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Espaço de Encontro 

Marcação de mesas com o sócio José 
Brazette. Seguem os  contactos: 
 

:  931 013 250 
: jose.brazette@optimus.pt 

Horário de abertura 

Sábados das 14h30 ás 19h30 

NÃO ESQUEÇAM O 

 PAGAMENTO DAS 

 QUOTAS 

Aconteceu... 

MODELTROIA 2004 – 28 e 29 de Fevereiro 
Demonstração de Jogos de Simulação 

1º ENCONTRO INTERNACIONAL DE ANTIGUIDADE  
E IDADE MÉDIA – 18 de Abril em Tires 
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MODELTROIA 2004 

28 e 29 de Fevereiro  

6º Encontro Internacional de Modelismo

Pelo Segundo ano consecutivo a AJSP esteve representada 
em Tróia naquele que é o maior evento de Modelismo em 
Portugal. Apesar da actividade principal ser o concurso de 
Modelismo, o evento consegue ainda contar com a 
participação de outras actividades relacionadas como é o 
caso dos Jogos de Simulação. 
Este ano estivemos presentes com vários Períodos de 
Jogos – Battletech, DBA, Guerra Civil Americana, e 
Napoleónicos. Todas elas chamaram a atenção do 
público presente e que durante a tarde de Sábado foi de 
várias centenas de pessoas. O DBA, continua a ser na 
minha opinião aquele Período que consegue atrair 
melhor as “massas” como ficou amplamente 
comprovado através dos muitos jovens que passaram 
pelos três tabuleiros, onde os “Mestres” Gabriel Branco e 
Fernando Sousa se esforçavam por dar conta do recado. 

NAPOLEÓNICOS 
Relativamente aos Napoleónicos, as coisas este ano não 
correram tão bem como no ano passado. A nível de 
público foi fantástico, pois muita gente passou pela 
mesa mostrando o seu interesse por aquele tipo de jogo 
tendo alguns inclusive deixado o seu contacto para 
eventualmente virem a experimentar jogar. No entanto 
ao nível do jogo e apesar de estarmos concentrados 
numa única mesa. O mesmo decorreu muito mais lento 
do que o jogo de teste no EE. Os jogadores 
“dispersavam” com muita facilidade provocando longas 
paragens, causando aborrecimento a uns e... muito sono 
a outros. 
Enquanto me lembrar, foi a última vez que em eventos 
de demonstração proponho a realização de um jogo com 
grandes dimensões. 
Mas falemos um pouco se como o jogo decorreu. 
No primeiro dia estiveram presentes oito jogadores – 
Jorge Neto, José e Abel Valadão, João Ramos, Ricardo 
Simas, Delfim, José Correia e eu próprio. 
Como se esperava os Prussianos sob o comando do 
Jorge Neto, lançaram o ataque principal contra o 
quadrilátero de aldeias – Gross Gorschen, Klein 
Gorschen, Rhana e Kaja. À esquerda foram apoiadas 
pelas tropas do Iº Corpo e pelo Corpo de Cavalaria 
Russos sob o comando do Ricardo Simas, que 
aproveitando a regra do movimento duplo “destruiu” 
toda a lógica que suportava a organização do jogo, 
provocando que tivessem de se efectuar alterações na 
ordem de entrada dos reforços. 
À direita dos Prussianos estava o IIº Corpo Russo sob o 
comando do José Valadão. Também aqui tivemos de 
antecipar a entrada sob pena dos jogadores nem 
conseguirem empurrar umas figurinhas em cima da 
mesa. 
Do lado Francês, o Corpo de Ney sob o comando do 
José Correia à excepção da Divisão Bade-Hesse do 

“intermitente” João Ramos, tinha por missão segurar as 
aldeias sob ataque dos Prussianos. 
À direita e em frente às tropas Russas do Simas, estava 
o Delfim Marques comandando o VIº Corpo Francês, 
vendo-se depressa submergido por uma avalanche 
verde. 
O sector esquerdo Francês era inexistente naquele 
momento sendo apenas assegurado pela Divisão Hesse-
Bade do João Ramos. 
Os combates no centro começaram por ser equilibrados 
mas com o tempo a balança começou a pender mais 
para o lado Prussiano com as aldeias a caírem na sua 
posse face à ineficácia dos reforços Franceses no centro.  
No sector direito Francês, a aparente superioridade dos 
Russos foi diluída com o rechaçar de três das Brigadas 
de Cavalaria, ficando duas divisões de Infantaria 
sozinhas para tentar concluir a missão. A entrada 
sucessiva de reforços Franceses nesse sector foi decisiva 
para virar a situação. 
No flanco esquerdo Francês, os combates limitaram-se a 
alguma troca de tiros de Artilharia e a um combate de 
uma Cavalaria “Kamikaze” da Divisão de “Bade-Hesse”. 
No segundo dia entraram dois reforços, o José Pargana 
e o José Lopes, que no dia anterior tinham estado a 
jogar Guerra Civil Americana. 
Dada a falta de tempo para completar o jogo, tínhamos 
apenas 3 horas que na prática ficaram reduzidas a 1,5 
horas, colocamos todos os restantes reforços em cima 
da mesa. 

Desta forma o Lopes à frente do Iº Corpo de Cavalaria e 
dos seus Polacos, que substituíam o XIº Corpo Francês, 
entrou no flanco esquerdo perto de Eisdorf. Pela sua 
frente entrou o Pargana com o Corpo de Reserva Russo 
constituído por duas Divisões da Guarda e uma de 
Granadeiros. O Combate aí adivinhava-se muito difícil 
para as tropas comandadas pelo Lopes, no entanto 
lançando a Cavalaria numa corrida desenfreada 
ameaçou a Infantaria da Guarda e os Granadeiros que 
se viram obrigados a parar e a formar quadrado, 
ganhando assim o tempo necessário para que a sua 
Infantaria Polaca chegasse ao seu objectivo – Eisdorf.  
Aqui talvez a próxima geração de jogadores – Foto de J.Diogo 
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perdido uma Divisão de Infantaria e aniquilado quatro 
Divisões de Cavalaria aos Aliados. 
Por seu lado os Aliados asseguravam três dos objectivos 
tendo perdido quatro Divisões de Cavalaria e eliminada 
uma de Infantaria aos Franceses. 
Desta forma se utilizarmos as regras de identificação de 
vitória, os Franceses teriam ganho 90 (-10). Isto parece 
uma vitória clara, o que na realidade no terreno parecia 
mais uma situação de empate, senão vejamos. No flanco 
esquerdo Francês os poucos combates efectuados não 
faziam ainda tender a balança para nenhum dos lados 
pelo que se poderia considerar um empate. No centro os 
Aliados estavam em vantagem e só uma intervenção da 
Guarda com as suas duas Divisões de Infantaria e duas 
de Cavalaria poderia vir a mudar o rumo dos aconte-
cimentos. No entanto a entrada tardia destas tropas não 
pode ser aqui contabilizado nos efeitos eventuais. No 
flanco direito a vantagem era claramente dos Franceses 
que pela frente só já tinham os restos de duas Divisões 
de Infantaria. Em termos de objectivos cada um dos 
lados detinha três. 
Desta forma eu consideraria um empate, com cada um 
dos lados a deter o mesmo número de objectivos, a 
ganhar num sector, a perder noutro e a empatar no 
terceiro. 
 
CONCLUSÃO  
Em termos gerais o jogo foi extremamente interessante 
e como todos os Jogos grandes de uma beleza 
excepcional nomeadamente no segundo dia, quando 
cerca de 2400 figuras estavam em cima da mesa em 
todas as frentes, preenchendo assim as mesas no seu 
Os Franceses em marcha… 

…e uma parte da mesa do cenário de Napoleónicos - Fotos de J.Brazette 
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o flanco direito Francês entrou mais uma Divisão do 
Vº Corpo, a 15ª Italiana, passando este Corpo a ser 
omandado pelo Abel Valadão. A entrada desta unidade 
eio definitivamente desequilibrar a balança a favor dos 
ranceses que face às quatro Divisões de Infantaria 
inham apenas os restos de duas Divisões Russas do Iº 
orpo já com enormes baixas, pois a última Brigada de 
avalaria que ainda restava foi de novo esmagar-se 
ontra os quadrados da 20ª Divisão Francesa. 
o Centro as coisas continuavam a correr bem para os 
liados. No segundo dia fizemos entrar do lado Aliado a 
avalaria da Reserva, oito Regimentos de Couraceiros, 
endo uma das Divisões recebido ordens imediatas para 
e dirigir para o flanco direito em suporte do Corpo de 
eserva. Do lado Francês entrou o resto da Guarda no 
ntanto tanto este Corpo como as Divisões de 
ouraceiros Russas, não tiveram oportunidade de entrar 
m combate dada a limitação de tempo. 
esta forma as três Brigadas Prussianas de Infantaria e 
 Cavalaria da Reserva Prussiana, entretiveram-se a 
smagar o que restava das quatro Divisões do Corpo do 
ey (José Correia). Mesmo assim no final do jogo este 
orpo conseguia ainda manter uma das aldeias do 
uadrilátero central – Khaja, assegurando assim um dos 
bjectivos. 
o final do jogo a situação era a seguinte: 
s Franceses asseguravam três dos objectivos tendo 

formato “inovador” em Y. 
No entanto também tivemos grandes dificuldades. A 
principal foi o ambiente em que o jogo se realizou. 
Sendo extraordinário para o objectivo da divulgação com 
centenas de pessoas a passarem por ali durante o 
evento, não ajudou em nada à concentração dos 
participantes no jogo, que se distraíam facilmente 
provocando longas pausas para desespero de alguns e 
aborrecimento de outros. No entanto todos tivemos o 
nosso “bocadinho” de “distracção”, pelo que não se 
pode culpar este ou aquele jogador pelos aborreci-
mentos causados.  
Não acompanhei de perto as restantes mesas de jogos 
da AJSP, no entanto daquilo que me pude aperceber, 
em todas elas o interesse esteve latente com especial 
destaque para mesa de DBA onde para além das muitas 
crianças que experimentaram o jogo, pela primeira vez 
vi mulheres a jogar sob a orientação atenta do Gabriel. 
Por outro lado sendo um evento cujo objectivo principal 
era a divulgação dos jogos de simulação, o objectivo foi 
plenamente conseguido, pois mais uma vez se trocaram 
contactos com interessados que esperamos 
sinceramente voltar a ver à volta de uma mesa a 
participar em jogos com figuras. 
A AJSP está de novo de parabéns pelo excelente 
trabalho realizado na organização de mais esta 
participação na Modeltroia 2004. 

José Brazette 



 

O

As  
 
 avanço do Corpo de cavalaria e do Iº Corpo de Infantaria Russo no cenário de Napoleónicos – Foto de J. Brazette 

 
 tropas Yankees procuram uma maneira de furar as linhas Confederadas na batalha de Kettle Run – Foto de J. Diogo
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BATTLETECH 
Foi realizado no passado dia 28 e 29 de Fevereiro, no 
âmbito de ModelTroia2004 uma demonstração de 
Battletech com o cenário “O Ataque a Coventry” que 
contou com a participação de quatro jogadores durante 
todo o evento mais alguns participantes que 
demonstraram interesse neste jogo. 
O cenário tinha por objectivo do lado da Esfera Interior 
a defesa de uma base aérea de um ataque de uma força 
do Clã Falcão de Jade. A defesa da base contava com 
uma lança de assalto da Comstar constituída por um 
Highlander, um King Crab, um Black Knight e um Raijin. 
Também era suportada por uma lança de tanques, dois 
Demolishers e dois Alacorns.  
Para o lado do Clã foi atribuído a missão de destruir os 
caças que se encontravam na pista. Para esse efeito os 
jogadores tiveram direito a uma estrela pesada 
constituída por um Dire Wolf, um Mad Dog, um 
Hellbringer, um Stormcrow, um Horned Owl e uma 
ponta de elementais.    
O jogo no primeiro dia acabou com um impasse, não 
tendo os jogadores do Clã cumprir o seu objectivo tendo 
apenas destruido o Raijin mas perdendo o Hellbringer. 
No final do jogo com a entrada de reforços no princípio 
do segundo dia para cada lado o jogo foi dado por 
terminado com a derrota do Clã que apenas conseguiu 
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O ataque da temida Cavalaria Sulista – Fotos de J.Diogo
estruir o Raijin e os dois Alacorns, não conseguindo 
estruir os caças e perdendo no processo o Mad Dog, o 
orned Owl, o Hellbringer e todos os elementais. 
 nível do evento o jogo correu na perfeição com uma 
edicação excelente por parte dos jogadores mais 
eteranos em explicar de forma simples e rápida a todos 
s interessados, neste caso bastantes jovens, 
erecendo assim um louvor, e também pela paciência 
emonstrada. 

João Jorge D ogo i

UERRA CIVIL AMERICANA 
ela primeira vez, no âmbito das mostras públicas das 
ctividades da AJSP, a Guerra Civil Americana esteve 
resente o acontecimento decorreu em Tróia a par do 
oncurso de modelismo. 
a sala ao lado da exposição estava o espaço dos jogos de 
uerra, contando com várias mesas e expositores com 

nformações relativas às várias épocas e jogos que se 
esenrolavam. 
obre a presença do vasto público que compareceu, o 
ogo de Guerra Civil Americana despertou muito 
nteresse, sobretudo devido à utilização das figuras de 
0mm, ideais para jogar assim como para observar. 
essa forma decorreu o jogo de Kettle Run, um cenário 
assado em 1862 que opôs uma divisão de 4 Brigadas 
ortistas a uma sua congénere Sulista posicionada à 
efesa. Durante 10 jogadas as forças Federais tentaram 
omar um dos seus objectivos, pré-determinados no 
enário, no seu flanco esquerdo enquanto o centro e a ala 
ireita aguentavam as suas posições iniciais.  
e destacar o combate renhido entre os Louisiana Tigers 
onfederados e os elementos do 2º Rhode Island 
ederais, tendo estes vencido duas cargas sobre os 
ouaves Sulistas, mas no terceiro combate decisivo 
obre o objectivo, os Tigers da Louisiana mantiveram-se 
irmes salvando o jogo para os Confederados. A 
avalaria Nortista poderia ter trazido a vitória para o 

ado Federal, pois estava posicionada para aproveitar 
ma abertura nas linhas inimigas, mas um erro de 
iming comprometeu toda a operação recaindo a vitória 
ara as forças Confederadas. 
aseado num combate real, o jogo teve características 
A base aérea atacada pelo Clã Falcão de Jade. 

os jogadores mais veteranos …- Fotos de J.Diogo  



 

diferentes tal como a utilização de Cavalaria e 
Sharpshooters (unidades especiais de skirmish) e não 
estava dentro de uma perspectiva de campanha, pelo 
que o resultado diferiu da acção combatida no mês de 
Agosto de 1862. 

Após os registos, um pouco retardados pela montagem 
das mesas, iniciou-se o torneio com 3 rondas de manhã, 
um almoço de convívio e 2 rondas a tarde. Este torneio 
contou com a participação de 29 jogadores, tendo-nos 
permitido bater todos os nossos anteriores recordes.  

De uma forma geral tudo correu bem, desde a 
montagem da mesa na sala ao desenrolar do jogo que 
foi muito agradável. O contacto com os visitantes 
poderia ter sido facultado por alguém que não estivesse 
envolvido directamente no jogo, que é sempre muito 
absorvente e deixa pouco tempo para as relações 
públicas. 
Para o próximo ano poderemos melhorar este aspecto, 
já que muita gente, de várias faixas etárias se interessou 
por este período. 

Carlos Diniz 

1º ENCONTRO 
INTERNACIONAL DE 

ANTIGUIDADE E IDADE 
MÉDIA – DBA 

Tires, 18 de Abril de  2004 

Desta vez o DBA lançou-se num projecto internacional 
que reuniu jogadores de Portugal e Espanha. O pavilhão 
Monte-Real apresentou excelentes condições de ilumina-
ção e conforto, num dia chuvoso e propicio para os 
jogos cobertos. A organização contou com o apoio da 
Câmara Municipal de Cascais, que também ofereceu os 
Troféus. 
O torneio consistiu em 5 rondas geridas pelo sistema 
Suíço Modificado (SSM) de emparceiramento, utilizando 
a versão ainda em desenvolvimento do programa Pair 
Me.  
As regras foram a versão DAVAS modificada a partir da 
versão oficial 2.1. Todos os exércitos do livro DBA 2.0 
foram aceites, mas foram exigidos exércitos diferentes 
para aumentar a variedade e permitir o usufruto de 
diferentes adversários em todas as rondas ( torna-se 
muito monótono em 5 rondas encontrar 2 ou 3 vezes 
um adversário com o mesmo exército ).  

Borgonha (à esquerda)  pressiona a posição defensiva dos Francos com o seu poder 
de fogo, artilharia ao centro e archeiros junto ao topo.- Foto de J.Diogo 

Confesso a desilusão de termos ficado a um jogador dos 
30, mas mesmo assim esta foi uma impressionante 
participação devido ao empenho da maioria dos sócios 
da AJSP, do Pedro Casimiro da Brigada Tripeira e do 
grupo Xénon. De Espanha - Pontevedra - vieram 3 
excelentes jogadores que valorizaram muitíssimo o 
nosso encontro com o seu nível desportivo e coloridos 
exércitos. Também houve uma participação “Açoriana” 
muito esperada. 
Como o número de jogadores era impar, para não 
prejudicar os visitantes, o privilegiado do costume ficou 
a ver.  

PARTICIPANTES 

AJSP 12 
Brigada Tripeira 5 
Xénon 4 
Individuais Portugueses 3 
Pontevedra - Galiza 3 
Futuro clube Açores 1 
Academia Militar 1 
TOTAL 29 

O jogo decisivo, na 5ª ronda, opôs o experiente Pedro 
Casimiro (Borgonha) ao José Brazette (Franco-Romeno) 
que já numa anterior edição do Águia Imperial tinha 
dado claras indicações de ser candidato aos primeiros 
lugares. Os Francos ficaram numa posição defensiva e 
cederam o domínio do terreno aos Borgonheses, 
esperando uma oportunidade para atacar em vantagem. 
O jogo ficou resolvido com um desfecho súbito nos 
primeiros combates, quando o General Franco ao atacar 
os archeiros Borgonheses de frente, perdeu por uma 
desvantagem marginal. 
Devido a sua derrota e SOS relativamente fraco, os 
Francos ficaram relegados para um honroso 5 lugar. 

ANALISE DOS RESULTADOS 

Nada surpreendentemente, nos três primeiros lugares 
ficaram 3 exércitos do mesmo índice, todos com 
percentagens medias de vitória acima dos 50%: 

1º Pedro Casimiro – Borgonha Inicial IV 76 

2º Rodrigo Garcia – Francês Medieval IV 64 b) 

3º Clemente Raposo – Alemão Medieval IV 13 a) 

As estatísticas sobre os 3 primeiros exércitos classifica-
dos podem ser consultados nos ficheiros disponíveis na 
pagina http://home.kqnet.pt. 
O Pedro Casimiro, já com uma considerável experiência 
internacional, desta vez fez uma escolha mais "técnica" 
do exército e venceu com 5 vitórias e 10 em 10 pontos 
possíveis, terminando num primeiro lugar indiscutível. 
Os 2º e 3º lugares terminaram com 8 VED e 30 SOS, 
desempatados por 6 pontos de SOOS. Houve um total 
de 4 jogadores com 4 vitórias e portanto 8 VED. 
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O jogador que mais baixa causou ao adversário e mais 
generais eliminou foi o Pedro Casimiro, vencedor em 
todas as frentes. 

Os resultados finais do 1º EIJSAIM-DBA são apresentados 
na tabela seguinte: 

Pos. Nome Exército 

V
E

D
 

SO
S 

SO
O

S 

E
E

E
 

       

 1 Pedro Casimiro IV/76 Borgonha Inicial 10 32 151 24

2 Rodrigo Garcia IV/64 b) Francês Medieval 8 30 142 18

3 Clemente Raposo IV/13 a) Alemão Medieval  8 30 136 14

4 Fernando Sousa III/23 Khmer 8 29 137 14

5 Jose Brazette IV/32 Franco-Romeno 8 26 138 18

6 Miguel Mendes IV/82 a) Francês Ordenança 6 36 131 11

7 Fernando Brandao III/77 Scots 6 29 139 14

8 Filipe Martins IV/22 Sérvio Imperial 6 28 126 14

9 Jorge Faria IV/3 Anglo-Normando 6 27 124 10

10 Joao Jorge Diogo II/9 Siracusa 6 22 132 15

11 Antonio Silva II/25 Bósforo 6 19 128 17

12 Hugo Ximenes II/35 Macedónio Tardio 6 19 128 13

13 Jose Pargana II/15 Alexandre Imperial 5 28 119 14

14 Pedro Lourenco IV/84 Ordenança Borgonha 5 26 125 6 

15 Antonio Monteiro IV/68 b) Português Med. 5 24 120 11

16 Jose Luis Garcia II/53 Bretões 5 20 132 10

17 Jose Lopes II/32 Cartaginês Tardio 4 31 128 7 

18 Alexandre Sousa IV/7 Cruzadas Iniciais 4 28 111 10

19 Vitor Hugo Amorim IV/74 Companhias Livres 4 24 123 14

20 Fabiano Ferramosca II/36 a) Greco-Bactriano 4 22 116 14

21 Joao Diogo II/83 b) Romano Patrício  4 20 124 9 

22 Javier Quinteiro II/3 Indiano Clássico 4 20 109 11

23 Alejandro Quinteiro III/35 c) Ibérico Feudal 4 18 117 10

24 Eduardo Santos IV/30 Teutónicos 3 20 120 10

25 Joao Paulo Garcia III/40 c) Vikings Leidang 2 26 121 6 

26 Alexandre Conefrey IV/13 d) Alemão Medieval  2 22 112 5 

27 Miguel Gil IV/54 b) Escandinavo 1 24 98 6 

28 Luis Figueiredo II/5 a) Grego Helénico 0 20 113 5 

VED:  Vitoria (2);  Empate (1);  Derrota (0) 
SOS:  Sum of the Opponent Scores 
SOOS:  Sum of the Opponent's Opponent Scores 
EEE:  Elementos Equivalentes Eliminados 

ASPECTOS A MELHORAR 
O sistema de desempate é justo e adequado ás 
condições, mas alguma descoordenação por parte dos 
organizadores, pressionados pela necessidade de 
cumprir o programa, permitiu algumas interpretações 

erradas (ver Regulamento Geral).  
O atraso na montagem das mesas foi o único aspecto 
negativo, alheio à responsabilidade da AJSP. 
As regras oficiais encontram-se agora na versão 2.2, 
mas não me parece que a evolução lógica dos nossos 
eventos deva ir no seu sentido. Para os membros da 
lista e-mail haverá mais notícias importantes em breve. 

A C.N.J. 
A C.N.J. baseada no ELO esta a revelar-se uma 
excelente opção, já com resultados práticos evidentes. 
Esta experiência ira certamente influenciar e orientar 
futuros projectos em que me encontre pessoalmente 
envolvido. Gostaria de iniciar brevemente a programa-
ção de uma aplicação para o calculo automático de 
todas as classificações ELO a partir de uma base de 
dados de resultados - o que seria de grande utilidade 
dado o número de jogadores envolvido - mas a vastidão 
dos projectos em curso não mo permite para já.  

AGRADECIMENTOS 
Gostaria de agradecer pessoalmente e como sócio da 
AJSP a participação de todos os jogadores, o empenho 
dos organizadores Eduardo Santos, João Diogo, Pedro 
Casimiro e Vítor Hugo Amorim, assim como o 
entusiasmo dos que tiveram de se deslocar mais longe, 
do Porto, dos Açores e da Galiza, para connosco 

A entrega da Taça de 2º Lugar ao Rodrigo … 

…e a entrega pelo Vítor Hugo da 
Taça de 3º Lugar ao Clemente – Fotos de J.Diogo. 
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conviverem e desfrutarem do nosso passatempo dilecto. 
Estou certo que a experiência valeu bem a pena para 
todos. Até breve, 

Jerboa 

10º Campeonato DBM  

da AJSP 

A Classificação Final do 10º Campeonato de DBM depois 
da 5ª jornada ficou como se segue: 

Pos Nome Exército Pts SOS DBM
      

1 Marco Quinta Middle Assyrian 10 22 47 

2 Gabriel Jerboa Pré-Islamic Arab 7 33 38 

3 Hugo Ximenes Alexander Imperial 7 27 33 

4 João Diogo Patrician Roman 6 32 24 

5 José Brazette Portuguese Medieval 6 25 26 

6 Fernando Sousa Alans 6 24 35 

7 João Jorge Diogo Sicilian 6 22 31 

8 Orlando Almeida Late Cartaginian 5 34 24 

9 Vitor Hugo Late Imperial Roman 5 24 21 

10 Paulo Barreiro Middle Imperial Roman 4 29 23 

11 Ilidio Almeida Assyrian Neo Sargonid 4 22 18 

12 Marcelo Somborn Hebreu 4 21 20 

13 Academia 1 French Mediecal 4 16 16 

14 Eduardo Santos Seleucid 3 23 22 

15 Filipe Martins Portuguese Medieval 3 18 20 

16 Alexandre Conefrey Early Imperial Roman 2 10 10 

17 Academia 2 English Medieval 1 12 7 

18 Diogo Martins Palmyrian 1 1 5 

Os resultados das últimas duas jornadas.  

4ª Jornada  - 13 Março 
Jerboa 3 7 Marco Quinta 

José Brazette  5 5 Vitor Hugo 

João Diogo 7 3 Paulo Barreiro 

Fernando Sousa 10 0 Marcelo Sonborn 

Eduardo Santos 3 7 Academia Militar I 

Orlando Almeida 4 6 Hugo Ximenes 

Filipe Martins 8 2 Academia Militar II 

Ilidio Almeida  0 10 João Jorge Diogo 

Não jogaram:  Alexandre Conefrey (VO) 

 
5ª Jornada  - 3 Abril 

João Diogo 0 10 Marco Quinta 

Orlando Almeida 5 5 Vitor Hugo 

Fernando Sousa 9 1 Paulo Barreiro 

Eduardo Santos 5 5 Filipe Martins 

Marcelo Sonborn 10 0 Academia Militar I 

Jerboa 5 5 Hugo Ximenes 

Ilidio Almeida 10 0 Academia Militar II 

José Brazette  5 5 João Jorge Diogo 

Não jogaram: Alexandre Conefrey 

 
Assim acabamos mais um Campeonato de DBM e para 
variar, com mais uma vitória do veterano Marco Quinta 
num evento AJSP. Muitos foram os aspectos positivos 
(convívio, grande adesão de jogadores, novas caras, 

etc.), no entanto analisando as jornadas e os 
comentários dos jogadores, parece que o formato deste 
ano não conseguiu cativar a maioria, da mesma forma 
como aconteceu no passado com o 9º Campeonato. 
Provavelmente devido ao espaçamento das jornadas e a 
outros compromissos que os jogadores acabaram por 
intercalar entre elas, foi surgindo um desinteresse 
crescente ao longo das jornadas. Ao invés do que 
aconteceu em anos passados, a última jornada parece ter 
passado do momento de emoção mais intenso para apenas 
um encontro com intuito de cumprir o calendário.  
A organização agradece a colaboração de todos os que 
participaram, felicita mais uma vez o Marco pela sua 
brilhante e invencível campanha e faz questão de 
anunciar que, estamos á espera de feedback de todos os 
que participaram, e daqueles que estão interessados em 
participar para o ano acerca de qual será o melhor 
modelo a adoptar para 2005. Até breve 

Orlando Almeida 

Uma Janela para a História
Por Vitor Hugo 

Continuação da edição d’O Virote Nº39. 

Napoleão e a Batalha  
pelo Atlântico 

Política de conquista francesa  

(1805-1811) 

A partir de 1805 tudo se modificou. Napoleão aderiu ao 
plano de Godoy em conquistar Portugal que conduziria à 
intervenção militar de 1807. Assim, a segunda política 
francesa tinha como objectivo a conquista do pais.  

  As ambições de Godoy e a sua aproximação a 
Napoleão, permitia-lhe reabilitar um antigo sonho de ser 
rei em Portugal. Contava-se ao mesmo tempo que 
França e Espanha preparavam um ajustamento 
territorial.  

A declaração de guerra da Espanha à Inglaterra, por 
questões de honra nacional, em virtude do episódio das 
fragatas capturadas, permitiu a Godoy sonhar de novo. 
O facto do imperador necessitar da marinha espanhola 
criou as circunstâncias favoráveis às ideias de Godoy. O 
negócio ficou decidido quando da passagem de Junot 
por Madrid em direcção a Lisboa. Neste acordo a França 
dava apoio à Espanha numa guerra contra Portugal e 
em contrapartida a Espanha colocava os seus barcos à 
disposição de Napoleão 1.  

Após a derrota marítima em Trafalgar, Napoleão 
comprometeu os seus planos marítimos. Desta forma, as 
bases do acordo franco-espanhol estavam destruídas. 
Mas o projecto da conquista e divisão de Portugal 
reapareceu em 1806, quando Napoleão se irritou com as 
inúmeras violações da neutralidade portuguesa, levada a 
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Junot chegou a Lisboa com a missão de impor o 
bloqueio continental, principal porto marítimo do reino. 
Contudo, quanto à efectivação das suas medidas, 
Napoleão manifestou um certo descontentamento, pois 
o seu Marechal tolerou muito contrabando feito por 
barcos neutrais. Face a uma marinha inexistente, a 
obrigação de utilizar as vias de transporte terrestre terão 
limitado as vantagens da ocupação. 

cabo pelos ingleses e retomou seriamente as 
negociações com Espanha. Contudo, Talleyrand, sempre 
inclinado para Portugal, levou ao adiamento deste 
projecto, pois no momento em que se iniciavam 
conversações para uma paz geral, não fazia sentido 
levar por diante esse empreendimento 2.  

A campanha contra Portugal, surgiu de novo após a 
vitória de Napoleão em Tilsit, Agora que o continente 
quase estava submetido, Napoleão podia colocar mais a 
sua atenção em Portugal.  

O Tratado de Fontainebleu 

Napoleão tinha a conquista de Portugal em mente, mas 
esse não era o seu único objectivo, como o demonstrou 
o secreto Tratado de Fontainebleu assinado com a 
Espanha em 27 de Outubro de 1807.  

Em Janeiro de 1807, em carta enviada a Godoy, 
reafirmava a sua decisão de apoio a Espanha, mas desta 
vez realçando motivações económicas: «Afastar os 
Ingleses do continente, atingir ai o seu comércio, é 
atacar as bases do seu poderio.» 3 O sequestro a 
Portugal era inevitável. Só a intenção de levar ás ultimas 
consequências a guerra económica contra a Inglaterra 
poderia resultar no seu enfraquecimento.  

Este tratado eram nas suas linhas gerais, típico dos 
esquemas de partilhas utilizados no século XVIII, em 
que duas nações se envolviam para conquistar e dividir 
um território 6. 

Desta forma, França e Espanha dividiriam o território 
conquistado em três partes. A zona a norte (Lusitânia 
Setentrional) seria entregue ao rei da Etrúria, cujos 
territórios em Itália tinham sido anexados a França, o 
centro (Lusitânia Central) ficaria reservado e disponível 
para futuras negociações de Napoleão e o sul 
(Principado dos Algarves) entregue a Godoy 7.  

Napoleão já desde o consulado espreitava Portugal. 
Sobretudo, quando percebeu que os ingleses utilizavam 
o nosso território como se de uma colónia britânica 
tratasse 4.  

O ministro português Araújo de Azevedo, procurou 
impedir Napoleão de levar até ao fim as sua ameaças. 
Razões por mais evidentes eram o deslocamento do 
comércio Inglês para o Brasil, perante um cenário de 
ocupação de Portugal e o receio espanhol sobre a sorte 
das suas colónias. Mas a questão não ficava por aqui. O 
afastamento do comércio acarretaria do ponto de vista 
económico francês sérias desvantagens, pois, esgotaria 
a entrada dos preciosos produtos coloniais que a França 
tanto carecia.  

Contudo, este tratado de partilha era uma máscara para 
tapar as verdadeiras intenções de Napoleão, cujos 
objectivos eram a introdução em Espanha de tropas 
francesas por Junot que permitiriam a ocupação de 
zonas estratégicas. Assim, Napoleão pretendia anexar a 
zona norte de Espanha até ao Ebro, bem como a 
anexação de Portugal 8.  

A 30 de Novembro o Marechal Junot entrou em Lisboa, 
falhando a captura da família real. Napoleão tinha-lhe 
dado instruções para desarmar o país, defender os 
principais pontos, e tratar o território com o estatuto de 
conquistado.  

Assim, podemos concluir que a neutralidade portuguesa 
seria em alguns aspectos bem mais vantajosa do que a 
sua ocupação.  

Qual a lógica que levava Napoleão, a querer integrar 
Portugal no sistema continental (que não é puramente 
económico)? Como motivos conservam o seu valor: a 
ideia de fazer Portugal num refém que poderia utilizar 
em qualquer negociação; retirar as bases inglesas que 
facilitavam o abastecimento e conservação da sua frota; 
a atracção pelas riquezas portuguesas; e ainda a captura 
da frota portuguesa.  

A entrada de tropas francesas em direcção a Portugal 
pelo nordeste de Espanha podia-se explicar ao abrigo do 
tratado, mas não a ocupação em simultâneo da 
Catalunha e do noroeste espanhol. A recusa de 
Napoleão em publicar o tratado da partilha, o anúncio 
público de que Godoy iria ser o governador do Algarve e 
a ocupação do país Basco, criaram indignação e 
resistência popular em Espanha.  

Desta forma, «O económico, o estratégico e o político 
confundem-se nas origens da decisão de Napoleão.» 5  

Napoleão procurando contrariar esta resistência, decidiu 
incorporar a Espanha no seu Império e reorganizar o seu 
exército.  

Em Julho de 1807 é enviado o ultimato ao príncipe 
regente. Em 5 de Novembro de 1807, o governo 
português, após negociações e recuos resigna-se a uma 
capitulação completa (fecho dos portos, prisão dos 
ingleses e sequestro dos seus haveres). Ao mesmo 
tempo Junot e as suas tropas aproximavam-se da 
fronteira, pois Napoleão teria exigido uma ocupação do 
pais.  

Faltava apenas decidir a questão do trono. Numa série 
de intrigas e armadilhas políticas consegue obrigar tanto 
Carlos IV como seu filho Fernando a abdicarem dos seus 
direitos à coroa espanhola, apressando-se a oferece-la a 
seu irmão José.   

                                                           

                                                          

Esta atitude do Imperador estava correlacionada afinal 
2 Cf. id., ib., p.59. 

 3 Cf. id., ib., p.60. 
4 Para os franceses «o imperialismo britânico» era visto como algo 
«que dava muito e não custava nada» Passim. 

6 Cf. Paul W. Schroeder, ob. cit., p. 339. 
7 Cf. Carlos Selvagem, ob. cit., pp. 494 e 495. 

5 Cf. id., ib., p.62. 
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com outras suas acções desenvolvidas no âmbito do 
bloqueio continental: a guerra naval, a ambição colonial, 
a guerra contra os Bourbons, o seu programa para a 
Rússia, Itália, Alemanha e Europa de Leste 9.  

Mas pensaria o Imperador francês que a Espanha lhe 
cairia a seus pés com a tomada de Madrid? Napoleão 
entregou-se à aventura espanhola, como a muitas 
outras, por diversas razões: anti-britânicas, familiares e 
dinásticas, económicas, militares, e pessoais.   

A resposta à usurpação do trono espanhol, foi uma 
insurreição geral que levou a batalhas regulares entre os 
exércitos dos dois países 10. Os primeiros anos de 
insurreição foram difíceis de suportar por parte dos 
espanhóis com muitas derrotas e a ocupação do 
território pelos generais franceses.  

Estes acontecimentos levaram a que a Inglaterra se 
interessa-se numa campanha militar na península ibérica 
11, agora a suporta-la o ódio aos franceses pelos 
espanhóis e portugueses e a possibilidade de constituir 
em Portugal uma base de operações para toda a 
península 12.  

A grande questão por parte dos aliados era em como 
conciliar uma resistência anti-napoleónica, ligando os 
interesses britânicos, da Regência portuguesa e da Junta 
espanhola. Não era tarefa fácil. Se por um lado Portugal 
era o aliado tradicional inglês, solicitando apoio contra a 
França e Espanha, esta conhecia o aliado dos 
portugueses como um rival de morte dos impérios 
marítimos 13.   

A vitória da coligação anglo-portuguesa-espanhola, 
juntamente com factores políticos, militares e de 
comando, foi em grande parte devido à arma da 
diplomacia 14.  

França teoricamente teria algumas hipóteses de ter 
sucesso em Espanha, mas não pelas mãos de Napoleão. 
Aos seus erros políticos juntou as estratégias militares 
defeituosas, escondendo dos seus generais a realidade 
da guerrilha que tantas baixas causou, a subestimação 
das forças inglesas de Wellington, que levou os seus 
comandantes a ofensivas insensatas 15.  

Em resumo, das hipóteses que a França tinha em 
Espanha e mesmo em Portugal, Napoleão arruinou-as 

todas.  

Se Napoleão tivesse recusado querer obter um controle 
directo e manter o indirecto que já tinha sobre Espanha, 
provavelmente teria obtido outras vantagens. Mas, se 
essa falta de sentido no limite das coisas e das ideias de 
controle a tivesse podido parar, também não teria sido 
Napoleão 16.  

A posição portuguesa perante o bloqueio  

A realidade, do tráfego ultramarino, condicionava a 
atitude de Portugal ao nível da política internacional.  

Punham-se as questões: ou Portugal assumia a 
neutralidade (factos que os franceses aceitaram nos 
primeiros anos da luta continental), ou a guerra ao lado 
da Inglaterra, que dominava os mares? È evidente que o 
primeiro teria sido sempre o escolhido. Contudo, a 
evolução dos acontecimentos rapidamente o tornou 
impossível, e Portugal em virtude dos planos 
napoleónicos, de invasão de Inglaterra, guerra no mar e 
bloqueio Continental, só poderia seguir o segundo 
caminho 17.  

Em 1805, a vitória marítima dos ingleses em Trafalgar, 
tranquilizou Portugal, pois os mares continuavam 
abertos para a sua navegação que se dirigia para a 
América do Sul e Inglaterra. Os portos continentais e 
ilhas continuaram a receber barcos ingleses, no apoio ao 
tráfego marítimo, pois dificilmente os interesses 
nacionais se poderiam separar dos ingleses, por 
intermédio do decreto francês.   

Portugal procurou sempre lutar em defesa da sua 
integridade económica. Apesar das pressões e 
intimidações francesas, para que se interrompessem as 
relações comerciais com a Inglaterra, estas continuaram 
com a mesma intensidade sofrendo apenas, e não total, 
uma interrupção de meses 18.  

Em relação a Portugal, a organização comercial inglesa 
manteve as suas ligações sociais, tanto no período mais 
incerto da primeira invasão como nas seguintes.  

A colaboração inglesa não era imposta, mas sim 
procurada pelo governo português, que fornecia todas 
as condições necessárias, nomeadamente ao nível do 
suporte logístico 19.  

                                                           

                                                          

O governo português sempre apresentou indiferença 
pelas ameaças francesas, no que respeitava ao 
movimento do seu tráfego marítimo, mesmo quando a 
França estava no auge da sua força militar 20.  

9 Passim. 
10 A capitulação do exercito francês comandado por Dupont em 
Baylen, não deu tempo a José aquecer a cadeira do trono. Passim. 

  As tentativas de agradar a Napoleão sem quebrar 
definitivamente os laços comerciais com Inglaterra 
levaram a que a declaração de guerra se atrasa-se ainda 
mais. Quando os portugueses se dispuseram a uma total 
submissão ao ultimato francês já era tarde de mais, pois 
a invasão militar já estava às portas de Portugal. 

11 A campanha militar na península foi equacionada pelos  ingleses, 
estava em causa a capacidade de resistência espanhola e o custo da 
expedição. 
12 Contudo, o auxilio britânico a Espanha, não totalmente aceite, em 
virtude das constantes falhas de cooperação militar entre os exércitos 
anglo-português e espanhol, e da resistência à  penetração comercial 
inglesa nas colónias e na península, dividiu o governo espanhol. A 
mesma questão aconteceu em Portugal, mas ai os ingleses 
conseguiram obter uma maior controle sobre a situação, conciliando-se 
com os portugueses por via diplomática. Cf. id., ib., p. 345. 

 
16 Cf. id., ib., p. 433. 
17 Cf. Jorge Borges de Macedo, ob. cit., p. 40. 

13 Cf. id., ib., p. 432. 18 Cf. id., ib., p. 74. 
14 Cf. id., ib., p. 345. 19 Cf. id., ib., p. 105. 
15 Cf. id., ib., p. 434. 
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Foram os sólidos interesses nacionais no tráfego 
comercial com Inglaterra, já existentes desde os finais 
do século XVII e inicio da centúria seguinte, que levaram 
Portugal a colocar-se do lado britânico. 

Conclusão 

A partida do Rei e do governo para o Brasil, bem como a 
abertura dos seus portos ao comércio directo com a 
Inglaterra, gorou os projectos franceses, pela falta de 
poder naval franco-espanhol para isolar a Inglaterra do 
Continente.  

Napoleão subestimou «a importância do mar no domínio 
do território português, supondo-o possível sem se 
dispor de poderio naval e sem estatuto político definido 
que a saída do «príncipe regente» tinha tornado 
completamente impossível.» 21 

A Convenção de Sintra assinada em 30 de Agosto de 
1808, representava a incapacidade francesa em impor o 
bloqueio continental, e como tal a neutralidade do porto 
de Lisboa.  

«Pode assim dizer-se que a invasão de Portugal pelos 
Franceses, dentro do Bloqueio Continental, está 
explicitamente relacionada com a estratégia marítima. É 
um capitulo da guerra atlântica e por sua vez, um 
capitulo dos primeiros ensaios da guerra económica e 
total.» 22  

Contudo, o bloqueio se não fosse imposto pela força 
militar continuaria a não se impor. Por isso, Junot trazia 
instruções de o tornar efectivo.   

No entanto outros factores contribuíram para o 
insucesso francês em Portugal, a propaganda ao ódio 
contra o inglês, a menor estima e o inferior interesse 
que representavam os franceses comparativamente com 
os ingleses 23.  

Mas à ocupação militar francesa seguiu-se o bloqueio 
naval inglês à costa portuguesa, e esse era realmente 
efectivo. Desta forma, a Inglaterra não só conservava o 
domínio do mar como permitia a oportunidade de um 
desembarque de tropas a qualquer momento. A costa 
definitivamente escapava ao controle francês.  

Goravam-se assim os sonhos de Napoleão de atacar o 
tráfego comercial britânico e atingir a América do Sul. 
Agora, incertezas no mar ao longo da costa portuguesa, 
só as havia para o lado francês. Mas, se a única hipótese 
de controlar e paralisar o tráfego comercial inglês era 
inevitavelmente a ocupação da costa portuguesa, esta 
não trazia qualquer esperança de poder intervir no 
movimento marítimo.  

Terminava assim, a luta pela posse do Atlântico. O seu 
resultado foi o esmagamento das invasões francesas em 
Portugal.  

Foi Junot responsável pela ineficácia do bloqueio? Pelo 
menos Napoleão acusava-o sem hesitação de que 
«violava a lei do bloqueio contra a Inglaterra em 

Portugal e recebia navios neutros carregados de géneros 
coloniais, como se viessem da América e que todos 
sabem vir de Londres» 24.   

Em suma, quais os factores que levaram as invasões 
francesas ao insucesso? Estamos em querer que a saída 
da família real para o Brasil, a abertura dos seus portos 
ao comércio internacional directo e o bloqueio da 
esquadra inglesa colocaram as invasões francesas num 
beco sem saída. O resultado lógico seria a derrota de 
Junot e a sua saída de Portugal.  

As duas invasões que se seguiram foram apenas 
tentativas de demonstração do prestigio militar de 
Napoleão 25.  

O malogro do bloqueio retirava definitivamente as 
hipóteses da França em fazer a guerra económica contra 
a Inglaterra.  

Poderia isolar Napoleão a Inglaterra do comercio com o 
mundo? Napoleão esqueceu-se que a Europa já não 
estava sozinha no mundo, mas antes um continente 
integrado no oceano. Ou seja, elaborou a sua estratégia 
limitando-a apenas à Europa. Sem um plano de além-
mar e um poder naval de dimensão oceânica era uma 
tarefa senão impossível, pelo menos quase.  

Diz-nos Borges de Macedo: «Os factores de hegemonia 
política e económica que se desenvolviam na luta que se 
tratava indicavam forças e utilizavam recursos de que só 
com uma estratégia naval se podia impor.»26  

Em resumo, para lá de uma guerra militar, travou-se 
uma luta entre dois sistemas económicos, não menos 
decisiva, atribuindo às guerras napoleónicas uma 
característica de guerra total. 
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