
 

 

 

O Berserker 

 

Edição especial do boletim da Associação de Jogos de Simulação de Portugal por 
ocasião do SAGA Grand Melee Portugal 2018 

 

 

Editorial 

Por Joao Especial 

Com base na participação do ano anterior, e no ultimo “não-foi-um-torneio” de Saga no Espaço de 
Encontro,  confesso que esperava um significativo aumento de jogadores, ou no mínimo a manutenção de 
participantes em relação ao ano passado. Tal não se veio a confirmar o que se por um lado é pena, por 
outro é sintomático dos poucos que somos. Com efeito se 5 ou 6 não puderem participar num evento, 
seja porque motivo for, isso significa que 1/3 a 1/2 dos jogadores potenciais não vai participar. E os que 
vão podem não ser suficientes para viabilizar um evento, especialmente se este for fora de portas. 

E agora vamos cruzar esta situação com uma informação de um dos jogadores espanhóis que nos visitou: 
O seu clube tem 30 jogadores de Saga. TRINTA!!  Mais do os que jogam em Portugal, atrevia-me a dizer… 

E quando se tem 30 jogadores só no clube local, aquele que ficou doente, o que tem de estudar e o que 
foi de férias, não têm qualquer impacto para a realização ou não de um evento. 

Portanto o problema não são os cenários, ou a data, ou o facto de serem dois dias. O problema é que 
SOMOS POUCOS! Demasiadamente poucos… 



 

 

------------------------------------------------//--------------------------------------------- 
 

Na Reunião de Direcção falou-se de: 
 
Melhoria e manutenção das condições do Espaço de Encontro 
Análise do SAGA Grand Melee 
Organização de próximos eventos, como o Torneio ADG dos Atoleiros, o Torneio SAGA Valquíria, a 
participação prevista na Noite dos Museus e o Lusitania Challenge. 
 

 
------------------------------------------------//--------------------------------------------- 

 
Agenda de Abril e Maio 
 
- 15 de Abril: Torneio ADG dos Atoleiros, EE da AJSP, AJSP, 200 pontos, equipas 3 rondas  
- 21 de Abril: Torneio FOW, Kult, KULT, 3 rondas a 1625 pontos, LW 
- 29 de Abril: Napoleonicos, Imperial Eagles, EE da AJSP, João Diogo 
- 6 de Maio: Torneio de SAGA Valquíria (V2), EE da AJSP, 3 rondas, 6 pontos+1 
- 19 de Maio: Noite dos Museus: Museu Militar de Lisboa, Vários jogos de participação 
 
E ainda cenários de Segunda Guerra Mundial (e não só…) quase todos os fins de semana, anunciados semanalmente 
no nosso Facebook, assim como a Tertúlia das Sextas, onde se experimentam sistemas novos. 
 
 

------------------------------------------------//--------------------------------------------- 
 

The Making of 
Por Fernando Sousa 

 



 

 

Este ano conseguimos que o SAGA Melee tivesse a classificação de Grand Melee. Isto deveu-se à boa 
relação cultivada com a Gripping Beast ao longo de dois anos e à expectativa de aumentarmos o número 
de participantes. 

Conseguimos duplicar o número de jogadores espanhóis, mas o número de portugueses diminuiu. 

Foi uma pena, e sabemos que muitos do que não foram queriam de facto ir, mas compromissos familiares 
ou profissionais os impediram de estarem presentes. 

Outros houve que não foram por outras razões. Tudo o que se faz na vida é sujeito a crítica. E quando 
estas são construtivas até nos ajudam a crescer e a melhorar. Quando são silenciosas, e se manifestam 
num boicote à participação… Temos pena, achamos que os seus autores é que ficam a perder. Afinal, é 
em prol dos participantes que temos todo este trabalho. 

Repetimos este ano o que achámos ser uma fórmula ganhadora: 

Colaboração com parceiros e patrocinadores experientes e com vontade de apoiar este projecto, como o 
Museu Militar de Lisboa, a Gripping Beast, a Breaking War e a Chez Carmen. Esta fantástica colaboração 
permitiu que tivéssemos: 

• Um local espectacular e único. 

• Suporte logístico e local impecável. 

• Conjunto de prémios para os três primeiros classificados, prémio para o cenário multi-jogador, 
prémio para quem eliminou mais heróis, prémio especial “Dedica-te mas é à agricultura” para o 
último classificado que tenha participado em todas as rondas, e prémios de participação para 
todos. 

• Catering bem organizado e de uma qualidade irrepreensível. 

E claro que houve todo um trabalho de uma equipa de voluntários da AJSP, que abdicaram de muitas 
horas do seu tempo premium (aquele que conseguimos subtrair aos nossos compromissos profissionais e 
familiares) para fazer deste evento uma realidade, para deleite dos participantes e visitantes. 

 



 

 

Encomendámos um prémio especial para o cenário multi-jogador, produzimos prémios adicionais, 
transportámos material, pintámos javalis para oferecer aos participantes, apoiámos jogadores menos 
experientes, falámos com o público que visitou o Museu nesses dias… enfim uma miríade de tarefas 
organizativas que foram necessárias para fazer este evento acontecer. 

Se valeu a pena? Nós e todos os jogadores presentes achamos que sim. Eu cheguei ao fim de domingo 
exausto! Mas muito satisfeito com o resultado. Para o ano queremos fazer mais e melhor. Achamos 
também que a nova versão de SAGA pode ajudar a atrair mais jogadores para este sistema. 

Partilho convosco os resultados do torneio: 

 

Para já vamos continuar a organizar eventos de SAGA e o próximo torneio é já no dia 6 de Maio, na AJSP. 
Claro que vai ser com V2 e uma excelente oportunidade para introdução a este fantástico sistema. 

Apareçam! 

------------------------------------------------//--------------------------------------------- 
 

 

DE NOVGOROD PARA LISBOA SEM PONTADE NOVGOROD PARA LISBOA SEM PONTADE NOVGOROD PARA LISBOA SEM PONTADE NOVGOROD PARA LISBOA SEM PONTA----

DEDEDEDE----LANÇALANÇALANÇALANÇA. 

Por Miguel MataPor Miguel MataPor Miguel MataPor Miguel Mata    

 

Depois de várias semanas de viagem, os Principes Russos 
chegaram a Lisboa para a segunda edição da SAGA Melee 
portuguesa, um evento que começa a afirmar-se na 
comunidade “saguística” nacional. Além do clima solarengo 
da capital, os russos foram recebidos com a simpatia 
habitual dos membros da organização do torneio, realizado 
num espaço de fazer inveja a muitos outros certames de 
wargames, o Museu do Exército. 



 

 

Na despedida da V1, os Príncipes vieram armados com um battleboard poderoso, com muitas opções 
tácticas, e cheios de vontade de zurzir à grande e à russa. A coisa até lhes foi correndo mais ou menos 
mas no momento crucial do último jogo, o roll de 16 dados para eliminar uma única figura não ditou 
nada acima de um 4, e foi o descalabro – até os cavalicoques levaram as patas à cabeça! Vai daí, os 
russos caíram para o posto de “lanterna vermelha” – como alguém se apressou a anunciar… terá sido uma 
premonição de 1917? É o que dá jogar sem ponta-de-lança (o Nevsky está lesionado). De qualquer das 
formas, foi a despedida dos Príncipes Russos: a sua próxima encarnação, com o nome de Eastern Princes, 
está prestes a ser revelada no novo livro da V2 sobre as Cruzadas do Norte. 

Quanto ao evento: palmas para a organização, que funcionou de forma impecável, e palmas para o 
agradável convívio entre os participantes, com destaque para a visita de um simpático grupo de 
“saguistas” espanhóis – que aliás, conquistaram os dois primeiros lugares do torneio, fruto da sua 
experiência e rodagem, que são superiores às nossas. 

Ficam algumas sugestões em relação ao formato: a escolha de cenários é sempre difícil, dado que 
beneficiam inevitavelmente alguns exércitos e prejudicam outros (foi patente no torneio, como 
referiram vários participantes). Talvez fosse melhor optar por um formato simples de “mata-mata,” que 
oferece mais equidade, privilegiando a maior ou menor capacidade dos jogadores sem os colocar perante 
vantagens ou desvantagens à partida. Outra possibilidade poderia ser a substituição da partida “extra-
torneio” Feast for Crows, que toda a gente já terá jogado várias vezes, por um quinto e último jogo a 
contar para a classificação – torna a competição mais renhida e exigente.  

Finalmente, a questão do reduzido número de participantes. Pode dever-se a uma conjugação de vários 
factores (dois dias de competição, indisponibilidade dos potenciais interessados, etc.), e está 
obviamente fora do controlo da organização. Mas estas coisas são como a pesca: quanto mais anzóis, 
mais probabilidades há de apanhar peixe. Ou seja, sem divulgação ampla e atempada, dificilmente se 
conseguirão números de participantes elevados. Umas dezenas de e-mails para clubes e associações 
espanhóis, franceses e ingleses (estão aqui tão perto!) podem fazer toda a diferença e colocar a SAGA 
Grand Melee Lisboa no circuito internacional. Já se fez isto em relação a outras modalidades de 
wargames, porque não se há-de fazer com SAGA? 

Entretanto, toca a jogar a V2 para participarmos em força na próxima SAGA Grand Melee em Lisboa!   

(Nota do Ed: Miguel Mata ganhou o prémio Lanterna Vermelha para o último classificado “Dedica-
te mas é à Agricultura!” 

 

------------------------------------------------//--------------------------------------------- 



 

 

 

O repórter fotográfico esteve lá!  

 

Por Orlando Almeida 

 

O primeiro lugar foi para Quino Ruiz que foi um Atila com os seus Hunos 



 

 

 

O premio do Feast Of Crows foi para Salvador Prados 



 

 

 

Prémio El Matador para Quino Ruiz por ter eliminado mais warlords inimigos 



 

 

 

SAGA… Um jogo de reflexão estratégica profunda! 



 

 

E agora alguns dos bandos presentes 

 

Vikings (com um javali capturado) 



 

 

 

Bizantinos 



 

 

 

Hunos contra Normandos 

--------------------------//---------------------- 

 

 

 

Em primeiro lugar acho que devemos agradecer ao Fernando Sousa por manter este projeto de pé  

Em segundo queremos agradecer ao Museu Militar de Lisboa, na pessoa do seu Diretor Coronel Luis 

Sodré de Albuquerque e Tenente- Coronel António Mendoça, assim como às simpáticas funcionarias 
Idalina Adrião e Carla Silva Antunes, bem como a toda a equipa de serviço no fim-de-semana e no 
processo de transporte e montagem dos tampos e cavaletes por toda a disponibilidade, apoio e amizade 
demonstrados desde a primeira hora. 



 

 

Joaquin QUINO Ruiz que desta vez veio com mais 3 “companeros”, prova de que continua a apoiar e 
acreditar neste evento, para alem de, literalmente, montar uma “tienda” de Ali-Baba que deixou muita 
gente contente e com menos euros. 

Depois queremos dar o nosso “Thank you very much!” a toda a equipa da Gripping Beast, que acreditou 
que Portugal podia fazer um evento assim e nos deu a sua chancela oficial e uma chuva de prémios. 
Thank you, Mr Andy Sherwell (AKA Lord S)   

A D. Carmen Rijo da (Chez Carmen) tratou do catering que dava para alimentar um batalhão, à qual 
agradecemos! 

E finalmente, mas não por ultimo, a todos os que lá foram jogar, a todos os que nos foram visitar e a 
todos os que ficaram com pena de não ter podido ir, 

O NOSSO MUITO OBRIGADO E ATÉ PARA O ANO! 

--------------------------//---------------------- 
 

Ficha Técnica:  
“O Berserker “ é um número especial do boletim da AJSP,Associação de Jogos de Simulação de Portugal, 
sem periodicidade fixa e distribuição eletrónica gratuita para todos os sócios e amigos. 
Editor: Joao Pedro Especial.  
Neste número colaboraram: Joao Especial, Miguel Mata, Orlando Almeida e Fernando Sousa 
Nota: A opinião expressa nos artigos publicados reflete apenas a opinião e gostos do seu autor e de 
nenhuma forma compromete a AJSP. 

--------------------------//---------------------- 
 

Espaço de Encontro : Alameda dos Moinhos, nº4, Rc/Esq, Alfragide 
Facebook:  https://www.facebook.com/AJSPortugal/ 
Site : http://www.ajsportugal.org/  
 
 

 


