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ModelTróia 2003

Cumpriu-se a nossa 1ª participação no evento
Modeltroia.
E... estamos todos de parabéns. Conseguimos imple-
mentar não só variedade, como qualidade. Desde os
jogos em demonstração até à qualidade dos produtos
de apoio, foi tudo sem dúvida, muito bom. As
informações apresentadas foram de muito boa
qualidade, e serviram os fins em vista, ou seja a
divulgação dos jogos de simulação e consequentemente
da AJSP.
Quanto a resultados só podem ter sido positivos;
pessoas encontraram pessoas que não viam à bastante
tempo, pessoas conversaram com pessoa que nunca
tinham conhecido, pessoas jogaram e ensinaram
jovens, as base dos jogos de simulação
A implementação de acordo com as nossas propostas
mostrou-se interessante, e depois de alguns pequenos
contratempos na distribuição, que estava programada
para uma maior superfície, acabamos por implementar
todos os eventos na sala principal. E se é verdade que
o espaço ficou um pouco cheio, também é verdade que
o aspecto foi sem dúvida beneficiado pela quantidade
agregada à diversidade
Conforme planeado tivemos um grande evento de
Napoleónicos da responsabilidade de J. Brazete, o qual
se dividiu em três mesas, sendo que numa delas (a
maior) se implementou a demonstração da Batalha do
Buçaco, em que as forças Anglo-Portuguesas sob o
comando de Wellington conseguiram conter o avanço
das forças de Invasão Francesas; estávamos em 27 de
Setembro de 1810. 
Tivemos DBA organizado por Jerboa, a qual se mostrou
como sempre de rápida implementação, gerando à sua
volta uma situação de interesse bastante grande.
A II Guerra Mundial a cargo J. Ventura e A. Ramos,
efectuou dois cenários como tinha sido proposto.
A DBM da responsabilidade de O.Almeida, com o apoio
de uma série de folhas informativas implementou-se a
Demonstração da histórica Batalha de Cannae entre os
Exércitos Cartaginês e Romano.
De notar a qualidade das peças de cenário, as quais
foram feitas de propósito umas, compradas outras.
Sem dúvida que um cenário com material de qualidade
acaba por ajudar e bastante.
De notar também que todos os eventos programados
foram apoiados por informação profusa, a qual se
encontrava exposta em três painéis, com muito boa
visibilidade, distribuição dos últimos nºs de O Virote, e
folhas de apresentação da AJSP.
Desta forma o esforço de todos foi sem qualquer
dúvida recompensado
E.. falando em esforço de todos, quero lembrar que
esta qualidade foi conseguida através do empenha-
mento não só em tempo como também em trabalho
das nossas famílias, as quais colaboraram directamente
na construção de cenários, de figuras e mesmo de

materiais de apoio. A todos o nosso obrigado. Quanto
ao modelo apresentado, penso ser o que poderá trazer
mais-valias á Associação.
A razão principal reside no facto de que, com bastante
facilidade podermos deixar o jogo, e ir conversar com
quem pretende o nosso apoio, não estando
pressionados absolutamente por nada, podendo dessa
forma cativar com mais facilidade novos adeptos.
A AJSP está de parabéns, resta agora preparar o
próximo, e depois o outro, e assim sucessivamente.
A todos, Muito Obrigado

João Diogo

Guerra Civil Americana 

JOGANDO A GUERRA CIVIL AMERICANA

A Guerra Civil foi a primeira guerra verdadeiramente
moderna, e a primeira guerra total no sentido moderno.
De facto ela é creditada por uma longa lista de
primeira, sendo as principais a primeira aparição nos
campos de batalha de largas quantidades de armas de
pequeno porte e artilharia, alem de espingardas de
repetição; o primeiro uso dos comboios como forma
geral de transportar homens e mantimentos; a primeira
utilização extensiva de guerra de trincheiras; e a
primeira a estender as comunicações por telégrafo,
resultando na rápida disseminação de informação
directamente do campo de batalha. Estes “primeiros”
revolucionaram tácticas e estratégias e tiveram efeitos
de longa duração.
Há outro “primeiro”; a Guerra Civil Americana foi uma
guerra em que muitas pessoas começaram a jogar –
O típico soldado  Confederado
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Os interessados em começar agora
a constituir os seus exércitos
poderão encontrar no mercado
várias marcas que disponibilizam
figuras em plástico para 20 mm.
Para quem pode, à sempre a
possibilidade de adquirir figuras de
chumbo na net de 20 e 15 mm,
estas ultimas sobretudo caso
queiram recriar grandes batalhas.
Eu comecei os meus exércitos (
tanto Sulista como Nortista ) com
figuras de plástico de 20 mm, ainda
conseguindo ter acesso a muitas
figuras da Revell para as respectivas
infantarias. Neste momento
encontram-se disponíveis várias
marcas como a Italeri com figuras
Eles formavam em linhas compactas...
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rincipalmente devido ao facto de nos princípios dos
nos 60 a Airfix produzir uma gama barata de figuras
a Guerra Civil Americana. Em anos mais recentes uma
asta gama de figuras Napoleónicas tem sido predomi-
ante ao longo dos anos. No entanto estou convencido
ue um interesse pela Guerra Civil Americana virá a
aminho e que muitos jogadores Napoleónicos estarão
m breve a pintar novos exércitos, retornando aos
ampos de batalha da Guerra Civil Americana.
pesar da Guerra Civil Americana ser uma guerra
moderna”, com trincheiras, cercos e vitória por atrição,
o seu início em 1861, armas, estratégia e táctica eram
uito do tempo de “cavalo e mosquete”. Os homens
archavam para a guerra com uniformes tão coloridos

omo qualquer um da era Napoleónica, armados com
moothbore, mosquetes de carregar e artilharia. Eles
ormavam em linhas compactas e aproximavam-se do
imigo para um duelo de mosquetes a curta distância,

eguido de uma carga de baioneta, se fossem bem
ucedidos.
sta era a situação na primeira parte da guerra mas
radualmente a introdução de informação e o aperfei-
oamento de novas armas trouxe uma alteração para
ma guerra mais estagnada, com um lado tomando
ma posição defensiva e o outro incapaz de a tomar,
esmo com proporções de três para um, sem sofrer

everas casualidades como também sem obter vitórias
atisfatórias. A batalha de Gettysburg, 1–3 de Julho de
863, é frequentemente citada como o ponto de
udança.
 esta mudança durante o curso da guerra que eu sinto
ue tem feito, e voltará a fazer, a Guerra Civil tão
opular entre os jogadores Portugueses. O jogador de
apoleónicos pode entrar num campo novo no entanto

amiliar, com a primeira parte da guerra, e encontrar-se
vançando para o futuro; o jogador “moderno” pode
ecrear a segunda parte da guerra com o seu poder de
ogo devastador e encontrar-se a investigar qual foi o
esenvolvimento desde os combates iniciais. E aquele
ue se vai iniciar pode fazer uma sumula da guerra que
ode estender-se em ambas as direcções com uma boa
formação das armas, organizações e tácticas de
mbas as eras.

para infantaria, cavalaria e mais recentemente artilharia
( com a particularidade do trem ter 6 cavalos em vez
dos quatro que frequentemente aparecem em outras
marcas ). Da Imex podem fazer a infantaria e a
artilharia, sendo a cavalaria mais recomendada para
constituir unidades Sulistas, fazendo algumas
modificações. Quanto a Zouaves, encontram-se
algumas figuras na caixa da Italeri e poderão ter acesso
mais generalizado com a caixa da Hatt, de onde podem
constituir unidades para ambos os lados. Ainda
aparecem algumas caixas com boas figuras para a
artilharia da Accurate Figures, assim como peças para
unidades de engenharia. Para carroças o wagon
Napoleónico da Italeri serve perfeitamente não se
recomendando as enganadoras caixas da Imex para
este efeito.
Esta época oferece a oportunidade de se realizarem
vários cenários de jogo com situações muito distintas,
desde as  pequenas escaramuças a reduzidas batalhas
nos territórios índios do Oeste longínquo, aos grandes
campos de batalha que determinaram campanhas ou
mesmo o curso da guerra. Portanto são vários os níveis
a que esta guerra pode ser jogada. Eu utilizo umas
antigas regras da Airfix da autoria de Terense Wise de
1977, com algumas adaptações têm-se mostrado
bastante práticas para jogar ao nível de regimento, com
elasticidade para combates reduzidos ou de grande
dimensão. Existem também para o nível regimental as
regras Johny Reb às quais ainda não tive acesso. Muito
divulgadas e populares entre os jogadores da Guerra
Civil Americana são as Fire and Fury, para jogar a nível
de brigada oferecendo assim a possibilidade de recrear
as grandes batalhas ou de organizar campanhas como
a do vale de Shenandoah que tanto celebrizou
Stonewall Jackson em 1862.
Outra variantes são os combates navais deste período
cuja informação se pode encontrar facilmente na net. A
Osprey oferece uma boa gama de livros de referência
histórica com ilustrações de uniformes e bandeiras para
poderem começar a montar os vossos exércitos e
introduzir uma novidade enriquecedora aos temas
jogados na AJSP. Para já fica agendado um jogo por
mês na sala da associação esperando que novos
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interessados se juntem às fileiras.
Diniz Conefrey

Uma História Da Guerra
Civil Americana

ATRAVÉS DE UM ESPAÇO MORTIFERO

INTRODUÇÃO
Este artigo surgiu após o jogo realizado a 11 de Janeiro
na AJSP com a intenção de divulgar e alargar as
participações e interesse pelos jogos da Guerra Civil
Americana. Poderiam ter sido várias as abordagens a
este tema mas eu optei por dar uma ideia  ano a ano e
nos diferentes teatros de operações que culminaram no
desenvolvimento desta guerra que tanto marcou a
história dos Estados Unidos. Para tal socorri-me prin-
cipalmente da informação que fui obter no livro de
Philip Katcher –The American Civil War Source Book-
Espero que o seu interesse justifique a sua extensão e
de que brevemente haja mais jogadores interessados
por este período. 
Quanto à história, até à Guerra Civil os Americanos não
sabiam realmente do que é que eram cidadãos – se de
um estado, uma região, uma nação, uma associação
solta de estados... No Norte, para a maioria, as pessoas
viam-se como cidadãos da nação; no Sul, a maior parte
das pessoas considerava que, para começar, elas
vinham de um estado, de uma parte especial do país
com os seus costumes próprios e as suas tradições.
Quando a grande cena se abriu em 1861, as pessoas
escolheram os seus lados sem pararem muito tempo a
reflectir sobre isso, e a grande luta começou.
O combate durou por quatro anos, de 1861 a 1865, e
matou mais de 600.000 jovens Americanos. Talvez
valha a pena recordar que mais vidas se perderam na
Guerra Civil do que em qualquer outra guerra
Americana, todas juntas, começando com a  Revolução
e acabando na Coreia. Foi uma luta tremenda, e se não
fez outra coisa provou pelo menos que os Americanos
tinham uma boa dose de histamina e determinação. 

AS CAUSAS DA GUERRA CIVIL

Originalmente os Estados Unidos eram constituídos por
treze colónias individuais colocadas ao longo do Oceano
Atlântico do Continente Norte Americano. As suas

geografias eram muito diferentes. As suas formas
originais de governo, apesar de todas serem baseadas
na lei Inglesa, diferiam da propriedade privada ao
controlo directo da coroa. Mesmo as religiões
dominantes diferiam de colónia para colónia, desde a
igreja de Inglaterra no Sul à Sociedade de Amigos, uma
seita de pacifistas. Alemães na Pennsylvania aos
Puritanos da Nova Inglaterra.

De qualquer maneira, as colónias cresceram unidas na
sua revolta contra a terra mãe, Inglaterra, por impor
taxas e recrutar tropas sem o seu consentimento, após
a guerra dos Sete Anos. Em 1774 as colónias enviaram
delegados a um Congresso Continental cujas acções
levaram à Guerra da Independência. Em 1783, a Grã-
Bretanha e os novos Estados Unidos da América
assinaram o Tratado de Paris acabando essa guerra,
reconhecendo que uma nova nação se juntara à
fraternidade das nações.
A nova nação era a principio governada pelos Artigos
da Confederação que se baseava num fraco governo
central e em fortes governos estaduais. Os Artigos
rapidamente provaram ser inoperativos e uma nova
Constituição foi adoptada. Esta Constituição apelava
para um forte governo Federal, com poderes que
incluíam a regulamentação do comércio interestadual
assim como as relações exteriores. O primeiro estado a
rectificar a nova Constituição foi o Delaware, um estado
em que a escravatura humana era também permitida.
No tempo em que a Constituição foi rectificada por
todos os estados originais a questão da escravatura,
neste caso de Africanos importados especificamente
para servirem como escravos, tornou-se um assunto
central. A Pennsylvania, liderada pela minoria Quaker
que se levantava fortemente contra os males da
escravatura, tornou-a ilegal durante a Guerra da
Independência. E, grupos de abolicionistas espalharam-
se pelo país, apesar de serem mais fortes no Norte
aonde a escravatura era virtualmente inexistente. Para
evitar dividir o novo país sobre o assunto, os
organizadores da Constituição evitaram tratar
directamente deste assunto.
À medida que o país crescia, também crescia a questão
da escravatura. Seriam os novos estados a favor ou
contra a escravatura? No Kansas e Missouri, homens
pegavam em armas e matavam-se uns aos outros por
causa desta questão. O chamado Compromisso do
Missouri dizia que todos os estados a Sul da linha 36º
30´ teriam escravatura e acima desta linha seriam
livres. Mas o que seria dos escravos trazidos para
território livre ?
Em 1885 Abraham Lincoln, em tempos um congressista
Whig de Illianois e agora um membro de um novo
partido político, os Republicanos, falou em Quincy,
Illianois: “Nós temos nesta nação o elemento da
escravatura doméstica. O partido Republicano pensa
que é errado – pensamos que é moral, social e politica-
mente errado. Nós pensamos que é errado não confinar
meramente às pessoas dos Estados onde existe, mas
que é um erro que em sua tendência, para dizer no
mínimo, afecta a existência de toda a nação. Porque
pensamos que é errado, nós propomos um curso

...a primeira utilização extensiva de guerra de trincheiras...
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político que lidará com ele como um erro. Lidaremos
com ele como com qualquer outro erro, prevenindo que
cresça mais, e assim que no evoluir do tempo haja
alguma promessa de um fim para isso“.
Este tipo de discurso naturalmente inflamou e assustou
os conservadores Sulistas donos de escravos, assim
como os pobres brancos, a grande maioria da área,
cujo status social sobre os negros era das poucas
coisas que possuíam. Mas, apesar do passado, estes
grupos transformaram-se num poder maior no país,
emigração rápida para o Norte de Irlandeses, Alemães
e outros Europeus deram ao Norte crescente poder
económico e político. Os donos de escravos Sulistas e
os seus amigos viajantes não controlavam mais o
Governo Federal.
Assim, na eleição de 1860, quando os Republicanos
nomearam o alto abolicionista de Illianois, o partido
Democrático separou-se em duas facções, Sulista e
Nortista. Na realidade, um novo partido político
também concorreu nessas eleições, assegurando que
nenhum nomeado ganha-se uma maioria clara. Sobre o
sistema Americano que dá o posto ao vencedor da
maioria dos estados, Abraham Lincoln ganhou as
eleições em Novembro.
Em 20 de Dezembro de 1860, aterrorizados com as
alterações sociais que pensavam que seguiria a eleição
de Lincoln, a Carolina do Sul passou uma ordenança de
Cessação com o voto de 169 para 0 . Ordenanças
similares foram passadas no Mississipi, Florida,
Alabama, Georgia e Louisiana em Janeiro, e pelo Texas
em Fevereiro. Representantes destes estados depressa
formaram uma nova organização política, os Estados
Confederados da América. Em 8 de Fevereiro de 1861
uma Constituição, muito parecida com a dos Estados
Unidos, foi adoptada e a 18 de Fevereiro o seu novo
presidente, um plantador e político do Mississipi,
Jefferson Davis, foi posto no novo cargo. 
Sem querer admitir que a continuação da escravatura
formava a única razão para a existência dos novos
Estados Confederados, Davis afirmou os argumentos
para a Cessação no seu discurso inaugural: “Ilustra a
ideia Americana de que os Governos assentam no
consentimento dos governados, e é o direito das
pessoas para alterar ou abolir sempre que se tornem
destrutivas dos fins para que foram estabelecidos“.
A administração do presidente James Buchanan não
actuou contra os estados que se separaram mas

continuou a guarnecer vários fortes da costa incluindo
Forte Pickens na Florida e o Forte Sumter no porto de
Charleston, Carolina do Sul. Quando Lincoln assumiu a
pasta em 4 de Março de 1861, uma tentativa gorada foi
feita para reaprovisionar Forte Sumter. Em 12 de Abril
de 1861 o comandante Confederado em Charleston
pediu e recebeu permissão para abrir fogo sobre o
forte, que se rendeu a 14 de Abril. Nortistas horrifi-
cados precipitaram-se como voluntários para o serviço
contra aqueles que dispararam contra a bandeira
Americana. Lincoln apelou para regimentos voluntários
de todos os Estados. Recusando-se a lutar contra os
amigos Sulistas, Virginia, Arkansas, Tennessee e
Carolina do Norte juntaram-se à Confederação,
enquanto o Kentucky se manteve neutral. A guerra
começara a fundo.

Diniz Conefrey

9º Campeonato de DBM
da AJSP

Entre os dias 25 de Maio e 20 de Julho irá decorrer
mais um campeonato da AJSP. A Filosofia que está por
detrás deste evento difere ligeiramente do resto dos
torneios que decorrem ao longo do ano. A ideia
principal  é tirar partido das regras DBM no seu pleno
sem pressões derivadas da organização do próprio
campeonato.
Assim sendo, procuramos que os jogadores façam os
seus 5 jogos sem por isso ter de investir um fim de
semana inteiro. Procuramos também aumentar a flexi-
bilidade de horário permitindo a antecipação dos jogos
(nunca o adiamento).
Após cada jornada será feito o emparceiramento da
seguinte. Em cada jogo é permitido a utilização de uma
lista diferente (adaptada ao seu adversário), devendo esta
ser entregue à comissão até 48 horas antes da realização
do mesmo. 
A utilização de diversas listas vai voltar a trazer aos jogos
alguns dados de imprevisto que têm vindo a desaparecer:
desconhecimento dos efectivos do adversário levando por
sua vez à  incerteza quanto a marchas de flanco ou
hipotéticas emboscadas.
As jornadas serão espaçada por 14 dias, permitindo
assim aos utilizadores caso não possam comparecer na
data da jornada efectuar o seu jogo no fim de semana
anterior. Procuramos alargar o tempo limite de cada
jogo de 3:30 para 4:30 horas afim de diminuir o
número de vitórias por tempo.
Gostaríamos de relembrar também que deve ser
entregue junto com a ficha de inscrição uma lista do
exército do jogador.  A ficha de inscrição foi colocada
no Boletim Informativo de Março e também no site da
AJSP.  As listas dos exércitos serão disponibilizadas pela
organização a todos os membros do campeonato e
deverão ser utilizadas sempre que não forem entregues
listas específicas antes de cada jogo.
Aguardamos pela tua inscrição!

Orlando AlmeidaUm regimento em marcha ~...



- 6 -

1º Torneio Medieval D.João I
-Fotos: J.Diogo -

1º Torneio DBM Medieval
D.João I

Crónica de um Torneio temático
Levei a este Torneio o meu velhinho exército Later
Crusader, que se bateu valentemente contra os quatro
adversários que lhe calharam “nas sortes”. O resultado
final não foi grande coisa, mas tive a honra de ter tido
o “torneio mais difícil”!
Organizei o exército com três generais regulares, com
um comando principal com Bow(X) e Knights, coman-
dado pelo próprio Ricardo Coeur de Lion, e dois coman-
dos simétricos, com tropas regulares, comandados
pelos Grão-Mestres das Ordens do Templo e do
Hospital. Esta organização já tinha dado bons
resultados em Sevilha, mas a experiência demonstrou
que estava um pouco enferrujada, e já não a acho a
mais indicada para este exército. Ter todos os generais
regulares não é tudo na vida, e se por um lado há
pessoas que escolhem exércitos pelo número de
generais regulares que estes podem ter, por outro
ainda bem que não somos todos assim, senão talvez
fosse melhor jogarmos Xadrez, pelo menos os Peões
não são impetuosos! (se bem que algumas Raínhas...).
Mas voltando ao Torneio. O primeiro jogo foi frustrante,
contra um exército Mongol cauteloso, que ganhou um
empate por ter demorado três horas para atravessar a
mesa!
No segundo jogo contra a Ordem Teutónica, encontrei
um inimigo ainda mais regular e com menos EE do que
o meu, o que se provou fatal (para eles!), tendo
mostra-do àqueles arrivistas quem manda na Terra
Santa!
No jogo seguinte contra Franceses Medievais, encontrei
um adversário que sabe usar bem o seu exército,
evitou o erro clássico de atacar os Bw(X) com os
Knights, tendo aproveitado bem a vantagem do
atacante para efectuar um bom posicionamento que,
aliado a dados superiores, lhe trouxe uma vitória limpa.
Finalmente, no último jogo contra Otomanos, cometi o
erro de atacar em desvantagem num flanco, para evitar
a todo o custo uma situação de empate (ainda estava
traumatizado da experiência com os Mongóis-
tartarugas!), o que se revelou uma má decisão do
ponto de vista de classificação, mas que compensou em
termos do prazer que me deu este jogo, aliás como
todos os outros em geral.
Comentários (pessoais) ao Torneio: para mim foi diver-
tido, e considerei-o um excelente investimento de
tempo. Não houve problemas, zangas, discussões,
tendo-se desenrolado num clima de sã competição e
camaradagem.
Como pontos menos bons, à parte a minha falta de
tempo quase crónica para dedicar mais tempo à
organização do Torneio e à divulgação do mesmo
(desculpem, mas também não me parece correcto ter
de andar a telefonar pessoalmente às pessoas a insistir
e a lembrá-los para virem jogar), para mim o principal

ponto negativo foi o baixo número de jogadores,
apenas 8.
Claro que a fraca divulgação, aliada à especificidade do
período, contribuiu para este resultado, mas por outro
lado, não acho que fosse objectivo deste Torneio em
particular uma participação maciça, pelas suas próprias
características.

O mesmo já não é verdade do Magnífico 9º Campeonato
DBM da AJSP, que se aproxima a passos largos, onde
podem jogar com qualquer exército (até com os Khazar!),
e têm muito mais flexibilidade para marcar os jogos. Estão
à espera de quê para se inscreverem?
“Poucas situações não se resolvem rolando seis!”

Fernando Sousa
Classificação Final

 1º Torneio Medieval  DBM D. João I.

Clas. Nome Exército Pts SOS DBM
1 Jerboa Otomanos Turcos 6 17 27
2 Marco Quinta Med. Franceses 6 11 29

3 Joao Jorge Med. Portugueses 4 12 10
4 Hugo Ximenes Alanos 4 11 18

5 Jorge Correia Mongóis 4 6 18

6 Fernando Sousa Crusados Tardios 3 18 16
7 Paulo Barreiro Teutónicos 2 14 13

8 Filipe Martins Med. Portugueses 2 5 10
9 Eduardo Santos Teutónicos 1 12 8

Jerboa

Grossdeutschland em Kursk

Campanha de 2º Guerra Mundial 

Preâmbulo.
Iniciou-se no passado dia 1 de Fevereiro de 2003, a
Campanha de 2ªGM - Grupo de Combate "GD em Kursk"
com o primeiro cenário.
Participaram para além de mim - como árbitro/Mestre
de Jogo - Artur Ramos e Artur Ramos Costa (o sobrinho
do Artur), tendo-se sido prevista a presença do Nuno
Pereira, mas uma frequência e talvez outras situações
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impediram a sua participação nesta sessão, esperando-
se a sua presença nas futuras realizações.
As condições de vitória/pontuação nesta campanha são
as seguintes:
� Pela ocupação/manutenção do objectivo + 5 Pontos.
� Por cada secção adversária destruída (pelo menos

75% fora de acção) + 1 Ponto.
� Por cada Carro de Combate ou afim fora de combate

+1 ponto.
� No final, o jogador com maior pontuação ganha o

jogo e são-lhe atribuídos 2 pontos de Variabilidade de
Unidades adstritas, que poderá utilizar ou não nos
jogos consecutivos.

A Campanha é na realidade constituída por um
conjunto de 3 grupos de cenários, sendo cada um
destes mais ou menos autónomos dos outros, ainda
que pontos de Variabilidade de Unidades Adstritas
transitem para outra sequência de Cenários.

Relatório do 1º jogo.

As forças soviéticas, compostas pelas unidades base,
mais a equipa de PTRD, instalaram-se da seguinte
forma:
� No Bosque a leste da Fortificação, uma equipa de

Maxim MMG.
� Na posição/Fortificação, a equipa do Observador

avançado.
� No bosque imediatamente a oeste da Fortificação,

parte da secção de atiradores, nomeadamente a sua
equipa de DP (LMG) e metade da equipa de PTRD.

� Em terreno aberto a Oeste desta posição e da Ravina,
uma pequena trincheira, com dois atiradores.

� Na Ravina, na sua posição mais a norte 1/2 da equipa
de PTRD.

Quanto aos alemães, estes optaram, por um ataque em
força/massa, com a 1º secção e o Stabs a atacarem,
em terreno aberto pelo corredor Oeste, ao longo do
bordo da mesa e as restantes unidades - que incluíam a
equipa de lança-chamas - avançando pela ravina.
O Objectivo era ocuparem o bosque a Oeste da Fortifi-
cação, e a partir daí atacarem a dita.
Na realidade as coisas não correram bem para os
germânicos, com estes a encontrarem Tiro e oposição
logo no primeiro turno, perdendo 2 elementos do Stabs
- nomeadamente uma carga de demolição. 
No segundo turno, os alemães continuaram a pres-
sionar, avançando conforme as ordens e, entrando
desta vez, na zona de controle da equipa que se
encontrava na Ravina, perdendo parte da 2ª Secção e
da equipa de Lança-chamas - incluindo o dito.
No Terceiro turno, apesar das baixas - vantagens das
unidades de Elite - as unidades da GD conseguiram
eliminar a posição soviética a descoberto e pressionar a
trincheira na Ravina, pondo-os temporariamente fora
de combate, mas a baixas começavam a contar, contra
os alemães.
No 5º e 6º turno, a tenacidade soviética (e os bons
dados do Artur) permitiram-lhe manter as posições,
apesar da última tentativa alemã, com a 1ª secção a
avançar em Terreno aberto, obrigando à intervenção da

Maxim, com tiro de flanco e das restantes unidades no
bosque central.
No final, a primeira e segundas secções alemães perde-
ram 8 elementos cada e a unidade do Stabs ficou
reduzida a 1 elemento e a equipa de lança-chamas a 2
elementos.
Os soviéticos perderam apenas 4 elementos no total,
ganhando o cenário por 8-0. O tempo total de jogo,
incluindo montagem da mesa foi de 2 horas aproxi-
madamente.

Relatório do 2º Jogo.
Com a participação do Artur e Cº (leia-se sobrinho) jogou-
se no dia 15 de Fevereiro, o 2º Jogo, conforme cenário
colocado à vossa disposição na secção de Files.
Os Soviéticos, tendo em conta a disposição do terreno, e
o reforço de uma secção de atiradores, preferiu ocupar,
com trincheiras posições no exterior das casas e,
unicamente proceder à defesas das mesmas,
abandonando a hipótese de uma vitória global (relembre-
se que tinha uma pontuação de 8-0 do último jogo). 
Os germânicos, optaram, por: avançar ao longo do
Bosque Oeste, para daí tentarem atingir a ponte
(problemas de reconhecimento impediram-no de verificar
que o ribeiro era transponível em toda a sua extensão).
Enquanto isso, uma unidade de reconhecimento, com
Opel Kaput, infantaria apeada e resposta Soviética ...mortal.

Após o tiro... o reagrupamento.
-Fotos: J.Ventura -
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veículos, mais ou menos vazios, tentava verificar a posição
das forças soviéticas, enquanto uma outra secção tentava
avançar ao longo da base Oeste da cotas do lado Este.
O inicio foi rápido (tenho que colocar as fotos à vossa
disposição), com um camião a deslocar-se pela estrada,
fazendo uma equipa com PTRD denunciar-se com dois
tiros bem colocados que KO o camião, e eliminando 1 dos
seus 3 ocupantes (idiotas) que viriam, depois a ser
eliminados por unidades colocadas noutras trincheiras.
A secção que se deslocava pela base da cota, foi também
ceifada, por tiro de LMG, colocada na casa danificada, que
apesar de silenciada, eliminou três elementos da mesma,
incluindo nada mais, nada menos, do que o Comandante
e o NCO (já é azar).
A secção Oeste, após atravessar o Bosque, tentou
atravessar os poucos metros em terreno aberto, apenas
para ter pin-down, com fogo nutrido em frente a si.
Resultado; ao fim de 7 turnos, o jogador alemão teve que
reorganizar a sua estratégia, já que na secção oeste,
apenas restavam 3 elementos, tendo perdido a arma de
secção (MG42), por isso ocupou posições defensivas no
mesmo, longe da orla (vantagens de se ter unidades Elite,
que dificilmente quebram).
Por outro lado, as restantes, incluindo a secção sem
comando, mas que foi adstrita ao comando de pelotão,
resolveu avançar pela base Este, das cotas, e logo fora da
visibilidade soviética, para ocupar 4 turnos depois o
bosque Este, de onde pode observar as posições
adversárias e identificar as linhas de arame farpado, que
impediriam qualquer ataque directo e frontal, sem conhe-
cer a real força soviética.
E assim, terminou o jogo com um empate de 5 a 5
(ambos os jogadores tinham um dos objectivos possíveis),
ficando nenhum sem os bónus. 
Resultado actual Soviéticos 13 (e 2 pontos de Bónus) e
Alemães 5.

Relatório do 3º Jogo.
No passado dia 23 de Fevereiro, realizou-se o terceiro
Jogo, e último da primeira série, da Campanha GD em
Kursk.
Com Artur Ramos e Nuno Pereira do lado soviético e Artur
sobrinho do lado germânico (com o apoio moral da
namorada…).
O Cenário apresentava-se algo complicado, como pode
ser comprovado pela versão na secção de Files, pelo que
o alemão, com a iniciativa preferiu atacar pelo lado este,
procurando a infiltração pelo bosque talvez com
esperança de detectar o campo de minas algo
prematuramente.
O soviético, com o apoio da equipa de lança-chamas
optou por colocar a cintura na linha da ponte e cobrindo
zonas de avanço, canalizando as forças adversárias para
corredores de tiro…
Após 4 turnos os germânicos ocupavam a cota central e
observando a planície à sua frente detectaram algumas
trincheiras e vai de pedir apoio dos morteiros, com algum
sucesso, fazendo detonar algumas minas, mas não
eliminando o alvo nas trincheiras.
Entretanto, as forças soviéticas começaram a metralhar os

sapadores conforme eles se iam colocando à distância de
tiro, com um potencial poderoso e eficiente (ou não fosse
o Artur a lançar os dados…).
Pouco a pouco as forças germânicas foram sendo
supressas e incapazes de progredir, apesar de todos os
esforços, pelo que a história terminou bem depressa,
apesar da passagem dos turnos, com a vitória
soviética, por 5-0, e final da primeira série com um total
de 18-5 para os soviéticos…

Preparamo-nos agora para a segunda série com 4
cenários e Carros de Combate… Breve comentário
pessoal acerca da Campanha.
Apesar de um bocado incrédulo no início acerca deste
sistema de campanha - cenários soltos agrupados por
séries, como se de um Match de Ténis fosse - o sistema,
apesar de não ser o melhor - preferia um sistema clássico,
com mapa estratégico e os reencontros a serem estabe-
lecidos pelos movimentos dos jogadores, mas implicando
um elevado empenho administrativo pelo Mestre de Jogo
- parece ser o mais adequado tendo em conta a actual
situação do núcleo.
Os cenários parecem ser equilibrados, ainda que no
presente caso, a situação pudesse ser a seguinte: No
primeiro jogo, tudo estava previsto para uma vitória
marginal alemã, enquanto que o equilíbrio reinava na 2ª e
a 3ª com vantagem para os soviéticos, permitindo
assim um possível equivalência, senão na mesa, pelo
menos pontual, com as baixas dos jogadores a esta-
belecer o vencedor.
No entanto a inexperiência do Artur sobrinho, permitiu ao
Artur, com a sua experiência capitalizar em todos os
jogos, uma vitória folgada. 
Reconheço que alguns dos cenários eram difíceis, ou
mesmo extremamente difíceis, mas isso é uma situação
só possível em Campanha.
Os relatórios pós-Operação e Cenários, estão disponíveis
no AJSP Yahoo Groups e no Site da AJSP.

Faustnik

CAMPANHA DE
BATTLETECH

“TIMBIQUI DARK”

CENARIO 2
3065.06.14  TRANSMISSÃO DA COMSTAR (NÍVEL DE
CONFIDENCIALIDADE BETA)
De: Adept IV Rho Vincent Auburn

Para: Precentor ROM Victoria Parrdeau. 
Apesar da resposta rápida das forças lealistas, os
rebeldes conseguiram levar dos destroços do Moon-
raider, a Duquesa e o seu filho mais novo, junto com
mais outros quatro familiares do Duque. As forças do
Coronel Metzger conseguiram segurar o local da queda
contra uma unidade combinada de Mechs, veículos e
infantaria e resgataram dezasseis sobreviventes,
incluindo quatro tripulantes do Dropship. Foi reportado
que os restantes oito membros da tripulação morreram
a defender a Duquesa e os seus quatro filhos. Um



MechWarrior e pelo menos cinquenta soldados rebeldes
foram capturados e após um interrogatório total, os
lealistas concluíram que os familiares do Duque foram
levados para o Castelo de Kaltzenburg, a residência do
Visconde Karl von Dorn. Apesar da Duquesa se encon-
trar sob atenção médica, todos se encontram bem e é
provável que assim permaneçam
enquanto a campanha correr
favoravelmente para os rebeldes.
No entanto, se as nossas suspeitas
sobre o envolvimento de operativos
da Word of Blake se confirmarem,
eu creio que as vidas destes nobres
se encontram seriamente em
perigo.
3065.06.22   QG DO PCTM 254 REG.
COURACEIROS NO DESFI-LADEIRO
DA KRIMEA (MENSAGEM DE ALTA
PRIORIDADE 0550 HORAS)
De: Coronel Anna Wolfarth, Coman-
dante do 254 Reg. Couraceiros,
Penobscot CTM
Para: Coronel Gary Metzger, Coman-
dante da Penobscot CTM

Precisamente as 0530 horas de
hoje, as nossas posições defensivas
avançadas foram tomadas de as-
salto por uma grande força de
tanques apoiados por infantaria. Os
rebeldes tem usado um ECM inesperad
qual suspeitamos que possa ter origem
até da Word of Blake), e usaram-no p
suas comunicações e os seus moviment
últimos relatórios dos reconheciment
estimam que as forças inimigas com
regimentos blindados e 3 regimento
motorizados. Apesar disso, este não é 
perado, pelo que já ordenei o inicio da 
Plano Defensivo para o Desfiladeiro. E
próprio 2º  Batalhão Blindado, o qual e
momento em combate com a 1ª  linh
inimigo. Em breve a nossa artilharia
disparar sobre as unidades inimigas 
assalto, as quais estão bloqueadas atrá
Também já requisitei ataques aéreos im
3ª  e 4ª  linhas de assalto. Sempre qu
desenvolvimentos, mantê-lo-ei informad
3065.06.24   QG DO PCTM 254 REG.
NO DESFILADEIRO DA KRIMEA MEN
PRIORIDADE   2130 HORAS
De: Coronel Anna Wolfarth, Comandan
Couraceiros, Penobscot CTM
Para: Coronel Gary Metzger, Comandante d

O Desfiladeiro da Krimea continua a 
picador de carne. Os nossos três reg
cerca de 20% de baixas, embora eu
rebeldes já sofreram aproximadamente
ções atmosféricas adversas tem restri
ções aéreas ao mínimo, o que tem red
da nossa artilharia. Já perdemos a n
linhas de defesa e a superioridade num

des está a dar-lhes uma vantagem no seu avanço
contra a 3ª  linha. A 4ª  e  última linha está a postos,
mas eu receio que assim que os rebeldes atinjam a
parte mais larga do Desfiladeiro, serão capazes de
empregar um número ainda maior de tropas contra as
nossas forças. Dai que eu peço uma intervenção

urgente da nossa reserva táctica.
3065.06.26 QG DAS FORCAS
LEALISTAS NA FORTALEZA DE
ALKHAR
De: Coronel Gary Metzger, Comandante
da Penobscot CTM
Para: Sua Alteza o Duque de Timbiqui

Vossa Alteza, acabo agora mesmo
de sair do meu Banshee após dois
longos dias de duros combates.
Finalmente conseguimos repelir o
inimigo do Desfiladeiro da Krimea,
após lançar o meu próprio 1º  Bata-
lhão de BattleMechs na batalha. Os
rebeldes sofreram cerca de 60% de
baixas contra os nossos 40%. O
número elevadíssimo de baixas do
nosso lado impediu-me de avançar
para além da saída do Desfiladeiro,
pelo que nos encontramos precisa-
mente na posição em que estáva-
Desenho de João Monteiro
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amente forte, o
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 irá começar a
da 2ª linha de
s da 1ª.
ediatos contra a
e houver novos
o.

 COURACEI-ROS
SAGEM DE ALTA

te do 254 Reg.

a Penobscot CTM

ser um enorme
imentos já têm
 estime que os
 30%. As condi-
ngido as opera-
uzido a eficácia
ossa 1ª  e 2ª
érica dos rebel-

mos à 5 dias atrás. Tratou-se, no
entanto, de uma grande vitória que deverá aumentar o
moral de todas as forças lealistas.
3065.06.27  PALACIO DUCAL NA FORTALEZA DE
ALKHAR
De: Sua Alteza o Duque de Timbiqui
Para: Coronel Gary Metzger, Comandante da Penobscot CTM

Mais uma vez felicito-o a si e às suas tropas pela
brilhante vitória no Desfiladeiro da Krimea. Eu já forma-
lizei um pedido para o nosso Conselho Real lhe atribuir
a Ordem de St. Charles pela sua exemplar conduta no
comando da defesa da capital de Timbiqui contra forças
inimigas . À luz dos recentes eventos, eu também pedi
ao Conselho Real que o apontasse como Comandante
em Chefe de todas as forças lealistas em Timbiqui, o
qual estou certo que será aceite ainda hoje.
3065.06.29 QG DAS FORCAS LEALISTAS NA FORTA-
LEZA DE ALKHAR
De: Coronel Gary Metzger, Comandante da Penobscot CTM
Para: Sua Alteza o Duque de Timbiqui

Vossa Alteza, dois Jumpships não identificados da
Classe Invader chegaram ao nosso Sistema através de
um ponto pirata. Seis Dropships da Classe Union
destaca-ram-se e estão a dirigir-se para a área ocupada
pelos rebeldes. Assumo que estes são os dois batalhões
mercenários que Marik contratou na Marian Hegemory,
como Loki descobriu. Isto significa que as nossas forças
de BattleMechs estão agora em inferioridade numérica
e é imperativo que recebamos reforços. Como nota
pessoal, devo informa-lo que a LAAF provavelmente
não irá responder afirmativamente a um pedido desta
natureza, devido aos constrangimentos impostos pela
Guerra Civil. Como tal eu aconselho-o vivamente a



contratar alguns grupos mercenários e traze-los o mais
rapidamente possível para Timbiqui.
3065.07.02 PALACIO DUCAL NA FORTALEZA DE
ALKHAR
De: Sua Alteza o Duque de Timbiqui
Para: Coronel Gary Metzger, Comandante da Penobscot CTM

Eu tomei em consideração a sua proposta para
contratar forcas mercenárias profissionais fora de
Timbiqui. Infelizmente a situação económica que
despoletou esta rebelião também nos atinge, deixando
os cofres do Governo Planetário esgotados. No entanto,
vários membros do Conselho Real assumiram pessoal-
mente o esforço financeiro de contratar soldados profis-
sionais e iremos empregar todos os meios disponíveis
para estabelecer vários contratos com comandos mer-
cenários de tamanho regimental ou de batalhão.
3065.07.04  TRANSMISSÃO DA COMSTAR NÍVEL DE
CONFIDENCIALIDADE ALPHA
De: Demi Precentor II Rho Roderick Scholl
Para: Precentor VI Rho Victor Koniev

Estamos a ser atacados por uma forca não identificada!
Já pedimos uma intervenção imediata por parte das
forcas da Lyran Alliance para ajudar a nossa Força de
Protecção dos ComGuards a repelir os atacantes. Uma
força de BattleMechs inimigos efectuou um Combat
Drop mesmo sobre o complexo e está neste momento
em combate com a FPCG. Temos vários relatos sobre a
existência de intrusos pesadamente armados dentro do
complexo e a luta corpo a corpo já começou. Não tenho
formas de estimar a força atacante neste ponto e não
consigo perceber qual o seu objectivo. Envio-lhe um
novo relatório assim que possível.
3065.07.04   ORDENS OPERACIONAIS
De: Major Hans von Hoff, Comandante do 2 Batalhao,
Penobscot CTM
Para: Capitao Rutger Kleiner, Comandante da Companhia
Kleiner, 2 Batalhao, Penobscot CTM

O complexo do HPG local está sob ataque. Uma compa-
nhia inteira de BattleMechs efectuou um Combat  Drop
mesmo sobre o complexo, a partir de um Dropship da
Classe Union voando a uma altitude ultra baixa. Além
disso, pelo menos dois VTOLs Karnov largaram um

contigente de infantaria no complexo. Temos de assistir
as forças dos ComGuards contra estes atacantes não
identificados, embora eu suspeite que pertençam a um
dos batalhões mercenários que Marik enviou para
ajudar os rebeldes. Como a sua Companhia é a nossa
força de Mechs mais próxima do HPG, estou a retirar a
sua unidade do estado de R&R e coloca-la de novo no
estado Operacional, de modo a intervir de imediato na
batalha. Já pedi permissão ao CO Regimental para
empregar o Pelotão de Operações Especiais. Eles vão
precisar de um corredor  limpo  de forma a entrar no
complexo usando um dos Kestrel. Actue de imediato.

Assalto ao HPG
O Highlander tremeu sob o impacto da bala Gauss
disparada por um BattleMaster a pouco menos de 300
metros. Hans Kraaben, Demi Precentor dos Com
Guards, conseguiu manter o seu BattleMech erecto,
apesar da violência do choque e ripostou com o auto-
canhão em modo cluster e com a bateria de lasers de
grande e média potência. A mais de 450 metros de
distância, um Archer e um Catapult desapareceram
numa nuvem de fumo após dispararem uma salva
conjunta de 160 foguetes contra Kraaben. O impacto
foi indescritível e o Highlander não suportou a perda de
7 toneladas de blindagem num espaço de 4 segundos,
caindo sobre o portão principal do complexo do HPG.
Metade do cockpit ficou destruído e Kraaben sangrava
de inúmeros golpes mais ou menos profundos. O
Highlander levantou-se lentamente, apenas para sofrer
mais um impacto de uma bala Gauss e de vários lasers
de média potência do BattleMaster. Kraaben ainda
disparou os mísseis Streak e as submunições do auto-
canhão contra o agressor, mas a segunda salva dos
Mechs lança-foguetes foi fatal. Desta vez, mais de 100
foguetes devoraram a restante blindagem do torso e
penetraram nos sistemas vitais no interior do Mech,
danificando severamente o motor e o giroscópio e
atirando-o de novo contra as ruínas dos portões do
complexo. Por entre uma nuvem de sangue que lhe
cobria a face, Kraaben viu o BattleMaster aproximar-se
para o golpe final. Durante alguns segundos, cérebro e
vontade lutaram entre si até que o primeiro venceu e
Kraaben accionou o assento ejectável. Quando o pára-
quedas se abriu, o comandante dos ComGuards do HPG
de Timbiqui pode observar a destruição no complexo.
Os Mechs mercenários contratados pelos rebeldes
enfrentavam agora os reforços lealistas enquanto a sua
infantaria invadia os edifícios da ComStar.
Antes de deslizar para a inconsciência, Kraaben ainda
viu uma mancha negra que passou a umas dezenas de
metros à sua frente. Nas portas laterais abertas do
VTOL estavam vários homens vestidos de negro e
encarapuçados. Depois Kraaben desmaiou.
O Kestrel pairava sobre o edifício central do complexo
do HPG enquanto os comandos deslizavam pelas cordas
até ao telhado, cinco metros mais abaixo. Depois dos
14 homens tomarem posições, o VTOL afastou-se rapi-
damente do local.
Os comandos lançaram as cordas para os balcões do 2º
andar, três metros abaixo do telhado e rapidamente
Desenho de João Monteiro
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Precentors da ComStar estavam vazios, mas os dois
engenheiros descobriram e de imediato desactivaram
vários explosivos montados nas secretárias. No hall de
entrada, os comandos abateram dois mercenários e
prosseguiram ao longo do corredor para a escadaria,
abatendo mais quatro mercenários. Ao fundo do cor-
redor, mais dos mercenários foram abatidos no escri-
tório dos serviços de informação e um terceiro na
própria escadaria para o 1º  andar.
Começava a parte mais difícil da missão: o assalto ao
1º andar do HPG, onde estava a sala de controlo.
Dividindo-se em cinco grupos e usando de novo as
cordas, os comandos desceram ate ao nível das janelas,
enquanto mantinham segura a escadaria. Cinco merce-
nários foram mortos com granadas, mas dois comandos
foram gravemente feridos pelos reforços. Três destes
foram abatidos antes que os comandos pudessem
avançar para o corredor de cesso à sala de controlo. Ai,
mais quatro mercenários foram mortos e no final do
corredor, os comandos depararam-se com um espectá-
culo horrendo: mais de 50 operadores do HPG tinham
sido chacinados e os seus corpos encontravam-se
espalhados pela sala de operações nas posições mais
grotescas.
Usando explosivos, os engenheiros destruíram a porta
blindada que dava acesso a sala de controlo do HPG e
de imediato desarmaram os vários explosivos que esta-
vam montados no equipamento altamente sensível.
Faltava agora tomar de assalto o rés do chão do edifício
e protege-lo até a chegada de reforços.

Jorge Carvalho

Vietname

Após ter participado no último sábado, 8 de Fevereiro,
num cenário de introdução às Regras Charlie Company,
por obséquio do honorável associado José Brazette venho
aqui apresentar, ao Grupo, a minha primeira impressão
das mesmas.
É preciso não esquecer, que para todos os efeitos, era-
mos todos debutantes, perante um sistema que não
conhecia-mos…
Já agora um pequeno esclarecimento, o sistema não se
baseia no CrossFire, mas sim no BattleGround:WW2, já
que o sistema de Tiro e de Baixas é no mínimo
coincidente…
A minha primeira impressão das regras, após leitura
rápida em casa, é de que se encontram bem
desenvolvidas e com uma base histórica sólida. Gostei
particularmente dos capítulos relativos à organização das
forças US e da criação das unidades para o Jogo - quem
sabe se não adapto a ideia para as minhas próprias
Regras Grupo de Combate…
Neste primeiro ponto, saliento a possibilidade de um
Tenente ou comandante de Pelotão poder atribuir a cada
secção unidades adstritas (nomeadamente M-60 teams da
secção pesada), que pela leitura de 2.2 e depois do
exemplo da página 39 podem ser alteradas durante o jogo
(infelizmente não encontro outra referência, mas talvez

usando um roll de Expertise do Platoon CO).
Outro aspecto a salientar, tem a ver com os dados e o
cálculo destes, e tal como está estabelecido na página 39,
Tabela Target Modifications, qualquer fracção após cálculo
são sempre rolados, por isso 1,5 dados são 2 dados e 2
1/4 dados correspondem a 3 dados…
Isto evita uma sensação de falta de poder de fogo das
forças americanas, tal como sentimos durante o Jogo. Mas
mesmo assim, prefiro atribuir as M-60 às squads de
ataque…
Outra situação a corrigir, mas estas são Home Rules, têm
a ver com uma maior definição da cobertura, já que casas
de Bambu a serem  consideradas médium cover, como
um edifício urbano de tijolo e cimento… espero que os
Soviéticos no meu sistema não descubram que canas
verdes são melhor que concreto ou cimento armado �.
Faltaram nalguns casos o lançamento de Expertise para
identificação dos alvos, nomeadamente no tiro sobre as
unidades na Elephant Grass e na Floresta (se tal era
aplicável) e Unidades com Ordem de Patrulha podem
sempre disparar (Pág. 39), só não disparam unidades com
Ordens de Marcha.
Globalmente considerei a sessão extremamente positiva,
apesar de termos levado uma trepa das grandes, é pena
que não se possa jogar do lado do VC… �
Espero por mais realizações destas, talvez se encontrar
algum cenário…

José Ventura
Figuras de J.Brazete - Fotos E.Santos



O GLICKO

O principal objectivo de um sistema classificativo é aferir
de uma forma cada vez mais precisa a perícia de um
jogador inserido num ambiente de competição.
O Glicko é um melhoramento do sistema classificativo
ELO utilizado nas competições de xadrez, e aplicado
também aos jogos de xadrez realizados na Internet.
Este sistema foi desenvolvido por um especialista em
estatística de nome Mark E. Glickman.
David Young adaptou o sistema Glicko para calcular
classificações de jogadores a nível nacional, e também
poder servir para confrontos internacionais.
Dadas as qualidades do sistema este têm vindo a
afirmar-se internacionalmente, sendo que vários países
já aderiram a este, encontrando-se neste momento em
apreciação pela Internacional Wargames Federa-
tion, a sua adopção como sistema oficial.
Este sistema baseia-se em dois conceitos que são:
nível classificativo (rating level), e valor de
fiabilidade (reliability measure).
O primeiro é um valor numérico o qual indica a perícia
relativa de cada jogador. Quanto mais alto for este
número, maior será presumivelmente a perícia do
jogador. Assim se dois jogadores com o mesmo nível
classificativo se encontrarem num jogo, é presumível a
exis-tência de 50% de expectativas que um vença o
outro. Quanto maior for essa diferença maior será esse
valor percentual.
O segundo valor é alfabético e vai da letra A, à letra E.
Este valor indica qual a confiança que pode ser
atribuída ao valor anterior (nível classificativo).
Quantos mais jogos efectuar em competições oficiais
um determinado jogador, maior será o seu nível de
fiabilidade. Por outro lado quanto mais tempo estiver
sem jogar, mais este valor tenderá a regredir automa-
ticamente.
Ficou definido que a letra A, indica o valor mais alto de
fiabilidade, enquanto que no oposto a letra E, indica o
menos fiável.
Tipicamente o indivíduo que jogue um total de 20 jogos
em competições oficiais, durante um espaço de tempo
de 2 anos, estará colocado na categoria C, enquanto
que um indivíduo que perfaça mais de 30 jogos, será
incluído na categoria B.
Dessa forma, um jogador com um nível classificativo de
1810, e um valor de fiabilidade A, face a um jogador com
um nível classificativo de 2230 e um valor de fiabilidade E,
significará que o primeiro terá mais hipóteses de vencer,
na medida em que a consistência do seu nível classifi-
cativo é maior, ou seja obtido ao longo de bastantes

jogos, enquanto que o nível classificativo do segundo será
um mero valor referencial.
Existem mais alguns dados que são importantes no
entanto esta explicação serve como base, sendo que
em breve se seguirão outras.
Junto inclui-se já os primeiros resultados referentes às
duas competições da AJSP efectuadas até ao momento.
Verifique-se que neste sistema se parte do valor 2000,
como base para um jogador que entra pela primeira
vez em competições que utilizem este sistema
classificativo.

Para quaisquer comentários ou perguntas poderão os
interessados contactar a organização em
dbm_pt_glicko@lycos.co.uk, a qual deverá responder o
mais breve possível.

João Diogo

Convoca ção de
Assembleia Geral

Extraordin ária da AJSP

Convocam-se todos os associados da Associação de
Jogos de Simulação de Portugal para uma Assembleia
Geral Extraordinária, a realizar no dia 26 de Abrial de
2003, às 15H00, no Espaço de Encontro, sito na rua
Cidade de Cardiff 35 s/c Dto, em Lisboa, com a
seguinte ordem de trabalhos:

Ponto Unico - ao abrigo do Art. 40º, número três,
alínea b), do RGI, proceder à apresentação, discussão
e votação do Relatório e Contas do ano 2001/2002 e
o respectivo parecer do Conselho Fiscal.

Se à hora marcada não estiverem presentes o número
de sócios necessários, aguardar-se-á 30 minutos e dar-
se-á inicio aos trabalhos seja qual for o número de
sócios presentes.

A Direcção

Orlan
Paulo
José 
Jorge
João 
Victo
Jerbo
Filipe
Marc
Edua
Marc
Ferna
Hugo
Ficha Técnica Espaço de Encontro:
Director João Diogo Rua Cidade de Cardiff, nº 35, S/Cv Dt,
Redactor-Chefe Eduardo Santos 1200 Lisboa
Redactores Orlando Almeida, Gabriel Branco

AJSP O Virote e Boletim Informativo Página Web
AJSPortugal@net.sapo.pt eduardo.santos@autoeuropa.pt http://www.ajsportugal.org
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Nome Nível Fiabilidade Jogos
do Almeida 2.500 E 4
 Barreiro 1785 E 6

Brazette 2125 E 4
 Correia 1985 E 3
Jorge Diogo 1955 E 7
r Hugo 2025 E 5
a 2155 D 8
 Martins 1940 E 2
o Quinta 2340 D 8
rdo Santos 1720 D 8
elo Sonborn 1810 E 1
ndo Sousa 1940 E 8
 Ximenes 1630 E 3

http://www.terravista.pt/baiagatas/2914
http://www.terravista.pt/baiagatas/2914
http://www.ajsportugal.org/
mailto:dbm_pt_glicko@lycos.co.uk
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