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um clássico da Guerra de Guerrilha.

MUSEU MILITAR DE LISBOA
29 de MAIO
Jornadas de Demonstração de
Jogos de Simulação

Mas passemos ao relato dos acontecimentos.
A fraca adesão dos associados da AJSP, incentivou ao
“recrutamento” local de dois Alferes que prestam serviço
no Estado-Maior para completar os efectivos
necessários.

Nesta 3ª Jornada de demonstração de Jogos de Simulação
efectuada no Museu Militar de Lisboa no dia 29 de Maio o
Núcleo de Jogos de Simulação da Liga dos Amigos do
Museu Militar e a AJSP escolheram dois períodos muito
diferentes, Guerra Civil Americana (1861-1865) e Guerra
do Vietname (1965-1972).

Assim o comando do destacamento Americano foi
entregue ao Jorge Correia, que durante a manhã
comandou também a 1ª secção, passando esta de tarde
a ser comandada pelo Artur Ramos, a 2ª Secção foi
comandada pelo João Jorge e finalmente a 3ª Secção
ficou sob o Comando do Alferes Rodrigues.

Nos cenários que habitualmente jogamos de Guerra Civil
Americana utilizamos as regras Bloody Angel desenvolvidas pelo Carlos Diniz e usamos figuras na escala de
1/72 em plástico, podendo hoje em dia se encontrar em
qualquer loja de modelismo mais de uma marca com
figuras deste período específico.

Do lado Vietnamita o Mestre de Jogo encarregou-se de
fazer o plano de operações dispondo as tropas para a
execução da emboscada à coluna, sendo depois
substituído no “comando operacional” pelo Alferes
Novais, que se estreou assim neste tipo de jogos a
comandar uma força de guerrilha.

O cenário da Guerra Civil Americana escolhido pelo
Carlos Diniz foi a da 1ª batalha travada nesta guerra
iniciada em 1861 que ficou conhecida por First Bull Run,
no qual os Nortistas pensaram que poderiam avançar
rapidamente sobre os Confederados e derrotá-los,
acabando com a rebelião Sulista num único recontro,
mas que apesar de um início promissor acabou por
saldar-se numa derrota Nortista dando início a uma
guerra que se estendeu por 5 anos.

A coluna americana deslocou-se ao longo da estrada,
tendo começado por encontrar os habitantes muito
efusivos de uma pequena aldeia no seu trajecto, não
tendo no entanto estes causado qualquer problema.
Após passarem a aldeia o obstáculo seguinte era uma
ponte sobre o rio mas também aí tudo correu bem,
tendo as primeiras viaturas atravessado sem problemas.
No entanto uns metros à frente o M 113 ACAV que
liderava a coluna atingiu uma mina que lhe causou
danos graves inutilizando a viatura e obrigando os seus
ocupantes a saírem. Em simultâneo a cabeça da coluna
que havia atravessado a ponte ficou debaixo de fogo,
vindo da sua esquerda, de armas ligeiras e RPG 7.
Felizmente para os Americanos o atirador de RPG 7 não
foi muito eficaz e falhou o alvo.

No jogo defrontaram-se 25 regimentos de Infantaria e 3
Baterias de Artilharia de cada lado, e tinham como limite
de tempo 10 jogadas para alcançarem os seus
objectivos. No fim do dia e feitas as contas saldou-se
por um impasse em que as posições Confederadas não
chegaram a ser comprometidas e as tropas Federais
necessitariam ainda de umas boas 5 jogadas para terem
algum sucesso nas suas movimentações no flanco
adversário.

De imediato ecoaram ao longo da coluna os pedidos de
ajuda da 2ª Secção que havia atingido a mina na cabeça
da coluna e tinha vários feridos, entre os quais um com
gravidade. As viaturas Blindadas tentaram nas jogadas
seguintes chegar à frente em suporte da 2ª Secção, pelo
que os camiões com os abastecimentos tiveram de
encostar às bermas.

No outro cenário realizado de Vietname saltamos para
um período mais Moderno e para umas regras (Charlie
Company) para jogos de guerrilha que se podem
adaptar facilmente para simularmos qualquer das
guerras ditas Coloniais do pós-II Guerra Mundial.
Também aqui a escala usada foi a de 1/72 com figuras e
veículos todas em plástico que se encontram muito
facilmente no mercado. Segue o relato que o José
Brazette nos preparou sobre o seu cenário de Vietname.

Entretanto as tropas da 2ª Secção procuravam abrigarse do fogo que vinha da sua esquerda, colocando-se por

VIETNAME
Após um longo período de pausa eis que a Guerra do
Vietname voltou a estar em foco desta vez no Museu
Militar de Lisboa.
Querendo fazer uma demonstração sobre uma Guerra
mais “Moderna” e não havendo disponíveis figuras que
representem soldados Portugueses no Período da Guerra
Colonial 1962-75, optámos por apresentar um conflito
para o qual os “recursos” são abundantes no mercado e
que eu pessoalmente jogo à mais de 20 anos.
A situação escolhida, Emboscada a uma Coluna de
Abastecimentos, poderia ocorrer em qualquer conflito do
género, desde a Guerra Colonial Portuguesa até à mais
recente intervenção no Iraque. Este tipo de cenário é

Aqui um dos camiões de abastecimento apanhado numa mina - Foto de J.Brazette.

-2-

detrás do M113 ACAV atingido. Foi neste momento que
outra força Vietnamita que estava à direita da estrada
abriu fogo sobre as tropas desprotegidas da 2ª Secção
causando mais baixas.

INAUGURAÇÃO
DO NOVO ESPAÇO DE
ENCONTRO DA AJSP

Um tiro de RPG 7 vindo desta posição imobilizou o M
113 ACAV da 3ª Secção que acabava de atravessar a
ponte. Outro tiro de RPG 7 destruiu um dos camiões que
havia atravessado a ponte, gerando assim grande
confusão na coluna Americana.

27 de JUNHO
De um novo ciclo,
mais um passo em frente.

Os combates prosseguiram até que o comando
Americano se conseguiu posicionar para chamar o apoio
da Artilharia. Mas mal tinham abandonado o M 113, um
tiro de RPG 7 vindo de uma posição ainda não revelada,
desta vez antes da ponte, danificou seriamente a
viatura, ferindo ligeiramente o condutor e o comandante
da mesma.

A AJSP, concretizou mais um dos seus projectos, um
Espaço de Encontro melhor e menos dispendioso.
Assim no dia 27 de Junho os associados foram convidados a reunirem-se num primeiro dia de jogos do novo
Espaço de Encontro na Rua Possidónio da Silva Nº194 A.
Compareceram os que quiseram, e tivemos algumas
novidades, além de encontrarmos um companheiro do
antigo Lobo Branco, tivemos um cenário do SENHOR DOS
ANEIS (O túmulo de Balin), um de navais com as regras
SEAKRIEG, (a 1ª batalha de Savo Island), e a apresentação de umas novas regras para Antiguidade e Idade Média
com o nome de ARCANE WARFARE.

Apesar disto começaram a cair os primeiros tiros de
Artilharia, que como é costume com os Americanos,
acabaram por fazer mais baixas entre as próprias tropas
do que as tropas Vietnamitas – Era o efeito do “Fogo
Amigo”.
O comando Vietnamita seguindo o plano delineado,
tenta destruir a ponte que se encontrava armadilhada
mas falha as duas tentativas. (Certamente o fogo da
artilharia cortou o fio que ligava os explosivos ao
detonador).

Claro que tivemos também os velhinhos Napoleónicos
(SHAKO), e a já regular Guerra Civil Americana
(BLOODY ANGEL).
O espaço é agradável, embora ainda precise de algumas
pequenas melhorias, permitindo cerca do dobro das mesas.
Quanto à acessibilidade é sem dúvida muito melhor, e têm
grandes potencialidades para implementar uma loja
comercial, num espaço lateral bastante interessante.

Não conseguindo destruir a ponte e tendo já três mortos o
comandante Vietnamita assinala a ordem de retirada
deixando o campo de Batalha para os seus inimigos.
Entre as forças Americanas, a 2ª Secção sofreu pesadas
baixas, apenas dois dos seus elementos estavam ainda
incólumes. Dos restantes, cinco estavam mortos e três
feridos gravemente.

Propomos desta forma, e a todos, a visita ao novo EE.
Lembramos também que em breve teremos um novo
Plano de Actividades para o próximo ano.

A 3ª Secção também teve alguns feridos mas mantinha
ainda a sua capacidade de combate, sendo de destacar
a “impetuosidade” do seu comandante que por diversas
vezes propôs que avançassem sobre as posições
inimigas, (Assim é que é. Morrer por morrer ao menos
morrem em grande). A 1ª Secção teve menos trabalho,
pois ocupando o último lugar na coluna, efectuou
apenas tiro a longa distância sobre as posições
Vietnamitas à direita da estrada. Esta secção não sofreu
baixas.

Segue relatos de alguns dos jogos que foram feitos
nesse dia.

SENHOR DOS ANÉIS
Uma experiência diferente.
Este jogo é assumidamente um jogo de fantasia, tendo
como objectivo principal (pelo menos para mim) que os
participantes desfrutem da experiência.

No total a coluna Americana perdeu três dos quatro M.
113, e três dos seis camiões de abastecimentos. Tirando
o M. 113 ACAV da 2ª Secção que pisou uma mina, os
restantes veículos foram vitimas do “fabuloso” RPG 7,
que apesar de terem falhado alguns tiros, acabaram por
destruir ou imobilizar cinco viaturas.
Uma última nota para o apoio aéreo de um FAC a bordo de
um Bird Dog, que apenas chegou na última jogada não
podendo assim ajudar a localizar as tropas Vietnamitas e
dirigir o fogo de artilharia com maior eficácia.
Em resumo foi um dia bem passado, no meu caso
matando saudades do longo jejum sem jogar este
período, esperando voltar a encontrar os dois jovens
Alferes brevemente em frente a uma mesa de jogo.

José Brazette

Uma panorâmica do novo Espaço de Encontro - Foto de J. Diogo.
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Vietname; tropas americanas procuram abrigar-se do fogo por detrás de um M113 – Foto de J. Brazette.

Senhor dos Anéis; uma chusma de goblins na entrada da Tumba de Balin atacando a Irmandade do Anel – Foto de J. Diogo
-4-

Se por um lado não tem nada de histórico, por outro
existe um esforço constante por parte dos autores de
seguir e recriar o universo de Tolkien, (agora) conhecido
de todos pelos filmes com o mesmo nome (o quê, ainda
não leram os livros?).

pensar noutros voos (oh não! Lá está ele a pensar
noutra campanha!). A prova disso é que, já depois deste
jogo, me tornei o feliz proprietário de um Balrog (sim,
aquele tipo grandalhão, que irradiava chamas e com um
problema de mau hálito, que deu pontos de experiência
suficientes ao Gandalf para ele subir de nível), que vai
dar alguma luta a pintar.

O jogo é do tipo escaramuça, cada figura representando
um homem (ou similar), com grande enfâse nas personagens heróicas, conhecidas dos filmes. Os heróis são muito
fortes mas os orcs nunca mais acabam, e também têm
alguns “anti-heróis”. Os jogos são normalmente inspirados
num episódio mais ou menos conhecido, passado na Terra
Média, ou completamente inventado. Pessoalmente prefiro
os cenários com objectivos específicos, que não seja
simplesmente destruir e desmoralizar o adversário, mas
também é possível fazer jogos assim, utilizando o sistema
de pontos, existindo mesmo um formato de competição,
para os viciados em campeonite.

Em Setembro planeio fazer mais uns cenários, que
divulgarei oportunamente.

Fernando Sousa

GUERRA CIVIL AMERICANA

O cenário que preparei para demonstração e participação é inspirado no episódio da Tumba de Balin, quando
a Irmandade do Anel, nas minas de Mória, enfrenta uma
chusma de Goblins e um terrível Troll das Cavernas. O
terreno representa uma câmara espaçosa, coberta de
destroços e ruínas, com quatro portas.
O objectivo da Irmandade é “apenas” entrar por uma
porta e sair pela oposta. Para ganhar, mais de metade
dos seus membros têm que sobreviver, incluindo Frodo,
o Portador do Anel. O objectivo do lado “mau” é impedilos. Simples, não?

Os regimentos Confederados avançando sobre o bosque de Oak Grove
- Foto de E. Santos.

Tal como a maioria dos jogos de simulação que
jogamos, é dirigido a jogadores com um nível de maturidade e desenvolvimento a partir dos 14 anos (regra
geral). As crianças com menos de 12 anos não têm
simplesmente capacidade para compreender as regras,
encarando o jogo como mais uma brincadeira, o que é
perfeitamente natural.

Depois de First Bull Run ter aberto o 3º ciclo de jogos de
Guerra Civil Americana no Museu Militar de Lisboa o
Diniz organizou antes de irmos todos de férias este
cenário de Oak Grove passado em 25 Junho de 1862.
O fundo histórico insere-nos em Abril de 1862 na Virgínia,
quando o exército do Potomac, comandado por McClellan
avançou sobre a capital Rebelde de Richmond. Robert E.
Lee á frente agora do exército Rebelde lança uma ofensiva
contra os Federais. A Divisão de Hooker tenta mover em
frente para permitir o uso das estradas para norte,
atacando ao longo da estrada de Williamsburg. Os
Confederados da Divisão de Huger opuseram-se a este
avanço de Hooker.

A participação não completamente esperada de crianças
fez com que os objectivos de divulgação do jogo não
fossem atingidos, mas quero crer que pôs o bichinho
dos jogos de simulação com figuras nos filhos do Miguel!
Talvez daqui a uns anos tenhamos jogadores!
Quanto a mim não desanimei. Continuo com a mesma
vontade de organizar uns jogos, e se conseguirmos criar
um nucleozinho jeitoso de interessados, podemos

O cenário desta batalha passa-se numa zona arborizada
aonde as Divisões de Hooker (Eduardo e Diniz) e de
Huger (Lopes e Pargana) se vão encontrar e em que o
objectivo é controlar duas quintas numa clareira do
bosque.
Do lado dos federais a decisão foi de avançar em passo
acelerado em direcção ao 2º objectivo, a quinta que estava
praticamente em cima da linha de colocação das tropas
Confederadas, com duas brigadas. Uma pelo flanco esquerdo
sempre a coberto do bosque tinha como objectivo parar
qualquer avanço rebelde pelo bosque naquele sector e servir
de apoio ao avanço pela clareira da Segunda Brigada
“Excelsior”. A esta cabia conquistar o terreno e garantir a
ocupação da 2ª quinta garantindo a condição de vitória final.
A terceira Brigada enviada pelo flanco direito do exército
Federal acompanhou o avanço da 2ª Excelsior dentro do
bosque sempre bem junto à sua orla apoiando aquela com
fogo de artilharia, mas sem procurar o contacto com os

Juntar tantos Goblins ainda leva o seu tempo… - Foto de J.Diogo.
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rebeldes que poderiam estar na sua frente, mantendo metade
da sua força em reserva.

NAVAIS
A 1ª BATALHA DAS ILHAS DE SAVO

No fim das 10 jogadas previstas os Federais detinham em seu
poder uma das quintas e as suas tropas estavam a avançar
sem oposição sobre a segunda quinta, sem no entanto a
terem ocupado visto que estava a arder após terem feito
retirar dela a tiro de artilharia um regimento sulista. A sua
frente de combate no flanco esquerdo ocupava praticamente
todo o bosque tendo rechaçado a ofensiva Rebelde. No outro
flanco a Brigada que o Diniz comandou mantinha ainda à
distância os Confederados da Segunda Brigada do Gen.
Mahone, que não chegaram a pressionar o suficiente para
fazer a diferença no final.

Depois de entrarem na guerra em 7 de Dezembro de
1941, os Americanos tentam por todos os meios impedir
os sucessivos avanços Japoneses no Pacífico. A batalha
do Mar de Coral a 7 de Maio de 1942, que se saldou
pela importante perda do porta-aviões Lexington, contra
a do porta-aviões ligeiro Shoho. Embora se tenha
impedido o desembarque em Port Moresby. Conseguem
em Midway a 3, 4 de Junho de 1942, a primeira vitória.
Nesta batalha, os Japoneses perdem os seus pilotos
mais qualificados, o que iria ter consequências nefastas
para o Japão durante o desenrolar do conflito, além da
perda dos porta-aviões Kaga, Akagi, Soryu, e Hiryu

A vitória final foi decidida a Penalties, isto quer dizer que
só depois de somadas as baixas de cada lado se
encontrou o vencedor, os Federais.

Afastado o ímpeto Japonês, os Aliados passam à
ofensiva, escolhendo Guadalcanal como o local para
esse efeito.

Foi mais um grande jogo de ACW em que todos nós nos
divertimos (o mais que não seja a fazer novas alterações
ás regras) e ao qual esperamos que mais alguns sócios
na próxima temporada a seguir ao verão se juntem.

A 7 de Agosto de 1942, os Fuzileiros US, inicia um
desembarque em Guadalcanal, Tulagi, Gavutu, e
Tanambogo, sendo que em Guadalcanal o objectivo é o
campo aéreo de Henderson.

Com esta vitória marginal dos Federais a contabilidade
dos jogos até agora realizados começou agora a
equilibrar-se totalizando 7 vitórias Confederadas, 5
vitórias Federais e 3 empates.

O 1º dia de desembarques correu relativamente bem,
não tendo existido ataques da Marinha Japonesa,
embora tivessem havido alguns ataques aéreos bastante
fortes.

Eduardo Santos

As informações recebidas durante o dia indicaram a
saída de uma força naval de Rabaul, no entanto uma
série de atrasos no envio destas informações entre
outros, levaram à situação vivida na noite de 9 de
Agosto.
Na manhã de 9 de Agosto, aviões Australianos avistaram
a força naval de Mikawa ao largo de Bougainville, esta
informação além de chegar cerca de 8 horas depois,
indicava a existência na força naval, de abastecedores
de hidroaviões (Seaplane Tenders), o que levou o
Almirante Turner a pensar que iriam continuar com os
bombardeamentos aéreos.
O DD 390 Ralph Talbot enviou um alarme quando um
dos hidroaviões passou sobre ele, mas más condições de
recepção rádio impediram o reconhecimento da
mensagem, o DD 387 Blue, também informou via rádio
que tinha obtido um contacto no radar, resultante da
passagem dos hidroaviões.

O Astoria…

A força naval de Mikawa encontrava-se a cerca de 35
Milhas.
Na noite, com a visibilidade a modificar-se constantemente devido a intensos bancos de chuva, os navios
Japoneses passaram à ré do Blue, onde os vigias,
descansados pela existência do radar SC, estavam
orientados para vante.
Não sabiam eles que a massa da ilha de Savo, estava a
produzir um eco falso que mascarou a passagem dos
navios Japoneses.
Ás 01.45 o DD 392 Patterson deu o alarme, mas era
demasiado tarde. Os hidroaviões lançavam granadas
iluminantes, e uma saraivada de torpedos e de granadas
são disparadas a cerca de 6.000 jardas ....

…e o navio Chicago manobrando antes dos torpedos.
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As condições iniciais da 1ª Batalha das ilhas Savo.

Os movimentos ao longo da Batalha.

cruzadores ligeiros Americano San Juan, o Australiano
Hobarte, e os destroyers Monssen, Buchanan, Jarvis.

O JOGO
... Cerca de 2 horas depois dos desembarques iniciais, o
Almirante Mikawa em Rabaul, faz-se ao mar, sendo o
cruzador pesado Chokai (classe Takao) o navio almirante

O objectivo deste desembarque é a conquista do quase
completo campo de aviação em Lunga Point, cujo nome
é Campo Henderson ( Henderson Field ).

Tem 2 divisões de cruzadores sob o seu comando. A 6ª
divisão que é constituída pelos cruzadores pesados
Aoba, Kinugusa, Furutaka e Kako (classe Kinugasa), e a
18ª divisão com os cruzadores ligeiros Yubari ( classe
Yubari ), Tenryu ( classe Tenryu), e o destroyer Yunagi
(classe Kamikaze).

CONCLUSÃO
Bom, as regras parecem ser um compromisso bastante
aceitável entre a jogabilidade e a realidade, ou pelo
menos aquela que poderemos considerar como correcta.
Depois de um primeiro jogo em que recriámos a batalha
do Rio da Prata, onde se encontraram 4 navios, optamos
por este cenário onde estiveram presentes 24 navios.

O almirante japonês sabe que tem pela frente 2 grupos
de cruzadores e outros 2 de transportes.
O seu objectivo é destruir o maior número possível de
navios aliados.

Claro que foi mais complicado, principalmente porque as
tabelas de apoio tinham sido alteradas, tendo-se
tornado mais confusas, no entanto pensamos que com
algumas modificações (as quais já foram introduzidas),
se conseguirá um fluir do jogo bastante aceitável.

... Os aliados tem 4 comandos. Sob o comando do
almirante inglês Crutchley, estão a norte os cruzadores
pesados Australianos Australia e Canberra, o Americano
Chicago, conjuntamente com os destroyers Bagley e
Patterson. A sul, os cruzadores pesados Americanos
Vincennes, Quincy, Astoria, e os destroyers Helm e
Wilson.

Para Setembro está programado voltar a este cenário de
novo. Até lá.

João Diogo

ARCANE WARFARE

Sob o comando do almirante Americano Scott, estão os

Novas regras de Antiguidade e Idade Media
A experiência anterior no âmbito dos jogos-de-guerra e
organização de torneios, principalmente no seio da
AJSP, motivou a necessidade de iniciar um projecto de
pesquisa de novas regras, pois as existentes
apresentavam grandes deficiências técnicas.
Relativamente aos jogos mais divulgados entre nós, o
DBA mostrou-se limitado quando cresceu o número de
jogadores, sobretudo devido às características das listas
de exércitos: se bem que vastas, a maior parte são
muito pouco competitivas ou até extremamente difíceis
de jogar o que limita na prática a escolha a uma dúzia
de opções. Também a evolução oficial das regras se
tornou cada vez mais estranha e geradora de

A recriação da 1ª Batalha das Ilhas de Savo - Foto de J. Diogo
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Um pormenor de uma batalha efectuada segundo as novas regras Arcane Warfare, em que se destaca o princípio do comando por Alas. - Foto de J. Diogo.

problemas.

como por exemplo a passagem de coluna para linha ou
a viragem de flanco.

Quanto ao DBM, o problema das listas era idêntico,
embora a escolha na prática fosse ligeiramente mais
variada devido aos contingentes aliados. Contudo este
jogo não agradava a muitos jogadores devido ao
investimento inicial necessário e à falta de base histórica
para a sua dinâmica. O tempo real de jogo revelou-se
também um problema para mim, sendo muito pouco
adequado para torneios. Por outro lado ambos sistemas
requerem extensas clarificações às regras base, que são
muitas vezes vagas, mesmo em procedimentos básicos
como a manobra e combate.

As unidades têm características próprias que reproduzem
muito satisfatoriamente o seu comportamento histórico
num sistema genérico. Por exemplo os nómadas ou tropas
árabes que lutavam sobretudo com tiro montado fazem-no
efectivamente e não se confundem com a restante
cavalaria; os fundibulários são diferentes da restante
infantaria ligeira; os catafractas não se confundem com
cavaleiros medievais; e os canhões medievais não são
catapultas.
O sistema de jogo baseia-se no princípio da activação de
alas, dependente da iniciativa. Isto permite reduzir o
controlo do jogador sobre as unidades e dificultar ataques
coordenados, só possíveis a partir do século XX. Serve
também para tornar o jogo menos previsível e portanto
mais divertido.

As AWr preenchem uma lacuna em termos de iniciação
de jogadores, pois permitem evoluir de um pequeno
jogo até grandes batalhas, sem mudar o sistema de
regras.
Tecnicamente as AWr apresentam um nível superior,
com mais de 36 diagramas coloridos acompanhando o
texto principal. Embora pareçam sem duvida complexas,
isso deve-se a serem completas, ao contrário da maioria
dos exemplos comerciais que conheço.

As regras contemplam um sistema de moral muito simples
e eficaz. Ele permite-nos modular os resultados dos
combates sem recorrer a tabelas. Permite valorizar a
colocação em profundidade, mitigar o impacto de tropas
mais numerosas sobre tropas de qualidade e valorizar a
cadeia de comando, ausente noutros sistemas. As bases de
comando – preferencialmente redondas - são símbolos da
cadeia de ordens e não super-unidades de combate. Os
comandantes dão ordens de movimento, incentivam as
tropas e aumentam-lhes o nível de motivação.

Apesar da relativa complexidade das regras, AWr é um
jogo rapidíssimo, como podem comprovar aqueles que
já o experimentaram.
O sistema AWr é baseado numa unidade de medição de
20mm ou 50 passos que é também utilizada nas bases.
Ou seja é possível utilizar as bases adjacentes como
ajuda nas medições, acabando com inúmeras situações
dúbias. Isto explica a razão porque as bases têm todas
20, 40 ou 80mm de profundidade.

AWr recria a história e dá primazia à infantaria, ao
contrário dos outros jogos que seguem a linha
'Hollywood' e fazem da cavalaria pesada o protagonista.
É de salientar que a carga da cavalaria pesada feudal se
encontrava desacreditada mesmo antes do final da
Idade Média, novelas cavaleirescas à parte (e filmes

As manobras principais são inteiramente regulamentadas e a maioria não necessita de régua para se efectuar,
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Uma Janela para a História
Por Vitor Hugo

O ÁRDUO CAMINHO DA
BELIGERÂNCIA
Introdução
A questão da atitude de Portugal perante a Primeira
Guerra teve desde o seu início o facto de não ter
conseguido o consenso nacional e de ter dado lugar a
clivagens profundas, nunca superadas que atingiram
toda a sociedade portuguesa. Significa isto, que surgem
numa oposição polémica e violenta duas facções, a
guerristas e a antiguerristas, que atravessam e dividem
a opinião pública, a instituição militar, os partidos e o
próprio poder político.
A «questão da guerra» tornava-se na encruzilhada entre
os interesses da política interna e externa portuguesa.
No plano externo, porque definia a capacidade ou
incapacidade de Portugal assumir e prosseguir uma
estratégica nacional. No plano interno, porque iria
constituir o novo motivo para os confrontos políticos,
onde estratégias opostas se apresentavam para a
obtenção do mesmo objectivo, a consolidação e
legitimidade do regime. À anterior questão religiosa,
motivadora e condicionante da anterior política interna,
afirmava-se agora a questão da guerra que constituiria
«o novo mecanismo de clarificação política da
República».
Assim, procuramos fazer uma breve síntese dos
acontecimentos, da tão árdua caminhada, que levaram à
beligerância portuguesa e à sua intervenção no teatro
europeu de guerra, como forma de reforçar e afirmar o
regime republicano ao nível interno e externo, no
quadro da «Entente», de forma a assegurar a defesa
dos territórios coloniais e a integridade nacional.

A 1ª sessão oficial de apresentação das AWr - Foto de J. Diogo

‘made in USA’). Basta estudar superficialmente as
batalhas da Guerra dos 100 anos para compreender isto
(incluindo a ‘nossa’ Aljubarrota).
No dia 27 de Junho de 2004, coincidindo com a
inauguração do novo EE, foi publicamente apresentado
o AWr, com algum interesse por parte de diversos
sócios, sobretudo os não ligados às organizações de
DBM. Contudo o AWr, embora inspirado no DBA, tem já
pouco a ver com esses jogos, quer na mecânica quer na
filosofia. Ou seja, o novo jogo deve ser visto como mais
um sistema no ‘mercado’ e não uma alternativa ou
competição directa aos jogos instalados (actualmente
em crise de identidade, exclusivamente por culpa
própria). De facto as novas medidas das bases acabam
também por marcar a diferença.
Embora esta seja uma aposta ousada ela é imparável. A
resposta dos ainda poucos jogadores que tiveram
contacto directo com o jogo tem sido incentivadora e já
há esboços de colaboração. O grupo Yhaoo confere
alguma projecção internacional e poderá ser no futuro
um veículo de atracção de visitantes dos torneios da
AJSP. A confirmação recente do Editor da conceituada
revista Slingshot sobre a publicação de uma nota sobre
o projecto AWr mostra que dificilmente seremos
ignorados, mostra que há claramente interesse em
novas abordagens da modalidade Antiguidade e Idade
Média e que estamos para ficar.

O começo da Guerra
A notícia da guerra em Portugal, constituiu inicialmente
uma surpresa para toda a sociedade portuguesa, em
especial para a opinião publica, que desligada das
questões internacionais, mais se interessava com as de
índole interna, pois estavam mais próximas do seu
quotidiano.
Num regime que tinha pouco tempo de vida, não estava
consolidado e que era fustigado no seu seio por
clivagens sociais, a questão operária, a questão religiosa
e o perigo da restauração monárquica, dominavam
quase por completo a opinião publica portuguesa.
Apenas aos meios diplomáticos, à alta hierarquia do
Estado e à elite política, estava reservada as questões
da política externa.
O afastamento de conflitos armados, a inexistência de
rivalidades e de qualquer ameaça à integridade
territorial ou violação à soberania nacional, por parte das

Espero dentro em breve podermos ter as regras para
todos disponíveis numa página internet, incluindo uma
tradução para português. Entretanto não há alternativa
senão ligarem-se ao grupo Yahoo e descarregarem toda
a informação da secção Files. E - já agora - podem
também deixar lá a vossa opinião sobre o jogo.
Finalmente devo dizer que as minhas figuras ficaram
melhor depois de baseadas para AWr e que só por ter
descoberto isso valeu a pena.
http://home.kqnet.pt/jerboa/
AWr:
http://games.groups.yahoo.com/group/ArcaneWarfare/
ArcaneWarfare@yahoogroups.com

Jerboa
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potências europeias, levava ao desinteresse da opinião
publica portuguesa pelos temas da cena europeia 1.
As únicas questões no contexto internacional, anteriores
à guerra, que apaixonaram a opinião pública, estiveram
relacionadas com as graves ameaças à soberania
nacional nas colónias africanas a respeito dos acordos
anglo-germânicos para a partilha desses territórios.
Contudo, num contexto mais perto do nosso quotidiano,
porque a sua proximidade geográfica o indica, «o perigo
espanhol» é a outra questão que se junta à ameaça
colonial e move, de facto, a opinião pública portuguesa
a nível externo.
A forma surpresa e de alheamento com que
inicialmente a noticia foi recebida reflecte o desinteresse
que os temas da Europa Continental representavam para
o quotidiano português. Mas esse quotidiano não era
uno, tínhamos a província, que representava a grande
maioria do País, onde o acompanhamento era nulo, e a
cidade onde a divulgação era assinalável.
Temos portanto, um alheamento, sobre uma guerra não
esperada, que não conferia preparação psicológica à
eventualidade de uma participação. Como nos diz
Severiano Teixeira: «Para Portugal, a guerra é uma
surpresa»2.
A neutralidade beligerante
A esta surpresa, segue-se a incerteza da opinião pública,
motivada pela indefinição que se segue da posição
diplomática portuguesa.
Na primeira reacção diplomática, o ministro dos
Negócios Estrangeiros, Freire de Andrade, afirmava-se
pela neutralidade a menos que a Inglaterra apelasse
para a Aliança. A resposta de Londres à consulta feita
pelo governo português, para saber ao abrigo da Aliança
qual a atitude que deveria adoptar, revelou a intenção
de Portugal se abster de declarar neutralidade. Este
pedido inglês motivou a primeira mudança diplomática
portuguesa e em simultâneo a primeira ambiguidade:
«Portugal era neutral sem declarar neutralidade» 3.
Desta forma, Portugal passava inicialmente de uma
posição de neutralidade para uma de não neutralidade 4.
Esta posição permitia uma hipotética futura beligerância.
Se legal do ponto de vista jurídico, esta posição não
deixava de assumir uma incómoda ambiguidade política
e diplomática 5.
A declaração de guerra da Inglaterra à Alemanha, criou
um novo clima de ansiedade e tensão, pois desconheciase a posição de Portugal. A excitação da noticia, por
parte das forças políticas e da opinião pública, urgia e
exigia uma tomada de posição de forma a clarificar a
posição interna e externa portuguesa. Pretendia-se
saber a posição e o destino do país.

Contudo, a declaração governamental apresentada pelo
primeiro-ministro, Bernardino Machado, no hemiciclo, a
7 de Agosto de 1914, aprovada por unanimidade nas
duas câmaras (Deputados e Senado), não dissipava as
incertezas. O seu conteúdo era vago cauteloso e
permitia conciliar uma «política de concórdia e
dignidade» 6. Ou seja, Portugal pretendia conciliar a
amizade com todas as nações, incluindo a Alemanha,
juntamente com os deveres da Aliança Inglesa.
A apoteose com que terminou a sessão no parlamento
espalhou-se pela multidão que estava junto ao hemiciclo
e que interpretou a declaração como de apoio aos
aliados. Seguiram-se ruidosas manifestações sendo
Lisboa invadida por um clima patriótico e aliadófilo.
No entanto à unanimidade institucional obtida no
parlamento, não correspondia uma unanimidade de
posições entre os diversos partidos, tanto que diferiam
leituras, motivações e estratégicas políticas 7.
Afonso Costa, pelo Partido Democrático e em nome da
maioria, exprimindo a posição dos republicanos radicais,
enaltece a Inglaterra e a Aliança Inglesa, começando a
referir no seu discurso a necessidade de «firmar a nossa
existência como nacionalidade» 8.
O republicanismo moderado do Partido Evolucionista de
António José de Almeida e do Partido Unionista de Brito
Camacho, afirmam-se apesar de oposição ao governo,
respectivamente ao lado do governo, e da pátria.
No entanto, nas declarações dos lideres dos três
principais partidos da cena política portuguesa,
começava a transparecer o posicionamento político
perante a questão da guerra.
Os radicais consideravam a guerra como forma de
afirmação da existência de Portugal como nação, e da
República como regime legítimo, através de uma
participação, independentemente da Inglaterra.
António José de Almeida, aliadófilo também apoiava
uma presença portuguesa, porém, revelava uma posição
mais moderada e dependente da Inglaterra. Considerava
que a única política que nos convinha era a da nossa
aliada, Inglaterra 9.
Os mais reservados no comentário foram os unionistas
de Brito Camacho, que esperavam mais desenvolvimentos sobre o assunto.
Fora do sistema político contava-se ainda com a
oposição extrapartidária. Esta era constituída por
monárquicos e católicos, à direita; sindicalismo
revolucionário e anarquistas, à esquerda.
Para os monárquicos, o foco de indisciplina que
representava a República Portuguesa perante os países
da Europa, sujeito à anexação espanhola, levava a uma
só solução nacional: a restauração da monarquia, que
legitimando a política interna garantiria a independência
e a afirmação da política externa.

1 Cf. Nuno Severiano Teixeira, O Poder e a Guerra 1914-1918; Objectivos

Nacionais e Estratégias Políticas na Entrada de Portugal na Grande Guerra,
Lisboa, Estampa, Colecção Histórias de Portugal, N.º 25, 1996, p. 194.
2 Cf. id. Ib., p. 199.
3 Cf. id. Ib., p. 203.
4 Esta situação estava de acordo com a prática diplomática da época e não
violava as disposições do direito internacional em vigor.
5 Cf. Nuno Severiano Teixeira, ob. cit., p. 204.

6 Cf. id. Ib., p. 206. Veja-se ainda João Bonifácio Serra, A República e a
guerra, In Portugal Contemporâneo, Direc. António Reis, Lisboa, Alfa, 1990,
p. 43.
7 Cf. Nuno Severiano Teixeira, ob. cit., p. 206.
8 O Século e o Diário de Noticias de 8 de Agosto de 1914, citado por Nuno
Severiano Teixeira, ob. cit., p. 206.
9 Cf. id. Ib., p. 208.
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No entanto, mais preocupados com as questões
internas, não deixam de transparecer face aos
beligerantes uma vaga preferência pela neutralidade,
não se assumindo inicialmente nem declaradamente
aliadófilos nem germanófilos. Porém, os monárquicos
também se dividiam em dois grupos.
Os tradicionalistas, primeiro com motivações de carácter
político, e depois ideológico e religioso, eram
antigermanófilos, tinham como ideal a França católica e
o tradicionalíssimo anterior à Revolução, opondo-se a
uma Alemanha luterana.
Os católicos inicialmente não vão expressar a sua
posição autónoma, que mais tarde irá ter um papel
importante.
À esquerda encontrávamos o movimento operário e
sindical, a União Operária Nacional (U.O.N.), dividido
entre socialistas e anarquistas. Por parte dos socialistas
as reacções contra a guerra não se fizeram esperar
através de centenas de manifestações nas ruas de
Lisboa.
Em relação aos anarquistas e sindicalistas revolucionários, a atitude è igualmente anti-belicista, numa
tradição de antimilitarismo e internacionalismo militante.
Em suma, podemos dizer que depois de 7 de Agosto de
1914 duas questões ficavam por esclarecer na política
externa portuguesa: o estatuto internacional de Portugal
perante o conflito e o das suas alianças diplomáticas. O
primeiro afirmava-se pela neutralidade não declarada e
o segundo pela Aliança inglesa.
Esta estratégica diplomática servia os interesses
ingleses, pois permitia que eventuais auxílios pedidos a
Portugal, constituíssem violações menos explícitas e
mais discretas. A declaração de neutralidade portuguesa
tornaria o eventual recurso da Inglaterra como uma
violação explicita do direito da neutralidade 10. Como
nos diz Severiano Teixeira, «a Inglaterra pedia a
Portugal que não declarasse a neutralidade, não pedia
que a praticasse» 11.
Estas situações lançavam no entanto, o debate de como
deveria ser interpretada a Aliança com Inglaterra, dado
os termos do tratado serem imprecisos, isto é, quais as
obrigações e como as compatibilizar com os interesses
nacionais. Por outras palavras, equacionava-se qual
deveria ser a atitude nacional perante as pretensões
inglesas e duma participação directa no conflito, que
fosse favorável aos interesses do país.
O 7 de Agosto afirmava sobretudo duas leituras sobre os
interesses nacionais, ambas defensoras da Aliança
Inglesa, porém uma estritamente aliadófila e a outra
com uma certa simpatia francófila. Diferia na forma de
afirmação: uma apoiava uma colaboração oficiosa e
bilateral, portanto mais discreta; a outra mais afirmativa
e independente da Inglaterra, numa tentativa de
aproximação à «Entente». A primeira é uma posição
moderada e mesmo conservadora, a segunda è
claramente radical.
A 18 de Agosto e após insistência do representante
português em Paris, João Chagas, radical e
10 Cf. id. Ib., pp. 214 e 215.
11 Cf. id. Ib., p. 215.

intervencionista, no sentido de uma clarificação da
posição diplomática portuguesa, no sentido da
beligerância, recebe uma nova definição da atitude do
governo português concertada com o Foreign Office:
neutros, mas neutros condicionais 12. Ou seja, esta
posição da diplomacia nacional era a de uma
neutralidade condicional, que se traduzia numa
estratégica moderada e anglófila de cooperação bilateral
com Inglaterra.
O arquitecto desta estratégica moderada era o ministro
dos Negócios Estrangeiros, Freire de Andrade,
juntamente com o representante português em Londres
Teixeira Gomes, ambos anglófilos e adeptos da
neutralidade.
Por outro lado, o primeiro-ministro, Bernardino
Machado, estava mais perto da posição radical francófila
e de João Chagas.
As clivagens no interior do poder político e que
atravessava o próprio governo fazia-se notar através das
cartadas jogadas em Londres e Paris, radicalmente
opostas. O primeiro campo de batalha travou-se nessas
chancelarias entre os agentes diplomáticos na tentativa
de imposição de uma estratégica diplomática que
satisfizesse tanto radicais como moderados, como o
Foreign Office.
No meio desta batalha diplomática a Inglaterra
continuamente insistia e marcava claramente a sua
posição face à presença de Portugal na guerra. Ou seja,
pedia a não declaração de neutralidade e não quereria
ver Portugal directamente envolvido no conflito. Esta
posição explica-se porque «à Inglaterra não convinha
uma participação directa de Portugal no conflito e que a
posição que melhor correspondia aos seus objectivos era
a da colaboração oficiosa, sob a capa da neutralidade
ambígua»13. No entanto a Inglaterra definiu ao abrigo
da Aliança, que em caso da participação portuguesa no
conflito, apenas poderia garantir a defesa da costa
marítima do território português. Esta atitude inglesa
levou de imediato o Governo de Lisboa a declarar a
mobilização dos primeiros contingentes militares para a
guerra em África. Portugal começava a recear que os
seus territórios coloniais, Angola e Moçambique, viessem
a ser invadidos em função da estratégia alemã de
conquista territorial. Desta forma, não restava outra
hipótese ao governo português se não o envio de tropas
para o teatro africano14.
Ao nível
das forças políticas portuguesas, esta
mobilização foi bem recebida por todos, tanto por
republicanos (radicais e moderados) como por
monárquicos. Contudo, mais uma vez esta unanimidade
apontava divergências. Para os radicais era o primeiro
passo para a beligerância, os moderados apoiavam a
intervenção mas apenas no palco africano.

continua na próxima edição d’O Virote.
Copyright : © Vitor Hugo, 2004

12 Cf. id. Ib., p. 218.
13 Id. Ib., p. 223.
14 Cf. João Bonifácio Serra, ob. cit., p. 44.
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