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Passado este tempo todo, o Diniz Conefrey que sempre
teve este período dos Jogos de Guerra como o seu
preferido, resolveu lançar o desafio e preparou-nos um
cenário para voltarmos a relembrar os bons momentos do
passado.

Editorial
Ainda por cá andamos... e podemos dizer que bastante
bem, não fosse o que falta... pois que há sempre
“coisas” que faltam.

A Guerra Civil Americana, também conhecida por Guerra
da Secessão dos Estados Confederados do Sul deu-se
entre 1861 e 1865.

A sabedoria popular leva-nos a concluir que esta, deverá
ser sempre escutada, pois assim é, pois que quando
dizemos que a seguir à tempestade vem sempre a
bonança, mesmo sendo um lugar comum, é a realidade
com que nos deparamos, e ainda bem.

Nos dois exércitos em confronto pertencentes a Diniz
Conefrey foram usadas figuras de 20mm da AIRFIX,
ESCI, REVEL e IMEX.

Na verdade, embora tardiamente, mas justificado pelos
problemas sobejamente reconhecidos por todos, propusemos um plano de actividades o qual tem vindo a ser
concretizado, e a produzir mais valias que têm levado a
AJSP para o caminho que lhe compete: a expansão dos
Jogos de Simulação em Portugal.
E se embora em algumas áreas dos jogos se poderão
sentir algumas diferenças menos positivas, em outras
como é o caso dos jogos Napoleónicos ou de Battletech,
essas diferenças têm sido muito positivas.
Quanto a projectos no exterior, eles existem e se
quisermos, bem aliciantes...
Mas vamos ao concreto, Modeltroia em 8 e 9 de Março,
irá ser um evento para o qual queremos chamar a vossa
atenção. Integrado numa exposição de modelismo,
iremos proporcionar aos visitantes uma convenção de
jogos, onde se irá encontrar em simultâneo desde jogos
Napoleónicos a II Guerra Mundial.
Teremos ainda o 1º Torneio D.João I, para DBM, o qual
irá substituir o antigo D. Nuno Álvares Pereira, a continuação dos jogos do período Napoleónico com uma
calendarização mensal, a II Guerra Mundial que através
dos seus organizadores se tem mostrado inabalável.
Teremos ainda a DBA que se prepara para vôos mais
arrojados, e Battletech que tem conseguido através de
uma campanha captar o interesse dos aderentes.
Uma última palavra para a garantia conseguida através
da abertura aos Sábados do Espaço de Encontro, de que
este é um local onde se podem encontrar sempre
actividades a decorrer.
Certos que tentaremos fazer sempre o nosso melhor,
vamos avançando, consolidando o legado que temos e que
honramos.
Assim, ainda cá estamos e podemos dizer, que no bom
caminho.

Guerra Civil Americana

O ataque das forças Confederadas aos Nortistas nas
margens do Bayou Borbeau - Foto de João Diogo

Demonstração

As unidades base destas regras são o Regimento, tendo
cada a seguinte constituíção: Nortistas entre 14 e 20
figuras e Sulistas 20 figuras. As unidades de Infantaria
são baseadas em bases duplas ou simples de forma a
facilitar o destacamento de figuras para formações
abertas em escaramuça. A Cavalaria é baseada em
bases individuais, devido não só à sua utilização em
formação aberta como também à particularidade dos
combates serem efectuados individualmente.

No passado dia 11 de Janeiro um velho trio de amigos dos
Jogos de Guerra com figuras, juntou-se para fazer algo
certamente muito pouco visto em Portugal – Um jogo de
Guerra Civil Americana.
José Eduardo, Diniz Conefrey e eu próprio, já tinhamos
jogado este período há mais de 20 anos com as velhinhas
figuras da AIRFIX, utilizando também umas regras do
Terry Wise publicadas num manual também da AIRFIX.
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O sistema de jogo é rápido e fácil, não sendo no entanto
aconselhadas para grandes batalhas, devido ao sistema
moroso de mover grandes quantidades de figuras a nível
individual.

bém em cena. Foi realmente um espectáculo ver o espírito
destes novos adeptos, sendo também reconfortante ver os
veteranos a regressarem com o seu Élan às lides.
O grande objectivo era voltar a juntar os amantes deste
período e isso foi plenamente conseguido. Criar um
ambiente propício aos jogos “amigáveis” contrapondo
um pouco o espírito “competitivo” com que entrámos no
ano de 2002.

No próximo mês o Diniz, comprometeu-se já a prepararnos outro cenário deste período. Ficamos a aguardar
bem como a possibilidade de termos novos adeptos que
queiram experimentar jogar aquela que é considerada a
primeira Guerra Moderna, (foram utilizadas pela primeira
vez, armas de repetição, o telégrafo como meio de
comunicação e o comboio como meio de transporte
rápido de grandes quantidades de tropas). A introdução
destas tecnologias veio revolucionar por completo a
forma de fazer a Guerra, como já antes a introdução do
Mosquete o havia feito.

Bom, agora temos o futuro. Durante o ano 2003, continuarei a organizar as sessões de jogos deste período
mas gostaria de contar com a vossa ajuda.
Como poderão constatar, estão já calendarizados até
Julho de 2003 os jogos de Napoleónicos na AJSP. Estas
datas são datas alvo, podendo ser alteradas em caso de
necessidade. De qualquer das formas, ficam já com uma
ideia e podem programar assim as vossas participações
sempre que puderem e queiram fazer.

No entanto não nos vamos ficar por aqui e na forja,
provavelmente no segundo semestre deste ano, está a
utilização de outras regras que nos permitirão recriar as
grandes batalhas da Guerra Civil Americana – FIRE &
FURY. Fica aqui assim lançado, o desafio a todos
aqueles que desejem experimentar este período e ainda
tenham lá por casa as velhinhas figuras de plástico, que
percam algum tempo a pintá-las e se juntem a nós.

O primeiro de 2003 é já no próximo dia 25 de Janeiro,
pelo que fica já aqui lançado o convite. Todos os que
estiverem interessados em participar deverão contactarme para o email – jbrazete@netvisao.pt ou para o TM.
93 101 3250 até ao dia 21 de Janeiro.
Calendário de Jogos Napoleónicos:

José Brazete

Campanha de Jogos
Napole ónicos 2002
E... acabou a primeira época de Napoleónicos organizada
na AJSP.
11 Sessões, 16 Jogos, 30 Jogadores envolvidos,
91 participações eis alguns dos dados relativos à
“Campanha Napoleónica” de 2002. Como ano zero foi
excelente. Conseguimos captar a atenção de muitos dos
velhos “mestres” deste período bem como a de novos
adeptos, que mostraram desde cedo um enorme interesse em ter os seus próprios “Exércitos”.

25 de Janeiro

A realizar no EE

22 de Fevereiro

A realizar no EE

29 de Março

A realizar no EE

26 de Abril

A realizar no EE

31 de Maio

A realizar no EE

28 de Junho

2º Encontro de Napoleónicos.

O objectivo é agregar todos os interessados do período e fazer uma jornada de jogos e confraternização. O
local será definido posteriormente.
26 de Julho
A realizar no EE
Até agora tenho sido eu a fazer os cenários jogados e que
de forma geral foram apreciados por toda a gente. No
entanto a imaginação (pelo menos a minha) tem limites,
pelo que seria muito agradável vocês começarem a criar
cenários segundo os vossos conceitos, adaptados às tropas
que dispõem e às dos adversários com quem gostassem de
jogar. 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 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.
Para além da questão da imaginação, há outra situação
que me leva a pedir-vos ajuda. É necessário criar uma
dinâmica própria na modalidade e isso só se consegue
com a vossa participação directa.
José Brazette

Os veteranos, foram buscar as suas figuras às caixas no
“sotão” ou no fundo do armário, tiraram-lhes o pó e
prepararam-nos para entrarem em cena. Os novatos,
procuraram informação, escolheram o “Exército”, compraram as figuras e passadas umas semanas estavam tam-

Cenário de mais uma das campanhas
- Foto. João Diogo
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De salientar a exibição de um conjunto de actividades,
centradas no treino de cadetes de cavalaria, no Séc.
XIX, efectuado pelo grupo “Os Duelistas” os quais se
dedicam a efectuar reconstituições históricas.

Exposi ção
“Forte, Fortins e Redutos – um
contributo para a história local“

Colocada esta exposição na Quinta do Conventinho
como já foi indicado, merece a visita a Quinta do
Conventinho também pelos espaços circundantes.

No passado dia 30 de Novembro, e a convite da CMLoures,
fez-se representar a AJSP pelos associados João Diogo,
Fernando Sousa, José Brazette, Gabriel Branco, e João
Jorge Diogo na inauguração da Exposição “ Forte, Fortins
e Redutos – um contributo para a história local “.

A ver.

Encontravam-se presentes os responsáveis quer pelo
local, quer pela CMLoures, outros associados da AJSP,
entre os quais salientamos o Luís Farinhote, o qual irá,
dentro do conjunto de actividades proposto, fazer alguns
debates acerca do período, chamando desde já à
atenção os interessados pelo período Napoleónico e
mais precisamente em relação à guerra Peninsular para
este aspecto.

João Diogo

1 º Torneio DBM Medieval
D.Jo ão I
2 e 16 de Fevereiro - Regulamento
1. O 1º Torneio Medieval D.João I é uma organização da Associação de Jogos de Simulação de
Portugal (A.J.S.P.) e realizar-se-á nos dias 02/02/03
e 16/02/03, no Espaço de Encontro da Associação
de Jogos de Simulação de Portugal, sito na Rua
Cidade de Cardiff, N.º 35, 2ª Cv. Dtº, em Lisboa.

Este convite vem no seguimento de conversas havidas
com a CMLoures no sentido de poder vir a AJSP a apoiar
esta e outras actividades quer com demonstrações quer
com competições.

2. O 1º Torneio Medieval D.João I utilizará, exclusivamente, as regras DBM. para Antiguidade e Idade
Média (3 ª edição), sendo aceites todas as listas de
exércitos legais a partir do ano de 1071 DC dos
Livros de Exércitos da WRG.

A exposição instalada na Quinta do Conventinho, merece
a visita dos associados e familiares. Encontra-se organizada com o apoio de manequins vestidos com fardamentos da época, alguns dioramas interessantes, os
quais representam não só situações de combate mas
também a interacção com as populações locais, todos
estes aspectos apoiados com placas informativas.

3. As inscrições são individuais e devem ser enviadas
para a Comissão Organizadora (blackbeard@sapo.pt
), em qualquer formato electrónico ou para a sede
da AJSP, até ao dia 30/01/2003.
4. As inscrições são abertas a todos, sócios e não
sócios da AJSP. Os não sócios suportarão um custo
de inscrição no Torneio de 5 Euros, que cobrirá os
quatro jogos realizados nos dois dias do Torneio.
5. A
·
·
·

inscrição deverá ter os seguintes dados:
Nome, Morada, Telefone e Mail do jogador.
Livro, Lista, Nome e ano do exercito.
Constituição do exército, com a descrição dos
elementos, comandos, nº de elementos, nº de
elementos equivalentes, valor de desmoralização
(tanto de cada um dos comandos como do exército).

6. A Comissão Organizadora averiguará todas as
inscrições de forma a verificar se todas as fichas
estão correctamente preenchidas em todas as suas
alíneas e se as listas de exercito estão conforme as
regras e os livros da WRG.
7. Sempre que for detectada uma anomalia na lista
esta será comunicada ao jogador para que a corrija
e apresente de novo.
8. O não cumprimento do definido no ponto anterior
ou a não obediência integral à sua lista de exército
tal como foi definida na ficha de inscrição, implica a
irradiação da competição.
9. O sorteio realizar-se-á 10 minutos antes de cada
jornada e servirá para o emparceiramento dos
jogadores, sendo utilizado o sistema SSM-DBM, para
emparceiramento e pontuação.

Dois aspectos da Exposição

10. O sorteio far-se-á com o nº de jogadores presentes
em cada jornada. Os elementos da organização

-Fotos cedidas pela CMLoures -
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entrarão no sorteio ou emparceiramento sempre
que tal seja necessário, para comporem um número
par de jogadores.

pré-aviso. Às três horas e trinta será dado o sinal
final. Os jogadores em fase (últimos a lançar dados
de PIPs) terminam a sua jogada.

11. O 1º Torneio Medieval D.João I será disputado
em 4 (quatro) jornadas.
O horário previsto é o seguinte:

20. Quando no final da 20ª jogada não for possível
encontrar o vencedor pelos critérios definidos nas
regras em Vitória e Derrota, ou o limite de tempo
tiver sido atingido, será calculada a pontuação DBM
final de cada jogo.

1º dia 02/02/2003
1º jogo: das 9H30 às 13H00;
2º jogo: das 1500H às 18H30;

21. Cada jogo inicia-se, sempre, às 08H00 (tempo
DBM). O tempo atmosférico e o clima são opcionais
e só serão usados se os dois jogadores estiverem de
acordo.

2º dia 16/02/2003
3º jogo: das 9H30 às 13H00;
4º jogo: das 1500H às 18H30;
12. Os concorrentes devem apresentar-se no local dos
jogos, pelo menos 10 minutos antes da hora
marcada para o início do jogo, mas será tolerado um
atraso, até 5 minutos, após a hora marcada para o
início do jogo. Quando o atraso se prolongar para lá
do referido anteriormente, será atribuída a vitória ao
jogador presente, excepto no caso de os jogadores
concordarem em iniciar o jogo para lá do período de
tolerância, devendo no entanto terminar sempre no
período de tempo da sessão respectiva.

22. Não será permitida a utilização de dados dos
próprios concorrentes. A organização fornecerá os
dados para todas as jornadas da competição. Os
dados devem ser lançados em zona própria da
mesa, definida pelos jogadores ou pela organização.
No caso dos dados serem lançados em outra zona
será o adversário a decidir da validade do lançamento. Um lançamento de dado só poderá ser
considerado válido, quando o dado estiver numa
posição totalmente horizontal.

13. Os jogos serão realizados a 400 pontos.

23. Os prémios a atribuir são:
· Diplomas personalizados para os 3 primeiros
classificados.
· Diplomas com a respectiva classificação para
todos.

14. A escala a utilizar será a 15mm. Apesar de o presente Regulamento não o impôr como regra, apela-se
aos jogadores para tentarem apresentar o maior
número possível de bases completa e correctamente
pintados, em nome da dignificação do nosso hobby.

24. A Comissão Organizadora é representada por
Fernando Sousa, Orlando Almeida e João Diogo.

15. Um elemento de bagagem é tipicamente representado por uma ou mais tendas se imóvel, um vagão
ou vários animais de carga com condutores se
móvel. No entanto é aceite, e mesmo incentivada,
uma certa liberdade artística na composição da
bagagem, devendo no entanto esta ser sempre
compatível com o período e exercito. (Ex: Se uma
pirâmide de degraus é aceite como bagagem num
exercito Azteca ou Maia, já não o será num exercito
Otomano ou Romano). A Comissão Organizadora,
per si, ou por proposta de qualquer jogador, vetará
todo e qualquer tipo de bagagem que não cumpra o
anteriormente descrito.

25. Cabe à Comissão Organizadora decidir sobre os
eventuais recursos que sejam apresentados, por
escrito, até 20 minutos após a conclusão do jogo.
26. A inscrição no 1º Torneio Medieval D.João I da
AJSP implica a aceitação deste regulamento.
27. Qualquer alteração ao regulamento será dada a conhecer em comunicado da Comissão Organizadora.
28. Todos os casos omissos serão resolvidos pela
Comissão Organizadora.

Fernando Sousa

1 º Torneio DBM de
Antiguidade Cl ássica

16. O terreno em cada jogo será colocado conforme as
regras DBM.
17. Todo o terreno referido no artigo anterior é da
inteira responsabilidade do jogador que o coloca, no
entanto a AJSP colocará ao dispor dos participantes,
todo o seu material cénico.

Decorreu nos dias 1 e 15 de Dezembro no Espaço de
Encontro da A.J.S.P. o 1º Torneio DBM de Antiguidade Clássica com Exércitos até 476 DC. Este torneio
contou com a participação de 12 jogadores, incluindo
mais uma vez a participação de dois recentemente
chegados a estas andanças da DBM; Marcelo Sonborn e
o Vitor Hugo.

18. A Organização tem o poder de vetar toda e qualquer
peça de terreno que não cumpra os quesitos mínimos legais e/ou estéticos.
19. O tempo de duração máximo de um jogo é de 20
jogadas, por jogador. Cada jogo deve ser terminado
em 3 horas e 30 minutos (tempo real), contando
com a colocação de terreno. Os jogos começarão
oficialmente com sinal sonoro dado pela Organização (apito ou similar). Se dois jogadores tiverem
condições para começar mais cedo, podem fazê-lo
desde que de comum acordo. Às três horas de
tempo oficial, a organização dará um sinal sonoro de

O torneio foi realizado em 4 jornadas tendo sido utilizado o sistema SSM-DBM, para classificação e emparceiramento dos jogadores que mais uma vez provou dar
resultados, tendo-se verificado que funciona bem
mesmo perante a falta de comparência de jogadores.
Por outro lado conseguiu mesmo um milagre (Não , não
estamos a falar de Fátima) de juntar dois adversários
-5-

Romanos, exército pelo qual tenho um especial carinho
pois já joguei com um em 20mm durante muitos anos (6ª
Ed. WRG).
O Torneio Clássico veio dar-me essa oportunidade pois o
Fernando Alves pôs o seu exército à disposição.
Primeira dúvida, que período escolher. Após algumas
simulações de listas acabei por me decidir por uma lista
em 296 AD durante o Império Médio no Leste.
Dividi o Exército em três comandos. O primeiro, o do Cin-C, era um comando de infantaria, 6 x Bd O, 6 x Ax O
e 5 x Ps O, com suporte de 2 x Art. F e 2 x LH F. O
segundo também de infantaria, com 6 x Bd O, 6 x Ax O
e 5 x Ps O, com suporte de 1 x Kn X e 3 x LH F. Por fim
o último, de cavalaria com 8 x Kn F, regulares e
irregulares, 4 x LH O e o suporte de 3 x Ps O.
O Exército Vencedor deste 1ºTorneio DBM Clássico- Cartagineses

O primeiro jogo contra os Palmiros do João Jorge foi
logo uma lição. O exército parecia não se mexer. Os
comandos eram constituídos por tropas com diferentes
velocidades, o que torna os movimentos em cada jogada
um pesadelo. Dessa forma não havia PIP’s que
chegassem. Depois os combates também não correram
muito bem e o resultado foi uma derrota.

- Foto João Diogo

que já não se encontravam frente a frente à algum
tempo.
A classificação final foi bastante disputada até ao fim
tendo ficado decidida mesmo no ultímo jogo do Marco
Quinta com o José Brazete que resultou num empate,
tendo o Orlando Almeida somado só vitórias.

O segundo Jogo frente aos Hunos do Fernando Sousa,
já correu um pouco melhor mas foi a sorte a dar uma
mãozinha, quando um grupo Huno de LH decidiu
oferecer o flanco a um General Romano. Este na sua
jogada não se fez rogado e limpou quatro LH de uma
assentada desmoralizando de imediato aquele comando.
A outra ponta da sorte, foi quando o comando Huno
que tentava uma marcha de flanco nunca chegou a
entrar. No entanto os problemas de movimentação detectados no primeiro jogo continuaram a manifestar-se.

Eis a classificação final do 1º Torneio da Antiguidade
Clássica em DBM:
1º Torneio DBM de Antiguidade Clássica
Class. - Nome

Exército

Pts

SOS

DBM

1- Orlando Almeida

Cartagineses Tardios, II-32

8

17

38

2- Marco Quinta

Neo-Assirios, I-51

6

18

27

3- Gabriel Branco

Arabes Pré-Islamicos, II-23

6

16

26

4- Joao Jorge

Palmiros, II-74

4

20

20

5- Jose Brazette

Romanos Imp.Médio, II-64

4

16

24

6- Fernando Sousa

Hunos, II-80

4

13

19

7- Eduardo Santos

Seleucidas, II-19

2

16

16

8- Hugo Ximenes

Alexandre Imperial, II-15

2

12

0

9- Marcelo Sonborn Hebreus Tardios, I-34

2

6

0

10- Vitor Hugo

Romanos Imp.Tardio, II-78

1

9

5

11- Paulo Barreiro

Romanos Império, II-56

1

5

5

12- Joao Diogo

Romanos Patricios

0

0

0

O Terceiro jogo foi contra os Macedónios de Alexandre o
Grande, (Hugo Ximenes). Mais uma vitória, desta vez
facilitada pelo lançamento dos dados que numa sucessão estranha ambos os lados tiravam valores muito
baixos uns e dois, com mais uns do lado do Ximenes,
decidindo assim uma série de combates a meu favor. O
“coup de grace” foi dado com o cerco e a destruição de
Alexandre que depois de ver os seus apoios laterais a
“evaporarem-se” ficou nas mãos dos LH O Romanos. O

Cr ónicas da Guerra...
Como eu joguei com Romanos Império Médio –
296 AD

O Exército que ficou em 2º lugar - Assirios
- Fotos João Diogo

Já há muito tempo que eu queria experimentar jogar com
outros exércitos de Antiguidade, nomeadamente com
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monumental naquele flanco tendo apenas efectuado
uma baixa ao meu adversário, resultando a perda do
comando.
No meu flanco direito não havia história. Quando o
embate se deu os efeitos foram bem visíveis ao fim de
duas jogadas, o meu comando quebrou.
E assim somei a segunda derrota, apesar de para o
Torneio constar um empate, pois o exército quebrou
depois de ter soado o “Gongo”.
Em resumo cometi muitos erros a jogar com este
exército, começando logo pelo principal que foi a
constituição heterogénea dos comandos, que não
permitiam grandes movimentações de grupo. Durante
os jogos nunca consegui utilizar a artilharia que foi
totalmente ineficaz nos poucos tiros que efectuei.
Apesar disto não sei se a retiraria da orgânica pois já vi
jogadores utilizarem-na eficazmente e de uma forma
ofensiva. O Kn X sozinho é um “peso” inútil em termos
de pontos.

Alguns participantes do Torneio
-Foto João Diogo

Hugo com a sua pouca agressividade facilitou bastante
as coisas. Neste jogo não notei tanto as dificuldades em
movimentar os comandos pois os comandos adversários
tinham dificuldades idênticas. A Falange também parecia
estar parada.

Gostaria de voltar a jogar com este exército pelo que
com base na experiência destes quatro jogos vou tentar
arranjar uma nova orgânica mais equilibrada.

O quarto jogo foi contra os Assírios do Marco Quinta.
Tentei inicialmente ter uma postura mais defensiva com
a infantaria, enquanto a cavalaria tentava a sua sorte no
flanco esquerdo. Consegui ir atrasando com os LH F, o
avanço dos Carros Assírios no flanco direito bem como
uma coluna de Auxilias e Psiloi de um outro comando.
Naquele flanco eu estava em nítida inferioridade e se o
choque se desse eu estaria em maus lençóis como as
duas últimas jogadas o vieram a comprovar.

Quero aqui agradecer ao Fernando Alves a amabilidade
de ter disponibilizado o seu Exército. Espero termos
novas oportunidades para voltar a jogar.
Uma palavra sobre a organização do Torneio. Dado o
curto espaço de preparação surgiram uma série de
situações que devem ser evitadas no futuro:
1. O regulamento deve ser disponibilizado atempadamente.
2. O sistema de emparceiramento deve ser Universal,
SSM / DBM parece ser aceite em “Portugal”.

No meu flanco esquerdo fui avançando o possível com a
cavalaria, tendo no entanto à minha frente uns chatos
de uns LH F que também não me deixavam avançar
muito depressa. Quando finalmente me aproximei das
forças Assírias compostas por Carros Cv S, começaram a
faltar os PIP’s para manobrar convenientemente.

3. As inscrições devem ser levadas a sério pelos
jogadores. ( Esta não é da responsabilidade directa
da organização).
Quanto ao sistema de emparceiramento parece que
funciona.

Juntando a falta de PIP’s aos erros que cometi na
movimentação do grupo de Kn F, (consegui dividir os
irregulares em três grupos diferentes), é claro que toda
a ordem desapareceu e não pude efectuar as cargas da
forma mais conveniente. O resultado foi uma tareia

Como primeiro Torneio da “nova era”, as coisas correram
satisfatoriamente, provando que temos gente com capacidade de organização e de mobilização apta a enfrentar
novos desafios.

José Brazete

Sistemas de Classifica ção
e Emparceiramento
Comentário
1. Bases de discussão teórica
A base de discussão sobre sistemas de classificação e
emparceiramento depende primeiramente da compreensão integral de algumas noções básicas, das quais
saliento apenas duas:
1º: O resultado essencial de um jogo de competição e a
vitoria ou derrota, com a 'nuance' do empate de
permeio. Ou seja, o critério primário de classificação
deve reflectir essa verdade fundamental do jogo, VitoriaEmpate-Derrota (VED).

Romanos Império Médio
- Foto Eduardo Santos
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Alguns sistemas de pontuação pretendem 'medir' o tipo
de jogo que se efectuou, no sentido de supostamente
premiar o jogo agressivo em detrimento do jogo
passivo, baseados na pontuação final obtida. Contudo
e muito fácil demonstrar que não é possível quantificar
algo tão subjectivo como o espirito subjacente ao jogo,
muito menos através da pontuação final.

em DBM, 0 a 32 ou mais noutros sistemas, maior é o
efeito Real-Pastilhas no resultado final. Ganha o jogador
de entre os mais fortes que em média defrontar
jogadores mais fracos.
Mas então se graduar a vitoria e derrota de modo a
desempatar os jogadores não serve, então ficamos com
o problema inicial, como faze-lo?

2º: A classificação final depende sobretudo do critério
primário de classificação. Os critérios adicionais só
servem para desempate, sendo a sua importância muito
menor. Só servem para destrinçar entre aqueles que
terminarem dentro do mesmo grupo de pontuação: os
que terminam com 8 pontos, os que terminam com 7,
com 6, etc. ate 0.

A resposta chama-se SOS (Sum of the Opponent
Scores). O SOS desempata os jogadores de acordo com
a pontuação total dos adversários com quem jogaram.
Ou seja, já nos permite classificar primariamente os
jogadores
segundo
o
principio
básico
VED,
desempatando-os em seguida de acordo com o
desempenho médio real dos seus adversários. Passa
então a ser premiado aquele que tiver tido o torneio
mais difícil.

O grande problema da classificação final dos torneios de
DBM é o grande numero de jogadores para o número de
rondas, habitualmente apenas 4. Isto causa grandes
dificuldades na aplicação do sistema VED, porque é
muito fácil existirem muitos jogadores com os mesmos
pontos ao fim de 4 jogos. Devido a esta dificuldade a
tendência geral é utilizar como critério primário de
classificação os pontos DBM, ou então usar mesmo as
percentagens de elementos equivalentes destruídos, ou
- o que é basicamente o mesmo - a diferença entre
destruídos ao adversário e perdidos (%EE). Aqui é que
a qualidade dos sistemas se define e se constata uma
tendência para ceder à facilidade perante as
dificuldades, cujo preço é a injustiça pura e simples.

Pode-se argumentar que a sorte também influi muito
neste sistema, porque aqueles que jogam com
determinadas pessoas mais fortes vão ter mais SOS. Só
que no SSM-DBM os jogos com adversários mais fortes
conquistam-se. Como são emparceirados os vencedores
entre si, só ganhando se pode ter o 'privilegio' de jogar
com os mais fortes, pelo menos nas rondas finais.
Mas não só. O desenho do SSM-DBM tende sempre a
emparceirar jogadores cada vez mais próximos em nível,
ou seja vai permitir uma classificação final minimamente
coerente, mesmo nos níveis intermédios e baixos. Por
outro lado a refinação técnica do sistema permite a sua
flexibilidade em lidar com ausências e grupos
minoritários.

2. As soluções adoptadas pelo SSM-DBM
O resultado de um jogo depende sempre da força
relativa entre os dois jogadores. Estatisticamente, em
média, é fácil compreender que jogos entre jogadores
de nível próximo terminem com menos diferença de
pontos do que jogos entre jogadores de níveis muito
diferentes. Ao utilizar os pontos do jogo - DBM ou %EE
– como critério primário de classificação, está-se a
desvirtuar a verdade desportiva do torneio. De facto
quando dois jogadores terminam com o mesmo numero
de vitórias, ao utilizarmos a pontuação para os
desempatar
quem
irá
ser
mais
beneficiado?
Inevitavelmente aqueles que em média defrontaram
jogadores mais fracos.

Claro que conseguir uma ordenação perfeitamente justa
de 30 ou 40 pessoas em apenas 4 jogos e impossível.
Mas a verdade é que os resultados discutíveis do SSM
nessas condições não se comparam com os resultados
totalmente incoerentes fornecidos pelos sistemas alternativos, populares por esse Mundo fora.
Tudo tem um preço; o preço da qualidade neste caso é
mais trabalho por parte de quem gere o sistema,
sobretudo no que se refere ao calculo do SOS. Mas a
experiência recente mostra que com uma simples folha de
calculo e um mínimo de treino tudo pode correr com
rapidez e sem qualquer problema... Desde que haja um PC
por perto.

A este efeito tenho designado por fenómeno RealPastilhas, por comparação com o futebol. Imaginemos
que o Real Madrid joga com o Manchester e ganha por
1-0; por outro lado joga com o Pastilhas e ganha 10-0.
Nos sistemas de classificação em que o critério primário
são os pontos DBM, vai-se dar primazia a quem ganha
por grande desnível, ou seja, assume-se como mais
meritória a vitória gorda sobre o Pastilhas do que a
vitória marginal sobre o Manchester. Apesar de isto ser
evidentemente absurdo e' frequentemente defendido na
pratica, com o pressuposto que este sistema beneficia o
jogo agressivo ou seja com base na subjectividade
pura e simples (até que alguém prove que a pontuação
pode medir a agressividade no jogo).

3. Experiência actual da utilização do SSM
nos torneios DBA e DBM
A ideia do SSM surgiu originalmente no 1º Torneio
Aberto de DBA, onde foi utilizado o SOS - Sum of Opponent Scores - como método de desempate.
Daqui se desenvolveu o SSM-DBA/M. O primeiro teste a
sério do SSM-DBM foi de facto Almada 2002. Seguiramse os torneios DBA Almada e Águia Imperial 2ª Edição.
Por fim o sistema foi empregue no torneio de DBM
Caparica Verão 2002.
O primeiro teste do sistema foi de fogo. De facto devido
a um infeliz acidente dois dos participantes estrangeiros
em Almada 2002, estes tiveram de faltar na terceira
ronda. Para alem disso um dos jogadores faltou no
primeiro jogo, tendo outro estado ausente por motivos
familiares num ou dois jogos. Uma das grandes virtudes

Utilizando as %EE em vez dos pontos DBM só se agrava
o problema: quanto mais próximo dos critérios VED
melhor, quanto mais longe pior. Ou seja, quanto mais
for aumentada a gradação entre vitória e derrota, 0 a 10
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critérios, por ordem decrescente de prioridade:

deste sistema é englobar diversas situações possíveis incluindo alguns imprevistos - e lidar com essas situações como acontecimentos normais do torneio. Ou seja,
desde o inicio o SSM-DBM demonstrou flexibilidade para
lidar de forma integrada com situações que no passado
implicavam soluções pontuais de improviso, com todos
os inconvenientes que isso implica. Contudo - numa
analise técnica - nem tudo correu perfeitamente nesse
primeiro teste. O primeiro problema foi a falta de
integração lógica entre o sistema de emparceiramento e
classificação (SSM-DBM) e o regulamento geral do
torneio, nomeadamente na forma de tratar jogos
terminados por limite de tempo. O segundo problema foi
a utilização dos pontos DBM como critério primário de
classificação, que uma análise mais
cuidada
imediatamente revelou ser desadequado, como se
demonstra neste artigo.

· Pontuação - soma dos pontos de classificação nos
jogos realizados até então.
· SOS - soma das pontuações totais dos adversários.
· Pontuação DBM - soma das pontuações DBM.
· (Opcional) Classificações individuais de jogadores.
· Sorteio.
A3 Conjuntos de pontuação
Os jogadores com igual pontuação são agrupados num
conjunto designado como homogéneo. Qualquer
conjunto que inclua jogadores com pontuações
diferentes é heterogéneo. Os jogadores que ficarem
desemparceirados após ordenação de um conjunto
podem ser deslocados para o conjunto seguinte, que
então será heterogéneo.
A4 Marcadores

No caso do 1º Torneio Clássico de DBM voltou a notarse falta de integração entre o SSM-DBM e o regulamento
do torneio no que respeita à forma como tratar os jogos
interrompidos antes do termo. De facto e necessário que
o Regulamento Geral defina claramente o estatuto
destes jogos.

Num conjunto heterogéneo são emparceirados jogadores com pontuações diferentes. Estes jogadores recebem um marcador: um jogador emparceirado com outro
com pontuação inferior recebe um marcador inferior.
Um jogador emparceirado com outro com pontuação
superior recebe um marcador superior.

Este problema permanece sem solução prática nos casos
do DBM, sendo necessário para o futuro um diálogo
mais sério entre quem gere o emparceiramento e quem
elabora o regulamento geral dos eventos. No caso do
DBA o sistema pode considerar-se actualmente como
funcionando já em moldes de fiabilidade que se podem
considerar adequados.

A5 Subconjuntos
Cada conjunto é dividido em dois subconjuntos, designados como S1 e S2.
O subconjunto S1 é constituído por metade dos jogadores desse conjunto, arredondado por defeito. S1 agrupa
inicialmente os jogadores mais classificados no conjunto.

O SSM é um sistema "cego" que processa de forma
rigorosa os dados que lhe são fornecidos. Claro que a
fiabilidade do resultado final depende também da
coerência dos dados externos que são introduzidos no
sistema, daí a importância do cuidado dispensado a
estes detalhes organizativos capazes de influenciar
directamente as classificações.

S2 contém metade, ou metade mais 1, dos jogadores
menos classificados do conjunto. O número de jogadores em S1 é igual ao número máximo de pares que é
possível criar nesse conjunto, sendo designado por "p".
A6 Permutas e deslocamentos
Permutas são os casos de troca de jogadores entre S1 e
S2. Deslocamentos são os casos em que os jogadores
sofrem uma mudança de conjunto.

Jerboa

A7 Combinações

Sistema Suíço Modificado
de Classificação e
Emparceiramento para DBM
Versão 28.11.02

Dá-se uma combinação quando todos os jogadores de
dois ou mais conjuntos são integrados num único
conjunto heterogéneo. Neste caso quaisquer pares já
formados em ambos conjuntos são desfeitos antes da
combinação.

A. Definições

A8 Vitória por omissão

A1 Pontuação

Se o número de jogadores for ou se tornar ímpar
durante um torneio, um dos jogadores não será
emparceirado. Este jogador receberá uma vitória por
omissão (VPO) correspondente a 2 pontos de classificação. Uma VPO conta também como um marcador
inferior nessa ronda (A4).

O resultado do jogo é calculado de acordo com as
regras DBM. Antes do primeiro jogo todos os jogadores
têm 0 pontos de classificação. No caso de jogos
terminados por tempo, os regulamentos próprios do
torneio devem determinar claramente qual o resultado a
aplicar. Pontos de classificação:

B. Critérios de Emparceiramento

· Vitória - 2 pontos
· Empate - 1 ponto
· Derrota - 0 pontos

Critérios absolutos
(Estes critérios nunca podem ser violados. Se necessário
os jogadores podem ser deslocados para um conjunto
contíguo.)
B1. Dois jogadores não podem jogar entre si mais do
que uma vez.

A2 Critérios de classificação para
emparceiramento
Os jogadores são ordenados segundo os seguintes
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B2. Um jogador só pode ter no máximo uma VPO.
B3. Não pode haver mais de um jogador sem par por
ronda.

Critérios Relativos
(Por ordem de prioridade decrescente. A cumprir o
máximo possível, podendo forçar permutas, mas sem
que haja mudanças de conjunto).
B4. Opcional
Emparceiramento restrito
Em torneios com participação de pequenos contingentes
de jogadores de outros países, cidades, clubes minoritários ou equipas, os jogadores de cada um desses
grupos podem ser impedidos de ser emparceirados
entre si até ao número de rondas decidido pela organização, exceptuando-se pelo menos a última ronda.
Recomenda-se que esta regra só seja aplicada se cada
grupo minoritário tiver um máximo de 20% do total de
jogadores do torneio.
B5. Um jogador não deve receber um marcador do
mesmo tipo duas rondas consecutivas.

C. Método do emparceiramento
Começando pelo conjunto mais alto, efectuam-se os
seguintes passos:

violar B2 ou B3, aplica-se C8. Se este conjunto for o
último, aplica-se C9.
C8. Todos os jogadores livres são deslocados para o
conjunto imediatamente inferior. Recomeça-se então a
partir de C2.
C9. Se o número de jogadores for ímpar dá-se prioridade a este jogador para uma VPO. Caso contrário
combina-se este conjunto com o conjunto imediatamente superior. Recomeça-se então a partir de C2.

D. Critérios de Vitória
A classificação final dependerá dos seguintes critérios,
por ordem decrescente de prioridade:
a) Pontuação- soma final da pontuação.
b) SOS- soma das pontuações finais dos adversários.
c) Pontuação dos jogos- soma dos pontos DBM.
d) Vencedor do jogo entre ambos- só aplicado se o
desempate disser respeito apenas aos dois
jogadores.
Disponivel em:
http://home.kqnet.pt/jerboa/SSX/ssm_dbm.txt

Jerboa

C1. Formam-se os conjuntos de pontuação. Dentro de
cada conjunto os jogadores são ordenados segundo a
sua classificação, pelos critérios A2.

CAMPANHA DE
BATTLETECH

C2. Distribuem-se os jogadores nos subconjuntos S1 e
S2. Por omissão, os jogadores são sempre ordenados
em cada subconjunto segundo a sua classificação.
C3. Emparceira-se o primeiro jogador de S1 com o
primeiro de S2, o segundo de S1 com o segundo de S2,
etc. Quando se encontra um jogador que não seja
possível emparceirar respeitando todos os critérios B,
aplica-se C4. Quando se obtém um número p de pares o
emparceiramento deste conjunto termina. Se restar
algum jogador este é deslocado para o conjunto imediatamente inferior. Se este conjunto for o último, aplica-se
C9.
C4. De cada vez que um par não cumpra todas condições de B, tenta-se formar par com o jogador seguinte
de S2, até se esgotarem todas as possibilidades dentro
de S2. Se não for possível obter um par aplica-se C5.
C5. Omite-se o critério B5 e tenta-se encontrar um par
no subconjunto complementar. Se ainda não for encontrado um par, então omite-se o critério B4. Se ainda não
for possível obter um par, aplica-se C6.
C6. Permuta-se o jogador de S1 não emparceirado com
o primeiro jogador livre de S2, reordenam-se os subconjuntos e aplica-se de novo C3. Se ainda não for
possível obter um par, adopta-se C7.
C7. Se um conjunto tiver um jogador que não possa
ser emparceirado sem violar B1 a B3, então esse - é
deslocado para um conjunto inferior, recomeçando-se a
partir de C2.
Se mesmo assim não for encontrado um par para esse
jogador e o número corrente de jogadores for ímpar,
dá-se prioridade a este jogador para uma VPO. Se isto

“TIMBIQUI DARK”

CENÁRIO 1
3065.06.10 NOTÍCIA AVANCADA PELA AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DA LYRAN ALLIANCE (ANLA)
The ANLA teve acesso a documentos altamente
secretos, os quais lançam sérias dúvidas sobre a
lealdade de diversos nobres de Timbiqui a Lyran
Alliance. Os documentos citam diversas fontes, as quais
afirmam que alguns nobres tem estado a colaborar com
a Free Worlds League.
3065.06.10 TRANSMISSÃO
DA
COMSTAR
(NÍVEL DE CONFIDENCIALIDADE DELTA)
De: Adept IV Rho Vincent Auburn
Para: Precentor ROM Victoria Parrdeau

A situação em Timbiqui tem se deteriorado dramaticamente nos últimos dias. O Movimento Timbiqui Livre
tem conseguido diversas pequenas victórias contra as
forças lealistas no planeta, especialmente no Condado
de Kaltzenburg, onde o Visconde Karl von Dorn governa
com mão de ferro. Até ao momento não tem havido um
comprometimento forte de nenhum dos lados para obter
a supremacia e a maioria dos reecontros têm sido feitos
numa base de Lança contra Lança. Os nossos
ComGuards estacionados no HPG não foram
incomodados por nenhum dos lados.
3065.06.13
RELATÓRIO MILITAR DA MILÍCIA
PARA O DUQUE DE TIMBIQUI
De: Coronel Gary Metzger,Comandante da Penobscot CTM
Para: Sua Alteza o Duque de Timbiqui, Wilhelm von Drutter
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Ducais) fiquem sob o meu comando.
3065.06.14 ULTIMA TRANSMISSAO DO DROPSHIP MOONRAIDER
Hà caças por todo o lado! Precisamos de ajuda! Agora!
Motor atingido!
Fomos abatidos! Fomos abatidos!
Mayday! May
Coordenadas Alfa Dois Seis Bravo
3065.06.14

ORDENS OPERACIONAIS

De: Coronel Gary Metzger,Comandante da Penobscot CTM
Para: Capitao Rutger Kleiner, Comandante da Companhia
Kleiner, 2 Batalhao, Penobscot CTM

O Dropship Moonraider, da Classe Buccaneer, no qual
viajavam vários membros da família de Sua Alteza o
Duque de Timbiqui, foi abatido a cerca de 120 km a
Sudoeste de Alkhar por caças aeroespaciais Lucifer.
Eu já enviei o Tenente Jan Brink e o seu Pelotão de
Operações Especiais num VTOL Kestrel com a missão de
localizar e de seguida avancar para o sítio da queda. No
entanto, quero que prossiga para o local de imediato em
apoio à sua operação. Não necessito de lhe lembrar que
este salvamento é vital para os nossos planos. Se os
rebeldes conseguem ficar com a família do Duque como
refém, a nossa situação aqui em Timbiqui pode ficar
seriamente comprometida.
Desenhos de João Monteiro

Jorge Carvalho
Vossa Alteza, não vos posso esconder o facto de que a
situação militar em Timbiqui, no que concerne as forças
lealistas, não está boa. Apesar das nossas forças terem
retido o recente avanço dos rebeldes no Condado de
Grazenburg (o 267 Regimento de Infantaria juntou-se
ao 1º e 2º Regimentos Motorizados da Milícia de
Grazenburg e ambos retiveram três regimentos de
infantaria dos rebeldes e depois prosseguiram para
empurrar as forças atacantes para as suas posições no
Condado de Rohn), isto serviu apenas para amenizar a
má performance de vários regimentos lealistas contra os
seus contrapartes rebeldes no Teatro de Operações
Norte.
De facto, quando os Condes von Kunder e von Nackel
perderam 75% das suas forças no disastroso assalto
contra o Condado de Odessa, abriram virtualmente um
portão para os rebeldes penetrarem profundamente no
território lealista. Eu enviei um regimento blindado e
dois regimentos de infantaria motorizada para o
Desfiladeiro da Krimea, selando efectivamente a entrada
de forças inimigas nas Terras Ducais, mas fazendo-o à
custa dos Condados de ambos os nobres e das nossas
forças de reserva móveis.
Em resumo, atingimos um momento critíco desta
campanha em que apenas uma coordenação efectiva de
todas as forças lealistas pode dar-nos uma esperança de
atingir a victória sobre a rebelião. Para este fim, eu
peço-lhe que me endosse na capacidade de
Comandante em Chefe de todas as forcas lealistas em
Timbiqui, o que fará com que, temporariamente, todos
os exércitos privados lealistas (excepto os Guardas

Desenhos de João monteiro
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Teremos ainda II Guerra Mundial, onde se irá jogar
alguns cenários da frente leste, estando a organização a
cargo do Artur Ramos.

Vietname
Por motivos alheios à minha vontade, não foi possível
realizar o jogo de demonstração de Vietname que estava
programado para dia 30 de Novembro de 2002. Desta
forma esse evento vai agora realizar-se no Sábado, dia
8 de Fevereiro 2003.
Lanço aqui de novo o convite a todos aqueles que
estiverem interessados em “saborear” um conflito moderno, de responderem até ao próximo dia 1 de

Em DBM, iremos ter a reconstituição histórica de uma
batalha famosa, apoiada por documentação explicativa,
o responsável é o Orlando Almeida.
Para finalizar teremos DBA, a cargo do Gabriel Branco,
onde se propõe dinamizar a modalidade através de convites lançados a vários dos presentes, bem assim como a
possibilidade de se organizar se um Torneio Nocturno.
Portanto, resta dizer que em Março, provavelmente já
se respirará um certo ar de Primavera, pelo que será
interessante levar a família a passear para aqueles
lados, bem assim como para quem pretenda pernoitar,
os preços conseguidos são simpáticos.
Um convite para um fim-de-semana, ou um dia
diferente onde se poderá com alguma facilidade
conjugar os interesses de todos.

João Diogo

Atravessando os arrozais em mais uma patrulha.
-Foto J.Brazete -

Fevereiro para – jbrazete@netvisao.pt ou para o TM. 93
101 3250. Mantém-se o cenário que estava programado
e que se encontra disponível para consulta na página
Web da A.J.S.P.
As regras a utilizar serão as Charlie Company, da RAFM.

José Brazette

ModelTroía
A convite do clube Modeltroia, vai a AJSP garantir uma
mini-convenção de jogos de simulação, integrada na
exposição de modelismo Modeltroia nos dias 8 e 9 de
Março, em Troia.
Nesse sentido esta a ser preparado uma situação
histórica, a batalha do Buçaco, dividido pelos dois dias,
sendo que no primeiro dia (Sábado) consistirá no ataque
de Reynier, e no segundo dia (Domingo) será o flanco
onde se desen-rolou o ataque de Ney. Esta mesa com
2.40 x 1.80 mts, a qual será colocada no pavilhão central,
será jogável quer pelos associados da AJSP, quer por
quem apareça e o pretenda fazer. A organização desta
simulação está a cargo do José Brazette.
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Troía e o Pavilhão aonde a AJSP irá estar.
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