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EDITORIAL 

Existem sempre vários caminhos para a obter os objectivos 
que pretendemos, hoje o que nos parece aceitável e 
correcto pode amanhã ser visto de outra forma ou mesmo 
parecer não o ser. 

O que para um grupo de pessoas é um caminho, para 
outro grupo não passará de um estreito carreiro, o que 
poderá ser perseguir um determinado objectivo, poderá 
também ser considerado como uma alteração absoluta dos 
caminhos, das formas, dos objectivos. 

A AJSP tem desde o seu inicio mantido uma filosofia de 
prestação de actividades na qual está inserida, não só a 
pluralidade, como também a qualidade, e continuará 
esta directriz, enquanto os seus associados não 
decidirem outra. 

Longe vão os tempos em que se pressupunha que as 
actividades de DBM eram o caminho. O passado recente 
tem provado o contrário.  

Ao pugnar por estes objectivos, tem a AJSP mantido a 
necessidade absoluta de ter um local onde se possam 
desenrolar os jogos que cada associado deseje, estando 
ou não inseridos num plano de actividades, ao qual se 
chama Espaço de Encontro, e o qual se tem pretendido 
tenha as condições necessárias à prática do nosso 
passatempo quer de espaço quer de salubridade, que se 
encontre disponível aos associados sem qualquer tipo de 
limitações horárias, ou de acesso. 

É bem certo que nem sempre o temos conseguido, 
como aliás se veio a verificar nas condições de 
salubridade, o antigo EE na Rua Cidade Cardiff, 
transformado a partir de determinada altura num local 
sem as necessárias condições de habitabilidade. 

No entanto a insuficiência financeira obstou a que a 
resolução da situação com a brevidade pretendida, fosse 
preterida, tendo-se observado alguma demora, e 
instabilidade durante o processo de obter um novo EE. 

Encontradas as condições possíveis (quer de espaço, 
quer de acessibilidade quer de renda mensal), o Espaço 
de Encontro mudou-se, podendo constatar-se que para 
melhor, sendo de deixar aqui uma palavra de 
agradecimento ao associado Gabriel Branco, o qual se 
transformou no nosso actual senhorio ao alugar-nos o 
nosso actual Espaço de Encontro. 

Acerca das dificuldades financeiras essa incapacidade 
como é do conhecimento geral, é gerada pela crónica falta 
de pagamentos das quotizações mensais, obrigação, que 
alguns dos associados por motivos vários não cumprem, 
transtornando toda a gestão de tesouraria, que por falta de 
fundos se vê com alguma frequência na situação de 
incumprimento dos seus deveres, também para com 
terceiros, mesmo existindo associados que pagam 
voluntariamente, uns € 10, outros € 15, mensais. 

No entanto e mesmo tendo encontrado um novo Espaço 
de Encontro, a AJSP continua a sofrer dos mesmos 
problemas, actualmente são cerca € 600 em quotas por 
pagar, as quais faziam parte de um Orçamento o qual 

foi aprovado pelos associados, e o qual não foi cumprido 
pelos associados, significando que alguém vai ter que 
pagar por quem não pagou ainda, sendo que o mais 
preocupante é que na actualidade existem associados 
que já pagaram o ano de 2005, permitindo assim 
colmatar a falta do valor atrás referido, mas como é 
previsível reconduzindo a curto prazo, de novo à actual 
situação de insolvência. 

Podemos colocar a questão da quantificação do valor, ou 
seja porque se chega a valores como os € 600 atrás 
referidos, perguntando-se porque não se implementou o 
indicado no RGI, onde se estatui que passados três 
meses sem pagamento de quotas, deve ser considerado 
esse associado como não associado. Bom em primeiro 
lugar porque isso não implicava de uma forma directa a 
entrada desses valores na tesouraria da AJSP, e em 
segundo porque numa perspectiva de quantitativos de 
associados, há sempre em nós a vontade, o desejo de 
que todos continuem a fazer parte deste projecto que é 
garantir que tal como em muitos outros locais deste 
Mundo que habitamos, exista em Portugal locais 
organizados, bem definidos onde se efectuem jogos de 
simulação, o nosso passatempo. 

Esta a razão pela qual não estamos a lidar com dureza e 
acreditamos que esses associados irão resolver os seus 
problemas e irão honrar os seus compromissos, embora 
por outro lado saibamos que se esses associados o não 
fizerem, alguém terá que o fazer. 

Temos consciência de que algures no futuro, esta 
situação irá ser insustentável. 

Apela-se assim a todos os associados, principalmente 
aqueles que tem quotas em atraso que cumpram 
com esse pagamento. 

Também se lança aqui um repto no sentido de encontrar 
uma solução 

Algumas são as hipóteses, caberá aos associados a 
decisão, depois de ponderadas as várias premissas: 

1. Situação actual em que todos os associados 
paguem as suas quotas atempadamente, (a mais 
desejável) 

2. Aumento das quotizações, (e quais os valores?) 

3. Divisão do valor dos gastos por um numero fixo de 
associados (voluntários), garantindo estes o 
pagamento da renda e restantes gastos, recebendo 
da AJSP, os valores mensais das quotizações pagas, 
implementando esta, as condições de acesso ao EE, 
para os não associados, e garantindo esta, as 
condições de acessibilidade constantes no RGI, 

4. Utilização de um espaço sem custos, ou de custos 
muito reduzidos, através de um protocolo com uma 
entidade não Governamental, ou mesmo Governa-
mental (Juntas de Freguesia, Liga dos 
Combatentes, Museu Militar, etc.), onde o 
pagamento seria a realização de actividades 
semanais, tal como temos neste momento 
implementadas no actual, e provavelmente em 
futuros planos de actividades, ou de jogos 
quaisquer que eles sejam dentro das vontades dos 
associados. 
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Pormenores dos dois cenários apresentados no Forte do Bom Sucesso 

Uma situação é garantida, a continuar neste 
caminho em breve estaremos sem Espaço de 
Encontro. 
Não é fácil decidir, mas em breve teremos que o fazer, 
vamos pois tentar encontrar soluções que possam ser 
credíveis, e lutar por elas. 

A todos se pede a necessária introspecção e apoio na 
resolução deste problema que é de todos nós. 
 

JORNADAS DE 
DEMONSTRAÇÃO DE 

JOGOS DE SIMULAÇÃO 

A AJSP tem durante este plano de actividades (2004/ 
2005), quer organizado, quer apoiado alguns eventos que 
lhe têm granjeado mais visibilidade face ao exterior. 
Como exemplo disso tivemos nos dias 9 e 10 de Abril, um 
torneio com o apoio da Academia Militar, o qual de acordo 
com a nossa avaliação, bem assim como com a avaliação 
da Academia Militar no discurso proferido pelo Exmo Cmdt. 
Sr Tenente General Carlos Alberto Carvalho dos Reis. 
Este evento foi sem dúvida interessante, e valioso para a 
divulgação dos jogos de simulação em Portugal, garantido 
que está a realização para 2006 de outro semelhante. Mas 
a ele dedicaremos algumas linhas posteriormente. 
Falemos dos outros não menos importantes:  

JANEIRO NO FORTE DO BOM SUCESSO 

Bom o Forte do Bom Sucesso aparece na continuidade 
de conversas entre a AJSP, a sala de Armas do Mestre 
João Maia, e a ANP - Associação Napoleónica Portu-
guesa, nas quais de uma forma absolutamente informal 
se falou nas possíveis vantagens de conjugar em 
determinados eventos a contribuição destas áreas, Jogos 
de Simulação Históricos e Recriações Históricas. 
Nesta perspectiva e aproveitando a vontade mostrada pelo 
Presidente da Liga dos Combatentes, Sr Tenente General 
Joaquim Chito Rodrigues, o qual indicou desde os primeiros 
contactos o Forte do Bom Sucesso, com o seu monumento 
aos Soldados Mortos no Ultramar, Junto à Torre de Belém, 
como um local possível para efectuar eventos, decidiu o 
CEACCD  Centro de Estudos e Aconselhamento da Cultura 
de Cidadania e Defesa da Liga dos Combatentes, fazer um 
convite às associações e à sala de armas acima referidas, 
no sentido de se organizar um evento cujas características 
seriam a simultaneidade nas actividades. 
Estabeleceu-se um projecto a ser efectuado no dia 22 de 
Janeiro e o qual iria incluir recriações das épocas 
Medieval e Napoleónica, e os correspondentes jogos de 
simulação. De novo levou-se o Cerco de Lisboa, que já 
tinha-mos apresentado noutro evento exterior com 
bastante sucesso e um cenário de Napoleónicos com a 
Batalha da Redinha.  
O evento excedeu as expectativas, tendo recebido mais 
de 200 visitantes, o que foi uma surpresa. 
Alguns pontos a mudar no entanto prende-se quer com 
a profundidade da publicidade a qual deve ser elaborada 

com maior antecedência e enviada para mais locais, 
incluindo órgãos de comunicação social, quer com a 
informação ao visitante acerca dos locais e da 
actividade, quer também com a necessidade de o 
espaço onde decorrem os jogos ter de ser amplo, sem 
divisórias, as quais restringem uma movimentação que 
se pretende fluida. 
No entanto e de uma forma genérica podemos 
considerar este evento como tendo conseguido atingir 
os objectivos que foram propostos, sendo disso 
justificativo a carta de agradecimento enviada pela Liga 
dos Combatentes. 

FEVEREIRO NO MODELTROIA 2005 

Como já vem sendo hábito (de à três anos para cá), a 
convite do Clube Modeltroia, temos vindo a marcar 
presença neste evento, ocupando com as nossas 
actividades de demonstração de jogos de simulação em 
média 4 mesas (sendo sempre uma delas de dimensões 
consideráveis), o que implica grande parte do espaço 
passível de ser utilizado por lojas, e outras associações. 
Este ano notou-se que houve um aumento significativo 
de lojas, encontrando-se à venda materiais já com 
alguns bons anos de existência. Talvez que devido a 
sabermos com grande certeza que em 2006 existem 
boas probabilidades de este evento ser noutro local, ou 
à necessidade de utilizar todos os meios possíveis para 
dinamizar e vender os vários produtos. 
Referiremos sobre as nossas actividades, a do cenário 
de Guerra Civil Americana que mais uma vez, utilizando  
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Escaramuças fora das muralhas de Lisboa; os Mouros tentam salvar mantimentos para o longo Cerco – Foto de E. Santos. 

 
Normandia, 6 de Junho 1944; as forças de desembarque americanas na praia de La Madeleine/Utah – Foto de J. Ventura 
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Cenário de Spearhead (Ardenas - Dez. 1944 )  no Museu Militar 

Um dos cenários de Napoleónicos - Fotos de J. Diogo. 

regras desenvolvidas pelos seus participantes, se 
mostrou fluído e consequente nos seus objectivos de 
jogar um período pouco habitual, com figuras à escala 
de 1/72.  
Tivemos uma mesa de II Guerra Mundial (1/72) na qual 
se desenrolou um cenário de desembarque, no dia 6 de 
Junho de 1944, das forças americanas na área da 
Normandia na Praia de Utah, tendo sido construído de 
raiz todo material cénico necessário e que os 
responsáveis prometeram desenvolver num artigo no 
futuro. Por último e de novo implementou-se o Cerco de 
Lisboa, que mais uma foi uma grande atracção. 
Acerca do Cerco de Lisboa convirá dizer que as regras 
utilizadas são simples, de fácil compreensão, permitindo 
fazer jogos interessantes e relativamente rápidos. A 
perspectiva da individualidade pode vir a ser uma área a 
explorar numa perspectiva de continuidade, levando por 
exemplo a criar personagens que evoluam ou não ao 
longo do tempo.  
Até que ponto seria interessante fazer ou adaptar 
cenários baseados na formação de Portugal, ou nas 
Cruzadas? Seria interessante sem dúvida ter a figura de 
Afonso Henriques, de Saladino, ou de El Cid. 
Quanto à perspectiva do cerco a um castelo, teria não 
só interesse numa perspectiva lúdica como também 
pedagógica, associando-se às correspondentes figuras 
Históricas, e à respectiva história. 

MARÇO NO MUSEU MILITAR 

De novo de volta ao Museu Militar desta vez para 
demonstrações dos períodos Napoleónicos e da 2ª 
Guerra Mundial. 

No Período Napoleónico foi implementado um formato 
que parece ter tido apoio da parte dos jogadores mais 
habituais desta actividade, e que pressupõe uma 
continuidade nesta forma organizativa, a qual se resume 
a uma fórmula simples do lado A, contra o lado B. 

Sendo este formato de uma mais fácil elaboração, visto 
que não necessita de garantir todo um trabalho 
preparatório mais demorado correspondente a uma 
qualquer batalha histórica do passado, e permite que os 
associados possam trazer e jogar com as suas próprias 
figuras, sendo colocados num dos lados da mesa, 
devendo posteriormente identificar-se com os 
respectivos objectivos, previamente definidos pelo 
mestre do cenário. 
Quanto à 2ª Guerra Mundial, foi apresentado o cenário 
do Artur Ramos e José Ventura referente às praias da 
Normandia, à escala de 1/72 (Grupo de Combate), e 
noutra mesa um cenário à escala de 1/300 (Spearhead) 
correspondente ao avanço das forças Peipper, em 
Dezembro de 1944, na zona das Ardenas. De notar que 
também aqui se verificou a construção do material 
cénico especifico para este cenário. 
Os jogos decorreram todos de forma agradável, 
verificando-se no entanto uma fraca adesão do público 
em geral.  
Deverão estes eventos ter uma maior divulgação e 
apoio, estando em estudo uma forma de publicitar estes 
eventos. 

João Diogo 

TORNEIO INTERNACIONAL DE 
DBA 

ACADEMIA MILITAR – AJSP

9 e 10 de Abril 

Na sequência da aproximação havida entre a ANP, a 
Sala de Armas do Mestre João Maia, e a AJSP, e numa 
primeira reunião com a Academia Militar foi decidido 
pelo grupo coordenador que era constituído por dois 
elementos da Academia Militar e dois da AJSP, 
(Fernando Sousa e João Diogo), que a AJSP enquanto 
entidade organizadora deveria endereçar às entidades 
referidas acima, um convite para participarem no 
evento, esta participação foi posteriormente estendida 
ao grupo de recriação histórica Lusitanis 

Foi garantido pela Academia Militar o apoio quer em 
alojamentos quer em refeições, o que sem dúvida 
ajudou imenso, tendo ainda contribuído com um 1º 
prémio, 2º prémio e 3º prémio, e diplomas de presença 
para todos. 

Quanto às lojas, foi-lhes disponibilizado espaço a custo 
zero onde pudessem colocar os seus produtos e 
proceder a quaisquer demonstração que desejassem. Os 
eventuais apoios dados pelas mesmas deveriam ser na 
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Torneio Internacional de DBA na Academia Militar de Lisboa - Foto de J. Diogo. 

perspectiva de prémios, sendo que se conseguiu um 
quantitativo significativo. 
Estiveram presentes as lojas Corvus Bellis, Tribuna da 
História, Quitécnica, Kitmania, e The Old Toy Factory. 
Assim implementou-se um torneio de DBA dividido em 
duas Jornadas aproveitando o fim-de-semana com os 
jogos a decorrer entre as 09.30h e as 16.00h, sendo no 
Sábado referente às do período de Antiguidade com as 
listas 1 e 2, do qual saiu como vencedor o nosso amigo 
Pedro Casimiro, da Brigada Tripeira, enquanto que no 
Domingo foram efectuados os jogos correspondentes ao 
período Medieval com as listas 3 e 4, tendo em 
duplicado o nosso amigo Pedro Casimiro, da Brigada 
Tripeira saído de novo vencedor. 
Como o formato estava organizado na perspectiva de 
conjugação das pontuações de Sábado e de Domingo, 
foram apurados os seguintes resultados, em 1º lugar 
Pedro Casimiro, Brigada Tripeira, em 2º lugar Alexandre 
Sousa, AJSP, e em 3º lugar Miguel Mendes, Brigada 
Tripeira. 
Dos prémios oferecidos mencionaremos só o do 1º 
Classificado final, constituído por uma figura da colecção 
Viriatus, dois livros da colecção Batalhas de Portugal, 5 
caixas de modelos da marca TAKARA, e um cheque de € 
25. 
A partir das 16.00h de Sábado e utilizando as mais valias 
da Sala de Armas do Mestre João Maia, e do grupo 
Lusitanis pudemos assistir a demonstrações de 
combates da época romana, da época medieval, e bem 
assim como um duelo à espada típico do século XVII, os 
quais são bastante interessantes.  

Quanto ao Domingo, de novo a partir das 16.00h, 
assistiu-se a uma demonstração de combates do Período 
Napoleónico aonde pudemos observar a evolução de 
elementos de Caçadores 5 Portugueses, de Infantaria de 
Linha Inglesa, de elementos do 95º de Rifles Ingleses, e 
de Infantaria de Linha da King’s German Legion, no 
assalto a uma posição Francesa, com disparo das suas 
armas, mostrando assim ao mesmo tempo todo o 
colorido do fardamento do Período Napoleónico. 
O evento Torneio Internacional Academia Militar – AJSP 
terminou com a atribuição de prémios aos vencedores 
finais do conjunto das jornadas do fim-de-semana e com 
um breve discurso por parte do Exmo Cmdt da 
Academia Militar, onde foi dito da vontade e da 
necessidade em apoiar estas actividades. 
É vontade da Academia Militar voltar a apoiar em 2006 
outro evento semelhante. 
Partindo do pressuposto indicado atrás, deverão os 
Corpos Gerentes da AJSP pensar nas melhores formas 
para garantir a presença dos associados numa 
actividade que pela entidade apoiante, é sem dúvida 
prestigiante. 

CLASSIFICAÇÃO FINAL GLOBAL  

Lugar Nome Pontos Listas         
     

1 Pedro Casimiro 16 1, 2  /  3, 4 Brigada Tripeira 

2 Alexandre Sousa 9 1, 2  /  3, 4 AJSP 

3 Miguel Mendes 9 1, 2  /  3, 4 Brigada Tripeira 

4 Fernando Sousa 9 1, 2  /  3, 4 AJSP 

5 José Campos 8 1, 2  /  3, 4 Acad. Militar 

6 Paulo Barreiro 8 1, 2  /  3, 4 AJSP 

7 Eduardo Santos 7 1, 2  /  3, 4 AJSP 

8 Nuno Serra 7 1, 2  /  3, 4 A21 

9 Miguel Gil 7 1, 2  /  3, 4 AJSP 

10 Bruno Baptista 7 1, 2  /  3, 4 Acad. Militar 

11 Pedro Lourenço 6 3, 4 AJSP 

12 João Diogo 5 1, 2 AJSP 

13 Rui Cardoso 5 1, 2  /  3, 4 Acad. Militar 

14 José Pargana 5 1, 2 AJSP 

15 João Jorge Diogo 4 1, 2  /  3, 4 AJSP 

16 José Lopes 3 1, 2 AJSP 
17 António Monteiro 1 1, 2  /  3, 4 Acad. Militar 

  
Fotos dos 3 primeiros classificados a receberem os seus prémios do Torneio Internacional de DBA na Academia Militar de Lisboa - Fotos de J. Diogo. 
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O CERCO E TOMADA DE 
LISBOA DE 1147 

Forte do Bom Sucesso – 22 de Janeiro 
Modeltroia 2005 – 26 de Fevereiro 

CERCO DE LISBOA – OS JOGOS 

Na continuação do último artigo (e após muita pressão por 
parte do Editor), voltamos ao tema do Cerco de Lisboa. 
Para além de alguns ensaios de preparação, foram já 
realizados dois jogos de demonstração e participação, um 
no Museu Militar de Lisboa, e outro no Forte do Bom 
Sucesso, em Belém. 

Organização dos cenários 

Tal como referido na primeira parte do artigo, a ideia 
inicial era realizar dois ou mais cenários num dia, 
preparados para a eventual participação do público, o 
que seria facilitado pela natureza muito simples das 
regras utilizadas. 
O conjunto de cenários previstos para “O Cerco” foi 
inspirado na evolução do cerco de 1147, na zona que 
ficou destinada aos cruzados ingleses e flamengos, ou 
seja junto ao extremo Sudoeste das muralhas, incluindo 
a Torre da Escrivaninha, a Porta do Arco Escuro e a 
Porta do Ferro. 
A ideia inicial era poder realizar um conjunto de jogos ao 
longo do dia, interligados entre si, começando com o 
desembarque inicial dos cruzados, até à capitulação da 
cidade ou a desistência dos sitiantes. Verificou-se depois 
que no tempo disponível isto não era possível num único 
dia de jogo, não só pelo tempo necessário para os jogos 
em si, mas também devido ao carácter experimental das 
regras, assim como à falta de experiência generalizada 
com as mesmas. 

Dia 1 – Museu Militar 

Para o Museu Militar estava previsto jogarmos o cenário 
inicial, designado por “Desembarque”, representando 
justamente o desembarque inicial dos cruzados, e a 
escaramuça que se seguiu com os mouros fora das 
muralhas, na sua tentativa de pôr a salvo o máximo de 
mantimentos possível, para fazerem face ao cerco que 
se avizinhava. 
O “Desembarque” deveria ficar terminado durante a 
manhã, prevendo-se para a tarde o “Assalto”, em que os 
cruzados, após terem estabelecido o cerco e construído 
vários engenhos de cerco, atacariam as muralhas já com 
brechas e/ou tentariam a sua sorte com aríetes e torres 
de assalto. 
Neste dia contámos com a participação, mais ou menos 
voluntária, de um agrupamento de escuteiros. Alguns 
dos participantes-cobaias tinham já experimentado jogos 
de estratégia, outros (e outras) nem por isso. 
Após uma fase inicial do tipo “grande seca que estou 
aqui a apanhar”, os voluntários lá apanharam o ritmo do 
jogo, sendo interessante notar que os rapazes tinham 
um espírito mais “sanguinário”, enquanto as raparigas 
eram mais cautelosas tentando minimizar as suas 
baixas. 
Após a deserção dos escoteiros à hora de almoço, 
decidimos continuar o “Desembarque” para o que aquilo 
dava. Quando demos o jogo por terminado, os cruzados 
estavam a levar uma valente coça, que atribuímos a dois 
factores principais: a inexperiência dos comandantes 
cruzados, e ao peso excessivo que as armas de 
arremesso dos mouros estavam a ter no jogo. 

Dia 2 – Forte do Bom Sucesso 

Após alguns ensaios e experiências, resolvemos levar ao 
Forte do Bom Sucesso novamente o “Desembarque”, 
com algumas adaptações adicionais às regras originais e 
ao equilíbrio do cenário. 

 
As muralhas de Lisboa e os seus arrabaldes - Fotos de E. Santos 
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O resultado foi um jogo mais equilibrado, embora ainda 
demasiado longo para os objectivos a que nos tínhamos 
proposto (e para o tempo disponível), pois mais uma vez 
não conseguimos passar do primeiro cenário. 

DESEMBARQUE – As Forças em presença 

FORÇAS DOS CRUZADOS 

Início junto à praia; 

2 LC Nobres Normandos montados 

12 CC Cavaleiros desmontados 

4 HA Homens de armas 

36 L Lanceiros 

4 B Besteiros 

REFORÇOS PORTUGUESES 

Entrada pela estrada interior (de Oeste), na jogada 4+D6; 

1 LC Nobre Português montado 

2 CC Cavaleiros montados 

1 HA Homem de armas (Porta 
Estandarte) 

6 A Arqueiros 

FORÇAS DOS MOUROS 

Grupo A - Defensores das muralhas e da Porta do Ferro; 

4 M Milícias 

1 OM Oficial Mouro a pé 

1 B Mercenário Berbere 

3 A Arqueiros 

3  Balistas (com 2 Engenheiros 
cada) 

Grupo B - Início nos arrabaldes; 
2  Mulas 

3 M Milicias 

4 C Civis 

Grupo C - Início nos arrabaldes; 

1  Carro bois 

3 C Civis 

1 A Arqueiro 

Grupo D - Início nos arrabaldes, no quarteirão principal 
(o governador enviou uma escolta especial para proteger a 
retirada do espólio da sua casa de campo!); 

1 OM Oficial Mouro montado 

5 CP Cavalaria pesada 

2 B Berberes montados 

2 B Mercenários Berberes 

3 M Milícias 

4 C Civis 

4  Mulas 

1  Carro bois 

Fim do Cenário 

O cenário terminaria quando não existissem Mouros 
vivos fora das muralhas (assumindo que os mouros não 
tinham força suficiente para empurrar os cruzados para 
a praia). 

O JOGO DE CAMPANHA 

• Por cada mula que entrar na cidade, os Mouros 
recebem o equivalente a +2 dias de cerco em 
rações. 

• Por cada carro que entrar na cidade, os Mouros 
recebem o equivalente a +10 dias de cerco em 
rações. 

Alterações às regras 

Alterações às regras originais Cry Havoc.  
A compilação actual das regras adaptadas, na sua 
versão 0.2, é a seguinte: 

ALCANCE DAS ARMAS DE ARREMESSO; 

 Besta Arco Balista Modificador 
no dado 

Curto 0-20 0-15     15-60 * - 
Médio 20-40 15-30 60-90 +1 

Longo 40-65 30-45 90-120 +2 

At. ferido    +1 

*Alcance mínimo para balistas nas torres a disparar para o solo. 

O desenrolar dos combates nos arrabaldes - Foto de E. Santos e F. Sousa
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TIROS ENTRE ENGENHOS; 

Os engenhos não podem causar danos entre si directa-
mente por disparo, excepto no caso de usarem 
projécteis incendiários. 

No caso de o alvo de qualquer tiro (excepto projécteis 
incendiários) ser uma balista, assume-se que o tiro é 
contra a tripulação e não contra o engenho em si. 

MOVIMENTO DE UNIDADES DE LOGÍSTICA E CERCO; 

• A velocidade máxima das mulas é 1D x 10 cm. 

• A velocidade máxima dos carros é de 4 cm. 

• A velocidade máxima da torre de assalto é de 4 cm. 

• A velocidade máxima do aríete é de 4 cm. 

• Uma figura com ecrã de protecção move-se a metade 
da velocidade. 

MOVIMENTO EM TERRENO DIFÍCIL; 
Todas as unidades andam a metade da velocidade em 
terreno difícil. Os carros são considerados como estando 
f ora do terreno difícil no caso de pelo menos metade da 
sua base (a contar da frente) estiver de fora. 

O terreno entre as casas nos arrabaldes é normal. 

CERCO (Jogo de Campanha) 

Os cruzados desembarcam a 28 de Junho. 

A cidade tem mantimentos para três meses (até 30/09), 
mais um mês com meias rações (30/10). 

A cidade rende-se automaticamente após o fim das 
rações (incluindo eventuais bónus por abastecimentos). 

Para efeitos de desmoralização: 

Oficiais/ Nobres 4 pts. 

Elite (CC, G, CP) 2 pts. 

Outros 1 pt. 

Os Cruzados retiram se as suas baixas chegarem ou 
ultrapassarem os 50 pts, e forem o dobro das baixas dos 
Mouros. 

ACTIVIDADES DE CERCO (Jogo de Campanha) 

ACÇÕES DE CERCO  

Os sitiantes podem efectuar duas acções de cerco em 
simultâneo; 

Trabuco 15 

Torre de cerco ( máximo 1) 30 

Balista (máximo 4) 15 

Ecrã de protecção (x3) 7 

Aríete ( máximo 1) 15 

TIRO 

Os arqueiros só disparam uma vez por jogada. 

É necessário uma linha de visão desimpedida para 
disparar. 

Não é permitido disparar por cima de outras tropas, 
mesmo que estejam encostadas ao atirador. 

PROTECÇÃO CONTRA TIRO 

Os ecrãs de protecção, e torre de assalto dão uma 
protecção média contra tiro. 

CONCLUSÃO 

Caso haja voluntários, contamos organizar um dia destes 
uma mini-campanha no Espaço de Encontro, onde 
podemos jogar um cenário de cada vez, sem os 
constrangimentos de uma sessão de demonstração. 
Espera-se que nessa altura se possa (finalmente) utilizar 
o material de cerco propriamente dito, em especial a 
magnífica Torre de Assalto do Eduardo, que já começa a 
criar teias de aranha. 

Fernando Sousa 

11º Campeonato de DBM  

da AJSP 

Chegou ao fim o 11º Campeonato de DBM organizado 
pela AJSP. 
E foi com uma vitória do Marco Quinta, que já tinha 
vencido o campeonato do ano passado, ganha na última 
jornada frente ao Orlando Almeida, fazendo-o descer 
para o terceiro lugar.  
Este Campeonato que decorreu em 4 jornadas, entre 5 
de Fevereiro e 17 de Abril, teve uma das participações 
mais reduzidas de sempre, 10 jogadores, em contraste 
com o ultimo que teve 18 participantes. Em parte devido A torre de assalto ás muralhas da cidade de Lisboa - Foto de J. Diogo 
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à impossibilidade de alguns jogadores habituais de 
participarem em geral nas actividades da AJSP, e em 
parte por outros jogadores terem decidido deixarem de 
jogar esta modalidade de jogo de antiguidade. 
Teme-se que o facto de muitos jogos terem sido 
efectuados fora das datas das jornadas tenha levado 
este Campeonato a um aumento do desinteresse dos 
associados, pois quase não se deu pela sua realização 
no Espaço de Encontro por aqueles que não 
participavam. 
A ideia subjacente à organização de competições passa 
também pelo acto de nos reunirmos num determinado 
dia a jogarmos algo que gostamos e confraternizarmos 
ao mesmo tempo, e se possível fazer um almoço pelo 
meio aonde se discute as regras e os azares dos dados 
que tiramos naquele momento crucial do jogo. 

Esperemos que os associados tenham uma palavra a 
dizer quanto ao formato que o próximo Campeonato de 
DBM irá ter.  

A Classificação Final do 11º Campeonato de DBM 

Pos Nome Exército Pts SOS DBM
      

1 Marco Quinta Middle Assyrian 8 13 39 

2 Joao Jorge Diogo Portuguese Feudal 6 14 30 

3 Orlando Almeida Late Cartaginian 5 21 25 

4 Hugo Ximenes Leidang 5 18 24 

5 Paulo Barreiro Middle Imp. Roman 4 15 16 

6 Fernando Sousa Hunnic 3 10 16 

7 Joao Diogo Patrician Roman 3 7 14 

8 Filipe Martins Serbe 2 18 15 

9 Eduardo Santos Seleucid 2 17 10 

10 Academia 1 Portuguese Medieval 2 15 11 

Eduardo Santos 

Uma Janela para a História 
Por Vitor Hugo 

- O ÁRDUO CAMINHO DA BELIGERÂNCIA - 
III Parte 

A beligerância dos "miseráveis"  

O governo de coligação extrapartidária de radicais e 
moderados na tentativa de resolver os grandes 
problemas que se colocaram nos primeiros anos da 
república (a questão religiosa e da amnistia) levou à sua 
divisão interna e a um isolamento político que levou à 
sua extinção.  

Demitido o governo, passou o Presidente da Republica a 
oscultar os diversos partidos na tentativa de um 
consenso que não parecia possível. O único partido que 
apresentava uma estratégia definida e capacidade 
política para a executar era o Partido Democrático, que 
defendia o modelo da União Sagrada 1.  Definiam-se 
                                                           
1 Um «governo de caracter nacional constituído pelos três partidos 
republicanos com a missão especial de executar os votos do parlamento e 

então publicamente, os objectivos políticos dos radicais: 
a intervenção na guerra europeia, a consolidação e 
legitimação do regime e a realização das eleições. A 
intervenção na guerra não só permitiria uma estratégia 
nacional de intervencionismo, como seria uma forma de 
consolidação e legitimação do regime republicano 2.  

Nesta conjuntura, as eleições orientadas por um 
governo de pendor democrático teriam um peso político 
para a consolidação do poder dos radicais e afirmação 
do poder nacional ao nível externo.  

A hipótese do modelo da União Sagrada, foi rejeitada 
pelos outros partidos.  

Da mesma forma, sucedeu a uma segunda hipótese 
apresentada pelos radicais de um governo bipartido por 
democráticos e evolucionistas. Desta vez, recusado por 
António José de Almeida.  

A terceira proposta era de novo um governo bipartido, 
mas agora com os unionistas, recusada desta vez por 
Brito Camacho.  

Em virtude deste impasse e declinado o convite feiro a 
Braamcamp Freire, presidente do Senado, deveria o 
Presidente da Republica dirigir o convite ao partido 
maioritário, da Câmara dos Deputados. Para formar 
governo seria convidado Victor Hugo de Azevedo 
Coutinho, que ao aceitar, formava um governo a uma só 
cor, a do partido Democrático. Este governo, seria 
apelidado pela opinião pública de «os miseráveis de 
Victor Hugo».  

Era o regresso a um governo monopartidário. Porém, 
este não era aceite pelos outros partidos republicanos. 
Temia-se uma política jacobina de consolidação do 
regime através do confronto e da repressão e duma 
política intervencionista na conjuntura da guerra. Crescia 
desta forma, a dinâmica de luta contra o governo, pois 
este significava a derrota da neutralidade condicional. 
Temia-se o retorno a uma beligerância activa. Temos 
assim, um reforço da posição radical através de um 
monopartidário dando um rude golpe nas pretensões 
dos moderados que se viam agora apenas reduzidos à 
voz de Brito Camacho, Teixeira Gomes e o jornal A Luta.  

Porém e mais uma vez, a tentativa de uma beligerância 
activa acabaria por tropeçar no atraso da preparação da 
Divisão Auxiliar portuguesa e sobretudo cair nas mãos 
do exército 3.  

Entretanto no teatro africano sucediam-se os incidentes 
envolvendo as forças militares alemãs em territórios 
portugueses. Rapidamente, se aproveitou o novo 
ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto 
Soares, na tentativa de reforçar a estratégia 
intervencionista e legitimar a beligerância.  

As tentativas feitas pelo governo alemão na intenção de 
um pedido de estabelecimento de comunicações com a 

                                                                                                     
do pais no sentido da comparticipação da guerra europeia, de defender 
eficazmente a republica e presidir às próximas eleições». Cf. id. Ib., p. 257. 
2 Passim. 
3 Cf. Nuno Severiano Teixeira, ob. cit., p. 260. 
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sua colónia africana feita ao governo português, por 
impossibilidade de o conseguir directamente, foi 
liminarmente recusada. Augusto Soares afirmava assim, 
alguma provocação na intenção de uma declaração de 
guerra por parte da Alemanha.  

Obviamente, o estado de guerra não interessava à 
Alemanha, pois afectaria os seus interesses económicos 
em Angola e levaria à expulsão dos alemães no país 
acrescendo prejuízos pessoais, reduzindo a informação e 
a manobra dos agentes alemães que circulavam no 
território português. Por parte do Foreign Office, a sua 
posição não se alterava, ou seja fazia condicionar a 
beligerância portuguesa, do envio de tropas para o 
teatro europeu e ao mesmo tempo, evitar a declaração 
de guerra à Alemanha.  

Em função destas posições, tanto por parte da 
Alemanha, como por parte da Inglaterra, continuava 
adiada a clarificação do estatuto internacional de 
Portugal. Contrariavam-se mais uma vez, os objectivos 
políticos da estratégia intervencionista dos «miseráveis 
de Victor Hugo» 4.  A agravar o contexto da diplomacia 
internacional, juntavam-se os atrasos dos preparativos 
militares da Divisão Auxiliar e a necessidade imperiosa 
do reforço de tropas para África.  

Este adiamento da clarificação do estatuto internacional 
continuava a promover o debate e o confronto entre 
intervencionistas e não intervencionistas. Enquanto os 
primeiros ganhavam terreno, os segundos recuavam. 
Assim, os moderados, agora fora do governo, em 
minoria na assembleia ( privados de Teixeira Gomes ), 
restava-lhes a alternativa do apelo à opinião pública.   

Procurava-se agora através de uma campanha de 
opinião explorar o desejo popular de não ir à guerra. 
Pretendia-se assim, através do eco da almas popular 
                                                           
4 Cf. id. Ib., p. 263. 

contrapor o peso político perdido, na tentativa de 
condicionar a decisão da política externa 5.  

Desta forma, procurava-se sem desonrar a nação e 
desprestigiar o exército a solução que permitisse 
satisfazer o pedido de auxílio de armamento, reservando 
as tropas portuguesas para a defesa dos seus territórios. 
Ou seja, evitar a beligerância e manter a neutralidade 
condicional.  

Se a classe política já estava dividida, chegava a hora da 
opinião pública. A guerra era uma questão de política 
interna. À parte dos contextos de política externa a 
questão da guerra assumia formas de consolidação do 
poder partidário. Para os moderados, a luta contra a 
intervenção é também a luta contra o poder dos demo-
cráticos. «A clivagem é completa: de um lado, estão os 
moderados, anglófilos e não-intervencionistas, acusados 
de "maus republicanos e maus patriotas"; do outro lado, 
os radicais francófilos e intervencionistas, a partir de 
agora apelidados de "empresários da guerra"» 6. 

Apesar dos fracos recursos militares e da falta de 
consenso político, sobre a entrada na guerra europeia, o 
governo persistia no seu programa, continuando os 
preparativos militares.  

As perspectivas de entrada na guerra, as restrições da 
nova lei eleitoral (em especial a exclusão da participação 
política legal dos militares) e a da realização de eleições 
sob o controle dos democráticos, levou a uma acérrima 
luta contra o governo. A incapacidade para travar a 
progressão do partido democrático pelo Presidente e 
pela oposição, permitiam aos radicais neutralizar as 
oposições dos insurrectos monárquicos e dos republica-
nos moderados.    

                                                           
5 Cf. id. Ib., p. 265. 
6 Cf. id. Ib., p. 266. 
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Porem, será o divórcio entre os militares e a republica 
que iria agravar progressivamente a instabilidade política 
interna.  

A revolta militar insurgia-se contra a subversão da 
hierarquia militar e da intervenção dos elementos civis 
nos quartéis: a carbonária e a formiga branca, que 
levavam a um latente estado insurreccional. Ao mesmo 
tempo a oposição (moderados, evolucionistas, unionistas) 
convocavam manifestações populares com o pretexto de 
derrubar o governo. Finalmente, as pressões políticas 
levaram à demissão do governo.  

A solução para a crise levou a que o Presidente convida-
se a formar governo, um militar, o general mais antigo 
do Exercito português, Joaquim Pimenta de Castro. Esta 
era a forma de fazer as pazes com os militares e de 
assegurar o retorno à estratégia moderada e anglófila de 
política externa. Alterava-se a política de beligerância 
activa e as tropas já não seguiriam para o teatro 
europeu. Estávamos em 28 de Janeiro de 1915, perante 
a derrota dos radicais e também do intervencionismo.  

A ditadura de Pimenta de Castro 

No início de 1915, regressávamos à fórmula de um 
Governo extrapartidário, composto por oito militares e 
dois civis. Era agora a vez dos militares. Em virtude do 
seu desprezo por políticos profissionais, pretendia-se 
que a sua missão fosse a de impor a ordem, terminar 
com as lutas partidárias e de congregação nacional, 
onde não houvesse diferença entre os Portugueses 7.  

Do ponto de vista internacional, este governo foi 
recebido com simpatia e expectativa.  

Em Espanha, o governo de Pimenta de Castro foi muito 
bem recebido pela coroa e pelos militares. Este facto, 
ajudou a atenuar as tensões que atravessavam as 
relações entre os dois países desde a implantação da 
Republica. O radicalismo do regime, o temor do 
alargamento do movimento republicano em Espanha e o 
apoio às incursões monárquicas portuguesas, aguçavam 
as tentativas anexionistas da monarquia espanhola. 
Assim, este novo governo português constituía um virar 
de página no caminho da normalização das relações 
entre os dois países ibéricos.  

De satisfação esfregava as mãos a Inglaterra, pois as 
perspectivas deste bom relacionamento permitiria a 
neutralização estratégica da península ibérica. O risco da 
beligerância portuguesa não compensava o perigo de 
uma Alemanha germanófila. Desta forma, Londres 
recebia de braços abertos este governo conservador e 
presumivelmente anti-intervencionista. 

Se a conjuntura externa parecia favorável ao governo de 
Pimenta de Castro, a interna nem por isso. No campo 
republicano, apoios políticos firmes e incondicionais, não 
os havia.   

Os radicais prontamente declararam guerra ao governo, 
por ter sido formado contra a Constituição, logo contra a 
Republica. Os moderados apoiavam o governo, não por 

                                                           
7 Cf. id. Ib., pp. 271 e 272. 

convicção mas por necessidade. Os unionistas 
esperavam mesmo vir a ser poder, contudo as suas 
expectativas logo se goraram. Os evolucionistas 
discordavam da composição, militares a mais e civis a 
menos, e da distribuição dos cargos governativos. Quem 
recebeu de bom agrado o novo governo, foram os 
monárquicos. Um governo que atribuía a igualdade de 
direitos para todos os portugueses, incluindo os 
políticos, reunia os requisitos necessários para uma 
integração política dos monárquicos.  

Abria-se de novo a velha questão da legitimidade e 
consolidação do regime: ou através de uma política 
moderada de integração nacional, a chamada política de 
atracção, ou através de uma republicanização do regime 
por uma estratégia radical e de confronto 8.  

Esta abertura governamental à integração dos monár-
quicos, levantou de imediato a voz dos radicais, que 
classificavam essa medida como subversiva ao regime. A 
concessão de direitos políticos aos monárquicos e o 
alargamento que se pretendia da capacidade eleitoral, 
davam a possibilidade do regime depender «do peso 
esmagador do Portugal rural, católico e analfabeto e às 
tentativas monárquicas» 9. Contudo, a radicalização do 
regime, era legitimada em virtude das várias 
conspirações restauracionistas. Mais por oposição do 
que por convicção aos radicais, estavam os moderados. 
No entanto se por um lado combatia-se contra uma 
república jacobina e radical, por outro lado a exposição 
ao campo monárquico não era a mais desejável, 
colocando em risco a sobrevivência da própria 
República. Era este o dilema no campo dos republicanos 
moderados.  

Desta forma, as grandes questões em torno do Governo 
de Pimenta de Castro estiveram em torno da questão 
eleitoral e da amnistia.   

Em termos de política externa Pimenta de Castro não 
simpatizava nem com França nem com a Inglaterra. A 
sua simpatia recaía francamente na Alemanha pela 
admiração que tinha pelo Kaiser. Contudo, nunca fez 
uma política germanófila. Relativamente à questão da 
guerra, pautou-se por uma posição de neutralidade 
absoluta, equilibrada e equidistante 10.  

No entanto, iam-se registando diversos episódios de 
violação da neutralidade portuguesa, principalmente 
com os pedidos ingleses para a passagem de contin-
gentes militares em territórios africanos portugueses.  

Nessa tentativa de implantar uma estratégia diplomática 
de equidistância com os beligerantes, Pimenta de Castro 
é confrontado com mais um pedido de autorização para 
a movimentação de tropas britânicas em território 
português. Pressionado pelos ingleses para obter a 
autorização e pelos anteriores protestos alemães de 
violação de neutralidade, o primeiro-ministro afastava-se 
do seu objectivo de uma neutralidade equilibrada, 

                                                           
8 Cf. id. Ib., p. 274. 
9 Cf. id. Ib., p. 275. 
10 Cf. id. Ib., p. 277. 
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regressando à fórmula de uma estratégia anglófila e da 
anterior neutralidade ambígua. Esta era a política que 
parecia possível para um Governo conservador e anti-
intervencionista.  

Em simultâneo, a nível interno, a questão das eleições 
iria dominar o panorama político. Se era preciso 
preparar uma nova lei eleitoral, era preciso tempo, e 
este não seria suficiente para o fazer, pois o anterior 
governo tinha marcado as eleições para 4 de Março de 
1915. Desta forma, a solução seria adiar as eleições. 
Após negociar um acordo com os moderados era 
publicada a 24 de Fevereiro a nova lei eleitoral e 
marcadas as próximas eleições. Em virtude do 
compromisso que a precedia de forma a dar-lhe uma 
legitimidade democrática, esta lei favorecia 
explicitamente os interesses conservadores. Ou seja, 
esta formula de escrutínio regressando ao sistema de 
círculos eleitorais favorecia o voto rural, conservador, 
católico e potencialmente monárquico, engolindo o voto 
urbano maioritariamente republicano, radical e jacobino 
11. Após a publicação da lei, insurgem-se os radicais 
acusando o governo de um acto ditatorial, alegando não 
ter o executivo poderes para revogar a lei eleitoral 
anteriormente aprovada pelo parlamento. Do lado do 
governo invoca-se a legitimidade conferida na 
declaração de 7 de Agosto 1914, em que ao abrigo dos 
«poderes especiais», salvaguardando a manutenção da 
ordem publica e a salvaguarda dos interesses nacionais. 
Este estratagema eleitoral visava colocar os moderados 
sob a dependência do Governo e o possível aniqui-
lamento do Partido Democrático 12.  

Porem, uma nova cisão vai ocorrer no panorama político 
interno. A vulnerabilidade à instrumentalização política 
da instituição militar por forças políticas levou ao 
insurgimento de um grupo de militares radicais e 
intervencionistas, os «Jovens Turcos». Recusavam a 
ditadura do governo e afirmavam-se pela participação 
na guerra ao lado dos aliados.  

Desta forma, «a ditadura a nível interno, e a guerra, ao 
nível externo, continuam a radicalizar a política 
portuguesa: no Exercito, conservadores de um lado, 
"Jovens Turcos" do outro; na luta pelo poder, Governo 
de um lado, republicanos radicais do outro» 13.  

A  derrota da neutralidade 

Condenados politicamente pela nova lei eleitoral os 
radicais reagiriam de imediato na tentativa de afrontar o 
governo. A forma, seria a tentativa de reabertura do 
Parlamento. 

Marcada para 4 de Março de 1915, pelo governo de 
Azevedo Coutinho, Pimenta de Castro não permitiu a 
reabertura dos trabalhos parlamentares alegando 
apenas o fazer após conclusão do próximo acto eleitoral, 
já com os novos deputados eleitos.  

                                                           
11 Cf. id. Ib., p. 284. 
12 Passim. 
13 Cf. Nuno Severiano Teixeira, ob. cit., p. 286. 

Pelo lado dos radicais exigia-se a continuação dos 
trabalhos que, segundo os termos da constituição, 
deveriam continuar até à eleição de um novo elenco 
parlamentar. No entanto, na tentativa de tirar partido da 
situação, os radicais tentaram forçar a abertura do 
Parlamento. Tendo sido impedidos pela força, facilmente 
legitimaram perante a opinião pública o carácter 
ditatorial do governo.  

Contando já com a impossibilidade da reabertura do 
Parlamento os radicais reuniram o Congresso no Palácio 
da Mitra. Os moderados não compareceram, 
demarcando-se da iniciativa. Uma moção de Afonso 
Costa, considerando o governo e o presidente fora da 
lei, e os actos legislativos do governo nulos e sem efeito, 
seria aprovada por unanimidade.  

Brito Camacho, ridicularizou o evento chamando-lhe o 
"congresso de mitra e gaita" 14 e António José de 
Almeida discordou da forma agressiva e desnecessária 
da actuação do Governo, considerando esse congresso 
uma mera reunião do Partido Democrático. Os 
moderados denotavam falta de convicção e firmeza no 
apoio ao Governo.   

O extremar de posições tornava irreconciliável a 
clivagem entre radicais, moderados e o Governo. Por 
outro lado, afirmava a ditadura. Assim, chegava a hora 
do Partido Democrático mobilizar de novo as suas 
organizações paralelas: a Carbonária e a "Formiga 
Branca". Era a ameaça de uma nova revolução. Pimenta 
de Castro conseguiu entre Fevereiro e Maio de 1915, 
unir todos os republicanos contra ele próprio 15. 

Ao nível externo, continuavam os protestos alemães 
sobre a violação portuguesa de neutralidade. Contudo, e 
apesar da sua intensidade, aqueles não constituíam 
razão suficiente para uma declaração de guerra por 
parte da Alemanha.  

As solicitações de apoio por parte dos ingleses inibiam a 
margem de manobra e indefiniam a posição portuguesa 
perante o conflito. Esta neutralidade não declarada 
continuava a favorecer a actuação dos ingleses em 
teatro periféricos de grande importância para a 
estratégia de guerra: as colónias e o Atlântico.  

Desta forma, o Governo de Pimenta de Castro falhava 
irredutivelmente o seu propósito de uma neutralidade 
equidistante, limitando-se a uma imposta ambiguidade 
pró-inglesa. Falhava-se mais uma vez a tentativa de 
uma clarificação do estatuto internacional de Portugal 
perante a guerra.   

Porém, para Pimenta de Castro, não havia justificação 
para Portugal participar na guerra, pois não deveríamos 
combater contra nações que não tinham provocado nem 
ofendido a honra nacional. Discordava do auxílio militar 
à Inglaterra, do envio de tropas e da cedência de 
munições, e afirmava a falta de preparação do exército 
para o esforço militar que a frente ocidental europeia 
exigia.  

                                                           
14 Cf. id. Ib., p. 285. 
15 Cf. Rui Ramos, ob. cit., p. 441. 
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Desta forma, desde a sua chegada ao governo, Pimenta 
de Castro, agindo com prudência, procurou retardar e 
desactivar todos os preparativos militares que se 
estavam a efectuar no sentido da beligerância. A 
desmobilização das tropas para o teatro europeu, com a 
extinção da Divisão Auxiliar e a redução dos efectivos 
para as colónias, eram a afirmação inequívoca de uma 
tentativa de neutralidade. Assim, suspensos os 
preparativos, adiava-se a vontade política, permanecia 
ainda o compromisso, apesar de comprometido.  

Ao nível interno, a nova lei eleitoral permitia aos 
monárquicos a 3 de Março constituírem-se como 
organização política legal. Assim, a liberdade de 
associação e a amnistia davam agora um novo alento ao 
movimento monárquico.  

Rapidamente os centros monárquicos lançaram-se no 
propósito de uma propaganda eleitoral, com vista às 
próximas eleições. O objectivo era sempre o mesmo, a 
restauração da monarquia, só que desta vez tentava-se 
pelo caminho da via eleitoral, isto é, pela via legal sem 
revoluções.   

O espírito triunfalista dos monárquicos começava a 
assustar os republicanos e a afastar os moderados, que 
estavam mais perto do governo. Evolucionistas e 
Democráticos aproximam-se no tocante à política 
externa e à questão da guerra, admitindo ainda um 
entendimento na necessidade de salvaguardar os 
interesses da República.  

Os unionistas afirmavam-se contra o possível controlo 
do poder pelos monárquicos. Em suma, todos os 
Partidos republicanos apesar das divergências, 
afastavam-se de Pimenta de Castro, unidos na luta pela 
República.  

Retirados todos os apoios do republicanismo e presa 
pelos interesses monárquicos, caia a ditadura do 
governo de Pimenta de Castro, radicalizando ainda mais 
as clivagens internas e falhando as tentativas de 
integração política nacional 16. Falhavam em simultâneo 
a tentativa de um governo nacional e de uma república 
moderada.  

Entretanto, ao mesmo tempo que os monárquicos 
esperavam as eleições para subir ao poder, os 
democráticos preparavam a revolução que estalaria a 14 
de Maio.  

Levou-a a cabo uma Junta revolucionária constituída por 
um dirigente carbonário e quatro militares democráticos 
da "Jovem Turquia". Era para os republicanos, como 
uma reimplantação da República 17.  

À parte da divisão dos civis, também os militares se 
dividiam. Apoiavam o governo as forças armadas que 
tinham mais probabilidade de participar no teatro 
europeu, o Exercito. Contra a ditadura e o governo, 
opunham-se os militares que não tinham qualquer 
probabilidade de uma intervenção, a Armada. Era o fim 
da primeira tentativa de acabar com o monopólio dos 
                                                           
16 Cf. Nuno Severiano Teixeira, ob. cit., p. 304. 
17 Cf. Rui Ramos, ob. cit., p. 443. 

partidos políticos e permitir dentro do regime a 
afirmação de outras forças políticas 18. Era ainda a 
derrota de Pimenta de Castro, e com ele da estratégia 
de neutralidade. Reacendia-se de novo depois de um 
interregno a política intervencionista do republicanismo 
radical.  

Entretanto, enquanto ao nível interno procurava-se 
debater as vicissitudes políticas, um novo elemento ao 
nível da política externa surgia e que iria ser decisiva 
para as intenções da beligerância portuguesa: a 
necessidade por parte da Inglaterra de utilização dos 52 
navios de nacionalidade alemã surtos nos portos 
portugueses, por questões de apoio logístico. Esta 
necessidade de aumento de tonelagem, seria o 
elemento chave ao nível externo para abrir a porta da 
diplomacia Inglesa em direcção à beligerância e a nível 
interno à consagração da política intervencionista dos 
radicais agora no poder.  
 

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

 

LA MADELEINE/UTAH BEACH

Normandia 1944 
regras Grupo de Combate 

Nos passados dias 25 de Fevereiro e 12 de Março, 
desenvolveram-se duas actividades no âmbito da AJSP, 
no certame ModelTróia 2005 e no Museu Militar de 
Lisboa. 

A nossa participação (Artur Ramos, José Ventura, José 
Correia e Pedro Lourenço) baseou-se num cenário 
simulando uma das situações encontradas pelas forças 
americanas na Praia de Utah, no dia 6 de Junho. 

O cenário foi desenvolvido para ser utilizado com as 
regras Grupo de Combate e figuras de 20 mm (1:76-
1:72), podendo no entanto adaptado a qualquer outro 
sistema de jogo. 

                                                           
18 Cf. id. Ib., p. 443. 
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Uma das nossas inovações consistiu na criação de um 
sistema modular de terreno modelado, que tentava 
reconstituir, ainda que a um nível simplificado o sector 
sul (Uncle Red) da praia de La Madeleine/Utah na 
Normandia. 

Esta praia encontrava-se defendida por um forte 
dispositivo fortificado [WN5 ou WilderstandNest 5 na 
designação alemã], no entanto, o desvio não-intencional 
das forças de desembarque, permitiu que o 
desembarque se efectuasse não no centro deste 
dispositivo defensivo, mas sim nos sectores marginais 
menos protegidos e defendidos. 

Esta situação tornava este cenário atractivo para uma 
situação de escaramuça, visto envolver poucos efectivos 
de cada um dos lados e muito pouco material pesado, 
omnipresente por exemplo no desembarque na Praia de 
Omaha - magistralmente reconstituída por Spielberg no 
"Resgate do Soldado Ryan" (aliás quase a única parte 
interessante do filme)  

Voltando ao jogo, este envolvia dois "Boat Teams", com 
16 elementos cada um, que constituíam a primeira vaga, 
com a missão de abrir passagem pelo dispositivo (Gap 
Teams) que seriam depois seguidos por mais "Assault 
Boats" e Shermans, não DD ou anfíbios neste sector, 
mas sim desembarcados normalmente de LCM(3). 

Quando aos alemães, apanhados de surpresa apenas 
puderam - na situação real - oferecer alguma resistên-
cia, que foi neste sector rapidamente ultrapassada.  

O Cenário prevê uma situação de semi-competição, com 
ambos os jogadores a jogarem dos dois lados. 

Em Tróia procedemos ao primeiro jogo, ou seja ao teste, 
verificando-se alguns aspectos a corrigir, mas no global 
o jogo foi rápido e interessante, ainda que não muito 
empolgante, devido em grande parte à má sorte do 

Pedro (como alemão) que raramente conseguiu 
atormentar o José Correia e o Artur, a jogarem como 
americanos. No final a esperada vitória aliada por 14 
pontos de vantagem. 

No Museu Militar de Lisboa, procedemos ao primeiro 
jogo a sério, com o cenário já aferido e corrigido. Desta 
vez, a situação foi mais empolgante e renhida, com os 
alemães a venderem muita cara a derrota (fruto da 
sorte do José Ventura) enquanto que o Artur (mais uma 
vez como americano) tentava tudo para manter a 
integridade das suas unidades e conseguir cumprir a 
missão. No final vitória aliada, mas apenas com 6 pontos 
de vantagem. 

Nas duas situações o resultado histórico repetiu-se 
(ainda que in extremis no 2º jogo), possibilitando novas 
situações em futuros reincarnações deste cenário.   

Espero dentro em breve, poder efectuar uma súmula de 
como realizámos os modelos de terreno.  A+ 

Faustnik

A praia de La Madeleine construída e pintada pelo Artur Ramos e pelo José Ventura - Foto de J. Ventura 

Pormenor do topo das dunas com os Bunkers alemães.- Foto de J.Ventura 
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