
  

 

B o l e t i m  I n f o r m a t i v o  d a  A s s o c i a ç ã o  d e  J o g o s  d e  S i m u l a ç ã o  d e  P o r t u g a l  

Editorial 

 

Neste momento a AJSP tem cobradas metade das quotas que seria normal para esta época do ano. Nos 

outros anos, por esta altura temos cerca de 45% das quotas pagas. Neste momento temos 29%. É claro 

que a renda do EE continua a mesma, bem como a agua e electricidade… 

Por isso se tu (sim, tu ai que estás a ler isto!) não pagares as quotas em atraso, em Setembro podes não 

ter onde jogar. A opção é tua… 

 

Reunião da Direcção de 6 de Junho 

 Foi lida a correspondencia recebida. 

 Foi feito o balanço do ultimo fim de semana em Almada. 

 Foi decidido pagar na integra todas as despesas decorrentes dos dois eventos de Almada. 

 Foi feito o ponto da situação financeira da AJSP, tendo sido decidido aplicar um maior rigor na cobrança 

de quotas ou alugueres de mesa no EE. 

 Foi abordado a situação do EE e quais as suas alternativas. 
 

ESPAÇO DE ENCONTRO. QUE SOLUÇÕES? 

por 
João Paulo Caroço 

 
Na última reunião dos Corpos Gerentes da AJSP o problema da manutenção do actual Espaço de 

Encontro voltou a ser abordado, pois a situação financeira a isso o obriga. São cada vez maiores as 

dificuldades para conseguir arranjar os 300 Euros mensais, incluindo electricidade e água, que a 

manutenção deste espaço custa à AJSP e o Tesoureiro teve a coragem de afirmar que, com a situação 

actual, dentro de três meses pode não haver dinheiro para pagar as despesas, até porque se aproxima 

o período de Verão que, como todos nós sabemos, é caracterizado por uma frequência muito mais 

reduzida do mesmo Espaço. As pessoas têm direito a ir de férias e estar com a sua família, 

compreensivelmente...  

Logo, o problema tem de ser encarado de maneira séria e frontal tendo sido decidido colocar a 

questão aos sócios da AJSP se eles estariam dispostos a encarar uma eventual mudança para outro 

local que, logicamente, não comportaria as despesas para a AJSP que este actual Espaço de Encontro 

comporta e que procuraria, no mínimo, manter as mesmas dimensões e condições do actual Espaço. 

Uma tarefa que não se afigura nada fácil, como decerto concordarão...  

Notem bem, por favor, que não há ainda nada de concreto estabelecido, isto é uma maneira de 

auscultarmos as vossas opiniões e sabermos o que pensam da situação. Foi, inclusivé, marcada uma 

Assembleia Geral da AJSP para discutir este assunto. 

Todas as opiniões devem ser enviadas para o Virote, ao cuidado do Editor, João Especial  para 

joaopedroespecial@yahoo.com  ou para o E-mail da AJSP, AJSPortugal@net.sapo.pt.  As vossas 

opiniões são importantes e isto é um ponto que diz respeito a todos os associados da AJSP. Se tiverem 

sugestões e/ou soluções elas são mais do que bem vindas.  

O que é importante é que os sócios participem na discussão deste problema por isso enviem-

nos as vossas opiniões. 

 Muito obrigado pela vossa atenção. 
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Convocatória de Assembleia Geral Extraordinária  

Convocam-se os prezados Sócios para uma Assembleia Geral Extraordinária no proximo dia 13 de 

Julho de 2002 no Espaço de Encontro, sito na Rua Cidade de Cardif nº 35 S/C Dt, pelas 1500H; com a 

seguinte ordem de trabalhos: 

 

1 – Apresentação, discussão e votação da mudança do Espaço de Encontro 

 

Caso não haja numero de Socios suficiente para realizar esta Assembleia Geral em primeira 

convocatória, a Assembleia realizarse-á 30 minutos depois com qualquer numero de socios presentes. 

 

O Presidente da Assembleia Geral 
 

4º Grande Prémio “Cidade de Almada” 

 de Jogos de Simulação 
 

Anno Domine de 2002.  

O ano em que a AJSP decidiu fazer 2 iniciativas no Complexo Municipal dos Desportos “Cidade de 

Almada”. 

 

Em Abril realizou-se o Torneio de Portugal – Almada 2002 de DBM e em Maio realizaram-se as actividades 

de Antiguidade e Idade Média (DBA), Fantasia (Warhammer), Napoleónicos, Battletech e 2ª Guerra 

Mundial, além de demonstrações organizadas pelas Lojas York e pela Devir/Arena e da reprodução das 

batalhas de Canas e de Zama (2ª Guerra Púnica) organizada pela AJSP. 

 

As iniciativas dos dias 25 e 26 de Maio, decorreram muito bem, com uma afluência de público bastante 

boa e com a participação empenhada  de sócios e não sócios. 

 

Mas para que tudo corresse bem foi necessário o trabalho de alguns de nós, que andam há meses a 

tratar desta iniciativa. Trabalho esse que é voluntário (no sentido de nada receberem), mas com o qual 

gastam milhares de Euros do seu próprio dinheiro. 

 

Era do mais elementar bom senso que este esforço em trabalho, tempo e dinheiro fosse respeitado, 

por alguns que fazendo exigências de grandes mesas, as encontram montadas (por outros) e prontas a 

serem utilizadas, mas depois as deixam abandonadas um dia inteiro, demonstrando uma total falta de 

respeito para com o público e principalmente para com a AJSP que lhes proporcionou todas as 

condições para desenvolverem a sua actividade durante os dois dias. Assim não vale a pena 

aparecerem. 

 

A AJSP assume um compromisso com a Câmara Municipal de Almada, de realizar uma iniciativa em 

dois dias, proporcionando a autarquia todas as condições para que esta se realize, cabendo à AJSP 

manter as suas actividades a funcionar nos dois dias (por inteiro). 

 

Quem não tem tempo ou vontade de participar neste projecto não participe, mas não dê trabalho aos 

outros, porque para que alguns passem um bocadinho de um dia a jogar, outros tem de trabalhar; e 

trabalhar por trabalhar, trabalha-se por gosto para aqueles que por gosto estão na AJSP e nas suas 

iniciativas. 

 

Quero salientar o facto de a DBA e a Warhammer terem ganho o seu espaço próprio em Almada, com 

uma capacidade de mobilização e de organização suficientes para caminharem para a sua autonomia. 

 

A mesa de Napoleónicos, que com dois bons cenários e uma participação empenhada, demonstrou que 

deverá ser presença obrigatória, até porque estes são os soldadinhos de chumbo, por excelência.  

 

A 2ª Guerra Mundial, este ano apresentou-se em 2 escalas (a 1/72 e a 1/300). Na escala 1/72 assistiu-

se ao que já estamos habituados, um cenário cuidado aos pormenores, representando a Frente Leste. 

A escala 1/300 também nos brindou com cenários cuidados e com informação sobre os próprios 

cenários, mas os modelos talvez sejam pequenos demais.  

 

Uma última palavra para a reprodução de Canas e Zama. Pessoalmente tive algumas dúvidas sobre 

esta actividade (as quais eram do total conhecimento do seu responsável), penso agora que foi uma 

actividade totalmente conseguida, não só pela preocupação com o rigor histórico, mas também por 

toda a informação disponível ao público, será uma actividade a continuar em 2003. 



 

 
 

6ª Taça de Portugal - DBM  

Comunicado nº 1 

ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO 

3. INCRIÇÕES 

3.2 A participação na 6ª Taça de Portugal carece do pagamento de uma taxa de 5 euros, para 

não sócios da AJSP e para sócios que tenham 6 meses de quotas em atraso. (alteração 

causada por decisão dos Corpos Gerentes da AJSP reunidos no dia 5 de Junho de 2002). 

12. PONTUAÇÂO 

12.1 Vitória - 3 pontos, com a divisão dos 10 pontos de DBM 

12.2 Derrota - 0 ponto, com a divisão dos 10 pontos de DBM 

12.3 Empate - 1 ponto, desde de que não seja por acordo entre os jogadores. Dividindo-se os 

pontos DBM. 

12.4 Empate - 0 ponto, desde que seja por acordo entre os jogadores. Será atribuído 0 ponto 

DBM  

13. EMPARCEIRAMENTO 

O emparceiramento para cada jogo será realizado tendo em conta os seguintes parametros: 

1º Maior pontuação do Torneio (3; 1 e 0). 

2º Maior pontuação D.B.M. (10:0; 9:1; 8:2; 7:3; 6:4 e 5:5). 

3º Melhor SOS (sum of opponent scores). 

14. CLASSIFICAÇÃO FINAL 

14.1 O Vencedor é o jogador que ganha o jogo da final. 

14.2 O 2º classificado é o jogador perca o jogo da final. 

14.3 Os restantes classificados são apurados por: 

1º Maior pontuação do Torneio (3; 1 e 0). 

2º Maior pontuação D.B.M. (10:0; 9:1; 8:2; 7:3; 6:4 e 5:5). 

3º Resultado entre ambos. 

4º Melhor SOS (sum of opponent scores). 

15. PRÉMIOS 

Os prémios a atribuir são: 

 Taça para o 1º classificado. 

16. COMISSÃO DE JOGOS 

16.1 A constituição da Comissão de Jogos será comunicada antes da realização do sorteio. 

16.2 Cabe à Comissão de Jogos decidir sobre os eventuais recursos que sejam apresentados, por 

escrito, até 10 minutos após a conclusão do jogo. 

17. OUTROS 

17.1 A inscrição na A 6ª Taça de Portugal implica a aceitação deste regulamento. 

17.2 Qualquer alteração a este regulamento será dada a conhecer em comunicado da Comissão 

de Jogos. 

17.3 Todos os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Jogos. 
 

Organização dos Exércitos Napoleónicos 

– José Brazette - 

As linhas que se seguem são dedicadas sobretudo aqueles que gostam de jogos históricos do 

Peródo Napoleónico com miniaturas e em particular aos principiantes nesta modalidade. 

Não pretendemos ser exaustivos nos detalhes das organizações dos exércitos deste período. Iremos 

apenas descrever o indispensável para vos dar uma noção de como manobrar as nossas pequenas 

figuras numa mesa de jogo. Vamos assim restringirmo-nos a generalidades descrevendo aquilo que é 

comum em todas as nações envolvidas, mencionando aqui e ali algumas variantes que possam ocorrer 

deixando no entanto para mais tarde as especificidades de cada nacionalidade. 

 

I. INFANTARIA 
A infantaria tem sido desde sempre a rainha das batalhas. É à sua volta que o exército é articulado. 

Pela sua força é julgado o poder militar de uma nação. Apenas a infantaria pode ganhar batalhas e 

explorar os ganhos adquiridos nas mesmas. 

 

 1. Organização 
A.   Batalhão 

A unidade táctica base deste período é o batalhão. É normalmente comandado por um chefe de 

batalhão. É constituído por companhias, variando o número e composição das mesmas, de acordo com 

a nacionalidade e tipo de infantaria no entanto o mais frequente é variar entre 4 e 10 companhias. 



 

 
 

 Uma companhia é composta por 50 a 200 homens conforme a nacionalidade. Assim podemos 

ver que um batalhão pode ser constituído por 50 a 2000 homens, conforme a nacionalidade e o 

período. Estes dois extremos raramente são atingidos sendo o mais normal encontrar batalhões entre 

500 e 1500 homens. 

Um batalhão é assim constituído por várias companhias e é normal entre elas encontrar aquilo 

que se convencionou chamar de companhias de elite. As mais comuns eram as de granadeiros. Eram 

constituídas por soldados com estatura acima da média e experiência de combate. A sua missão era 

suportar o resto do batalhão tanto fisicamente como moralmente. Os seus uniformes continham 

sempre pormenores que os distinguiam das restantes companhias. 

O outro tipo de companhia de elite que podemos encontrar é a companhia ligeira. O seu nome 

pode diferir de país para país (voltigeurs, atiradores, caçadores, etc…). Eram homens normalmente 

seleccionados pela sua agilidade, especialmente treinados no tiro, por vezes mesmo possuindo 

melhores armas e combatendo em formação dispersa. Também o seu uniforme continha pormenores 

que os distinguia das restantes companhias do batalhão. 

O grosso do batalhão era constituído por aquilo a que se chama normalmente de companhias do 

centro, formadas por homens médios sem qualquer habilidade particular, isto é, a maioria dos recrutas 

treinados, por vezes apenas sumariamente, a disparar em salvas e a combater com a baioneta. Eles 

eram chamados de companhias do centro porque quando o batalhão se encontrava disposto em linha, 

os granadeiros actuavam à direita e a companhia ligeira, se existir, à esquerda. Na maioria dos 

exércitos, as companhias de elite eram frequentemente retiradas dos seus batalhões e agrupadas em 

batalhões autónomos de uma forma mais ou menos provisória. O exemplo mais típico desta situação 

era o dos granadeiros Austriecos, que jamais combateram com as suas unidades originais, mas sempre 

em batalhões com uma organização quase sempre permanente. 

 

B.   Regimento 
O regimento é primariamente uma entidade administrativa, sem grande significado no terreno 

de batalha. É normalmente comandado por um coronel. È constituído por um ou mais batalhões, no 

terreno normalmente poderemos encontrar entre um e cinco batalhões, mantendo sempre um 

batalhão no seu aquartelamento base. Este último, de menor dimensão, tem por missão receber e 

treinar os recrutas para os batalhões de combate. Com frequência encontramos regimentos cujos 

batalhões se encontram a prestar serviço em várias partes do mundo. 

 

C.   Brigada 
Esta é a unidade táctica de manobra imediatamente acima do batalhão. É normalmente 

comandada por um general de brigada. Uma brigada é constituída normalmente por dois ou mais 

batalhões havendo brigadas que atingiam os dez e doze batalhões. Com frequência as brigadas 

agrupavam batalhões do mesmo regimento, mas como já foi dito acima isso não é absolutamente 

necessário. 

 

D.   Divisão 
A divisão é a unidade táctica imediatamente acima da brigada. È normalmente comandada por 

um general de divisão. Uma divisão é normalmente constituída por pelo menos duas brigadas que 

manobravam em conjunto. 

 

E.   Corpo de Exército 
O corpo de exército é uma formação que foi trazida ao seu expoente máximo pelos exércitos 

Franceses e adaptado por outros países beligerantes ao longo do período. Na sua forma mais perfeita é 

constituído por uma ou mais divisões de infantaria, cavalaria e artilharia de suporte, com todos os 

serviços de apoio de um exército, trem de abastecimento, ambulâncias, etc… 

Na realidade pode ser um pequeno exército que poderá desencadear autonomamente uma 

campanha . 

Durante este período um corpo de exército é normalmente comandado por um general ou um 

marechal. É apropriado neste ponto referir que no exército Francês, marechal não é um posto mas sim 

um titulo de honra tal como um soldado de primeira classe. 

 

2. Tipos diferentes de Infantaria 
Neste período existiam dois tipos distintos de infantaria, a infantaria de linha e a ligeira. Estes 

dois tipos principais de tropas estavam separados por categorias diferenciadas pelo seu valor em 

combate. Começando pelo primeiro estas categorias eram a guarda, a linha, a reserva e os irregulares. 

 

A.   A Infantaria de Linha 
Este era o tipo mais numeroso de infantaria. O batalhão de linha era constituído por várias 

companhias de infantaria que não dispunham de nenhum treino particular. Eles constituem o corpo 

principal de manobra de um exército. Eles são usados normalmente em ordem fechada, à excepção 



 

 
 

das companhias de elite, que por vezes operam separadamente. Particularmente, as companhias 

ligeiras são enviadas à frente do corpo principal do batalhão, para irem desgastando com o seu fogo as 

formações inimigas ou ocuparem áreas de construção, ambas as tarefas de execução fácil para estes 

elementos em virtude da formação dispersa que adoptavam. Os soldados das companhias do centro 

são denominados conforme a sua nacionalidade por; fuzileiros, caçadores, mosqueteiros, etc.. A 

primeira companhia de elite é composta invariavelmente por granadeiros. A segunda, se existir é 

composta por voltigeurs, atiradores, etc. 

 

B.   A Infantaria Ligeira 
Esta é teoricamente uma tropa de elite cujos batalhões estão habilitados a fazer o mesmo tipo 

de tarefas das companhias ligeiras dos batalhões de linha. Um batalhão de infantaria ligeira é 

normalmente composto por um certo número de companhias do centro, dependendo o seu numero 

mais uma vez da respectiva nacionalidade, contendo também por vezes uma ou duas companhias de 

elite. As companhias do centro eram normalmente constituídas por caçadores, atiradores, etc.. Muitos 

países acharam por bem também adicionar a estes batalhões uma ou duas companhias de elite. Assim 

a primeira assumia normalmente o nome de carabineiros e era o equivalente dos granadeiros da 

infantaria de linha e a segunda a existir normalmente tinha o nome de voltigeurs. 

 

C.   A Guarda 
Em quase todos os exércitos deste período, uma pequena parte da infantaria, constituída pelos 

melhores soldados disponíveis, formavam uma reserva no campo de batalha. As unidades assim 

constituídas tinham o titulo de guarda que para além do seu enorme prestigio gozavam também de 

outras vantagens bastante significativas. 

A Guarda dispunha tanto de tropas de linha como ligeiras. 

 

D.   A Reserva 
Esta é constituída por tropas de segunda linha, soldados idosos que foram de novo chamados 

ou demasiado jovens com um treino muito limitado, milícias locais, etc. Normalmente não eram 

utilizados em campanha, no entanto eram peça fundamental na defesa do seu território nacional, 

providenciando efectivos para guarnecer as praças fortes. Estava geralmente constituída em batalhões 

ou regimentos segundo o modelo de cada nação, mas somente muito raramente tinha companhias de 

elite. Normalmente estas unidades tinham o nome de guarda nacional, landwher, milícia, etc.. 

 

E.   Os Irregulares 
As tropas irregulares eram mais ou menos organizadas em bandos agindo com a finalidade de 

defender o solo da sua terra natal. Devido à sua falta de equipamento treino ou mesmo falta de 

motivação, estas tropas não têm qualquer tipo de utilidade no campo de batalha quando opostas por 

tropas regulares. Por outro lado, eram extraordinariamente úteis para arrasar as linhas de 

comunicação inimigas que atravessavam as suas áreas de actuação, comboios de abastecimento e de 

transporte de feridos eram presas fáceis para estes bandos, desmoralizando assim fortemente o 

inimigo que se via privado de qualquer segurança na sua retaguarda. O exemplo mais típico de 

irregulares é o da guerrilha espanhola mas outros poderão ser encontrados como na Rússia ou até 

mesmo em Portugal. 

 

3. Formações de Infantaria 
A.   O Principio 

As armas que a infantaria usava neste período continuavam a ser bastante primitivas, e as 

armas de fogo sobretudo o mosquete, não tinham qualquer precisão. 

Isto explica porque é que os disparos da infantaria tinham de ser efectuados em salvas para se 

obter alguma eficiência. Assim, duzentos mosquetes a disparar ao mesmo tempo podiam ter uma 

esperança de que a uma distância de sessenta metros, dez a vinte por centro dos alvos fossem 

atingidos. Foi esta necessidade de providenciar um importante poder de fogo, que levou a infantaria a 

adoptar formações de ordem fechada. Em complemento, a massa de infantaria que constituía o 

batalhão dava ao movimento ofensivo um impacto para a luta corpo a corpo que não poderia ser 

obtido por tropas em formações abertas. 

 

B.   A Linha 
A melhor maneira de pôr o adversário fora de combate é o de tentar eliminá-lo aplicando o 

máximo poder de fogo antes de entrar em contacto com ele. A formação que melhor permite aplicar 

esta regra é a linha, pois é a que permite que um maior número de mosquetes esteja disponível para 

disparar em simultâneo. Esta é uma formação que todas as nações utilizaram, as companhias do 

batalhão alinhavam lado a lado numa linha ininterrupta. Os homens eram geralmente dispostos em 

três linhas, as primeiras duas disparavam enquanto a terceira teoricamente carregava as suas armas. 

Podemos assim verificar que um batalhão de cerca de seiscentos homens nesta formação, podia dispor 



 

 
 

numa frente de cento e cinquenta metros do poder de fogo de quatrocentos mosquetes o que se pode 

dizer no mínimo impressionante. Outra vantagem desta formação é a sua falta de profundidade, 

tornando-a assim menos vulnerável ao fogo inimigo principalmente ao da artilharia. O maior 

inconveniente desta formação é o de dar pouca resistência contra cargas, tornando-se ainda mais frágil 

se a carga for efectuada por infantaria na formação que a seguir descrevemos. Esta é uma formação 

sobretudo para defender e atacar com o poder de fogo. 

 

C. A Coluna 
Esta formação consiste basicamente em colocar a unidade em várias filas. Existem três tipos 

principais de colunas. A coluna de marcha, que permite rápidas deslocações de forma a atingir os 

locais de combate. É formada por meias companhias, marchando umas atrás das outras, não sendo de 

forma alguma eficaz em combate. A coluna de companhias, é uma coluna onde as companhias são 

colocadas umas atrás das outras. Esta é a formação de combate adoptada por muitos batalhões 

subordinando o poder de fogo ao poder de manobra e de impacto para o combate corpo a corpo. Uma 

variante frequente deste tipo de coluna é a coluna de divisões. Aqui vamos abrir um parênteses para 

realçar mais uma ambiguidade derivada da terminologia usada. A palavra divisão que é usada para 

identificar uma organização de várias brigadas, é aqui utilizada com outro significado, a união de duas 

companhias no mesmo batalhão. Assim uma coluna de divisões é formada por pares de companhias 

umas trás das outras. É uma formação que permite conjugar o poder de impacto da coluna com algum 

poder de fogo da linha. É a melhor formação de ataque adoptada por muitos países. 

 

D. O Quadrado 
Um dos piores terrores da infantaria é a cavalaria, pois os seus ataques podem ser lançados de 

qualquer direcção. Um batalhão atacado de flanco ou por trás não tem quaisquer hipóteses de resistir. 

Assim contra este terror a infantaria desenvolveu e adoptou o quadrado. Esta era uma formação 

normalmente executada ao nível do batalhão, muito treinada e como tal executada de uma forma 

quase intuitiva no campo de batalha, onde as companhias formavam em ângulos rectos. A primeira 

linha ajoelhava e fixava baionetas formando uma cortina de aço em torno da formação, enquanto que 

as restantes duas apoiavam com o seu poder de fogo para além de completarem a cortina de aço com 

as suas próprias baionetas. Praticamente todas as nações deste período adoptaram esta formação, no 

entanto só tropas de linha ou ligeiras conseguiam executar esta manobra. Alguns países 

desenvolveram uma variante desta formação, no entanto menos efectiva, o quadrado oco. Era formado 

a partir de uma coluna em marcha que quando atacada por cavalaria, se limitava a virar as suas filas 

esquerda, direita e de trás para o exterior, oferecendo assim alguma resistência a um ataque. É claro 

que este tipo de formação não permite movimentos rápidos, porque seja qual for a direcção para onde 

se pretenda mover à sempre um dos lados que terá de se deslocar de costas. Frequentemente as 

divisões formavam grandes quadrados que eram autenticas fortalezas. 

 

E. Escaramuçadores 
O termo escaramuçador é usado como termo genérico para identificar unidades em formação 

dispersa que certas unidades especializadas podem adoptar em determinadas circunstâncias. Na 

realidade praticamente toda a infantaria é capaz de manobrar em formação dispersa mas com mais ou 

menos eficiência dependendo do grau de treino. Esta formação consiste em avançar em direcção ao 

inimigo, oferecendo o menor alvo possível ao seu fogo defensivo. Isto é feito abandonando as 

formações cerradas, dispersando-se, frequentemente mudando de posição, etc.. Isto envolve da parte 

dos seus executantes grande agilidade e iniciativa individual para que sejam obtidos grandes 

resultados. É por este facto que todas as tropas especializadas neste tipo de combate têm o estatuto 

de tropas de élite. Pelo contrario, tropas  que não foram especialmente treinadas neste tipo de 

combate na maior parte das vezes obtinham resultados desastrosos e só muito pouco frequentemente 

obtinham algum sucesso. 

A vantagem de combater neste tipo de formação é a de que a unidade não é muito vulnerável 

ao fogo inimigo. A sua maior inconveniência é a de não conseguir suportar unidades em ordem fechada 

e a sua  grande vulnerabilidade contra unidades de cavalaria. O seu objectivo principal é o de arrasar 

com o seu fogo as unidades inimigas. Esta formação também é usada para atravessar terrenos 

pedregosos, montanhosos ou arborizados, que tornavam o avanço de tropas em ordem fechada muito 

difícil. 

 

II. A CAVALARIA 
A cavalaria é a parte mais nobre de um exército desde sempre. Ela tem um grande prestigio 

que foi reforçado pelas brilhantes acções levadas a cabo que iluminam os livros de história durante o 

período napoleónico tornando-as numa lenda. Durante o período, as missões da cavalaria 

diversificaram-se e especializaram-se. Já não estava só confinada aos papeis de reconhecimento, e 

perseguição, tendo-se também tornado uma forte arma em combate. As suas técnicas evoluíram de 



 

 
 

uma forma espectacular em comparação com as dos séculos anteriores e a sua organização tornou-a 

uma arma quase indispensável como complemento da infantaria. 

 

1. A Organização 
A. O Esquadrão 

É comparável ao batalhão de infantaria sendo assim a unidade base de cavalaria. É 

normalmente constituído por duas companhias e cada uma destas por dois pelotões. Consoante os 

períodos e os países, o seu efectivo oscila entre os oitenta e os duzentos homens, sendo a média por 

volta dos 120. É comandado por um chefe de esquadrão. 

 

B. O Regimento  
O regimento de cavalaria é formado por dois a dez esquadrões. É comandado por um coronel. 

 

C. A Brigada 
A brigada de cavalaria é constituída entre dois e quatro regimentos, geralmente todos do 

mesmo tipo. Quanto maiores os regimentos menos compõem a brigada. A brigada de cavalaria é 

comandada por um general de brigada. 

 

D. A Divisão 
A divisão de cavalaria é quase sempre constituída por duas brigadas, por vezes de tipos 

diferentes. É comandada por um general de divisão. 

 

E. O Corpo de Cavalaria 
Por vezes duas ou mais divisões de cavalaria constituíam um corpo de cavalaria. Com 

frequência estes corpos eram mantidos como reserva de choque e constituídos por uma forte 

componente de cavalaria pesada e cavalaria de linha. Os corpos de cavalaria eram normalmente 

comandados por um general de divisão ou por um marechal. 

 

2. Os diferentes tipos de cavalaria 
A. A Cavalaria Ligeira 

Conforme o seu nome indica, é basicamente constituída por tropas armadas e equipadas 

ligeiramente, montadas em cavalos idealmente ágeis e resistentes. Durante uma campanha, o regime 

imposto pelas diversas missões que lhe cabem é muito exaustivo tanto para o cavaleiro como para o 

cavalo. Estas missões são sobretudo de reconhecimento e cobertura para o corpo principal, lutar e 

perseguir o inimigo derrotado, cobrir a retirada do seu próprio exército, etc.. Durante o período de 

campanha os efectivos da cavalaria ligeira têm tendência a serem reduzidos mais rapidamente do que 

os de qualquer outra tropa, sobretudo devido à perda de cavalos exaustos. É sempre solicitado mais 

desta arma, que goza de um prestigio especial mesmo entre a restante cavalaria. Os principais tipos 

de cavalaria ligeira são os caçadores a cavalo, os hussardos, cavaleiros ligeiros, dragões, lanceiros e 

obviamente os cossacos que muitos consideram a melhor cavalaria ligeira do mundo. Principalmente, a 

cavalaria ligeira, é treinada para manobrar em ordem fechada mas também o pode fazer em ordem de 

dispersa. Está equipada com uma espada curva e pistolas, por vezes com o mosquete de cavalaria e 

por vezes ainda com uma lança. 

 

B. Cavalaria de Linha 
A ideia de cavalaria de linha não é muito característica deste período. A ideia é a de que a 

mesma é de um tipo entre a cavalaria ligeira e a cavalaria pesada e por vezes desempenhando mesmo 

um papel de infantaria montada. Dadas as diferentes circunstâncias os países tinham a tendência a 

utilizar a sua cavalaria de linha quer no papel de cavalaria ligeira ou de cavalaria pesada. O principal 

tipo de cavalaria de linha são os dragões. 

 

C. Cavalaria Pesada 
A cavalaria pesada é o expoente máximo das tropas de choque. Ela era usada quase em 

exclusivo para a luta corpo a corpo tanto contra cavalaria como infantaria. O cavaleiro pesado estava 

armado com um grande sabre, pistolas e por vezes com um mosquete, para além de estar equipado 

normalmente com um capacete e adicionalmente para protecção do corpo usava ainda por vezes uma 

couraça. O cavalo que montava era também normalmente grande e de forte constituição, dando assim 

uma imagem gigantesca do cavaleiro montado em cima do seu cavalo. Este tipo de cavalaria, manobra 

quase sempre em massa desferindo cargas devastadoras, sendo no entanto também capaz de 

desempenhar as missões da cavalaria ligeira mas seria um grande desperdício desgastar este tipo de 

tropas nessas missões antes de uma batalha. Os tipos diferentes de cavalaria pesada que podemos 

encontrar são os courasseiros, os carabineiros, as guardas de corpo, os granadeiros. Por vezes até os 

dragões eram considerados como fazendo parte desta grande cavalaria. 

 



 

 
 

D. A Guarda 
Tal como na infantaria, muitos países criaram pequenos corpos de elite com aquilo que era 

considerado a nata da sua cavalaria. Quer fossem um símbolo de prestigio ou uma arma de elite, a 

guarda pretoriana ou a reserva das reservas, os cavaleiros da guarda desempenharam sempre um 

papel de mais ou menos importância nos seus países. A cavalaria da guarda gozava ainda de maiores 

benefícios de que os seus colegas de infantaria. Alguns países satisfaziam-se com uma guarda 

montada constituída somente por um ou dois esquadrões, outros formaram a ideia de que todos os 

tipos de tropa deveriam estar representados na guarda, outros tomaram uma posição intermédia e só 

alguns dos tipos da linha estavam representados. 

 

3. As Formações da Cavalaria 
A. Princípios 

Da descrição feita anteriormente, pode-se depreender que as formações de cavalaria têm de ser 

bastante diferentes consoante a missão que tem para executar. Assim verificamos que a formação 

fechada optimiza os efeitos de uma carga, enquanto que uma formação aberta é adoptada para 

missões normalmente atribuídas à cavalaria ligeira. 

 

B. A Coluna 
Esta formação é usada principalmente para aproximação de uma posição que deverá ser 

ocupada e só muito raramente e pode-se mesmo dizer que só por acidente, é que esta formação era 

utilizada para combate. Ela não oferece a mesma vantagem de impacto como na infantaria, pelo que 

só quando não havia espaço para o desenvolvimento de formações mais adequadas é que esta 

formação era utilizada em combate. Tal como na infantaria, também aqui encontramos diferentes tipos 

de colunas. A coluna de quatro (uma coluna com filas de quatro cavaleiros), coluna de esquadrões 

(meia companhia por fila), coluna de divisões (dois esquadrões por fila), aqui encontramos outro 

problema de linguagem uma vez divisão significa metade de uma companhia. Em qualquer destes 

casos, os cavaleiros são colocados em duas filas, o que significa que um esquadrão de cem homens 

numa formação de coluna por esquadrões tem uma dúzia de homens por fila. 

 

C. A Linha 
Esta é a melhor formação de combate para cavalaria, em que o esquadrão é colocado em duas 

filas apresentando uma frente alargada e tirando o máximo potencial do seu poder de choque. Um 

regimento pode colocar os seus esquadrões numa linha ininterrupta, um atrás do outro numa espécie 

de coluna por esquadrões ou colocá-los na diagonal numa coluna quebrada no sentido do movimento. 

 

D. A Ordem Aberta 
Este tipo de formação é a adoptada para o reconhecimento e outras missões, mas também por 

vezes em combate para desgastar as unidades inimigas normalmente com o tiro dos seus mosquetes. 

Os resultados dessas acções são quase negligenciáveis em termos de baixas, mas o incomodo que 

causa ao inimigo pode vir a ser mais tarde bem aproveitado. 

 

E. Ordem Irregular 
É próprio falarmos de uma formação irregular, porque existem tropas que são incapazes de 

manter qualquer outro tipo de formação. O aspecto da mesma é a de uma nuvem de cavaleiros em 

desordem. Tropas nesta formação não eram normalmente usadas em batalha contra unidades 

regulares. O seu papel era o de reconhecimento, onde por vezes se excedia, no desgaste das linhas de 

comunicação inimigas, no combate contra tropas inimigas em formação dispersa e para perseguir 

unidades que tenham perdido toda a coesão. 

 

III. A ARTILHARIA 
A Artilharia do período napoleónico, é considerada uma arma inteligente. Tão primitivos como 

podem parecer nos nossos dias os materiais dessa arma bem como a forma como era usada, ela 

requeria no entanto de pessoal extremamente qualificado para operar. E a falta de teoria era 

amplamente substituída pela longa prática no terreno de batalha. Ninguém podia ser um bom artilheiro 

só estudando livros era necessário também ter manobrado, apontado e disparado muitas vezes uma 

peça de artilharia, para pelo menos colmatar um pouco a relativa ineficiência do material. 

 

A. A Artilharia Regimental 
Durante o início deste período a artilharia regimental viu os seus dias contados. Apenas alguns 

países ainda a usavam no inicio do século XIX e durante o período desapareceu por completo. Ela 

consistia em distribuir algumas peças, normalmente uma ou duas, de pequeno calibre pelos 

regimentos com a finalidade de incrementar o seu poder de fogo. Os problemas para harmonizar os 

movimentos das duas armas tão diferentes e sobretudo o facto de se tornar claro que a artilharia em 



 

 
 

massa produzia efeitos muito mais devastadores, levaram ao seu abandono progressivo em todas as 

nações. 

 

B. A Bateria 
Esta é a unidade base de manobra. Por vezes é também chamada de companhia de artilharia 

correspondendo administrativamente em qualquer dos casos, a sua congénere de infantaria. Em 

diversos países deste período ela era constituída entre quatro e doze peças incluindo por vezes um ou 

dois morteiros. As baterias eram adestritas a formações pelo menos do tamanho de brigada. Uma 

divisão frequentemente dispunha de uma bateria de artilharia em reserva normalmente de um calibre 

superior e em teoria pelo menos, um corpo de exército tinha sempre uma reserva de artilharia 

também. Com frequência no campo de batalha, várias baterias eram juntas para formarem uma 

grande bateria, na esperança do seu poder de fogo vir a ser decisivo no momento critico da batalha. 

 

C. O Batalhão de Artilharia 
Este é apenas uma unidade administrativa sem qualquer aplicação no campo de batalha. Ele 

pode ser constituído por duas ou mais companhias. 

 

D. O Regimento de Artilharia 
Esta é também uma unidade administrativa constituída por um ou mais batalhões. 

 

2. Os Diferentes Tipos de Artilharia 
A. A Artilharia a Pé 

O seu nome vem do facto dos artilheiros se deslocarem a pé, sendo as peças de artilharia 

rebocadas por cavalos ou outros animais de carga. Ela inclui todos os calibres existentes na altura, 

existindo baterias de artilharia a pé de três, quatro, seis, oito, nove e doze libras nos diferentes países 

e ao longo do período, sendo as últimas consideradas pesadas e as restantes ligeiras. Existiam calibres 

superiores mas já não eram usadas em campanha sendo o seu papel limitado aos trabalhos de cerco e 

de defesa de fortalezas. 

 

B. A Artilharia a Cavalo 
Conhecida também por artilharia voadora, os artilheiros eram transportados quer a cavalo quer 

em cima das peças. Eram de um calibre inferior normalmente entre três e seis libras. A sua grande 

vantagem é a sua mobilidade, podendo ser movida rapidamente para a posição pretendida. As baterias 

de artilharia a cavalo eram normalmente adestritas a divisões de cavalaria ou à reserva divisional ou 

dos corpos de infantaria. 

 

C. A Artilharia da Guarda 
Alguns países reforçaram a sua guarda com baterias de artilharia quer a pé quer a cavalo, 

formadas pela elite dessa arma já por si considerada de elite. Geralmente dispunham de material de 

superior qualidade. 

 

3. As Formações 
A. Em Bateria 

Evidentemente a artilharia só tem uma formação de combate, em bateria, que é o mesmo que 

dizer, que os canhões são dispostos em linha lado a lado de frente para o alvo. 

 

B. O Movimento 
Para mover artilharia eram necessárias parelhas de animais de carga. Por vezes no entanto e 

para um curto e rápido reposicionamento, as peças eram colocadas em posição pelos próprios 

artilheiros. 

 

C. Os Serviços de Apoio Associados 
Não podemos falar de artilharia sem falarmos do abastecimento das respectivas munições. Na 

realidade as peças moviam para os campos de batalha praticamente sem munições, dependendo dos 

trens de abastecimento que as acompanhavam. Por motivos óbvios, estes trens não podiam estar 

muito distantes das peças pelo que temos de considerar que os mesmos se encontram junto às peças 

quando falamos de artilharia. Cada peça é abastecida por um vagão, que assim que estiver 

descarregado regressa ao parque de artilharia, partindo de imediato outro. Este processo repetia-se ao 

longo da batalha até que a mesma acabasse ou as munições o que era uma situação que sucedia com 

alguma frequência. 
 

 

 



 

 
 

Os Lizardmen  (Warhammer Fantasy) – 1ª Parte  

– Hugo Nunes - 

(Iniciamos hoje uma serie de artigos acerca das diferentes raças / exercitos do universo Warhammer, 

indo assim ao encontro deste novel interesse de alguns socios. Tem a honra de iniciar esta serie o 

nosso já conhecido Hugo “Lizardmen Nunes. Ed) 

 

Os Lizardmen são uma das mais peculiares raças do mundo de Warhammer.Foram criados pelos 

já há muito desaparecidos Anciãos.Estes Anciãos surgiram neste mundo com um desígnio que, apenas 

era conhecido por eles e pelos primeiros Slann, entretanto já defuntos mumificados e colocados em 

câmaras fúnebres, acompanhados de relíquias de grande poder mágico, sendo adorados até aos dias 

de hoje.  

Este desígnio para o mundo de Warhammer, mantém-se hoje uma incógnita, apesar de a sua 

decifração ser ainda perseguida através da observação dos corpos celestes e dos seus alinhamentos. 

Ora, os Slann, são considerados os maiores magos deste universo (diga-se tumultuoso após a 

chegada das hordas de Chaos através dos portais interdimensionais do Pólo Norte) mas raramente se 

preocupam com as questões terrenas. Fará sentido, então, que se diga que, apesar de ordenarem a 

defesa do território e organizar expedições em busca de artefactos, de extrema importância, roubados 

de outras cidades, só em raras ocasiões, de extrema necessidade, se juntam aos soldados de outras 

raças em acções militares ou diplomáticas. 

Quem se encarrega de executar as ordens dos Slann são os Skinks. Criaturas com uma 

estrutura física muito ligeira que lhes permite uma agilidade e velocidade impressionantes. São 

óptimos batedores e muito inteligentes. Em termos estratégicos, são extremamente úteis para 

atrapalhar os movimentos de marcha das forças inimigas colocando-se atrás das suas linhas e fazendo  

emboscadas que, desgastam e distraem as unidades mais importantes. Estão munidos de arcos, com 

flechas de ponta envenenada.  

Os Skinks, são capazes de treinar criaturas primitivas, tais como Cold Ones que formam as 

unidades de cavalaria: as Salamandras, criaturas que conseguem projectar a grandes distâncias, 

veneno corrosivo, segregado por glândulas situadas perto da sua garganta; (Problemas de mau 

hálito… Ed.) os Terradons como meio de transporte aéreo são bastante úteis para com a rapidez de 

um vôo atacar pontos chave do inimigo; e finalmente os Stegadons autênticos gigantes de destruição 

que espalham o terror em qualquer força relativamente sã aquando das suas devastadoras cargas. 

Mais tarde, falaremos, de uma forma mais extensiva de cada uma destas criaturas. 

O grosso do combate está entregue aos guerreiros Saurus, com maior porte físico, mais fortes 

do que um normal humano e mais agressivos. Estes combatem em fileiras muito compactas. Formam 

das mais duras unidades de infantaria conhecidas. Outra das vantagens dos Saurus é o sangue frio que 

demonstram em situações adversas quando confrontam o inimigo. Esta é, aliás, uma vantagem 

comum a todos os Lizardmen. (Rolam moral com 3d6 e escolhem os 2 melhores dados ao inves dos 

restantes mortais e imortais que rolam 2d6 e têm de aceitar o que sair. Ed.) 

Há ainda duas variantes de guerreiros Saurus: os Temple Guard, força de elite são a guarda 

pessoal do Slann e dos tesouros escondidos nas pirâmides e a cavalaria (Eu diria antes “lagartaria” 
pelos motivos abaixo indicados… Ed.)que embora em menor número, consegue ser tão ou mais 

devastadora que a infantaria. Para isto contribui o facto de provocar medo nas tropas inimigas pois as 

montadas são répteis muito idênticos a Tiranossaurus Rex. (Cá está! Ed) 

As Salamandras, são unidades bastante interessantes e apetecíveis. São controladas e guiadas 

por quatro Skinks que, as espicaçam com lanças. São, como os Skinks,  ágeis e manobráveis. Não 

estão condicionadas por formações cerradas como a infantaria, ou seja, tal como os Skinks adoptam 

formações soltas de escaramuça. A sua distância máxima de tiro é de 24 polegadas. Uma vez atingido 

o alvo, a saliva corrosiva espalha-se sobre as unidades e causa 1D6 feridas. Não existe nenhuma 

armadura que consiga proteger as vítimas deste ataque. O ácido entra através das juntas e corrói o 

corpo dos afectados. (Bemvindos ao mundo do Warhammer Fantasy… . Ed.)  

Ao usar Salamandras no exército será conveniente que não se utilize uma só mas várias. Em 

termos de colocação de exército, será conveniente situa-las o mais próximo possível umas das outras 

para que possam disparar com o mesmo grau de dificuldade e apontando sempre que possível à 

mesma unidade. Porquê? Bom, porque se o ataque correr bem é possível dizimar unidades e monstros 

de uma assentada. Segundo a minha opinião, a melhor colocação será entre as unidades de Saurus 

para uma melhor protecção quando em combate corpo a corpo. Há, ainda, outro pormenor de 

colocação das Salamandras a ser considerado, com relativa importância: Tente colocar os Skinks, 

sempre que possível, atrás da Salamandra, pois esta é bastante mais resistente e difícil de ferir que os 

frágeis Skinks. Se estes forem abatidos, a Salamandra, sem ninguém para a conduzir, fica 

descontrolada e reage na tabela de psicologia de monstros. (Quer isto dizer que o bicho pode achar 

que a guerra não é nada com ela e ir-se embora, ou que chegou a hora da vingança e passa para o 

inimigo. Ed) Portanto, não convém deixar que os Skinks sejam abatidos. Uma vez que, esta é, sem 

dúvida, uma unidade que inspira respeito por parte do adversário, é bom que nos preparemos para ela 



 

 
 

ser considerada como alvo prioritário. Este é outro motivo, pelo qual devem ser trazidas para a batalha 

várias Salamandras. Assim, o tiro inimigo será sempre menos concentrado. 

A Temple Guard é uma outra unidade especial. Vive dedicada à protecção do Slann que servem, 

da pirâmide, das relíquias, dos seus irmãos que se encontram nos lagos de fecundação situados nas 

fundações das pirâmides, bem como, dos registos escritos pelos escribas Skinks, onde estão registados 

todos os nascimentos dos Lizardmen e segredos de magia desenvolvidos pelos Slann. São uma 

unidade perita na arte de combate corpo a corpo, com alabardas, armadura ligeira, elmo de crânio de 

Stegadon e escudo. Quando no campo de batalha, escoltam o Slann, estão a prestar serviço sagrado e 

são considerados, em termos de regras, “Stuborn” – teimosos. Quando o Slann se integra nesta 

unidade, está formada a única força de todo o exército quase irredutível. 

As unidades de cavalaria são, de facto, muito importantes em quase toda a história militar e a 

Cavalaria Sauriana não é excepção à regra. Os cavaleiros Saurus, só por si, são muito agressivos, 

quando combinados com os répteis conhecidos como Cold Ones… a expressão agressivo não transmite 

todo o poder desta cavalaria. Um pormenor, relativamente, importante prende-se com o facto dos 

cavaleiros estarem a montar criaturas num estado semi-selvagem, que não são tão inteligentes como 

um cavalo, e portanto está sujeita á regra da estupidez. Esta cavalaria, é uma força de choque rápida 

e poderosa, sendo, melhor utilizada como tropa flanqueadora de apoio às unidades de infantaria. 

O primeiro efeito da carga desta cavalaria é o medo que provoca nas unidades inimigas. Ou 

seja: a unidade carregada, ou que pretenda carregar, terá de verificar se conseguem superar o medo 

natural que sentem destes animais. Segundo as regras, se o seu medo não for superado, fogem 

quando carregadas; ou, quando carregam só conseguem acertar nelas com 6 num D6, pois estão só a 

cumprir ordens e nem sequer olham para o alvo dos seus ataques. Tal é o medo… 

 
 

Evento DBM – 20mm 

Eduardo Santos 

 

Venho mais uma vez propor-vos um Mini-Torneio de DBM em 20mm (Escala 25mm) para o 

proximo dia 22 de Junho. 

Proponho que o Mini-Torneio se efectue num único Sábado em duas sessões, das 9h30 ás 

13h00 e das 15h00 ás 18h30, pois assim não perde o interesse duma semana para a outra. 

Para se efectuar um torneio de DBM em 20 mm no E.E. tem de se usar uma só mesa e os 

exércitos têm de ser de 250 PTS ( a 400 PTS não só não seriam necessárias 3 mesas duplas de 1,80 x 

2,40, o que ocupava muito espáço, como só podiam por outro lado jogar dois exércitos; Cartagineses e 

Bretões). 

Eu tenho disponíveis três Exércitos para os possíveis interessados; Aztecas, Persas 

Sassânidas e Cartagineses ( este tem cerca de 500 pts em elementos pelo que tal como do último 

torneio dá para fazer 2 exércitos a 250 pts), e o Brazette tem também um exército de Bretões (que 

também deve ter mais de 400 pts). Pode-se pois efectuar um torneio com 4 a 6 jogadores. 

Segue as alterações necessárias ás regras de DBM para que se mantenha as proporções e realismo do 

torneio 

Ajustamentos ás Regras de DBM para 20mm. 

 Mesa de Jogo : 1,80m x 1,20mAs dimensões previstas na AIM para figuras de 25mm é  de mesas 

de 2,70m x 1,50m. Para conseguirmos estas dimensões teriamos de juntar duas mesas da AJSP 

(1,80m x 1,20m) mas ocupariamos muitas mesas e muito espaço. Vamos pois usar só uma mesa 

de 1,80m x 1,20m que também é usada para competição em 25mm e representa cerca de 2/3 da 

Area Oficial para 25mm. 

 Dimensão do Exército: 250 pontos. Usando uma mesa de 1,80m x 1,20m  e ter ainda espaço 

suficiente para os exércitos evoluirem no terreno antes de entrar em contacto não permite que o 

Exército seja muito maior. Um Exército de 250 pontos está em proporção com a mesa, ou seja um 

pouco abaixo dos 2/3 de 400 pontos. 

 Generais, Sub-Generais e Generais Aliados: Para permitir a utilização de até 3 generais o custo 

do elemento seu representativo é reduzido, mantendo-se o custo base do seu tipo e classe de 

tropa. Deduzir ao custo dos Generais que vier referenciado nas listas de exércitos os valores da 
tabela: 

 Regular Irregular 

CinC & SG -6 -3 

Gen.Aliado -3 -2 

 



 

 
 

 Listas de Exércitos: Multiplicar por 2/3 os Minimos e Máximos das listas. Arredondar os Minimos 

para baixo e os Máximos para cima. Minimos obrigatórios de 1 mantêm-se inalterados. Com esta 

solução mantemos a proporcionalidade entre os diversos tipos de tropas de cada exército. 

 Escala do Terreno: 50 passos = 40mm, tal como está definido nas regras para a escala de 

25mm. 

 Área de Colocação: Tal como está definido nas regras para a escala de 25mm. 
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utilização abusiva de outros trabalhos deve 

ser imputada, apenas e só, ao(s) autor(es) 

do(s) respectivo(s) artigo(s). 

 

Deve esta nota ser considerada como aviso 

prévio a eventuais colaboradores d’ O 

Virote. 
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