldes já
teriam chegado antes da Milicia. Os comandos entraram
no Dropship abatido e rapidamente descobriram os QG.
Eu espero ser capaz de lançar um assalto a corpos dos
tripulantes que tinham dado a vida para defender a
mulher e os filhos do Duque. Os combates corpo-acorpo com os rebeldes foram sangrentos, à medida que
as tropas especiais iam “limpando” os compartimentos
do Dropship, um por um. Quando, trinta minutos depois,
os quartos da tripulação foram tomados de assalto e
alguns dos reféns libertados, ficando meio pelotão de
rebeldes abatidos pelo caminho, ainda faltava a parte
mais difícil da missão: resgatar as tropas especiais e os
reféns do cerco que uma unidade de ‘Mechs rebeldes
entretanto montara ao local. Duas horas depois, chegou
a Cavalaria: a companhia de ‘Mechs Milicianos rompeu o
cerco, capturou um Griffin, dois pelotões de infantaria
rebeldes (enviados para eliminar os comandos e
recapturar os reféns) e ainda resgatou mais uns quantos
reféns, entretanto carregados num APC. Apenas uma
pequena mancha numa excelente actuação: dois dos
APCs inimigos conseguiram escapar, um deles levando a
Duquesa e o seu filho mais novo e o outro que
aparentemente transportava alguém importante na
hierarquia dos rebeldes. Apesar de tudo, missão
cumprida.

Pertencer a uma unidade de Infantaria, Marines ou Forças
Especiais, planear uma operação de reconhe-cimento, uma
patrulha ou uma emboscada, sentir as dificuldades de
comandar homens (figuras) debaixo de fogo, a necessidade
premente de poupar vidas (das figuras é claro) evitando
movimentos desnecessários ou evacuando os feridos o
mais rapidamente possível, eis algumas das sensações que
poderão testar nos jogos deste Período.
Todos aqueles que estiverem interessados poderão
contactar-me para que eu organize convenientemente um
evento. Brevemente, poderão encontrar na página Web da
AJSP, mais pormenores sobre este período, inclusivé o
cenário que irá servir de partida para estes jogos.

José Brazette

João Jorge

Vietname
Já há muitos anos que eu pensava lançar na AJSP, Jogos
de Guerra do Período do Vietname, no entanto outras
prioridades se levantavam e o projecto acabava por ser
adiado. Dessa forma e apesar de ter começado a jogar este
período à cerca de 20 anos, nos últimos cinco anos apenas
fiz um jogo. Penso que chegou a altura de lançar este
período e dar a oportunidade a outros amantes das
“Guerras Modernas” de testarem os seu dotes de comando
em situações de combate simuladas.
Para já, o objectivo é o de dar a conhecer aos sócios e
amigos da AJSP, as caracteristicas dos Jogos deste período. No futuro e consoante a adesão da vossa parte,
poderemos inclusivé, montar uma campanha baseada no
famoso “Tour of Duty”, com cada um dos jogadores

Ficha Técnica
Director
Redactor-Chefe
Redactores

Companhia Bravo algures no Vietname…
-Foto Eduardo Santos -

Espaço de Encontro:
Rua Cidade de Cardiff, nº 35, S/Cv Dt,
1200 Lisboa

João Diogo
Eduardo Santos
Orlando Almeida, Gabriel Branco

AJSP
AJSPortugal@net.sapo.pt

O Virote e Boletim Informativo
eduardo.santos@autoeuropa.pt
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