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Campeonato Mundial por Equipas
em Grandson , Suíça

Já há alguns anos que na AJSP se vinha a pensar em
juntar uma equipa que representasse Portugal em
Grandson e desta vez no meio das conversas durante os
vários torneios organizados a ideia veio outra vez há
baila como se diz, e de entre as pessoas convidadas que
se mostraram interessadas (infelizmente só 5) saíram 4
bravos que foram lá fora representar a malta.
Após o seu regresso colocámo-lhes algumas questões
sobre as suas aventuras do qual resultaram alguns
textos que se seguem.

De JOSÉ BRAZETTE
Entrou no torneio com um Exército de Portugueses
Medievais do 4º período.

Portugal conseguiu este ano juntar quatro jogadores de
DBM e fazer-se representar no Torneio Internacional de
Grandson por equipas.
Estiveram presentes 16 equipas representando 14 países
– Portugal, Espanha, Bélgica, França (2 equipas), Itália
(2 equipas), Alemanha, Reino Unido, Holanda, Noruega,
Grécia, Nova Zelândia e Austrália.
No total estiveram presentes sessenta e quatro jogadores,
quatro por equipa, um por cada período definido pelos
livros de Listas de Exércitos da WRG.
Portugal esteve representado pelo Marco Quinta com
Assirios Livro1/Lista25, Fernando Sousa com Hunos 2/80,
Jerboa com Árabes 2/23 e eu próprio com Portugueses
Medievais 4/68.
Em termos de resultados alcançámos um modesto 14º
Lugar por equipas, estando a nossa melhor prestação a
cargo do quase imbatível Marco Quinta que fez “vergar”
Ingleses, Australianos e Espanhóis com três vitórias, tendo
tido um pequeno desaire no confronto com os Italianos.
Tirando ainda a contribuição do Jerboa com 5 pontos, a
prestação do resto da equipada equipa foi bastante
modesta contribuindo decisivamente para a classificação
menos boa. Analisando os jogos à “posteriori”, chego à
conclusão que poderíamos ter feito muito melhor e em
circunstâncias normais estarmos entre os primeiros. Parece
ridículo mas afirmo-o com plena consciência. Não indo
entrar nos detalhes dos jogos dos restantes membros da
equipa, até porque não os consegui acompanhar,  vejamos
como as coisas correram.
Na primeira jornada contra o Reino Unido, os resultados
foram os seguintes:

1º Período – UK 0; Portugal 3
2º Período – UK 3; Portugal 0
3º Período – UK 2; Portugal 1
4º Período – UK 3; Portugal 0

Resultado final – UK 8; Portugal 4.
No 1º Período o confronto não teve história, o Marco
impôs-se categoricamente ao seu adversário.
No 2º Período, o Fernando viu-se derrotado pelo seu
adversário.

No 3º Período foi a confusão total e aqui dá para perceber
um pouco da nossa pouca “rodagem” internacional. As
discussões começaram na lista do Jerboa que apesar de
previamente sancionada pela organização, não foi aceite
pelo adversário que nessa altura contou também com o
“apoio” do árbitro, tendo o jogador Português de mudar a
sua lista à última da hora. A discussão seguinte foi na
colocação de terreno e mais uma vez aqui o jogador
Britânico levou a melhor, impossibilitando o jogador
Português de colocar uma peça de terreno obrigatória que
pelos vistos deixou de o ser. Depois foi todo o jogo um mar
de discussão sobre os pormenores normais das regras. A
última discussão deu-se já depois do jogo terminado e da
ficha do mesmo ter sido entregue. O jogador Britânico não
se conformava por “apenas” ter empatado com o jogador
Português e então fez uma recontagem “mental” de
elementos destruídos chegando à conclusão que havia
desmoralizado pelo menos dois comandos e como tal o
Exército Árabe. No entanto as contas mesmo feitas
“mentalmente”, saíram-lhe “furadas”. O Exército apenas
desmoralizava aos 40 pontos e feita a recontagem só
conseguiam chegar ao máximo de 38. Resultado final do
jogo, uma vitória parcial do Britânico por 2 -1.
Por fim o 4º Período. O Exército adversário, Khmer, apesar
dos onze elefantes estava perfeitamente ao alcance do
Exército Português Medieval, no entanto um factor
começou logo a ter um peso bastante elevado desde o
inicio. O Jogador Britânico, exigiu jogar com as regras de
clima, tendo resultado daí a possibilidade de chuvas. À
terceira jogada, altura em que as tropas se aproximaram
umas das outras e começaram a entrar em alcance de tiro,
o jogador Britânico faz um lançamento de 3 seis nos dados
e eis que aparece a chuva tão desejada pelos Khmers.
Durante as restantes jogadas os 16 arqueiros do exército
Português conseguiram, estranhamente, eliminar um
Espadeiro adversário, mas nem uma Auxilia ou um Psiloi ou
mesmo um Elefante. Por diversas vezes as Auxilias
adversárias foram salvas por um ponto – era o da chuva.
Quando os arqueiros foram carregados, seis desapare-
ceram numa jogada, provocando um enorme buraco no
meio da linha Portuguesa. A catástrofe estava lançada.
No entanto e apesar disto, no flanco direito Português as
coisas poderiam ter corrido de forma diferente se na
segunda jogada duas Auxilias “entaladas” cada uma por
dois LH tivessem sido destruídas. No entanto aquelas duas
heróicas Auxilias aguentaram-se durante duas jogas até à
chegada de uma outra Auxilia e de um Psiloi, tendo à
terceira jogada destruído um dos LH, ficando perdida toda
a possibilidade de abrir aquele flanco. Apesar da não ter
conseguido flanquear a formação Khmer, o trabalho
conjunto entre Knights e Psilois foi tendo efeito ficando
aquele comando que era o maior do adversário a apenas
meio ponto da desmoralização.
A chuva e o não ter conseguido “despachar” as duas
Auxilias, foram na minha opinião os únicos factores que
ditaram a derrota do Exército Português Medieval.
Um último ponto para o lançamento de dados que tanta
polémica gera. O meu adversário teve muito mais PIP’s do
que eu, basta dizer que por duas vezes teve médias acima
de 5 (6, 6, 6 e 6, 6, 5), enquanto que eu me limitei a tirar o
“normal” na maior parte das jogadas, tendo numa tirado
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uma média em quatro dados inferior a 2 (1, 1, 2, 2). Nos
combates pareceu-me normal para os dois lados, à excep-
ção dos combates entre os meus Bw e os Ax dele, que o
dado resolveu nunca tirar mais de “2” o que se revelou
fatal.
Em termos de jogo notei que o meu adversário era
experiente,  profundo conhecedor das regras, mas diria
que estava perfeitamente ao meu alcance com aquele
Exército. Foi uma oportunidade perdida e 3 pontos a
menos para a equipa Portuguesa.
Na segunda jornada defrontámos a Austrália e esta era
claramente uma equipa ao nosso alcance.
Os resultados foram os seguintes:

1º Período – Austrália 0; Portugal 3
2º Período – Austrália 3; Portugal 0
3º Período – Austrália 1; Portugal 1
4º Período – Austrália 1; Portugal 1

Resultado final – Austrália 5; Portugal 5 com uma ligeira
diferença a nosso favor nas baixas causadas.
No 1º Período mais uma vez não houve história, o Marco
impôs o seu jogo superior ao adversário e ganhou por 3-0.
No 2º Período o Fernando voltou a não conseguir fazer
melhor e tornou a perder.
No 3º Período... bom aqui voltámos outra vez a ter uma
história que vai ficar para sempre nos manuais dos
Wargames. O jogo correu maravilhosamente para o
jogador Australiano que não só via o seu adversário a ter

poucos PIP’s para mover como nos combates nunca
conseguiu tirar mais do que 3. Mas porquê, perguntava-se
o Jerboa que procurava no dado o “6” sim o “6” aquele
que às vezes também sai mesmo aos jogadores mais
azarados. Pois bem a resposta era simples. O dado com
que ele estava a jogar, “gentilmente” cedido pelo seu
adversário, só tinha numeração de 1 a 3 ???. É leram bem
1, 1, 2, 2, 3, 3. Desta forma era impossível realmente as
coisas correrem bem. Este jogo foi anulado, tendo o árbitro
decidido por um empate 1-1. Imaginem o espanto e
indignação de um jogador ao descobrir uma situação
destas.
No 4º Período calhou-me um adversário e um Exército
extremamente acessíveis, no entanto não consegui tirar
proveito disso em tempo útil, tendo o jogo terminado por
tempo numa altura em que estava claramente decidido a
meu favor.
No entanto tal só aconteceu, por desconhecer inicialmente
as reais capacidades do meu adversário que fez duas
primeiras jogadas de manobra brilhantes e com a precisão
dos “mestres”, intimidando-me o suficiente para ser caute-
loso nos meus movimentos deixando de parte qualquer
movimento mais agressivo naquelas primeiras jogadas.
No entanto com o desenrolar do jogo e com o acumular de
baixas do adversário fui ganhando confiança e tentando
pôr em marcha as “Forças de Choque” do Exército
Português. Infelizmente demasiado tarde para conseguir
resultados antes do final do tempo de jogo. Mais uma vez
senti que tinha-mos perdido dois preciosos pontos.
Quanto aos dados neste jogo deu-se uma situação engra-
çada. Os PIP’s foram médios para ambos os lados havendo
apenas uma ligeira vantagem do meu adversário nos
últimos lances do jogo. No entanto, no lançamento dos
dados nos combates, a “coisa” parecia combinada. Se eu
desse “1” no dado ele no lançamento seguinte imitava-me.
Isto sucedeu umas três ou quatro vezes levando-o ao
comentário de “eu o lembrar de não olhar para os meus
dados pois estava com tendência a copiar-me”. Diga-se
que aqueles resultados foram mais benéficos para mim do
que para ele pois isto deu-se numa fase de combate entre
Psilois e Bw sendo os meus O e os dele I, os quais com
estes valores tão baixos começaram a evaporar-se
rapidamente.
Na 3ª Jornada calhou-nos o adversário que não queríamos,
a Espanha. Não por motivos de qualquer antagonismo com
os nossos adversários mas sim por já conhecermos alguns
dos seus elementos e ser já “normal” jogar com eles quer
nos torneios em Espanha como em alguns realizados em
Portugal.
Os resultados foram os seguintes:

1º Período – Espanha 0; Portugal 3
2º Período – Espanha 1; Portugal 1
3º Período – Espanha 1; Portugal 1
4º Período – Espanha 3; Portugal 0

Resultado final – Espanha 5; Portugal 5 com uma ligeira
diferença a favor da Espanha nas baixas causadas.
No 1º Período a vitória do Marco só surgiu no bater do
Gongo.  Apesar de ter aberto o Centro todo e o adversário
já ter um comando desmoralizado faltavam ainda alguns

Mais alguns dos jogos desputados - Fotos de J. Brazette.
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elementos para desmoralizar o Exército quando o tempo
de jogo terminou. Mas eis que uma regra e o fairplay do
jogador Espanhol, vieram beneficiar o jogador Português.
O Exército Assírio tinha conquistado uma BUA adversária e
como tal tinha um bónus de mais 4 pontos, o suficiente
para desmoralizar o Exército adversário e dar assim a
vitória por 3 - 0 a Portugal.
No 2º Período o Fernando, jogou com um velho conhecido,
o Joaquim Ruiz, tendo desta vez conseguido “impor” um
empate.
No 3º Período... bem desta vez não temos mais histórias,
tendo o jogo decorrido de uma forma absolutamente
normal, certamente ajudado pelo excelente relacionamento
pessoal entre ambos os jogadores. No entanto o jogo teve
de terminar por tempo ficando assim num empate com um
ponto para cada lado.
No 4º Período não tenho palavras. Já passou uma semana
entre esse jogo e o momento em que estou a escrever
estas linhas mas o “choque” ainda não passou. Levei uma
tareia de 3-0 sem ter efectuado uma baixa ao adversário...
sim fui completamente ineficaz ao ponto de nem causar
uma baixa ao adversário. Estarão vocês a pensar – “Bom,
lá vai ele queixar-se outra vez dos dados.”
Infelizmente desta vez nem disso me posso queixar. Posso
queixar-me de ter efectuado uma disposição incompre-
ensível, posso queixar-me de não ter delineado minima-
mente um plano de batalha, posso queixar-me dos movi-
mentos anedóticos que efectuei na primeira jogada que
nem aos jogadores mais inexperientes eu vi alguma vez
fazer, posso queixar-me que o adversário jogava muito
bem, resumindo posso seguramente dizer que terei
efectuado o pior jogo da minha vida (espero que não
consiga fazer pior do que isto). Quanto ao meu adversário
Espanhol, devo dizer que teve uma paciência de santo para
aturar tanta “burrice” do meu lado. Vejam só algumas:
Disposição – oito Auxilias “emboscadas” num RGo. Acham
possível?  Naquele dia para mim era, até o meu adversário
calmamente me ter explicado que tal não era possível
tendo-me obrigado obviamente a colocar aquelas tropas na
Bagagem. Eu sei isto à anos mas naquele dia até me
pareceu boa ideia.
Movimento – “Brilhante” movimento na primeira jogada de
2 LH O, do comando das Auxilias, no sentido de demorar o
avanço de um comando composto por 1 Gen. Kn O e 9 LH
F. Medi e tornei a medir para que os LH O ficassem fora do
alcance LH F. Então não é que quando o meu adversário
moveu os LH F “zocaram” os LH O.  Medi tantas vezes que
não terei contado correctamente com a distância da ZOC.
Resultado, menos dois LH O na jogada seguinte a juntar às
Auxilias que já não estavam no RGo e que poderiam ter
dado uma ajuda como eu havia “imaginado” aos LH. Mas
temos mais...
Combates – Bw S frente a um WWg O. No inicio o
confronto foi equilibrado com dois e mesmo três Bw contra
o WWg. Depois o meu adversário começou a “jogar” com
os LH S que protegiam esse flanco do seu exército
interferindo no tiro dos Bw face aos WWg. Resultado à
terceira troca de tiros um Bw “voou”. “Inteligente”, resolvi
colocar os Bw numa única linha para impedir a passagem
de qualquer LH atrevido. Analisando as coisas agora eu

penso que o meu adversário até se terá rido quando viu
aquilo, pois enfraquecia consideravelmente o poder de tiro
dos Bw face ao WWg. Na jogada seguinte “voou” outro Bw
e pronto aquele mini-comando estava desmoralizado. È
certo que o baixo valor nos dados foi importante para a
decisão daqueles duelos de tiro, no entanto o colocar os
Bw todos numa linha...
Outras “histórias” deste género, foram-se passando ao
longo deste curto jogo que certamente me irá ficar na
memória. Quase apetece pedir desculpa ao meu adversário
por não ter oferecido o mínimo de resistência.
Por fim a 4ª Jornada contra a Itália 2.
Esta jornada era decisiva para nós pois um bom resultado
catapultava-nos para a primeira metade da tabela
enquanto um mau resultado colocar-nos-ia no final da
mesma. No entanto as coisas não correram bem e os
resultados foram os seguintes:

1º Período – Itália 3; Portugal 0
2º Período – Itália 3; Portugal 0
3º Período – Itália 1; Portugal 2
4º Período – Itália 1; Portugal 1

Resultado final – Itália 8; Portugal 3.
No 1º Período tivemos a nossa primeira desilusão. O Marco
não conseguiu ganhar ao jogador Italiano, tendo-se
deixado tentar por uma linha simples de Bd que se veio a
revelar num “túmulo” para o seu exército. De qualquer das
formas este jogo não mancha em nada a prestação do
Marco no torneio que foi brilhante face a jogadores
teoricamente mais experientes.
No 2º Período, o Fernando foi também derrotado, não
conseguindo mais uma vez impor o seu Exército Huno, que
pelas conversas tidas me parece ser muito pouco
competitivo para este tipo de torneios. (Um pouco à
imagem dos Mongois é um exército de “Brinca na Areia”)
No 3º Período, o Jerboa estava a impor o seu jogo quando
o Gongo soou, conseguindo no entanto desta vez
desmoralizar um comando adversário e assim obter uma
vitória marginal de 2-1.
Por fim o 4º Período, onde eu estava muito confiante em
obter uma vitória fosse qual fosse o nível do meu
adversário (Apesar da pancada que tinha levado no último
jogo estava cheio de moral).
Neste jogo resolvi “pensar” antes de começar. Face à
superioridade do meu adversário em tropas montadas,
nomeadamente LH e CV, a colocação tinha de ser de forma
a não dar flancos. No entanto a falta de peças de terreno,
(calharam todas do lado do adversário, à excepção da BUA
que coloquei no sector lateral direito), motivou a que
tivesse de ancorar o flanco esquerdo no fundo da mesa no
limite do sector central com o sector esquerdo. Desta
forma esperava conseguir avançar na diagonal da mesa e
se conseguisse ganhar superioridade no flanco direito,
avançar mesmo no lado mais estreito da mesa que
facilitaria a protecção contra os LH adversários.
Apesar de o meu adversário não ser um fora de série,
provou ter também o seu plano de Batalha, que passava
por explorar os dois flancos do Exército Português com a
sua cavalaria com o apoio de Bw. Assim na sua primeira



- 5 -

jogada vejo um grupo de 10 Bw dirigirem-se em coluna e
“alta velocidade”, 6 PIP’s, para o meu flanco esquerdo,
ancorado no fundo da mesa, composto por 6 Bw O.  A
situação parecia não ir ficar muito favorável para mim, no
entanto eis que ele na jogada seguinte, verificando que eu
comecei a avançar a ala direita, aproveitou mais um “6”
que atribuiu de novo ao comando dos Bw, só que para
meu espanto usou-os para mover a cavalaria daquele
comando para o seu sector esquerdo, dividindo assim o
comando em dois que lhe veio a dar algumas dores de
cabeça para controlar, pois teve de colocar o General sem-
sivelmente a meio dos dois contingentes e mesmo assim
de vez em quando perdia o controlo de alguns elementos.
Com este comportamento ele abriu o centro, que eu apro-
veitei de imediato tentando separar ainda mais aqueles
comandos, pivotando sobre os meus flancos com dois
comandos para a esquerda e dois para a direita, estando
no entanto numa posição central que me permitia “puxar”
tropas para um lado ou para o outro sem perder o controlo
sobre as mesmas (Parecia uma manobra Napoleónica).
No entanto a minha manobra requeria tempo e isso é coisa
que estes torneios têm pouco. Quando o jogo acabou, o
meu adversário tinha os três comandos à beira da
desmoralização enquanto eu tinha quatro baixas no total,
entre as quais o meu C-in-C, que numa missão Kamikaze
tentava obter as baixas necessárias. Penso que foi a última
baixa do torneio pois só nós estávamos a jogar naquele
momento. Mais uma vez senti que a vitória me fugiu entre
os dedos tendo a nossa equipa perdido mais dois pontos.
É com base neste sentimento no final de cada uma das
jornadas, que eu me baseio para dizer que poderíamos ter
feito muito melhor pois a maior parte das equipas estão na
casa dos 20 pontos e nós fizemos um total de 17. Mais
meia dúzia de pontos teria feito uma diferença muito
grande na classificação, até porque os teríamos tirado a
equipas que ficaram à nossa frente.
Relativamente à Organização divido-a em duas partes.
Uma a “Desportiva” sob a responsabilidade do Mike
Bennett, englobando os emparceiramentos e questões
relacionadas com as regras, a outra a de Apoio Logístico
coordenada pelo casal Phil e Karin Riley.
Relativamente ao primeiro preferia deixar os comentários
mais detalhados para um profundo conhecedor destes
aspectos nomeadamente os sistemas de emparceiramento,
que é o Jerboa.
No entanto na minha ignorância, sou levado a dizer que os
emparceiramentos foram efectuados um bocadinho ao
jeito de quem precisava.
Quanto ao apoio Logístico, foram insuperáveis nos seus
esforços nomeadamente na integração das novas equipas
(Portugal e Noruega) em todo aquele ambiente. Alimen-
tação, Dormidas, distribuição de bebidas durante a
competição, etc... estiveram impecáveis e merecem os
nossos parabéns.
Por fim uma palavra àcerca dos jogadores que formaram a
equipa Portuguesa.
Tal como já havia sentido numa deslocação a Sevilha à
cerca de dois anos, o ambiente foi excelente sentindo-se
um espirito de Grupo e de união entre todos. Como equipa
os nossos “Skils” eram claramente diferentes desde o

Marco Quinta, profundo conhecedor das regras e da forma
como tirar proveito delas e das capacidades do seu
Exército até à minha pessoa que havia efectuado cinco
jogos com aquele Exército e que apesar de jogar com as
regras DBM à seis anos continuo um conhecedor medíocre
das mesmas. No entanto este Torneio teve três aspectos
positivos para mim, deu-me a vontade de continuar a jogar
com o Exército Medieval Português, explorando todas as
suas potencialidades, jogar mais regularmente e em
simultâneo o de ler as regras e melhorar substancialmente
o conhecimento das mesmas, dominando melhor os seus
mecanismos. Tirando o jogador Italiano, qualquer um dos
outros três dos meus adversários sabia mais de regras do
que eu.
Quanto a uma futura participação neste evento vamos ver.
Apesar de não me assumir como um adepto do DBM, fiquei
com vontade de regressar no próximo ano, no entanto
ainda é muito cedo para “formalizar” a minha candidatura.
Apesar do resultado “Desportivo” ter sido fraco, considero
muito interessante este contacto com uma panóplia de
culturas tão diversificada e com formas de ver os
Wargames também muito distintas (Capazes de quase
“matar” para obter uma vitória, como o adversário do
Jerboa no primeiro jogo, até ao mero Wargamer que está
ali apenas para passar um bom bocado e conviver com os
outros, como o meu adversário Australiano). Pareceu-me
felizmente, que este último género prevalecia sobre o
primeiro ou então fui eu que tive muita sorte com os meus
adversários.
Aspecto da sala no final e os Medalhados
- Fotos de J. Brazette.
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No meu ponto de vista é claramente uma experiência a
repetir e quem sabe de tentar organizar algo no género em
Portugal.

José Brazette

De FERNANDO SOUSA
Entrou no torneio com um Exército de Hunos do 2º
período.

O Torneio teve coisas positivas e negativas.
No lado positivo teve:
O local, espectacular, um castelo medieval intacto com
uma exposição permanente de maquetas, brasões, armas
e armaduras, perfeito.  A oportunidade de conhecer outras
pessoas, com interesses idênticos e culturas diferentes.
A possibilidade de jogar com pessoas com mais experiência
do que nós, com quem aprendi alguns truques novos e
com quem acho que ganhei um entendimento mais
profundo das regras, tendo ficado com a sensação que
“subi de nível”, no sentido em que a experiência ganha se
reflecte numa melhoria das características da minha
própria “personagem”.
O convívio agradável entre e depois dos jogos com os
elementos das outras equipas.
A Suíça é um sítio simpático, desde que se tenha a carteira
recheada.
No lado negativo teve:
Uma hiper-competitividade por parte de alguns jogadores,
que se reflectiu num querer ganhar a todo o custo, ou pelo
menos não querer perder, o que degradou o ambiente de
alguns jogos.
O sistema de emparceiramento deficiente e arbitrário, que
beneficiou claramente as equipas melhor cotadas.
A não utilização de dados da organização, que permite que
pelo menos, se levantem algumas dúvidas, e num caso
lamentável que aconteceu ao Jerboa, permite que tenha
aparecido um dado com 1, 1, 2, 2, 3, 3.
Quanto aos meus resultados pessoais, empatei um jogo e
perdi três. Claro que está longe de ser uma performance
brilhante, mas tenho a consciência de que podia perfei-
tamente ter feito mais pontos se tivesse jogado assumi-
damente para empatar, o que seria legítimo em termos
competitivos, mas vai contra a minha religião. Dos
adversários que tive, entendo que dois (o inglês e o
italiano) me eram técnicamente superiores, e tinham
exércitos muito difíceis para os Hunos (Later Pre-Islamic
Arab e Arab Aramean, respectivamente), enquanto os
outros dois (um Australiano e o nosso amigo Ruiz) eram
perfeitamente acessíveis (com Chinese S. Dinasties e
L.I.Roman).  Poder-se-ia dizer que apenas ganhei juízo,
mas acho que nem isso, pois para o ano quero a desforra,
com outro exército.

Fernando Sousa

9º Campeonato de DBM
da AJSP

Decorreu entre 25 de Maio e 3 de Agosto o 9º Campeo-
nato de DBM da AJSP.

O Evento foi um autêntico sucesso, participaram 19
jogadores ao longo de cinco jornadas repartidas por três
meses e meio de competição, sendo de realçar que para
além de terem aparecido caras novas, também
registamos alguns bons regressos à nobre arte da
guerra em 15mm.
Apesar do vencedor da competição ter sido decidido na
última jornada, sendo que ao entrar para a última
jornada ainda existiam 5 jogadores com hipótese de
vencer, o torneio foi todo ele vivido em clima de
serenidade e amizade onde reinou o Fair play e bem
estar.
O formato adoptado para este torneio agradou bastante
os participantes. O facto de apenas se ter de realizar um
jogo de 15 em 15 dias com a flexibilidade de se poder
alterar datas, permitiu que todos conseguissem
desfrutar da modalidade sem por isso ter de fazer
grandes sacrifícios a nível familiar. Outra alteração que
agradou a larga maioria dos jogadores foi o facto das
listas não serem fixas, permitindo assim usar
composições de exército que nunca usaram em torneios
com lista fixa.
Para o ano prometemos regressar com o 10º
campeonato onde , espero eu, o número de jogadores
ainda será maior. Afim de evitar as poucas derrotas por
falta de comparência que tiveram de ser registadas
neste torneio, o intervalo entre os jogos vai passar a
incluir sempre 3 fins de semana,. Reparamos que a
quase totalidade das faltas de comparência teriam ser
resolvidas caso o jogos tivesse  a seu dispor mais uma
semana para realizar os seus jogos, em vez dos 2
usados este ano.
Desde já um grande obrigado a todos os que
participaram e os Parabéns ao Jerboa o vencedor do 9º
campeonato!

Classificação Final
9º Campeonato de DBM da AJSP

Pos Nome Exército Pts SOS DBM Nível Fiab

1 Gabriel Jerboa Pré-Islamic Arab 9 29 45 2155 D

2 Marco Quinta Middle Assyrian 9 28 45 2340 D

3 Ricardo Simas Patrician Roman 8 23 38 0 E

4 João Diogo Patrician Roman 6 33 26 0 E

5 Fernando Sousa Huns 6 26 29 1940 E

6 Orlando Almeida Late Cartaginian 6 25 30 2500 E

7 Hugo Ximenes Alexander Imperial 6 23 27 1630 E

8 Marcelo Somborn Mongol 5 28 24 1810 E

9 Paulo Barreiro Middle Imperial Roman 5 27 26 1785 E

10 Jorge Correia Portuguese Medieval 5 22 29 1985 E

11 Nuno Alves Later Hebrew 4 33 19 0 E

12 José Brazette Portuguese Medieval 4 26 20 2125 E

13 Ilidio Almeida Assyrian Neo Sargonid 4 23 21 0 E

14 Fernando Alves Middle Imperial Roman 4 22 20 0 E

15 João Jorge Diogo Palmyrian Roman 4 20 23 1955 E

16 Filipe Martins Portuguese Medieval 4 10 16 1940 E

17 Vitor Hugo Late Imperial Roman 3 24 18 2025 E

18 Eduardo Santos Teutonic Order 2 23 14 1720 D

19 José Correia Seleucid 2 19 10 0 E
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Entrevista ao Vencedor do 9º Campeonato
O VIROTE - Uma vitória num campeonato sem derrotas,
foi tudo perfeito ou se voltasses atrás mudavas alguma
coisa?
JERBOA - Foi perfeito porque me diverti bastante, num
torneio jogado com grande desportivismo. Em relação
aos jogos, penso que em todos cometi erros, só que na
maior parte cometi menos erros do que os adversários.
E difícil jogar um DBM a 3.5-4h sem cometer erros. Por
exemplo, convenci-me que os montados não podiam
interpenetrar os Ps, o que não estava correcto, bastando
para tal ler as regras. Por outro lado a minha disposição
inicial dos comandos no 4º jogo foi no mínimo duvidosa.

O VIROTE - Qual o jogo deste torneio que mais te divertiu
e  qual foi o mais complicado?
JERBOA - O que mais me divertiu talvez fosse o jogo com o
Nuno Alves, com Hebreus tardios. De facto será fácil
imaginar o estado de excitação dos meus árabes sabendo
que iam defrontar realmente aqueles que seriam os seus
favoritos adversários históricos. Se que eles na altura, em
470AC, ainda não sabiam! Agora a sério, o jogo foi muito
interessante pois não só foi "histórico" como deparei com
um adversário tecnicamente muito bom, conhecedor das
regras e com grande lealdade de procedimentos. De facto
penso que o Nuno com um pouco mais de prática tem
potencial para fazer grandes estragos no grupo dos já
consagrados.
O jogo com o Ximenes foi "divertido" pois o comando
Indiano, essencial na sua táctica, ficou expectante quase
todo o jogo. Claro que ele não achou piada nenhuma!
O jogo mais complicado, que durou para além das 4h,
foi com o Marco Quinta. Como já afirmei, o Marco
Quinta é um jogador de grande nível, simultaneamente
cauteloso e agressivo quando a oportunidade certa
surge.
Tem uma leitura estratégica abrangente, o que lhe
permite uma coordenação excelente dos comandos. Não
é por acaso que tem tido uma prestação excelente e
consistente em todos os torneios com sistema de
emparceiramento fidedigno. Mesmo após um longo jogo
o final foi empate, ainda que tenham existido ocasiões
de final eminente para ambos lados. Atenção que foi um
empate por tempo, 1-1, mas não um empate a 5-5, que
penso ser muito diferente.

O VIROTE - O que achaste deste formato da competição,
o que achas que poderia ser melhorado e ou que na tua
opinião é imprescindível de manter?
JERBOA - Para mim este é o formato ideal para torneios
de DBM. Cerca de duas semanas para fazer um jogo,
onde e quando se quiser possibilita a participação de
jogadores mais atarefados, sendo sobretudo um factor
que promove uma atitude mais descontraída perante a
própria competição. O número de jogos, 5, foi suficiente
para os cerca de 20 participantes.  Penso que o DBM a
400 pontos e 3h úteis ou menos por jogo, não é um
formato competitivo aceitável. Nessas condições o DBM
bem jogado terminará em 90% dos casos em empate.
Cada vez estou menos interessado em me deslocar,
sobretudo para o estrangeiro, para empatar - ou

terminar por tempo - 3 em 4 jogos, como foi o caso em
Segóvia. O que é imprescindível manter é o sistema de
emparceiramento SSM-DBM e o tempo suficiente para
efectivamente terminar a maior parte dos jogos a 400
pontos, ou então reduzir os pontos.
O que se deve alterar são as omissões à forma de
interpretar as regras nos pontos dúbios e sobre a forma
de tratar os jogos terminados por tempo. O segundo
ponto exige uma discussão complexa e difícil, que não
cabe neste conjunto de respostas rápidas.

O VIROTE - Como é que qualificarias o ambiente deste
torneio?
JERBOA – Excelente, descontraído e de grande despor-
tivismo. O formato do torneio favoreceu esta atmosfera
de descontracção e amizade.

O VIROTE - Este ano tu e o Marco passaram o ano todo a
morderem-se os calcanhares nas classificações dos
diversos  torneios, será que para o ano já vamos falar
em derby?
JERBOA - Para mim o Marco Quinta é um dos melhores -
talvez o melhor - jogador Nacional, pelas provas já
dadas. A minha prestação em DBM tem sido claramente
superior às expectativas, mas eu ainda não dei as
provas de consistência e continuidade do Marco.
O tempo dirá se eu serei um digno rival dele.

O VIROTE - Em dois anos passaste De rookie para um
mestre na  arte do DBM, qual o teu segredo?
JERBOA - DBA! Um estudo das regras e muita prática em
DBA forneceram-me bases tácticas muito sólidas no
sistema DBx. Quando comecei em DBM na verdade
verifiquei que eu conhecia melhor os finos detalhes
técnicos do sistema do que muitos veteranos. Ora num
jogo com este nível de complexidade o conhecimento
das regras em detalhe é decisivo.
Mais difícil foi dominar a situação estratégica, com a
necessidade de compreender o comportamento dos
diversos comandos. Ora todo o meu sistema se baseia
actualmente em fórmulas de integração do papel dos
diversos comandos com um único objectivo, embora
cada comando desempenhe quase sempre uma função
aparentemente distinta.

O VIROTE - Agora que já vais tendo alguma experiência
internacional, o que achas do guerreiro Lusitano em
relação  ao resto do mundo, achas que temos futuro?
JERBOA - A minha experiência interna-cional é limitada,
mas parece-me que o jogo entre nós está já num nível
aceitável. A nossa deslocação a Grandson irá ser
essencial para se tirarem conclusões mais sólidas.
Veremos se o formato de 400 pontos a 3h se traduzirá
ou não em jogos maioritariamente terminados pelo
árbitro.

O VIROTE - Para terminar, uma pala-vrinha para o pessoal
que  participou...
JERBOA - A quem participou - e foram muitos - mas
também a quem organizou, o meu obrigado, pelo
convívio, pelo desportivismo e pela satisfação de
desfrutarmos juntos este magnífico passatempo.

Orlando Almeida
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Período Napoleónico
FECHO DO CICLO

Fechou-se mais um ciclo na AJSP no que se refere aos
Jogos de Guerra do Período Napoleónico. Em Fevereiro de
2002, estava longe de imaginar o sucesso que este período
iria ter, ao motivar velhos companheiros de armas a
regressarem às “lides” e a “agarrar” novos recrutas, que se
dedicaram desde logo a fazer os seus próprios Exércitos.
Juntando os eventos agendados internamente, a um ritmo
mensal, com a acção de divulgação levada a cabo em
Almada, efectuámos 17 jogos, conseguindo juntar ao longo
do ano cerca de 30 jogadores com cerca de 90
participações. Isto foi sem dúvida fenomenal para o nosso
país, onde os Jogos de guerra com miniaturas não têm,
ainda, uma expressão muito alargada.
Nos primeiros sete meses de 2003 a AJSP continuou o seu
projecto de divulgação dos Jogos de Simulação com
especial incidência no período Napoleónico, mantendo,
apesar das saídas de alguns jogadores para uma nova
Associação, os cerca de trinta interessados neste período.
Em sete meses foram realizados 26 jogos, com 81
participações. Foi ainda “Cabeça de Cartaz” em dois
eventos Externos em que a AJSP participou Tróia e Loures.
Mais uma vez e claramente este período demonstrou o seu
potencial em cativar e angariar novos adeptos. Prova disto
são os projectos que estão já agendados para o próximo
Plano de Actividades da AJSP e que falaremos mais à
frente.
Bom, agora temos o futuro. Até Julho deste ano a
responsabilidade da organização dos Jogos Napoleónicos
recaiu sob a minha pessoa. No entanto a partir de
Setembro uma nova equipa vai entrar em funções, sob a
coordenação do Jorge Neto e com as colaborações do
Delfim Marques e José Valadão. Certamente esta equipa
vai dar um novo impulso aos jogos deste período,
trazendo novos cenários com novas ideias.
No entanto e apesar de irmos continuar a ter actividades
calendarizadas, gostaria de deixar aqui mais uma vez o
convite ao “Jogo Espontâneo” ou seja experimentem
fazer vocês próprios um cenário (não precisa de ser
Waterloo), e convidem mais um dois colegas para o
jogarem. Esta FOI e É, a maior falha na nossa
associação onde a espontaneidade dos jogos não existe
e só através da calendarização se conseguem efectuar
jogos.
Para tentar incentivar este tipo de jogos, as actividades
calendarizadas de Napoleónicos, foram espaçadas de
dois em dois meses, de forma a pelo meio termos a
oportunidade de arranjar um “tempozinho” para estes
jogos.
Desta forma têm oportunidade para “fabricarem”
cenários adequados às vossas tropas e aos vossos
gostos em termos tácticos. Os confrontos não precisam
de ser históricos, no entanto devem evitar situações do
género Espanhóis ou Ingleses contra Prussianos ou
Russos.
Estou certo que tal como gostam de fazer jogos
utilizando as vossas tropas, também gostarão de os

fazer em situações que foram vocês próprios que
criaram.
À medida que forem fazendo os vossos cenários,
enviem-nos depois para mim (ainda sou responsável
pelas marcações do EE) com indicação de quando vos
daria jeito jogar, dando, sempre que possível, prioridade
aos dias reservados no Plano de Actividades publicado
na página Web da AJSP. Eu tratarei de fazer a sua
divulgação e de coordenar a realização dos diversos
jogos.
Mas outros desafios se avizinham. Fruto do trabalho
realizado pela Direcção da AJSP e no seguimento dos
eventos externos em que participámos, foram encetados
contactos com outras entidades interessadas na
divulgação dos Jogos de Simulação e na sua utilização
como ferramentas de promoção de outras actividades.
Temos dois projectos concretos já em marcha. O primeiro,
o Museu Militar, onde ao longo do Plano de Actividades de
2003/2004 a AJSP se propõe a organizar e participar em
cinco eventos de dinamização e divulgação dos Jogos de
Simulação, em estreita colaboração com a Liga de Amigos
do referido museu. Destes cinco eventos, dois serão
exclusivamente dedicados aos Napoleónicos.
Esta oportunidade que nos é dada de divulgar os Jogos de
Simulação embutidos num ambiente carregado de História
Militar, será certamente muito benéfica não só para a
divulgação dos Jogos em si como também para as imagens
da AJSP e do próprio Museu Militar.
O segundo Projecto, também em marcha é a Academia
Militar (AM). Este caso torna-se ainda mais interessante
que o anterior, pois para além de mais um espaço onde
podemos efectuar alguns eventos, há também um grande
interesse por parte daquela instituição em constituir um
Núcleo de Jogos integrado na ACE de Modelismo
coordenada pelo Prof. Ricardo Varandas, com os seus
próprios exércitos e até participar com equipas suas em
eventos externos.
Para já dois períodos de jogos foram seleccionados,
Antiguidade e Idade Média com as regras DBA pela rapidez
e facilidade de constituição dos “pequenos Exércitos” e
como não podia deixar de ser os Napoleónicos pela
importância e impacto que este período tem na História
Militar Portuguesa.
Esta parte é sem dúvida muito importante, pois
conhecendo o potencial cultural e humano da AM, é
sempre de contar que possa ali surgir um bom grupo de
jogadores que em muito poderão ajudar a fazer crescer a
importância dos Jogos de Simulação em Portugal.
Vêm aí grandes dias, para os Jogos de Simulação.

José Brazette

Uma História Da Guerra Civil
Americana

1864 : TEATRO DE ESTE
No Sul profundo o novo ano começou com uma expe-
dição da União a partir da Carolina do Sul para o Oeste
da Florida a 7 de Fevereiro. A manhã de 20 de Fevereiro



encontrou tropas Federais perto de Olustee, onde cerca
de 5.000 Confederados esperavam por eles. As tropas
da União carregaram tendo sido batidos, então os
Confederados contra-atacaram. As tropas da União em
retirada chegaram a Jacksonville a 23; os Confederados
falharam uma perseguição activa e a única grande
campanha na Florida chegou ao fim.
A 28 de Fevereiro, cavalaria da União liderada pelo
Brigadeiro General Judson Kilpatrick, fez uma incursão
na direcção de Richmond. O Coronel Ulric Dahlgren foi
morto nessa incursão. Ordens que supostamente foram
encontradas no seu corpo, pediam o assassinato de
Jefferson Davis e de outros oficiais Confederados.
Oficiais da União declararam a ordem contrafeita, apon-
tando que o nome de Dahlgren estava mal escrito
nestas. Por entre mau tempo, assim como por causa dos
defensores Confederados, Kilpatrick retornou ao seu
campo a 4 de Março.
Em Março Grant, agora comandante de todos
os exércitos da União, juntou-se ao exército
do Potomac, apesar de Meade manter o seu
comando. Sheridan tomou comando da
cavalaria do exército do Potomac a 4 de Abril.
A 4 de Maio o exército do Potomac retornou
ao sítio da sua luta do ano anterior,
atravessando o Rapidan e movendo para as
Wilderness. Apear de Grant acreditar que
conseguiria atravessar a área antes de Lee
reagir, este trouxe as suas tropas para as
Wilderness onde a superioridade da artilharia
e da cavalaria da União seriam minorados pela
densa floresta. A 5 de Maio o Vº e VIº corpos
lutaram contra os corpos de Hill e Ewell. A 6,
o IXº corpo da União e o corpo de Longstreet,
pela Confederação, entraram na batalha. As
munições atearam fogos às ervas secas da
densa floresta; os homens feridos morreram
queimados. A 7 de Maio a inconclusiva batalha te
com ambos os lados abalados mas não batidos.
Os anteriores comandantes do exército do P
teriam retirado para reconstituir as suas força
Grant era mais resoluto. A 7 de Maio ele enviou
exército em torno da direita de Lee, tentando co
entre Lee e Richmond. Os Confederados respo
rapidamente e numa combinação de marchas 
chegaram a Spotsylvania Court House e 
cheiraram-se antes que as tropas da União che
aí. Mesmo assim Grant dirigiu três corpos co
linhas Confederadas a 10 de Maio, tendo rompi
pequeno ponto que não podia ser explorado. A
Maio, usando as mesmas tácticas que consegu
pequeno rompimento, um corpo inteiro consegu
perfuração, mas Lee aguentou esta abertura en
montava novas linhas para as quais poderia retira
de Maio Lee moveu contra a direita da Grant m
conseguiu desalojar os Federais.
A 23 de Maio Grant voltou a tentar contornar a di
Lee, e este novamente enfrentou-o, desta vez à v
rio North Anna. Lee voltou a bater Grant e am
entrincheiraram em ambos os lados do rio. Tro
União tomaram as trincheiras de Lee a Norte,

reconhecimento mostrou que as posições Confederadas
eram impossíveis de tomar e Grant abandonou qualquer
ideia de atacar.
Entretanto, a 26 de Maio Grant novamente dirigiu-se para
Sul, desta vez enviando a sua cavalaria à frente da
infantaria para a aldeia de Cold Harbor, sítio das lutas da
campanha da Península em 1862. Novamente Lee se
antecipou ao movimento, concentrando os seus homens
perto de Cold Harbor. A cavalaria de Sheridan empurrou as
tropas Sulistas do cruzamento de estradas em Cold Harbor
e entrincheiraram-se a 31 de Maio. Lee enviou infantaria
para retomar a posição, mas as carabinas de repetição
usadas pelas forças de Sheridan ajudaram a manter os
atacantes à distância.
Veio então a infantaria da União, nos sítios errados, e
fez vários ataques separados que foram batidos. Outras
forças ainda estavam a caminho quando Lee conseguiu

entrincheirar todo o seu exército ao longo de
uma frente de sete milhas, desde Pole Green
Church a Grapevine Bridge. A 3 de Junho, no
entanto,  Grant ordenou um assalto geral. “
Este assalto custou-nos pesadas baixas,
provavelmente sem benefícios que as
compensassem “, admitiu mais tarde Grant.
Mortos e feridos da União totalizaram cerca de
12.000 efectivos na luta sem sucesso em volta
de Cold Harbor, comparado com as 1.500
baixas Sulistas.
Grant, de qualquer maneira, não era homem de
olhar para trás. Ele levou o seu exército batido
para o Sul novamente, atravessando o rio
James a 15 de Junho para tomar o centro de
caminhos de ferro de Petesburg, 20 milhas a
Sul de Richmond. Desta vez, o movimento de
Grant não foi detectado e Lee ficou para trás
enquanto dois corpos do exército do Potomac
1stLouisiana
Zouaves
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avançaram contra as barreiras defendidas por
2, 500 Confederados sobre o comando de Beauregard.
Felizmente para os Sulistas, os comandantes Federais
moveram lentamente, sendo os seus ataques sem
coordenação. Por mais três dias a inoperancia Federal
permitiram a Beauregard defender a cidade, enquanto
Lee finalmente percebera que Grant já não estava na
frente das suas linhas. A 17 de Junho as primeiras
tropas de Lee chegaram às linhas defensivas de
Petersburg, chegando o resto do exército alguns dias
depois.
Ambas as partes se entrincheiraram para o cerco, apesar
de Grant, com forças superiores a Lee, continuar a
estender as suas linhas mis para Sul e Oeste. Os seus
homens tentaram cortar o caminho de ferro de Weldon
a 22–24 de Junho, conseguindo captura-la a 21 de
Agosto deixando Richmond apenas com a linha de
Richmond & Danville, que atravessava o rio Appomatox,
como linha de mantimentos.
A 30 de Junho, depois de meses de escavações por um
regimento de mineiros da Pennsylvania, toneladas de
pólvora explodiram debaixo das linhas Confederadas.
Sem preparação e mal comandados, tropas de cor
Federais avançaram pela enorme cratera deixada pela
explosão, enquanto os Confederados desprevenidos
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Gravura da Batalha de Willis Church, 1862
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entavam recuperar do choque. O comandante Federal
stava embriagado num bunker atrás das linhas, os
tacantes falharam em avançar para alem da cratera, os
onfederados reorganizaram-se e retomaram a posição.
ilhares de soldados negros foram massacrados por
ulistas furiosos.
rant atacou novamente as linhas de Lee em Peebles
arm a 29–30 de Setembro, capturando o Forte Harrison
as linhas de defesa de Richmond a 29 de Setembro.
utros ataques se seguiram mas em finais de
ezembro, no entanto, os dois lados mantinham
ssencialmente as mesmas linhas que possuíam a 1 de
gosto.
m 1864 houve combates noutros pontos do teatro de
ste. A 5 de Maio o exército Federal de Butler desem-
arcou em Bermuda Hundred, apenas a 15 milhas a Sul
e Richmond e sete milhas a Norte de Petersburg. A
equena guarnição de Beauregard abrandou o avanço
e Butler, mas a 12 de Maio este estava apenas a 5
ilhas de Richmond. Aí ele parou até ao dia 16, quando
eauregard atacou com sucesso. Butler então recuou e
ntrincheirou-se. Beauregard perseguiu-o e, para todas
s questões práticas, os homens de Butler estavam fora
a guerra até que o comandante Nortista foi substituído
 as suas forças foram juntadas ao exército do Potomac
iante Petersburg.
m Maio o Major General Franz Sigel foi enviado para
omar o vale de Shenandoah. Ele foi parado pelos
adetes do instituto militar da Virgínia e outras unidades
onfederadas em New Market a 15 de Maio, retirou e foi
ubstituído pelo Major General David Hunter. Este foi
atido em Trevilian Station a 11 de Junho e retirou para
 Oeste da Virgínia. O vale parecia ser um cemitério
ara a reputação dos generais da União.
 homem que parou Hunter foi Jubal Early. Agora Lee
nvia-o para Norte contra Washington numa tentativa
e tirar forças às linhas de Grant em Petersburg. A 6 de
ulho os 14.000 homens de Early atravessaram o
otomac e chegaram a Frederick, Maryland. O Major
eneral Lew Wallace, mais conhecido como o autor de
em Hur, juntou uma pequena força para defrontar
arly ao longo do rio Monocacy a 9 de Julho. Wallace
erdeu, mas ganhou tempo para que o VI corpo do
xército do Potomac chegasse a Washignton. A 11 de
ulho os homens de Early encontravam-se face aos

aneis de fortes que rodeavam Washington, defendidos
pelo corpo de Reserva de Veteranos e funcionários
públicos formados em batalhões de defesa. Ouve uma
pequena escaramuça nesse dia no Forte Stevens,
testemunhada por Abraham Lincoln que se tornou no
único presidente a ver acção durante o seu cargo. Antes
que Early pudesse atacar, o veterano VI corpo assumiu
as suas posições nos fortes. Early retirou a 14 de Julho,
atravessando o Potomac e retornando ao vale.
Outro ataque falhado da União ocorreu em Kernstown e
Winchester a 24 de Julho. Cavalaria Confederada vinda
do vale novamente, dirigiu-se a Norte, queimando
parcialmente Chambersburg, Pennsylnania, quando os
pais da cidade não conseguiram pagar $100.000 dólares
como resgate.
No principio de Agosto foi dado o comando a Sheridan
do exército do Shenandoah, com 40.000 efectivos. Early
retirou perante este exército, entrincheirando-se em
Fisher´s Hill. Após escaramuça indecisa, os
Confederados, reforçados por Lee, moveram contra a
esquerda de Sheridan e os Nortistas retiraram para
posições ao longo do rio Opequon. Finalmente a 19 de
Setembro Sheridan avançou e lutou pobremente mas
decididamente na terceira batalha de Winchester. Early
novamente retirou para Fisher´s Hill que Sheridan
atacou a 22. Early foi batido, retirando para as monta-
nhas Blue Ridge. Os homens de Sheridan então incen-
diaram e destruíram quintas e tudo o que tivesse valor
no vale.
A 19 de Outubro o exército da União foi parado em
Middletown, perto do rio Cedar. Sheridan ia a caminho
de Washington para consultas quando Early atacou ao
amanhecer. As tropas da União foram desbaratadas mas
Sheridan, sabendo do ataque, voltou rapidamente para
trás e reorganizou os seus homens. Voltando ao ataque,
pelas 16 horas ele tinha decididamente batido Early. O
vale estava finalmente nas mãos da União.
Finalmente, no próprio Norte, a 19 de Outubro alguns
Confederados exilados saíram do Canadá para St Albans,
Vermont, para roubar o banco. Outros agentes
Confederados tentaram queimar Nova York, atiçando
fogo a onze hotéis e ao museu de Barnum´s. Ouve
alguns estragos mas a maioria dos fogos foram
rapidamente extintos.
1864 : TEATRO DE OESTE
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Quando Grant assumiu o comando de todo o exército da
União, ele deu a Sherman a missão de destruir o
exército do Tennessee de Johnston, nessa altura coloca-
do perto de Dalton, Georgia. Sherman começou a sua
campanha para Sul a 7 de Maio, alcançando as posições
de Johnston a 9 de Maio. Mantendo Johnston ocupado,
ele enviou Mc Pherson para Oeste e Sul, para cortar o
caminho de ferro nas costas de Johnston. No entanto
uma forte defesa da retaguarda permitiu a Johnston
retirar em segurança. Sherman perseguiu-o
encontrando-o em Resaca a 14–15 de Maio. Empurrado,
ele novamente enviou tropas para flanquear Johnston.
Novamente Johnston consegue escapar chegando a
Calhoun e Adairsvile a 17 de Maio. Então Sherman
enviou tropas envolvendo ambos os flancos de Johnston
e o comandante Sulista retirou novamente, desta vez
para Cassville e Kingston.
Aí, Johnston atacou as colunas divididas da União a 19
de Maio. Hood, que conduziu o ataque principal, falhou
em actuar agressivamente, como era seu costume, e a
coluna da União não foi destruída. Johnston retirou para
Altoona Pass. Sherman tentou flanquea-lo novamente, e
Johnston retirou para New Hope Church. Aí, Thomas
atacou as forças de Johnston a 25 de Maio mas foi
detido. A luta continuou dis dias depois em Pickett´s mill
e no monte Zion Church. A 4 de Junho Johnston
continuou a sua retirada enquanto Sherman tentava
outro movimento de flanco para Nordeste. Então os
Confederados entrincheiraram-se fora de Marietta, ao
longo das montanhas Brush, Lost e Pine.
Sherman atacou todas as posições de Johnston
forçando-o a retirar para as montanhas de Kennesaw. A
27 de Junho os Federais atacaram os Confederados
frontalmente sem sucesso, assim Sherman retornou ao
repetido movimento de flanco, forçando Johnston a
retirar para Marietta a 2 de Julho. Outro movimento de
flanco empurrou Johnston para o rio Chattahoochee,
apenas a 7 milhas do grande centro de caminhos de
ferro de Atlanta, a 4 de Julho. Então as tropas de
Sherman atravessaram o rio, passaram à direita das
forças Confederadas que retiraram para as linhas em
redor da cidade.
Jefferson Davis, que vinha assistindo a tudo isto com
crescente mal estar, substituiu Johnston pelo mais
agressivo Hood a 17 de Julho. Quase imediatamente
Hood passou ao ataque, atingindo os homens de
Thomas ao longo do rio Peachtree a 20 de Julho, onde
os Confederados foram severamente batidos. Sem
desistir, Hood ataca então as forças de Mc Pherson na
batalha de Atlanta a 22 de Julho. O próprio Mc Pherson
foi morto durante esta acção mas Hood sofreu baixas
terríveis e perdeu a batalha. Então Sherman cercou a
cidade e enviou primeiro a sua cavalaria, seguida da
infantaria, para cortar as linhas de comboio, abrindo
uma brecha na linha de Montgomery & Atlanta a 28 de
Agosto. Hood tentou uma sortida final em Jonesborough
a 31 de Agosto mas a 1 de Setembro admitiu que a
batalha e a cidade estavam perdidas e retirou para Sul.
Atlanta caíra, Lincoln foi reeleito dois meses depois.
Sherman ficou em Atlanta 10 dias, reequipando o se
exército antes de iniciar a próxima fase da sua

campanha. Hood tentou tirá-lo da cidade dirigindo-se
para o Tennessee mas Sherman recusou-se a morder o
isco, enviando Thomas para lidar com o exército
Confederado. A 15 de Novembro Sherman iniciou um
raide gigante de infantaria pelo coração de Georgia,
cortando linhas de abastecimento, destruindo toda a
propriedade e vivendo da pilhagem até à costa Atlântica.
A milícia e pequenas unidades Confederadas pouca
oposição poderiam oferecer.
Entretanto Hood continuava a dirigir-se para Norte,
dentro do Tennessee, com Thomas à defesa em
Nashville. Hood atacou as defesas da União numa
batalha totalmente desnecessária em Franklin a 30 de
Novembro. Os Nortistas retiraram para Nashville.
Hood, sem ligar aparentemente às 6.352 baixas que
tivera em comparação com as 1.326 da União, montou
cerco a Nashville. Thomas atacou a 15 de Dezembro
desbaratando totalmente o exército Confederado do
Tennessee, capturando 4.462 prisioneiros dos 23.207
Sulistas engajados na luta. Por 10 dias as tropas
vitoriosas da União perseguiram o exército de Hood até
chegarem a Tupelo, Mississippi a 29 de Dezembro. A
força de Hood foi então desmantelada, alguns dos seus
homens enviados para Mobile, Alabama, outros para o
Mississippi e outros para a luta final contra Sherman.

Diniz Conefrey

SPEARHEAD
O Estado Maior visita o E.E.

“ Meio dia, 48º graus Celsius, à sombra. Os homens
estão colocados no dispositivo, à espera.....à espera.
O inimigo só pode vir de Sul, numa manobra envolvente,
e temos tudo preparado para essa situação, as unidades
estão colocadas em profundidade, com uma reserva
mais atrás.
Todos foram interventivos, conseguimos uma boa
equipa, agora,  a espera....”
Pensamento do general Montgomery,  em El Alamein,
pouco tempo antes do ataque Alemão da DAK.

Dia 20 de Setembro, 10.00H,
Espaço de Encontro da AJSP.

Conforme combinado,
começam a chegar os
elementos que irão
constituir um Estado
Maior para analise e
elaboração de um plano
de defesa face a um
possível ataque.
A proposta apresentada
coloca-nos no Norte de
África em 1942, na
zona de Alam Halfa,
mais concretamente
sabendo que a 2ª
DivINF irá defender o
sector entre Deir el

O Carlos Afonso iniciando a sua sessão
– Foto de J.Diogo
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Munassib, e o Djebel Kalakh, pretende-se preparar o
plano de defesa como atrás foi dito para a 132ª BgdINF,
a qual terá como sector de colocação a zona entre o
ponto 4440.1800, e 4350.2300 (Djebel Malaouf.)
Implementado o local, foram distribuídas as publicações
elaboradas pelo nosso associado Carlos Afonso, por
todos os  participantes, tendo sido dado  início à acção
de formação, com o auxilio de uma apresentação em
PowerPoint, a qual de uma forma sumária fez a
introdução ao nosso tema, passando daí em conjunto
com  Rui Santos para a explicação dos vários
procedimentos que irão permitir terminar o dia com um
jogo de Spearhead onde viessem a ser aplicados todos
os conhecimentos apreendidos durante o dia.
E assim foi....
À hora de almoço, foi decidido quem seria quem.
Assim encontrámos que como Oficial de Engenharia e
Pessoal, iria ser o Nuno Pereira coadjuvado por Vítor
Hugo, como Oficial de Informações, iria ser o Luís
Farinhote coadjuvado por Jorge Correia, como Oficial de
Apoio de Fogos e Aéreo, o José Lopes, como Oficial de
Operações, o João Jorge, e finalmente como Coman-
dante de Brigada, o José Pargana.
Implementada a “caixa de areia”, onde irá ser efectuado
o jogo, foi explicado o que é uma “caixa de areia” pelo
Carlos Afonso; "Caixa de Areia" tem esse nome por,
originalmente, ser mesmo uma caixa de areia que se
molda consoante o terreno para nos apoiarmos nela
para ilustrar Ordens de Operações aos mais baixos
escalões.
Os comandantes de Secção ou de Pelotão improvisam-
nas, normalmente, no mato, e utilizam pedras e paus
para simbolizar os combatentes, viaturas ou unidades.
Numa versão de "mato" um pouco mais evoluída, os
oficiais subalternos costumam levar na mochila uma
pequena caixa com fios de lã de diversas cores (para
representar caminhos, linhas de água, etc.), figuras de
plástico 1:72, quadrados de plástico para inscrever
medidas de coordenação ou símbolos de unidades, etc..
As Ordens de Operações dadas às Patrulhas em terri-
tório inimigo ou nas linhas amigas, antes de sair para
terreno In, são dadas com base nas caixas de areia.
No 2ºBIMec, como em quase todas as unidades, há pelo
menos uma sala com uma "caixa" com mais de
2mx1,5m.
E assim fomos consolidando um plano de operações,
fazendo brifingues conjuntos onde cada um dos Oficiais, ia
recolhendo e dando informações  que permitissem a
tomada de decisão final.
O Brifing da Operação – Foto de J. Diogo.
Espaço de Encontro:
Rua Cidade de Cardiff, nº 35, S/Cv Dt,
1200 Lisboa
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E ela chegou. Foram definidos quais os locais onde
colocar os campos de minas, de arame farpado, se as
minas seriam para desorganizar, se para retardar ou
canalizar, onde a Infantaria seria colocada, quais os seus
campos de fogo, quais os apoios de fogo de artilharia, e
para onde deveriam ser dirigidos, enfim foi terminado o
Diagrama de Colocação, onde se vê com clareza qual
possível zona de aproximação do inimigo, sendo
elaborado o conceito de operação final, indicando a as
missões das várias sub-unidades.
Já na “caixa de areia”, ou seja na mesa, foram coloca-
das as unidades, iniciou-se o movimento, e pudemos
constatar logo de início que realmente o In, vinha por
onde se esperava, embora algumas unidades da
132ªBgdINF, pudessem estar em posições mais
vantajosas.
Infelizmente o tempo começou a escassear, e o jogo
não foi concluído, mas...Foi um dia bem passado, onde
se colheram ensinamen-tos interessantes, onde
pudemos verificar como de uma forma estruturada se
faz a analise que é normalmente efectuada por nós de
uma forma empírica.
Ficas-nos agora a responsabilidade de aproveitar este
conhecimento e avançar para situações semelhantes, ou
outras onde a realização de jogos a 1/300, seja a
finalidade.
Para tal, sugere-se a integração no Grupo de Discussão,
criado na Net, aonde poderão ser colocadas informações e
discutidos assuntos relacionados quer com a regras e suas
interpretações, quer em relação ao Processo de Tomada de
Decisão, o qual deu origem ao acima descrito:
http://groups.yahoo.com/Spearhead_Portugal,

João Diogo

http://www.terravista.pt/baiagatas/2914
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