
 

 

             

O Caçador 
Boletim da Associação de Jogos de Simulação de Portugal 

                    Fevereiro de 2017 

 

 

Editoria l – Bem vindos ao primeiro numero temático de “O Besteiro”. Dada a proximidade da nossa participação a 
25 de Março no “WARGAMES NO VIMEIRO” um evento alusivo á batalha do Vimeiro, a convite da Camara Municipal 
da Lourinhã, no Centro Interpretativo da Batalha do Vimeiro decidimos que este seria um numero inteiramente 
dedicado ao período napoleónico e dai a (pontual) mudança de nome. Por isso… 

Apontar… FOGO!! 

 
 

PS: Há rumores persistentes sobre um tal pasquim chamado “O Berserker” em Abril e lá para Setembro fala-se de um outro de seu nome “O 
Auxilia”… mas é só rumores, claro! 

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

Agenda de Fevereiro e Março (e inicio e Abril!)  
 
- 18 de Fevereiro  – Torneio FOW, Kult, Kult, 1625 pontos, 3 rondas 



 

 

- 5 de Março  - Torneio ADG, EE (Alfragide), AJSP, 200,pontos, 3 rondas   
-18 de Março  – Torneio FOW, Kult, Kult, 1625 pontos, 3 rondas 
-25 de Março  – WARGAMES NO VIMEIRO , Centro Interpretativo do Vimeiro, AJSP e C.M. Lourinhâ 
-26 de Março – Torneio de Grande Guerra. EE (Alfragide), AJSP, 1500,pontos, 3 rondas   
- 8 e 9 de Abril  –SAGA MELEE , Museu Militar, AJSP – 6+1 pontos, 2 dias 5 rondas 

 
E ainda cenários de “Force on Force” quase todos os fins de semana, anunciados semanalmente no nosso 
Facebook. 
 

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

Na reunião de Direção falou-se de… 
 
 - Acertou-se os modos da nossa participação no evento de dia 25 (Reconstituição e jogos de participação) 
 - Foi aprovado o orçamento para 2017 a ser apresentado em Assembleia Geral 
 - Foi aprovado o orçamento para o SAGA MELEE e deu-se conta do andamento deste evento internacional, com o 
apoio da própria Gripping Beast entre outros. 
 - Avançou-se com a ideia de fazer 3 ou 4 números temáticos do boletim da AJSP, em ligação a grandes eventos no 
exterior, sendo este “O Caçador” o primeiro deles. 
  

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

Breve descrição da Batalha do Vimeiro 

Retirado do site do Centro Interpretativo da Batalha do Vimeiro (http://www.cm-
lourinha.pt/custompages/showpage.aspx?pageid=d5624c30-7798-4818-953d-d29becd2b05b&m=b323 

   

A Batalha do Vimeiro foi travada no dia 21 de agosto de 1808 entre o Exército Francês, comandado por Junot, e o 
Exército Anglo-Luso, sob o comando de Sir Arthur Wellesley. 
 
Após os combates na Roliça no dia 17 de agosto, Sir Arthur marcha para a zona do Vimeiro a fim de fazer a ligação 
com reforços entretanto desembarcados na Praia de Porto Novo.  
 
 

 



 

 

 
As tropas anglo-lusas mantiveram uma posição defensiva no Vimeiro, aproveitando a geografia do terreno. Os 
franceses, reunidos em Torres Vedras, decidiram tomar a ofensiva, chegando à Carrasqueira na manhã de 21 de 
agosto. A partir desse ponto, Junot deu ordem de marcha para a batalha. 
 
Os confrontos mais importantes e decisivos aconteceram no outeiro do Vimeiro. Após dois ataques fracassados e 
percebendo a impossibilidade de tomar o outeiro, Junot enviou 
tropas em reserva para tomar a localidade. Na zona da Igreja, 
travou-se uma sangrenta peleja que acabou com a retirada dos 
franceses, perseguidos por alguma cavalaria anglo-lusa.  
 
Sem conhecimento da situação do flanco esquerdo, duas 
brigadas francesas confrontaram os britânicos nos altos da 
Ventosa. Uma vez mais, os franceses viram-se forçados a recuar. 
 
A Batalha do Vimeiro foi uma vitória inegável do Exército Anglo-
Luso sobre as forças da França Imperial, pondo termo à Primeira 
Invasão Francesa. Junot perdeu cerca de 2000 homens, entre 
mortos, feridos e prisioneiros e o exército anglo-luso cerca de 
700.  

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

Vimeiro – 21 de Agosto de 1808 

Um cenário por José Brazette de 2006 e que está no nosso site.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           (Mesa 240 x 180cm) 

Na manhã de 18 de Agosto, no dia seguinte à vitória obtida em Roliça, o General Wellesley foi acordado com 
excelentes notícias. Alguns navios Britânicos haviam chegado transportando mais duas Brigadas sob o comando dos 
Brigadeiros Anstruther e Acland contando no total com 4.000 homens. O mais importante naquele momento era 
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arranjar um local suficientemente perto e apropriado para efectuar um desembarque imediato. Peniche estava fora de 
questão pois continuava nas mãos de uma guarnição Francesa. A pequena vila pesqueira de Porto Novo, a sul de 
Peniche na bacia do rio Maceira, parecia ser o local mais próximo onde se poderia efectuar um desembarque. Para 
proteger o desembarque, Wellesley fez deslocar o seu exército para o Vimeiro que se situava a cerca de dois 
quilómetros do local de desembarque, tendo-o posicionado nas colinas junto daquela localidade. 

Porto Novo não era o local ideal para desembarcar um exército. A travessia dos navios até à praia era bastante 
arriscada. A ondulação era bastante forte e alguns dos barcos não aguentaram tendo-se virado e afogado alguns dos 
seus passageiros. 

A 20 de Agosto todos os reforços tinham desembarcado, podendo assim Wellesley contar com mais 4.000 homens 
prontos para o combate. 

Entretanto Junot queria alcançar Wellesley o mais rapidamente possível. Ele pensava que as tropas desembarcadas 
até então eram apenas uma guarda avançada que seria reforçada brevemente, pelo que era urgente agir. O seu 
objectivo era o de alcançar o primeiro contingente desembarcado e destrui-los, fazendo o mesmo a todos os outros 
que se seguissem. Para o efeito ele conseguiu reunir um contingente de 14.600 homens que lhe daria alguma 
superioridade sobre os 13.000 Britânicos que ele estimava terem sido desembarcados até então. Ele conseguiu 
também reunir um parque de Artilharia com 24 peças o que também lhe dava alguma confiança pois terá sido 
informado de que os Britânicos tinham menos peças. 

 

 

Junot contava com o auxílio de alguns bons Generais como Delaborde, Loison e Kellerman que tinham também à 
sua disposição tropas experientes. Os Franceses estavam assim confiantes à medida que se aproximavam de 
Vimeiro. 

Por seu lado, os Britânicos estavam também optimistas à medida que se reforçavam, tendo também informações de 
que a força de Junot se aproximava e se preparava para os atacar. Wellesley não perdeu tempo e dispôs as suas 
forças nas colinas que se situavam nas proximidades de Vimeiro, cobrindo todas as possibilidades de aproximação 
das tropas Francesas. 

Terreno 



 

 

O rio só é transponível pelas pontes de Vimeiro e Maceira. As colinas são suaves não causando obstáculo aos 
movimentos. O arvoredo espalhado no terreno de jogo não tem efeitos na visibilidade ou nos combates. 

Ordem de Batalha 

A – Anglo-Lusos (GL Sir Artur Wellesley) 

1ª Brigada (GM Hill) 
1 x Bat. Reg Ln  + 2 x Bat. Reg Ln (a) 

2ª Brigada (GM Ferguson) 
1 x Bat. Reg Ln  + 2 x Bat. Reg Ln (a) 

3ª Brigada (GB Nightingall) 
1 x Bat. Reg Ln  + 1 x Bat. Reg Ln (a) 

4ª Brigada (GB Bowes) 
2 x Bat. Reg Ln (a) 

5ª Brigada (GB Crawford) 
2 x Bat. Reg. Ln (a) 

6ª Brigada (GB Fane) 
1 x Bat. Reg. Ln (a) + 2 x Bat. Sk 

7ª Brigada (GB Anstruther) 
4 x Bat. Reg Ln + 1 x Bat. Sk 

8ª Brigada (GB Acland) 
2 x Bat. Reg. Ln + 1 x Bat. Sk 

Cavalaria 
1 x Reg. LDr + 1 x Reg. LDr (Port) 

Artilharia 
3 x Bate. Art a Pé 

Tropas Portuguesas (Col. Nicholas Trant) 
3 x Bat. SR (Milícia) 

 

A.1 – Disposição das Tropas 

As tropas Anglo-Lusas devem ser dispostas conforme indicado no mapa. A 1ª Brigada de Hill, encontra-se a Oeste 
do Vimeiro fora da mesa de Jogo. Wellington pode chamá-la a partir da 4ª jogada se assim entender. (ver Notas 
Especiais). A Brigada de Trant entra à 8ª jogada + D3 na posição indicada. 

 

B – Franceses (GD Andoche Junot)  

Divisão DeLaborde 
Brigada Brennier 

4 x Bat. Reg Ln + 1 x Reg. Dr + 1 x Bat. Sk 
Brigada Thomieres 

2 x Bat. Reg Ln + 1 x Bat. SR (b)+ 1 x Bat. Sk 
Artilharia 

1 x Bate. Art a pe 
 

Divisão Loison 
Brigada Solignac 

3 x Bat. Reg. Ln + 1 x Bat. Sk 
Brigada Charlot 

2 x Bat. Reg. Ln + 1 x Bat. Sk 
Artilharia 

1 x Bate. Art a pe 
 

Reserva ( GD Kellerman) 
4 x Bat. Granadeiros 

Divisão de Cavalaria Margaron 
2 x Reg. Dr + 1 x Reg. Ch + 1 x Reg. SR 



 

 

Da Guarnição de Lisboa (conta como Brigada) 
2 x Bat. Reg Ln + 1 x Bat. Sk 

Artilharia de Reserva 
1 x Bate. Art. Pesada + 1 x Bate. Art a pé 

 

B.1 – Disposição das Tropas 
As Brigadas Thomieres, Charlot, Kellerman e a Divisão de Cavalaria Margaron estão dispostas no terreno de jogo 
conforme indicado no mapa. A Divisão de Cavalaria de Margaron, tem menos um Reg. de Dragões que acompanha a 
Brigada Brennier. Este Regimento deve ser incorporado nos efectivos da Brigada para efeitos de moral. As Brigadas 
Brennier e Solignac deverão entrar no terreno de jogo pelo lado Este, a partir da terceira jogada. Os Reforços vindos 
da Guarnição de Lisboa entram à 2ª jogada + resultado de um D6. 
 
Notas Especiais 
A 1ª Brigada de Hill pode receber ordens de Wellington a partir da 4ª jogada. Para efeito deve ser enviado um 
mensageiro na direcção do seu ponto de entrada, conforme indicado no mapa. Após o mensageiro sair da mesa, a 
Brigada pode entrar na jogada correspondente ao lançamento de um D6 +1. 
 
Duração do Jogo 
O jogo tem a duração de 12 jogadas. 
 
Condições de Vitória 
Os Franceses obtêm vitória se conseguirem ocupar a localidade de Vimeiro e a Colina de mesmo nome. Em 
simultâneo têm de eliminar ou fazer retirar pelo menos três brigadas Anglo-Lusas. 
Os Anglo-Lusos obtêm vitória se conseguirem manter as suas posições na localidade de Vimeiro e na colina com o 
mesmo nome e em simultâneo eliminarem ou fizerem retirar pelo menos duas Brigadas Francesas. 
Qualquer outro resultado é um empate.   
 

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

"Wargames no Vimeiro". 

The Making Of 

Tudo começou em Julho do ano passado quando o Pedro Nunes passou pelo Vimeiro para ver as comemorações da 
batalha (vejam o artigo dele no Besteiro de Outubro de 2016) e falou da AJSP e do que fazemos ao Presidente da 
Camara da Lourinhã e ao Director do Centro Interpretativo da Batalha do Vimeiro e da nossa eventual participação 
em futuras comemorações. Estes acharam a ideia muito interessante e…O resto é Historia! 

Carta para lá, oficio para cá, um par de reuniões e temos luz verde. Não só para Julho, mas também para um “ensaio 
geral” a 25 de Março. Para esta data o que nos foi pedido foi um “diorama dinâmico” da batalha, onde o público 
possa visualizar a sequência da mesma acompanhada de narração, assim como algumas mesas secundarias onde 
as pessoas possam jogar 

Do nosso lado, como bons wargamers que somos, formamos logo uma Task Force/Kampfgruppe/Vexiliatio cuja 
composição é a seguinte: 

Fernando Sousa “El Capitan” – Coordenação geral e ligação á CML  
Rui Antunes “The Terraformer” – Terreno e edificações do diorama 
Pedro Nunes “Le Marechal” – Figuras, formações, unidades, etc do diorama 
Joao Especial “Sideshow” – As mesas de participação e sua animação  
 
Partindo deste mapa fornecido pela CML 



 

 

 

Vamos fazer uma mesa assim 

 

 

No diorama vamos representar as características mais marcantes da batalha, sejam geográficas sejam edificações (a 
igreja do Vimeiro e o moinho da Ventosa, por exemplo) sendo cada batalhão representado por 4 bases ao invés das 
6 como é normal em NAW, como uma forma de reduzir a sua “pegada” e permitir manter a mesa dentro de 
proporções razoáveis sendo ainda assim alguma distorção geográfica,  

Nas mesas de participação vamos ter duas situações muito simples: Numa um confronto de duas pequenas forças de 
infantaria e na outra duas forças de cavalaria, tudo em mesas de 60x120. Aqui o objectivo é por o público a jogar 
NAW, dando-lhe uma ideia dos métodos de combate da época. Em princípio cada ronda será 30 minutos para 
permitir o máximo de participantes. 

Para além destas duas mesas estamos a pensar em também em mostrar ao público que também se jogam outros 
períodos, nomeadamente com um jogo passado na Grande Guerra envolvendo o CEP do Rui Antunes (e havendo 
voluntários e figuras, podem-se fazer mais umas coisas…)  E ainda… Uma mesa com Tanks! Esse jogo fabuloso de 
“Tiro ao Tanque” bom para quem nunca lançou dados 

Isto corresponde à percepção do que podemos fazer acontecer facilmente com as pessoas já envolvidas. Não é uma 
limitação. Se houver mais voluntários a querer fazer outras coisas, não é por falta de espaço ou de vontade da 
CML que não vai acontecer . (Que é como quem diz: Cheguem-se á frente!) 

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



 

 

Quotas em atraso? Tsss, tsss, tssss… 
 

IBAN da AJSP: PT50 0035 0325 00008218530 68 
--------------------------//---------------------- 

 
Ficha Técnica:  
“O Besteiro  “ é o boletim da AJSP ,Associação de Jogos de Simulação de Portugal, com periodicidade mensal e 
distribuição eletrônica gratuita para todos os Sócios e amigos. 
Editor : João Pedro Especial 
Neste número colaboraram:  Joao Especial, Jose Brazete,  
Ilustração : Filipe “Pippo” Martins 
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/  
 
 
 

 
(E depois das guerras Napoleonicas houve outras…) 

 
Caçador Miguelista, 1830 

 


