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assim decisão da pergunta: o que jogar. Bastando
convidar o oponente.

Editorial

Acabamos portanto de preparar um Plano de
Actividades, e um Orçamento para o próximo período de
Setembro de 2003, a Agosto de 2004, o qual será
submetido aos associados em breve

Prestes a findar este ano de actividades, já com alguns
de nós em merecidas e saborosas férias, poderemos
dizer, analisando os eventos até hoje implementados, de
que o saldo é sem dúvida positivo. Com excepção de
Spearhead, todos os restantes eventos foram
executados com sucesso e normalmente nas datas
previstas, acabando por trazer até nós alguns elementos
que por razões várias se tinham afastado do nosso
convívio. Para eles uma palavra de incentivo por forma a
continuarem.

Teremos um Plano de Actividades no qual se dará
relevância a actividades nas áreas de DBM, DBA,
Napoleónicos, II GM (1/76)(1/300 <> Spearhead),
Vietnam, e Guerra Civil Americana.
Além do acima mencionado irá também implementar em
simultaneo, ou seja integrando estas áreas, alguns
eventos exteriores, tais como jogos no Museu Militar de
Lisboa, em Modeltroia, na Academia Militar, e em
Loures com a Câmara Municipal de Loures

Conseguimos manter o Espaço de Encontro, embora
alguns associados tenham as suas quotas muito
atrasadas. Todos sabemos que o RGI da AJSP determina
que a perca da qualidade de associado se efective
depois de excedido um prazo de 6 meses de quotas em
atraso. Normalmente aceitam-se valores temporais algo
mais dilatados, mas 16 meses, ou seja 159,94 € por
pagar, é realmente mais do que inaceitável. Palavras
para quê.....

Vejamos:
Ø Iremos verificar um incremento significativo das
actividades de DBA, à qual irão ser dedicados 3 (
três) eventos, Aguia Imperial, Aljubarrota, e
Campeonato de Portugal.
Ø A actividade respeitante a DBM, irá manter os seus
também 3 (três) torneios, com os mesmos
formatos, e nomes, sendo o 10º Campeonato da
AJSP, colocado entre os dois temáticos.

Como se poderá inferir desta situação e de outras
semelhantes embora menos gravosas, o trabalho
voluntário dos que dão forma ao plano de actividades,
do qual beneficiam os restantes associados em geral,
não pode ser posto em causa por situações
semelhantes, face ao perigo de a AJSP, se vir a tornar
numa entidade que só de vez em quando oferece
actividades e provavelmente do mesmo tipo.

Ø De Napoleónicos iremos ter calendarizados 6 (seis)
eventos, sendo que 2 deles irão ser realizados no
Museu Militar de Lisboa.
Ø A II Guerra Mundial, irá ter calendarizado na área
de 1/76, 1 (uma) actividade sendo esta no Museu
Militar em simultâneo com a Guerra Civil
Americana, nos 1/300, teremos 1 (um) evento
também no Museu Militar, mas desta vez em
simultâneo com Vietnam

Se a vontade de um associado é terminar o seu vinculo
à AJSP, então deverá fazê-lo frontalmente, verificando que
não fica em divida, com quotas por pagar. Uma divida será
sempre, e em qualquer lugar uma divida.
Nos estatutos da AJSP, como é sabido, pode ler-se no
art.º 2º, “ têm por objectivos, promover divulgar e

Ø Iremos ainda estar em Troia, a convite da
organização Modeltroia, onde iremos tentar fazer
ainda melhor que no ano passado

levar a efeito encontros com aspectos lúdicos
entre pessoas, com base em pesquisas históricas
de forma a enriquecer os conhecimentos acerca
da História Universal em todas as suas vertentes
", ou seja, não se dirige exclusivamente a um único tipo

Ø Finalmente teremos a 12 de Julho e em Loures um
evento que se espera seja uma surpresa....
Como se pode verificar, de um total de 52 fins de
semana, retirando os correspondentes a Agosto,
estamos a propor um total de 25 dias (sábados, ou
domingos), ou seja cerca de ¼ de um total de 104 dias
(52 fins de semana)

de jogos, regra ou período, antes é diversificado e na
sua pluralidade reside a sua força.
O Espaço de Encontro da AJSP, onde pode ser
encontrado o material cénico necessário para a efectuar
o jogo que se pretende, está disponível todos os dias da
semana, e existem mecanismos para os associados
poderem utiliza-lo sempre que o pretendam

Não irei terminar sem recordar dois outros eventos, que
irão ter lugar durante o período de vigência deste Plano
de Actividades, e que são:

Será também muito importante e uma forma de
dinamizar os jogos em geral, que os associados
convidem outros associados para jogar, sem esperarem
que exista algo organizado. Tem sido essa a forma de
implementar as actividades calendarizadas, permitir
espaços para que outros jogos possam ser jogados e
apreciados.

Ø o Campeonato Mundial por equipas a realizar em
Grandson, Suiça, e o qual irá receber a
participação
de
uma
equipa
Portuguesa,
constituída por Jerboa, Fernando Sousa, José
Brazette, e Marco Quinta
Ø o Campeonato Mundial Individual da IWF, que irá
ser realizado em Roma, em Março, e para o qual
se pede aos interessados o contacto até fim de
Setembro para a morada da AJSP, ou para o seu
e-mail

Nesse sentido, estão os Corpos Gerentes a implementar
uma série de cenários, os quais serão divulgados quer
na Internet, quer no Espaço de Encontro, os quais terão
identificados os materiais cénicos a utilizar, facilitando

João Diogo
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1º Torneio de Loures

proporcionavam fins de semana prolongados e mesmo
períodos de férias para alguns.

No passado dia 14 de Junho, a AJSP realizou o 1º
Torneio de Loures, de Jogos de Guerra do Período
Napoleónico, na Quinta do Conventinho.

Apesar das desistências e algumas incertezas quanto às
condições do local para realizar os jogos no espaço
exterior bem como de divulgação, foi decidido pela
direcção da AJSP, prosseguir com a organização e
realização do evento na data agendada.

Conforme havia sido solicitado pela C.M.Loures e a fim
de integrar este evento nas acções desenvolvidas para a
Exposição de Fortes Fortins e Redutos Portugueses, a
AJSP organizou um conjunto de jogos do período
Napoleónico que complementados com algumas regras
vieram a constituir o referido Torneio.

Os jogos realizaram-se sob a cobertura de tendas,
gentilmente fornecidas pelo exército Português e
instaladas nos jardins da Quinta do Conventinho.
Em cada tenda foi instalada uma mesa de jogo, oito no
total. Com doze jogadores presentes, foram instalados
seis terrenos de jogo, servindo as restantes duas mesas
como apoio à organização, uma para depositar o
material e outra para a cerimónia de entrega dos
prémios no final.

Para a AJSP este evento tinha três objectivos:
1. Integrar as actividades da exposição conforme plano
da C.M.Loures;
2. Efectuar a divulgação dos Jogos de Simulação com
figuras.

Após ultrapassarmos algumas dificuldades na colocação
do terreno motivadas por algumas rajadas de vento um
pouco mais forte, foi efectuado o sorteio que
proporcionou os seguintes confrontos:

3. Juntar o maior número possível de jogadores do
Período Napoleónico, num convívio a desenvolver-se
num espaço ambiente mais acolhedor que o do
habitual EE.

Mes
a

Com um potencial de cerca de 30 jogadores e tendo a
maior parte deles manifestado interesse em participar, o
arranque dos preparativos foi aliciante e motivador. No
entanto a duas semanas do evento em vez de mais
confirmações começaram a chegar as desistências.
Muita gente havia esquecido o feriado de Santo António
em Lisboa, que neste caso, aliado ainda com outros
feriados quer antes como depois da data do evento,

Adversários e Exércitos

1

Jorge Correia
( Austríaco )

2

Orlando Almeida
( Austríacos )

3

João Diogo
(Ingleses+ Portugueses )

4

Jorge Neto
(Prussianos)

5

Hugo Ximenes
(Portugueses)

6

Nuno Pereira
(Ingleses)

Eduardo Santos
( Franceses + Bade )
José Correia
( Franceses )
Ricardo Simas
( Italianos )
José Brazette
(Franceses + Hesse)
João Jorge
(Franceses)
Nuno Pombo
(Westefália)

Como previsto, os jogos decorreram calma e “pachorrentamente”, demasiado mesmo, de forma a que apenas
um jogo foi concluído até cerca das 17h00. O ritmo de
jogo foi claramente abaixo daquele que costumamos
desenvolver no EE, onde numa tarde conseguimos
efectuar doze jogadas e neste caso pouco mais se
conseguiu do que cinco, seis jogadas, como foi o caso
do jogo em que participei. Mas isto tem obviamente uma
explicação, pois apesar da pouca afluência de público, os
que apareciam mostravam interesse e solicitavam
algumas explicações, que como é normal se prolongavam sempre um pouco. Era o nosso papel de
divulgadores a funcionar.
No final foram somadas as pontuações obtidas por cada
jogador, tendo a classificação ficado estabelecida da
seguinte forma:

Fotos de J.Diogo - A presença dos representantes da
C.M.Loures e o almoço de confraternização.
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1º

Hugo Ximenes

7º

Nuno Pombo

2º

Orlando Almeida

8º

Eduardo Santos

3º

Ricardo Simas

9º

João Diogo

4º

Jorge Correia

10º

Jorge Neto

5º

Nuno Pereira

11º

José Correia

6º

José Brazette

12º

João Jorge Diogo

Neste caso e apesar dos esforços empreendidos pela
C.M.Loures, tivemos dificuldade em superar alguns
problemas com a colocação do terreno nas mesas, pois
apesar do bom tempo, por vezes estávamos a apanhar
peças do chão. Como sempre o gene do “desenrascanço” que existe em cada Português veio ao de cima e
com umas pedras, uns pedaços de fita-cola de dupla
face e outros artefactos, lá se conseguiu resolver o
problema. – NOTA 3
AMBIENTE– Em termos de ambiente o local era excep-

cional com o jardim, árvores o cheiro matinal da relva e
os passarinhos a cantar, estávamos realmente num local
que proporcionava prazer em estar. Ao lado do jardim
tínhamos um café/explanada que nos proporcionou o
apoio logístico indispensável. Deste, apenas uma queixa
–O preço da refeição foi excessivo face ao “Menu”
apresentado. No global uma NOTA 4.
SEGURANÇA– Não houve qualquer problema mas diria

que a sorte esteve do nosso lado. Caso tivéssemos tido
muitos visitantes, teríamos tido sérios problemas de
segurança, pois nenhum dos espaços junto às mesas
estava vedado ou com qualquer tipo de controle de
acesso. É muito importante dar mais atenção a este
tema no futuro. - NOTA 3.

DIVULGAÇÃO– Não houve afluência de muita gente,
mas também já havíamos sido alertados de que o dia
forte de público na Quinta do Conventinho é o Domingo,
no entanto os poucos que apareceram mostraram-se
interessados e pediam mesmo mais informações. De
referir que a divulgação ficou a cargo da C.M.Loures, no
entanto também nos devíamos ter empenhado mais no
sentido de criar cartazes (tínhamos apenas alguns em
formato A4 que não foram colocados por não serem
apropriados para um espaço exterior) a promover o
evento e espalhá-los pela Quinta do Conventinho de
forma informar quem ali se deslocasse, do que se
estaria a desenvolver nos jardins locais. Considero este o
ponto mais fraco do Evento com uma NOTA 2.
PARTICIPAÇÃO– Como já foi referido de um universo
potencial de 30 jogadores apenas 12 conseguiram estar
presentes. Atendendo ao facto que esta é a média em
cada um dos Jogos de Napoleónicos realizados no EE
mensalmente, diria que o objectivo de juntar uma
grande parte dos amantes deste período num são
convívio não resultou. No entanto temos de dar relevância às justificações que todos apresentaram sendo a
maioria por motivo dos feriados. Também neste ponto
devemos dar alguma atenção nomeadamente ao
calendário. - NOTA 3.

Fotos de J.Diogo - A foto dos participantes e do 1º Classificado
Hugo Ximenes e a entrega pela Drª Ana Paula e
Capitão Mendonça de algumas lembranças da C.M.Loures.

Os parabéns ao Hugo Ximenes, que soube aproveitar
melhor do que ninguém o tempo, tendo concluído o jogo
bastante cedo, “cilindrando” autenticamente o seu
adversário, João Jorge.

JOGOS– Tal como acontece normalmente nos eventos

de divulgação, é difícil haver uma concentração total nos
jogos em desenvolvimento, o que leva a que os mesmos
se arrastem por muito tempo. Neste caso, de seis jogos,
apenas um foi terminado tendo os restantes acabado
por tempo, o que no meu ponto de vista provoca
alguma frustração nos jogadores. Este é também um
ponto a dar mais atenção no futuro, nomeadamente ao
cumprimento dos horários estabelecidos. No EE a
grande maioria dos jogos já são terminados durante o
período de uma tarde e estes jogos estavam dimensionados para serem efectuados num máximo de três

Quanto ao balanço final deste evento, foi o sucesso
possível dadas as limitações já apontadas. Mas vejamos
alguns detalhes que numa classificação de 1 a 5 eu
avaliaria da seguinte forma:
LOCAL– A realização de Jogos de Simulação com figuras

em espaços exteriores, deve ser sempre ponderada, em
termos ambiente, clima e segurança, pois a “fragilidade”
e “valiosidade” das peças de terreno e das figuras,
requer algum cuidado.
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horas, no entanto apenas dois jogadores conseguiram
aproveitar bem o tempo disponível. - NOTA 3.
Quero aqui deixar também expresso, os meus agradecimentos a todos os que colaboraram na organização,
que através do seu esforço, dedicação, em alguns casos
de compreensão e paciência tornaram viável a realização
deste evento.
Por fim uma palavra para a C.M.Loures que proporcionou à
AJSP fazer algo que ainda não havíamos tentado até então
ainda, um Torneio de Napoleónicos, fornecendo para isso
os meios e condições mínimas indispensáveis. Também ao
longo do evento se fez representar pela Dr.ª Conceição
Cardoso inexcedível na colaboração prestada e depois mais
tarde pela Vereadora da Cultura, Dr.ª Ana Paula, que
participou na entrega dos prémios aos vários participantes.
Na minha opinião o balanço é positivo, havendo
obviamente questões que o tempo e a experiência nos
vão ensinar a melhorar, ficando assim a aguardar uma
próxima oportunidade onde certamente com a colaboração de todos faremos mais e melhor.

José Brazette

2ª 'Eurocup' DBA
Porto 2003
As mesas de jogo e as... do almoço- Fotos de J.Diogo

Decorreu a 21 e 22 de Julho de 2003 a segunda edição
do 'Eurocup', nas instalações do Museu Militar do Porto.
O Torneio seguiu aproximadamente o modelo de Milão,
no ano transacto, com um torneio de Antiguidade
seguido de um Torneio Medieval.

limite de data de 476DC, o que me pareceria mais
correcto.
Participaram 4 nações, Portugal, Itália, Fança e um
residente no Reino Unido (de nacionalidade dos Estados
Unidos). É de assinalar a ausência de jogadores
espanhóis.

A organização decidiu separar os exércitos pelos
capítulos I e II no 1º dia, III e IV no 2º, em vez do

Os jogos decorreram num ambiente mágico, entre as
armas pesadas da 1ª Grande Guerra, com armaduras e
armas antigas na balustrada superior. O espaço era amplo
e decorado com plantas. O ambiente e o espírito dos
jogadores combinou-se para permitir um evento
inesquecível.
Torneio de ANTIGUIDADE
No dia de Antiguidade Clássica participaram 18 jogadores, em 5 rondas de classificação, emparceirados
segundo o SSM-DBA com o programa Pair Me! Como
havia visitantes de fora a C.N.J. ("rating" nacional) não
foi utilizada.
Os quatro primeiros classificados disputaram finais entre
si. Nas meias-finais o emparceiramento foi 1º-4º e 2º3º. A classificação foi a seguinte:
1º Lugar: Jerboa- II/23a Later Pre-Islamic Arab,Nomad
2º Lugar: Pedro Casimiro- I/26b Trojan
3º Lugar: Fillipo Morisi- II/16b Asiatic Early Sucessor
4º Lugar: Clemente Raposo- II/74a Palmyran
Outros lugares: 5º Almeida, Orlando; 6º Ferramosca,
Fabiano; 7º Hughes, James Ivan; 8º Motta, Filipe; 9º
Diogo, João; 10º Mendes, Jose Miguel; 11º Somborn,
Marcelo; 12º Carvalho, Fernando; 13º Santos, Eduardo;
14º Faria, Jorge; 15º Amorim, Vítor Hugo; 16º Garcia,
João; 17º Garcia, Rodrigo; 18º N'Guyen, Kim.

Pavilhão aonde decorreu a 2ª 'Eurocup' DBA - Fotos de J.Diogo
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A grande revelação deste torneio foi a presença de
Clemente Raposo, da jovem equipa Xénon, nas finais,
onde tentou da melhor maneira surpreender os
veteranos.

O evento Medieval foi dominado por exércitos de Kn que
desmontam em Bd, uma vantagem a meu ver excessiva
em DBA. Isto porque o jogador pode optar pelos
melhores elementos a pé ou montados, adaptando-se a
cada situação, pelo que adversários sem essa
capacidade estão logo à partida em grande
desvantagem. Analisando os exércitos, verifica-se que 3
em 14 são Early Burgundian, destes 2 chegaram às
finais. Apenas uma minoria de 4 jogadores (28%)
apresentou opções sem tropas a desmontar. Isto pode
ser importante, se pensarmos que nos períodos III e IV
a esmagadora maioria dos exércitos não tem opção de
desmontar. Ou seja, há no fundo meia-dúzia de exércitos que serão cada vez mais os escolhidos, o que
diminui muito o interesse do período Medieval, se não
forem tomadas medidas.

Nota técnica: Os exércitos de Wb desapareceram totalmente do torneio. Vamos ver se com as modificações
2.1 esta situação se altera um pouco.
Torneio MEDIEVAL
No dia do Torneio Medieval participaram 14 jogadores,
em 4 rondas de classificação, emparceirados tal como no
primeiro dia. A classificação Medieval foi a seguinte:
1º Lugar: Fillipo Morisi- IV/74 Early Burgundian
2º Lugar: Pedro Casimiro- IV/74 Early Burgundian
3º Lugar: Jerboa- IV/22 Serbian Empire
4º Lugar: Jose Miguel Mendes- IV/82a French

Este problema foi discutido com o grupo e-mail da
Yahoo, sendo praticamente consensual - um milagre nas
discussões net - que a solução passa por só permitir
desmontar na primeira jogada. Poder escolher desmontar após colocadas todas as tropas já é uma
vantagem mais do que suficiente. Historicamente, os
cavaleiros que desmontavam faziam-no quase exclusivamente cumprindo ordens do General, como parte do
planeamento da batalha, não próximo do inimigo.

Ordonnance

Outros lugares: 5º Garcia, Rodrigo; 6º Somborn,

Marcelo; 7º Hughes, James Ivan; 8º Amorim, Vitor
Hugo; 9º Motta, Filipe; 10º Garcia, Joao; 11º N-Guyen,
Kim; 12º Faria, Jorge; 13º Raposo, Clemente; 14º
Ferramosca, Fabiano.
No 2º dia salienta-se ainda a presença de expositores da
Corvus Belli e Venexia. Os jogadores que não estavam a
jogar nas finais não deram o seu tempo como perdido.
Muito agradável foi a surpresa da Courvus Belli que
distribuiu gratuitamente uma figura de 15mm que
representa o Centurião da capa das regras de DBA, com
pergaminho e tudo! Ideal para os elementos de
comando.

Conclusão
O 2º Torneio DBA 'Eurocup' foi um enorme sucesso,
devido às magnificas instalações colocadas à nossa
disposição e ao espírito de convívio dos jogadores. Não
foi contudo um sucesso de participações, o que seria
desejável para elevar a nossa visibilidade externa,
devido a uma série de imprevistos, que impediram a
deslocação de jogadores ou até de uma equipa
completa. Mas é certo que os visitantes estrangeiros
partiram com uma forte e duradoura impressão de que
em Portugal se jogam dos melhores Torneios DBA do
Mundo!

Questões técnicas

Para mim, de parabéns - e no fundo os grandes vencedores – foram sobretudo o Museu Militar do Porto e os
seus responsáveis, assim como a Liga dos Amigos do
Museu Militar.

Jerboa

O Campeão Europeu de DBA 2003
Fillipo Morisi (Italia) recebeu de Pedro Casimiro a taça
de Campeão Europeu de DBA 2003, acrescida de um
sumarento voucher no valor de £20,00 generosamente
oferecido pela Essex Miniatures (um dos principais
patrocinadores do torneio).
A excelente média do Fillipo no decurso do torneio foi
decisiva na atribuição da vitória, uma vez que havia dois
outros jogadores alinhados e desejosos de o destronar
do seu posto de Campeão Europeu de DBA.
Mas o Fillipo, após uma verdadeira suadela (bem, o calor
também ajudou) e com muita perícia, sustentou o seu
título de Campeão Europeu de DBA, pelo segundo ano
consecutivo (tudo bem, no próximo ano não nos
escapa...).

Jerboa recebe a taça do Comandante do Museu Militar do Porto, Coronel Carvalho.
O Campeão Europeu Filipo Morisi ao centro com a sua taça e Pedro Casimiro e
Jorge Faria da organização - Fotos de J.Diogo e Brigada Tripeira

Colaboração de
Pedro Casimiro/Brigada Tripeira
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vezes tornavam-no num subordinado muito difícil pois
não respeitava as capacidades de muitos dos Marechais.
No entanto este era um talento que Napoleão muito
reconhecia pelo que foi enviado para a Península para
preencher essa lacuna no Quartel General de Massena.

BUÇACO
27 de Setembro de 1810
( continuação de O Virote nº 35 )

Ney (1769 – 1815)

Durante a invasão de Portugal em 1810, Reynier comandou o IIº Corpo. Após as Campanhas de 1810-11, ele
regressou a França para integrar o Grande Exército que
invadiria a Rússia no ano seguinte. Em 1813 serviu na
Alemanha e em Fevereiro de 1814 morreu em Paris.

Conhecido como o mais bravo dos bravos, Michel Ney
não era no entanto conhecido por ser frio ou muito
dotado intelectualmente.
Ney juntou-se a um Regimento de Hussars em 1787 e
graças ao seu elan e personalidade foi sendo promovido
sucessivamente e seis anos depois já era Brigadeiro
General, culminando em 1804 com a sua promoção por
Napoleão a Marechal do Império.

Os Britânicos
Arthur Wellesley (1769 – 1852)
Em 1799 comandou uma Divisão em Seringapatum,
onde cometeu alguns erros mas conseguiu redimir-se
vencendo as batalhas de Argaum e Assaye em 1803.

Tem um recorde de batalhas impressionante, tendo
combatido em Neerwinden, Mainz, Jena, Mannheim,
Winterthur, Hohenlinden, Elchingen, Eylau, Friedland,
Buçaco, Smolensk, Borodino, Beresina, Weissenfels,
Lutzen, Bautzen, Dennewitz, Leipzig, Quatre Bras e
Waterloo.

Era um líder cuidadoso, tentando limitar as baixas, tornando-se o mestre da vertente oposta, mantendo as
suas forças protegidas do tiro de artilharia atrás do
cume das colinas.

Apesar de muito temperamental, quando calmo ele
conseguia ser um extraordinário mestre táctico, com
uma perspicácia sempre activa e uma enorme rapidez de
reacção, sendo considerado pelas tropas Francesas um
dos Marechais mais carismáticos. No entanto estas suas
qualidades por vezes eram apagadas quando o grau de
responsabilidade do seu comando era mais elevada, o
que levou Napoleão a nunca lhe confiar o comando de
operações de forma independente.

Após o seu serviço na Índia, foi transferido com o cargo
de Secretário para a Irlanda, onde a sua família AngloIrlandesa também tinha interesses. Mas dois anos
depois, foi de novo chamado ao activo, para comandar
uma Divisão na Campanha para conquistar Copenhaga.

No Buçaco ele comandou o VIº Corpo, no entanto o seu
relacionamento com Massena era péssimo o que levou a
que fosse demitido do seu posto aquando da retirada
para a fronteira Espanhola.

Em Roliça, perto de Obidos, obtém a sua primeira vitória
sobre uma pequena força Francesa comandada por
Delaborde, obrigando-a a retirar. Seguiu-se a Batalha de
Vimeiro onde ao derrotar o Exército Francês, obrigou o
seu comandante, o General Junot a negociar a retirada
das suas tropas de Portugal. As negociações já se deram
sob a responsabilidade dos novos comandantes Ingleses
apontados para a Península, Sir Harry Burrard e Sir Hew
Dalrymple, tendo estes envergonhado o Exército
Britânico e o Povo Português ao permitirem através da
assinatura da Convenção de Sintra, que o Exército de
Junot fosse retirado de Portugal para França, em navios
Britânicos, com todas as armas e bagagens, incluindo os
saques efectuados ao longo da sua ocupação.

Em 1808 foi promovido a Tenente General sendo
enviado para Portugal a fim de suportar o nosso na luta
contra as forças invasoras Francesas comandadas por
Junot.

A parte final da sua carreira e a sua relação com
Napoleão foram muito dificeis pois em 1814 pôs-se ao
lado dos apoiantes do Rei solicitando a abdicação de
Napoleão. Aquando do regresso deste, Ney virou-se de
novo contra o Rei apoiando Napoleão. Esta traição ao
Rei, fez com que fosse fuzilado em 1815 após a segunda
abdicação de Napoleão.

Reynier (1771 – 1813)
Nascido na Suíça, alistou-se no Exército Francês em
1792 como Soldado de Artilharia. Dada a sua excepcional eficiência subiu ao posto de General até 1795.
Neste ano tornou-se chefe de Estado Maior do General
Moreau, que sendo um rival de Napoleão, não o deixava
muito bem colocado para receber os favores deste
último. No entanto Napoleão quando assumiu o poder,
reconheceu que Reynier não era uma ameaça política
para ele pelo que lhe deu um comando no Sul de Itália,
onde os Franceses tomaram o Reino de Nápoles. Em
1806, em Maida, foi severamente derrotado pelo
General Inglês Stuart.

Wellesley conseguiu emergir ileso do inquérito subsequente, celebrando o seu regresso com uma audaz
captura da cidade do Porto que entretanto havia sido
tomada pelas forças de Soult que invadiram o Norte de
Portugal.
Seguidamente entrou em território Espanhol no intuito de
tentar dar assistência aos vários Exércitos Espanhóis que
resistiam à ocupação Francesa. Apesar de não muito bem
sucedido nas suas manobras militares, conseguiu sair
vencedor da Batalha de Talavera, tendo na sua sequência
obtido o título de Duque de Wellington.

Apesar de ter a fama de disciplinador, Reynier era
também considerado humano, valente e honesto. No
entanto a sua frieza não o fazia o mais popular dos
comandantes junto das suas tropas, pelo que não era
um elemento muito inspirador para as mesmas.

Em 1810 e após ter sido obrigado a retirar de território
Espanhol, teve de enfrentar a terceira Invasão Francesa
de Portugal, desta vez comandada pelo Marechal
Massena. Wellington preparou-se para a eventualidade
de ter de abandonar Portugal e dessa forma mandou
fortificar uma linha defensiva que viriam a ser conhe-

A sua eficiência como organizador e planificador, por
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Robert Craufurd (1764 – 1812)

cidas como as Linhas de Torres Vedras onde se situava
o primeiro anel defensivo da capital e cujo último
bastião seria em torno do forte de São Julião da Barra
junto à foz do rio Tejo.

Entrou para o Exército em 1779, servindo na Índia e no
Continente em vários cargos e Campanhas. Em 1800,
Craufurd era um dos oficiais Britânicos mais experientes,
contudo o seu temperamento valeu-lhe muito inimigos
afectando-lhe o desenvolvimento da sua carreira militar.
No entanto ele era amigo de Sir John Moore e discípulo
das suas ideias relativamente às tácticas da Infantaria
Ligeira. Assim no Outono de 1808 foi-lhe dado o comando da Brigada Ligeira, que ele liderou valentemente e
com vigor durante a Campanha de 1809, sobretudo na
retirada para a Corunha.

No Buçaco causou uma estrondosa derrota às forças
Francesas. Não se deixando entusiasmar em demasia
pela vitória recuou para as suas bem preparadas Linhas
de Torres onde o Exército Francês se viu impotente para
conseguir explorar qualquer sucesso. Após um amargo
Inverno, as forças de Massena viram-se obrigadas a
retirar de novo para a fronteira junto a Almeida.
Já em 1811 Wellington volta a derrotar Massena na
Batalha de Fuentes de Oñoro, tendo acabado de vez
com as pretensões dos Franceses alguma vez mais
conquistarem Portugal.

Na Campanha de 1810, a sua Brigada que era composta
pelos 43º e 52º de Infantaria Ligeira e pelo 95º de
Rifles, foi reforçada pelos 1º e 3º Batalhões de Caçadores Portugueses formando a Divisão Ligeira.

Rowland Hill (1172 – 1842)

Durante cinco meses, até Junho de 1810, a sua Divisão
defendeu uma linha junto à fronteira com Espanha de
cerca de sessenta quilómetros contra uma força cerca
de seis vezes superior.

Entrou para o Exército em 1790 tendo participado nas
Campanhas de Toulon e do Egipto. Em 1808 foi promovido a Major-General, comandando uma das Brigadas
enviadas para a Península e que combateria em Roliça e
no Vimeiro, onde demonstrou as suas excelentes
capacidades de comando. Em 1809 participou com Sir
John Moore na Campanha em Espanha, que levaria à
retirada na Catalunha.

Só com a chegada de Massena o Exército Francês passou à ofensiva de uma forma vigorosa, obrigando a
Divisão Ligeira a retirar não sem antes passar por uma
situação de quase destruição no Rio Côa junto à
fortaleza de Almeida. O seu desempenho na Batalha do
Buçaco depressa fez esquecer os erros cometidos
durante a retirada no Rio Côa.

Quando Wellington nesse mesmo ano assumiu de novo
o comando do Exército Britânico e Português na Península, Hill voltou de novo a acompanhá-lo na tomada da
cidade do Porto às tropas Francesas de Soult e na
Batalha de Talavera.

Após uma Licença em Inglaterra, ele regressou de novo
ao comando da Divisão Ligeira, participando na Batalha
de Fuentes de Oñoro em Maio de 1811, sendo
promovido a Major-General no mês seguinte.

Durante a Campanha de 1810, Wellington confiou-lhe
comandos independentes tendo sido muito bem
sucedido. Ele tinha um carinho especial pelas suas
tropas que era amplamente reconhecido, sendo apelidado de “Daddy Hill”.

Em 1812, durante o cerco de Ciudad rodrigo, Craufurd
encontrou a morte ao liderar um assalto das suas tropas
à fortaleza, privando assim Wellington de continuar a ter
a seu lado um dos seus melhores oficiais e sem dúvida o
melhor comandante de tropas ligeiras.

Após um período de convalescença em Inglaterra devido
a ter contraído malária, Hill regressou à Península, sendo
sem dúvida o General em que Wellington mais confiava
para comandar tropas no terreno.

A BATALHA
Na manhã de 27 de Setembro de 1810, tal como em
quase todas as grandes batalhas que se iniciavam ao
alvorecer, uma densa neblina cobria a colina do Buçaco.
Pelo que tinha observado na tarde anterior, Wellington
estava confiante que o primeiro ataque Francês seria
lançado ao longo da estrada de Santo António tendo-se
colocado nesse ponto logo ao amanhecer.

Thomas Picton (1758 – 1815)
Participou nas Campanhas nas Índias Ocidentais, tendo
–se tornado governador de Trinidad e Tobago até 1806,
altura em que regressou a Inglaterra.
No principio de 1810 foi enviado para a Portugal onde
foi nomeado comandante da 3ª Divisão. O seu desempenho durante a Campanha de 1810-11 foi extraordinário. A sua Divisão esteve em todos os grandes
combates e aquando da retirada dos Franceses esteve
sempre na linha da Frente da perseguição que ele soube
conduzir como ninguém.
Picton tinha uma excelente visão táctica que lhe permitia
dispor sempre as suas tropas da melhor forma e tirar o
máximo proveito das suas capacidades. Também como
líder ele era um General muito acarinhado pelas suas
tropas que o respeitavam.
Ele continuou a servir excelentemente sob as ordens de
Wellington até ao final da Campanha Peninsular em
1814, vindo a encontrar a morte no Campo de Batalha
de Waterloo em 1815.

O ataque de Reynier no Buçaco - Foto de J. Diogo
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Tal como previsto por volta das 5h45 a Divisão do
General Merle surgiu da neblina. Apesar das lições de
Vimeiro e de Talavera, as tropas Francesas atacavam
em colunas compactas, com 40 homens de frente e
cerca de 40 a 60 de profundidade, sendo prontamente
dizimados pelas descargas disciplinadas do poder de
fogo dos batalhões Aliados em linha. Um segundo
ataque Francês, conseguiu no entanto ter mais sucesso
e penetrou cerca de 1 Km nas linhas Aliadas. Coube ao
88º Regimento (Connaught Rangers), o de liderar um
contra ataque e repelir aquele ataque Francês. Onze
batalhões Franceses foram repelidos por apenas quatro
batalhões Ingleses, somando cerca de 2000 baixas.

Regimentos da Divisão Ligeira, que calmamente
deixaram que as colunas Francesas se aproximassem a
cerca de dez metros efectuando então uma descarga
que terá provocado de imediato cerca de 1000 baixas
aos Franceses. Lançando então um grito de guerra
carregaram à baioneta sobre os atordoados Franceses
repelindo-os colina abaixo. Neste ataque, Ney acabava
de perder 1200 homens contra apenas 177 da Divisão
Ligeira.
Nada corria bem para os Franceses, mas por volta das
9h00 eles atacaram de novo galantemente, desta vez
com onze batalhões sob o comando de Marchand. Eles
tinham pela frente os quatro batalhões Portugueses da
Brigada de Pack que suportava o flanco direito da
Divisão Ligeira. Surpreendentemente para os Franceses,
as tropas Portuguesas, confiantes do seu valor, deramlhes exactamente o mesmo tratamento como se tratassem de tropas veteranas Inglesas, sendo também este
ataque repelido. Pode-se dizer que as tropas Portuguesas passavam a entrar numa nova era e a serem olhadas respeitosamente pelas outras tropas quer Aliadas
quer Francesas.

Às 6h00 mais quatro batalhões sob o comando do Gen.
Foy, tentam um ataque a norte da estrada de Santo
António mas mais uma vez foram repelidos desta vez
pela 3ª Divisão de Picton.
Pelas 6h30 a neblina tinha-se quase dissipado quando
um terceiro ataque Francês tomava lugar, desta vez
mais sete batalhões ainda sob o comando de Foy.
Conseguiram chegar ao cume da colina, para depois
serem repelidos violentamente pela 5ª Divisão de Leith
que tinha acabado de chegar vindo de sul, utilizando
para tal a estrada que percorria a encosta oposta da
colina do Buçaco. Este movimento, comprova o sentido
de antecipação de Wellington, que tinha ordenado a
Leith que se não fosse atacado directamente, que se
dirigisse para norte ao encontro dos sons da batalha..

Pelas 11h00 os Franceses desistiram de efectuar mais
ataques, apesar do Corpo de Junot ainda não ter sido
envolvido nos combates. Em pouco mais de quatro
horas, as tropas de Massena haviam sofrido 4600 baixas
de um total de 40000 homens, incluindo cinco generais
e quase trezentos outros oficiais. Estas foram as baixas
mais pesadas dos exércitos Franceses na Península
causadas em batalha até então. Nada menos de 45
batalhões Franceses haviam sido envolvidos nos combates tendo sido derrotados por apenas 24 batalhões
Aliados que sofreram 1252 baixas das quais cerca de
metade eram Portuguesas, podendo-se também por
aqui comprovar a bravura com que as tropas Portuguesas lutaram.

Às 8h15, todos os ataques Franceses haviam sido repelidos e 23 dos 27 batalhões utilizados foram derrotados
por cinco batalhões Ingleses e sete Portugueses.
Nesta altura começou-se a ouvir o som de tiroteio a
norte. Verificando que as forças Francesas não estavam
em condições para um novo ataque imediato naquela
posição, Wellington dirigiu-se para norte, deixando Hill
no comando ordenando-lhe que se os Franceses
atacassem de novo que deveria disparar uma salva e em
seguida carregar à baioneta, mas relembrando Talavera,
recomendou-lhe que não deixasse o “seu pessoal” entusiasmar-se e levar o ataque demasiado longe, pondo-se
em perigo contra um eventual contra ataque das
reservas Francesas sobretudo da sua cavalaria.

Wellington obteve uma grande vitória e esteve tentado
em explorá-la contra atacando, mas retornou ao seu
plano original, lembrando-se a tempo que pouco mais
poderia ganhar e certamente numa perseguição iria
arriscar a sofrer pesadas perdas que não poderia
suportar no seu pequeno exército. As tropas Aliadas
descansaram durante a noite de 27 para 28 de
Setembro nas suas posições na colina, enquanto
Wellington se retirou para o Convento que se situava no
sector norte da colina.

Wellington chegou junto da Brigada Portuguesa de Pack
pouco depois das 8h30, mesmo a tempo do primeiro
ataque Francês naquele sector.
O ataque foi lançado pelo VI Corpo do Marechal Ney,
liderado pela Divisão de Loison. Eles avançaram
confiantes, pois tinham visto os seus camaradas mais a
sul atingirem o cimo da colina, tendo pensado assim que
a vitória estava muito próxima. No entanto eles desconheciam os factos, pois como vimos todos os ataques a
sul tinham sido repelidos e na sua frente encontrava-se
nada mais nada menos do que a Divisão Ligeira de
Craufurd. Os Franceses capturaram a aldeia de Sula,
dirigindo-se depois colina acima apesar das fortes baixas
que sustinham do fogo de artilharia da bateria de Ross.
Triunfantemente as tropas Francesas atingiram o cume,
para ficarem abismadas com o que os esperava do outro
lado. A cerca de 25 metros do outro lado, estendiam-se
em duas linhas cerca de 1800 homens do 1/43º e 1/52º

No dia seguinte, a cavalaria de Massena fez um
reconhecimento mais para norte tendo descoberto um
caminho que contornava a colina do Buçaco, flanqueando as forças Aliadas. Tarde de mais. Wellington
seguindo seu plano, tinha já dado ordem para as suas
tropas se retirarem, para as “famosas” Linhas de Torres
Vedras, cerca de 110 Km a sul.
CONCLUSÕES
A Batalha do Buçaco foi um grande triunfo de Wellington
e do seu exército Peninsular, que evidenciou o domínio,
controle e flexibilidade que este general tinha no campo
de batalha, tendo sempre um especial cuidado em usar
tácticas que preservassem as vidas dos seus homens.
Pudemos também verificar uma vez mais, a enorme
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superioridade da linha dupla Aliada, frente às colunas
Francesas, a utilização da encosta oposta para ocultar e
proteger as suas tropas do fogo inimigo e a utilização de
fortes linhas de escaramuçadores protegendo as forças
principais do seu exército da actuação dos escaramuçadores adversários. Por fim à que realçar o emprego
eficaz das poucas peças de artilharia de que dispunha,
principalmente quando comparadas com a artilharia
Francesa que foi completamente ineficaz naquele
terreno.
Outro ponto importante a realçar após esta batalha, e
este de especial importância para nós Portugueses, foi o
facto das tropas Portuguesas terem demonstrado seu
real valor, tendo combatido valentemente e ganho a
admiração tanto dos Aliados como dos Franceses, os
quais ficaram impressionados com a sua eficácia. Este
facto levou Wellington a dizer que “ As tropas Portuguesas tinham dado aos Franceses um sabor amargo ao
qual não estavam habituados”.
Para os Franceses foi uma derrota desmoralizante,
principalmente porque eram liderados por um dos seus
“filhos queridos”, o Marechal Massena, do qual
Wellington mais tarde escreveu que “Quando Massena
se opunha a mim no campo de batalha eu nunca
conseguia dormir sossegado”. No entanto desta vez
Massena foi excessivamente confiante tendo pago caro
os seus erros.
Esta derrota dos Franceses, levantou o moral das forças
Aliadas para novos níveis, e por outro lado, baixou o dos
Franceses, que jamais mostraram a mesma confiança
nas suas capacidades para baterem e destruírem o
exército Peninsular de “amadores” comandado por
Wellington.

José Brazete

Uma História Da Guerra
Civil Americana
1863 : TEATRO DE ESTE
A 20 de Janeiro, para reparar a sua reputação afectada,
Burnside levou o seu exército subindo o rio Rappahannock para encontrar uma travessia atacando a rectaguarda de Lee. No entanto, o tempo húmido transformou as estradas em pântanos. A 24 era óbvio que o
exército do Potomac não ia a lado nenhum e voltou para
os seus aquartelamentos de inverno. A 25 de Janeiro o
Major General Joseph Hooker substitui Burnside.

para trás atacaram Fredericksburg. Lee, que tinha
apenas 57.352 homens, contra os 104.891 de Hooker,
dividiu as suas forças temerariamente. Ele deixou 10.000
homens em Fredericksburg e levou o resto ao encontro
de Hooker. A 1 de Maio Hooker parou e Lee novamente,
contra todas as máximas militares, dividiu o seu
exército, enviando Stonewall Jackson para flanquear a
força de Hooker. Este pensou que Jackson estava a
retirar, mas a 2 de Maio, subitamente Jackson caiu
sobre o flanco desprevenido do XIº Corpo e pô-lo em
fuga. Nesse entardecer Jackson foi acidentalmente
ferido de morte, tendo tomado o comando J. E. Stuart
que continuou o ataque a 3 de Maio. A Este, combatendo contra forte oposição, as tropas da União
conseguiram romper as linhas Confederadas em
Fredericksburg mas foram incapazes de fazer a ligação
com a força principal de Hooker. A 6 de Maio o exército
do Potomac, severamente batido, retirou através do rio.
Então Lee levou a guerra para Norte, atravessando o
Potomac a 15 de Junho. Hooker saiu em sua perseguição, sendo substituído pelo Major General G. Meade a
28 de Junho quando os Confederados estavam a 30
milhas da cidade capital da Pennsylvania, Harrisburg. Os
Confederados procurando sapatos chegaram a
Gettysburg a 1 de Julho, aí encontraram a cavalaria da
União. Ambos os lados enviaram reforços para a cidade
de estradas encruzilhadas. Os Confederados tomaram a
cidade no primeiro dia e pararam ao anoitecer. A linha
da União parecia um anzol, a direita abaixo da cidade
acabando em Culp´s Hill e a esquerda nos dois Round
Tops. A luta no dia 2 centrou-se nos dois flancos, onde
as forças da União aguentaram os ataques Confederados. Muito contra os desejos de Longstreet, Lee
mandou o Corpo deste contra o centro da União, no dia
3 num caro falhanço conhecido como a carga de Pickett.
Ao mesmo tempo, Stuart, que tinha estado desaparecido
num raide à volta das forças da União, foi enviado
contra a retaguarda do centro. Também ele foi detido
pela cavalaria Nortista.
A 4 de Julho, debaixo de chuva, os dois lados descansaram, Lee começando a sua retirada para Sul a 5. Lee
levara 75.054 homens para Gettysburg e perdera 28. 063.
Meade tinha 83.289 homens e perdeu 23.049. A 1 de
Agosto o exército do Norte da Virgínia voltara ao seu
estado. No entanto, as novas da vitória Nortista foram

Hooker recebeu um exército extremamente deprimido.
Ele rapidamente restituiu a moral arranjando bastante
comida e roupa, chegou mesmo a arranjar um sistema
de insígnias divisionais, usadas nos chapéus dos
soldados. Ele também traçou um plano em que subiria o
rio Rappahanock, atravessando-o, envolvendo o flanco
de Lee, forçando este a sair das fortificações de
Fredericksburg, sendo batido em campo aberto.
A 28 de Abril ele iniciou o seu movimento, atravessando
o rio e movendo para uma área de densa floresta
conhecida como Wilderness. O seu Quartel-general ficou
em Chancellorsville Court House. As tropas deixadas
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temperadas com motins em Nova York, por causa da lei
do novo recrutamento a 13–14 de Julho, onde morreram
500 pessoas. Foi necessário o exército regular para
pacificar a cidade.
Mais a Sul, Forte Wagner, fora de Charleston, Carolina
do Sul, foi evacuado pelos Confederados a 6 de
Setembro, enquanto Forte Sumter continuava a
aguentar o bombardeamento naval. Em Setembro,
também, Lee enviou o Corpo de
Exército de Longstreet para ajudar
Bragg no Oeste, e em Outubro os
homens de Lee retiraram para as
linhas ao longo do Rapidan. Meade
perseguiu-o. Lee planeava um
ataque ao flanco de Meade, este
chegou a Centreville a 14 de
Outubro, tendo aguentado um
ataque de A. P. Hill na Bristoe
Station, enquanto os homens de Lee
estavam no duplamente visitado
campo
de Bull Run. Meade
consolidou as suas linhas e Lee,
incapaz de descobrir um ponto fraco nas linhas do
adversário, desistiu do seu ataque e retirou,
atravessando o rio Rappahannock, perseguido por
Meade.
A 7 de Novembro os homens de Meade atravessaram o
Rappahannock na passagem de Kelly, tomando cerca de
1.500 prisioneiros. Lee retirou atravessando o Rapidan a
10 de Novembro. A 26 de Novembro Meade começa a
tentar flanquear a direita de Lee mas o movimento foi
mais lento do que deveria ter sido. Lee teve tempo de se
entrincheirar ao longo do banco Oeste do rio Mine Run.
Vendo as fortes posições de Lee, muito similares à que
tivera em Fredericksburg, Meade desistiu dos planos
para um assalto e retirou para o banco Norte do
Rapidan e Culpeper a 1–2 de Dezembro. Ambos os lados
foram então para aquartelamentos de inverno.
1863 : TEATRO DE OESTE
O ano começou com a retirada de Bragg de Murfreesboro a 2 de Janeiro. No Arkansas, o Major General
Unionista John A.McClernand liderou um exército
combinado com a marinha contra o Forte Hindman. O
posto que dominava a navegação no Mississippi, caiu
nas mãos de McClearnand a 11 de Janeiro.
Grant não estava satisfeito com as tropas usadas para
atacar Forte Hindman já que o seu interesse principal
era a captura de Vicksburg. Tentativas para capturar o
Forte Pemberton entre 13 de Março e 5 de Abril,
falharam, como falhou outra tentativa para passar por
Steele's Bayou a 16–22 de Março. A 16 de Abril barcos
comandados pelo Almirante David D. Porter passaram a
baixo da cidade enquanto as forças de Grant marchavam
por terra, no lado Oeste do rio. Então ele atravessou o
Mississippi em Bruinsburg a baixo da cidade e voltou
para terra. Porto Gibson caiu às mãos das suas tropas a
1 de Maio e o Grand Gulf e os seus fortes foram abandonados a 3 de Maio. A 12 de Maio ele capturou
Raymond, Mississippi e a 14 de Maio a capital do Estado
de Jackson. J. E.Johnston, Comandante Confederado do

Estado, ordenou a Pemberton (o Comandante de
Vicksburg) para marchar para Este atacando Grant em
Clinton. No entanto Pemberton decidiu que tal
movimento seria demasiado arriscado e em vez disso
escolheu atacar os reforços e linha de mantimentos de
Grant na estrada entre Grand Gulf e Raymond. Sabendo
disto, Grant deixou um corpo de exército em Jackson e
levou outros dois corpos para atingir Pemberton. A 16
de
Maio
os
dois
exércitos
encontraram-se em Champion´s Hill,
onde Pemberton foi decididamente
derro-tado, perdendo 27 canhões e
cerca de 3.850 homens. O restante
dos seus 20.000 homens retornaram
às suas fortificações em redor de
Vicksburg, a 18 de Maio. Grant tentou
forçar as linhas de Pemberton a 19 de
Maio e novamente a 22 de Maio.
Ambos os assaltos falharam. Então
Grant montou cerco para acabar com
Pemberton pela fome. O fim veio a 4
de Julho (um dia após a importante
batalha de Gettys-burg) quando Pemberton se rendeu.
Agora o Oeste da Confederação estava isolada da
Confederação do Este e o rio Mississippi encontrava-se
completamente aberto ao comércio do Norte.
Entretanto Johnston finalmente começou a mover um
exército de 31.000 homens para libertar Pemberton.
Sherman moveu para se opor a ele. A 5 de Julho,
reforçado por homens do exército de Grant, Sherman
moveu contra Johnston que retirou para Jackson. A 10
de Julho Sherman começou um cerco a Johnston em
Jackson. A 16 de Julho os Confederados retiraram, desta
vez para Morton e Sherman tomou a cidade novamente.
Depois de destruírem as linhas de ferro e a propriedade
pública, as tropas de Sherman juntaram-se à força
principal sobre as ordens de Grant.
A seguir Grant sugeriu levar o seu exército contra
Mobile, Alabama, mas a sua sugestão foi ignorada e o
seu Exército foi dividido por guarnições no Louisiana,
Arkansas e Texas.
A acção então voltou-se para o Tennessee, onde a 23 de
Junho Rosecrans começou uma série de manobras que
forçou Bragg a retirar para Chattanooga a 7 de Julho. A
16 de Agosto Rosecrans dividiu o seu exército, enviando
os seus vários Corpos por passagens diferentes, indo
para Sul pelas montanhas tentando contornar o flanco
de Bragg a Oeste. A 4 de Setembro Burnside ocupa
Knoxville e a guarnição Confederada no Cumberland Gap
é capturada a 9. Abandonando Chattanooga, Bragg
retira novamente para La Fayette, Georgia. O plano de
Bragg era derrotar cada corpo de exército da União
separadamente à medida que estes viessem das
montanhas.
O seu primeiro ataque foi sobre o Corpo de Thomas a 10
de Setembro, um ataque que falhou devido a problemas
internos no Quartel-general de Bragg, assim como o
segundo ataque, desta vez contra o XXIº Corpo.
Rosecrans, vendo os seus potenciais problemas,
ordenou ao seu Corpo que se encontrá-se com Lee em
Gordon´s Mills. A 19 de Setembro Bragg atacou em
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Chickamauga. Seguiram-se uma série de ataques e
contra-ataques, até que na manhã do dia 20 os homens
de Bragg conseguiram abrir uma brecha nas linhas da
União. Enquanto os homens de Thomas se mantinham
firmes, o resto do exército de Rosecrans fugiu para
Chattanooga, na maior vitória de Bragg. No entanto a
lenta perseguição de Bragg permitiu a Rosecrans a
chegar à cidade, reagrupar e montar firmes linhas
defensivas. Bragg instalou-se para um longo cerco.

9º Campeonato de DBM
da AJSP
Classificação após a 4ª jornada

A cavalaria Confederada impediu que mantimentos
chegassem à cidade. A 16 de Outubro foi dado o
comando da Divisão Militar do Mississippi a Grant, logo
este substituiu Rosecrans por Thomas. Reforçado por
dois Corpos de Este sobre o comando de Hooker, as
forças da União forçaram a abertura de uma linha de
mantimentos. Mais reforços chegaram sobre o comando
de Sherman e Grant ordenou a todos para assaltarem
uma linha de trincheiras Confederadas em Missionary
Ridge, que se abeirava sobre a cidade. Excitados pelo
seu sucesso inicial mas temendo a artilharia nas linhas
superiores, as tropas de Thomas tomaram o alto em
Orchard Knob a 23 de Novembro e a 24 os homens de
Hooker avançaram temerariamente, lançando os Confederados em total confusão, varrendo tudo até ao topo
da Lookout Mountain. A luta continuou no dia 25 mas a
26 de Novembro o exército de Bragg estava na estrada,
dirigindo-se para Sul, sem pararem até chegar a Dalton,
Georgia.
Entretanto
Longstreet,
cujas
tropas
foram
imprescindíveis em Chickamauga, estava ausente do
exército de Bragg. Os dois homens não se viram
pessoalmente, mas ele tinha convencido Bragg a deixálo levar os seus homens para um ataque a Koxville,
enquanto Bragg cercava Chattanooga. A 17 de
Novembro Longstreet alcançou a cidade que era
defendida por Burnside. A 29 de Novembro, com um
tempo miserável, Longstreet atacou mas foi rechaçado.
Antes que um segundo ataque pudesse ser efectuado,
Longstreet recebeu um telegrama de Bragg anunciando
a sua retirada e ordenando a Longstreet a vir em seu
apoio. Longstreet manteve-se onde estava até 4 de
Dezembro, na esperança de que a sua presença aí tiraria
tropas da União contra Bragg. Longstreet finalmente
chegou a Russellville, onde permaneceu até ser ordenado a retornar a Este, para o exército de Lee, em Março.

Nome

Exército

Pts

SOS

DBM

Gabriel Jerboa
Marco Quinta

Pré-Islamic Arab

7

19

35

Middle Assyrian

7

18

35

João Diogo

Patrician Roman

6

18

26

Ricardo Simas

Patrician Roman

6

14

28

Orlando Almeida

Late Cartaginian

6

12

30

Marcelo Somborn

Mongol

5

14

24

Fernando Sousa

Huns

4

20

19

Nuno Alves

Later Hebrew

4

19

19

Fernando Alves

Middle Imperial Roman

4

18

20

Hugo Ximenes

Alexander Imperial

4

17

17

José Brazette

Portuguese Medieval

4

16

20

Ilidio Almeida

Assyrian Neo Sargonid

4

14

21

Paulo Barreiro

Middle Imperial Roman

3

21

16

Jorge Correia

Portuguese Medieval

3

19

19

Vitor Hugo

Late Imperial Roman

3

15

18

João Jorge Diogo

Palmyrian Roman

2

16

13

Eduardo Santos

Teutonic Order

2

13

10

José Correia

Seleucid

2

13

10

Filipe Martins

Portuguese Feudal

2

8

10

Emparceiramentos da 5ª Jornada
Gabriel Jerboa

-

João Diogo

Marco Quinta

-

Orlando Almeida

Ricardo Simas

-

Marcelo Somborn

Fernando Sousa

-

José Brazette

Nuno Alves

-

Hugo Ximenes

Ilidio Almeida

-

Paulo Barreiro

Vítor Hugo

-

Jorge Correia

João Jorge Diogo

-

José Correia

Eduardo Santos

-

Filipe Martins

Fernando Alves não joga

O resultado das más relações entre Bragg e os seus
subordinados custou à Confederação o Tennessee e deu
às forças da União uma base de partida para uma
campanha contra a vital encruzilhada de caminhos de
ferro de Atlanta, Gerogia. A 1 de Dezembro Bragg
demitiu-se do comando do Exército do Tennessee e foi
substituído por J. E.Johnston a 16 de Dezembro.

Neste momento podemos desde já considerar este
evento um sucesso. Estiveram presentes 19 jogadores e
durante cerca de três meses degladiaram-se nesta
competição!
A concorrer para o 1º lugar ainda se encontram neste
momento 5 jogadores! Sendo desde já de notar a
brilhante participação do jovem Marcelo que, neste
momento, já soma 5 pontos.

Diniz Conefrey

Orlando Almeida
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