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Editorial 

Uma vez mais a Associação de Jogos de Simulação de 
Portugal, mostrou aquilo que a torna forte, que a 
justifica como aglutinadora dos interesses individuais 
através da existência de um espaço próprio onde os 
seus associados se encontram para jogar, e que sem 
qualquer dúvida lhe granjeia um lugar importante como 
pólo dinamizador no mundo dos jogos de simulação em 
Portugal. 
A capacidade que os seus associados mostram diariame-
nte nas suas atitudes e formas de se envolverem no que 
realmente é necessário, deixando para trás tudo aquilo 
que é acessório, que é inconsequente, é saudável. 
Justifica-se o que atrás foi dito pelos resultados obtidos. 
Vejamos: 
Neste mês de Novembro assinalam-se os dias 8 e 22, 
por excelência. 
Assim no dia 8, organizámos o 3º Troféu Águia Imperial 
de DBA. Realizou-se em Tires, localidade situada no 
concelho de Cascais, no Grupo Recreativo e Dramático 
1º de Maio, onde 26 jogadores vindos do Porto, da ilha 
do Pico, e de muitos outros variados locais, para se 
encontrarem numa franca e sã camaradagem, sem 
quaisquer rebuços, e sem qualquer aspecto negativo 
muitas vezes presente devido ao espírito mais agressivo 
de quem quer vencer. Não foi na realidade e ainda bem, 
este o caso. 
Podemos afirmar, sem receio de errar por excesso, de 
que este deverá ser o modelo a adoptar. 
Tivemos neste Troféu alguns novos jogadores, além de 
outros contactos, alguns dos quais se mostraram 
bastante interessados em vir a jogar II Guerra Mundial. 
Será pois de esperar novos eventos que consolidem esta 
boa disposição, esta forma agradavelmente descontraída 
de competir. 
Continuando, passamos para o dia 22 de Novembro em 
que organizámos dois cenários de Napoleónicos, 
“Redinha - 1811”, e “Vauchamps - 1814”, desta vez nas 
Arcadas Manuelinas do Museu Militar de Lisboa. 
E se do evento do dia 8 foi dito o que foi dito, este foi 
na sua essência excelente. 
Das Arcadas Manuelinas, que como espaço, ofusca quer 
pela sua imponência quer pela sua quase perfeita 
adaptação aos eventos de jogos de simulação, outros 
espaços por onde já passaram as nossas organizações. 
Das boas vontades geradas, das conversas tidas, das 
condutas verificadas, das pessoas envolvidas, infere-se 
uma continuidade, uma nova perspectiva para este tipo 
de eventos. 
Queremos aqui deixar uma palavra de agradecimento ao 
Exmo. Sr. Director do Museu Militar na pessoa do Sr. 
Coronel Ribeiro Faria, bem assim como ao Sr. Presidente 
da Direcção da Liga dos Amigos do Museu Militar na 
pessoa do Sr. Dr. José da Cunha-Rego Amorim.  
Encontraram-se amigos, falou-se de projectos futuros, 
quer para Janeiro, quer para Abril, e se tudo vier a 
correr como esperado, perspectivam-se eventos muito 

interessantes. 
Quanto aos cenários, aos apoios prestados a todos que 
contactavam pela primeira vez com os jogos de 
simulação de uma forma geral, quer especificamente aos 
jogos da época Napoleónica, tudo se congregou para 
criar um ambiente de excepcional convívio, onde todos 
nos integrámos, e sentimos bem vindos. 
Não nos vamos alongar na perspectiva dos cenários, 
pois outros o farão presumivelmente, nem tecer 
comentários mais elaborados sobre o que se passou, 
queremos no entanto demonstrar a nossa satisfação por 
fazermos parte de um grupo de pessoas cuja dedicação 
e esforço têm conseguido aquilo que atrás reproduzimos 
de uma forma minimalista por não ser possível de todo 
mostrar a totalidade daquilo que foram estes dois dias 
A todos um muito obrigado. 
 

Museu Militar de Lisboa 
1ª Jornada de Napoleónicos 

No dia 22 de Novembro deu-se inicio a uma série de 
quatro eventos de dinamização e divulgação dos Jogos de 
Simulação que ao longo do Plano de Actividades da AJSP 
para 2003/2004 se propõe organizar em estreita parceria 
com a Liga de Amigos do Museu Militar de Lisboa.  
Esta primeira sessão foi dedicada ao período Napoleó-
nico, tendo os organizadores Jorge Neto e José Brazette 
As Arcadas Manuelinas aonde decorreram os Jogos e 
um dos cenários jogados – Fotos de J. Diogo.
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Civil Americana, escala 1/76 e 2ª Guerra Mundial na 
escala 1/76 (Regras Grupo de Combate). 
Esta oportunidade que nos é dada de divulgar os Jogos de 
Simulação num ambiente carregado de História Militar, 
será certamente muito benéfica não só para a divulgação 
dos Jogos em si como também para a AJSP e para o 
Museu Militar de Lisboa. 

 Eduardo Santos 

2º Torneio Clássico AJSP 
de DBM 

Tive mais uma vez o prazer de participar na organização 
de um torneio de DBM na AJSP. Pena foi que o prazer 
não fosse maior, para o que contribuíram algumas 
contrariedades, mas entendo que o resultado foi, apesar 
de tudo, positivo. 
A nível de organização, entendo que apesar de algumas 
falhas, as coisas correram razoavelmente. O sistema de 
emparceiramento é bom, mas alguma inexperiência da 
nossa parte originou um erro no emparceiramento da 
2ªjornada (bom, existe uma outra versão, não oficial, 
segundo a qual um certo elemento da organização não 
acreditou que uma certa pessoa tivesse ganho um 
jogo!), o que alterou alguns emparceiramentos, benefi 
ciando ou prejudicando teoricamente alguns jogadores, 
que tiveram jogos teoricamente mais fáceis ou mais 
difíceis do que com o emparceiramento oficial. 
No entanto o sistema é tão bom que tem uma certa 
capacidade de recuperação, tanto maior quantas mais 
jornadas houver, pelo que me parece que, na classifica-
O  Sr. Coronel Ribeiro Faria, Director do Museu Militar de Lisboa e o Sr. Dr. 
José da Cunha-Rego Amorim, Presidente da Liga dos Amigos do Museu Militar 

– Fotos de J. Diogo. 
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eleccionado as Batalhas da Redinha em 1811, durante 
 retirada dos Franceses de Portugal e a Batalha de 
auchamps em 1814, durante a invasão da França pelos 
xércitos Aliados. 
mbos os cenários foram acompanhados por painéis de 

nformação sobre as duas batalhas, bem como dos 
niformes da época, com especial incidência para os das 
ações das forças em presença nas referidas Batalhas. 
esta forma procurou-se dar a conhecer aos convidados e 
isitantes em geral do Museu Militar, um pouco da História 
ilitar deste período, não a confinando apenas aos 
contecimentos em território Nacional mas também a 
utros “teatros de operações” das Guerras deste Período. 
omo acção de demonstração que tinha por primeiro 
bjectivo a divulgação, os organizadores estiveram sempre 
isponíveis para atender e ir respondendo às questões que 

am sendo colocadas pelos visitantes, dando assim 
ipóteses aos jogos para irem decorrendo sem interrup-
ões de maior. 
 participação dos sócios neste evento mais uma vez 
emonstrou a força e vitalidade da Associação perante 
utras entidades e que certamente irá continuar nas 
róximas jornadas que estão previstas para o Museu 
ilitar de Lisboa.  
lém de mais uma Jornada de Napoleónicos, iremos ter 
ma Jornada de divulgação de 2ª Guerra Mundial, 
scala 1/300 (Regras Spearhead) e Vietname na escala 
/76 (Regras Bodycount) e outra Jornada com Guerra 

ção final, não houve grande impacto. 
Houve um outro aspecto negativo que quanto a mim 
teve um impacto muito maior, e não só na classificação: 
Por motivos pessoais vários, houve várias pessoas que 
acabaram por não comparecer a todos os jogos, 
verificando-se que 50% dos jogadores inscritos faltaram 
a pelo menos um jogo, tendo havido mesmo um que 
acabou por não vir a nenhum. Este elevado nível de 
absentismo fez com que estes jogadores tivessem natu-
ralmente uma pontuação final inferior à que poderiam 
ter obtido se tivessem comparecido em todos os jogos. 
Isto teve por sua vez um impacto directo no SOS de 
quem jogou com eles, sendo este o segundo critério de 
classificação, o que num torneio a quatro jogos é 
decisivo para a classificação final. 
Até que ponto a indisponibilidade das pessoas teve a ver 
com o formato do Torneio, jogado em dois dias 
completos em fins-de-semana diferentes? Haveria mais 
assiduidade se o Torneio fosse jogado num único fim-
de-semana, ou se, pelo contrário, fosse jogado em 
quatro tardes? Gostaria de ter feedback sobre este 
assunto, em particular das pessoas que faltaram, de 
forma a podermos minimizar estas situações, que não 
interessam a ninguém. 
São também de lamentar as situações em que jogadores 
experientes se alteram e entram em discussões poucos 
dignificantes ou desistem por ficarem chateados 
(aparentemente) por uma das seguintes razões: 

“Só tiro uns!” 



 

“Só tiras seis!” 
“Esta regra não tem lógica!” 
“Não aceito a interpretação que a organização faz 
desta regra!” 
“Já jogaram contra mim com uma interpretação 
diferente!” 
“Sou uma menina mimada!” 
“Sou uma menina mimada e estou num daqueles 
dias!” 

É de facto pena… e sinceramente, enquanto organiza-
ção, não sei o que fazer para evitar estas situações, 
evitando medidas drásticas, dado que afinal somos tão 
poucos... 
Aceito desde já sugestões sobre o que se poderia mudar 
nas organizações de torneios futuros para evitar ou 
minimizar estas situações (para além da resposta óbvia 
que seria os intervenientes crescerem um bocadinho). 
Quanto às inovações implementadas, devo dizer que não 
fiquei convencido com os jogos a 350 pts. Os exércitos 
regulares e com tropas caras podem ficar demasiado 
pequenos e os exércitos irregulares e com tropas 
baratas ficam um pouco menos grandes. Quanto ao 
objectivo principal desta alteração, que era minimizar o 
nº de jogos terminados por tempo, não me parece que 
tenha sido completamente atingido: terminei dois dos 
meus quatro jogos por tempo e ninguém me pode 
acusar de ter uma postura defensiva! Para quem joga 
com objectivos mais competitivos, entendo que existem 
listas que são viáveis para 350 pts. e outras que apenas 
são viáveis para 400 pts. No próximo Torneio Medieval, 
com tropas tipicamente mais caras em média, tenciono 
voltar ao formato de 400 pts. Também gostava de saber 
a opinião de outras pessoas sobre esta questão dos 350 
ou 400 pts. 

Classificação 

Pos Nome Exército Pts SOS DBM Nível Fiab 
        

1 Gabriel Jerboa Pré-Islamic Arab 7 19 34 2290 D 

2 Fernando Sousa Alan 7 11 32 2060 D 

3 Orlando  Almeida Late Cartaginian 6 19 23 2265 D 

4 Paulo Barreiro Middle Imp. Roman 6 10 32 1950 D 

5 Eduardo Santos Seleucid 4 19 18 1610 D 

6 Joao Diogo Patrician Roman 4 16 23 2065 E 

7 Joao Jorge Diogo Syracusan 4 8 20 1885 D 

8 Jose Brazette Han chinese 2 15 10 2120 E 

9 Vitor Hugo Late Imp. Roman 2 13 14 2025 E 

10 Fernando Alves Middle Imp. Roman 2 11 11 2005 E 

11 Filipe Martins Palmyrian 2 4 10 1715 E 

12 Alexandre Conefrey Early Imp. Roman 0 13 3 0 E 

13 Jose Valadao Later Hebrew 0 8 0 0 E 
        

Como aspecto grandemente positivo, é de salientar a 
participação de 3 novos jogadores, o que corresponde a 
mais de 20% dos jogadores inscritos. Sejam bem vindos 

e não desanimem com as derrotas iniciais, que é o que 
interessa menos. Espero vê-los de novos, cada vez a 
darem mais luta e a contribuírem activamente para 
passarmos todos umas horas bem passadas, a fazer 
aquilo que gostamos! 
Falando por último dos jogos em si, fiquei bastante 
satisfeito com a performance dos meus Hunos 
disfarçados de Alanos (ou seria o contrário?), com três 
vitórias e um empate. No entanto ainda tenho aspectos 
a afinar na organização da lista, e vão vê-los novamente 
no magnífico 10º Campeonato DBM, organizado pela 
AJSP, que se aproxima a passos largos. 

Fernando Sousa 

2º Torneio Clássico AJSP de DBM 

Comentário do Vencedor 

Mais um torneio Clássico da AJSP, com um bom nível de 
inscritos, considerando as limitações Nacionais. 
Parti com entusiasmo para este evento, o primeiro de que 
tenho conhecimento em Portugal jogado a 350 pontos. A 
minha motivação estava assegurada também pelo bom 
nível organizativo, utilizando um sistema de 
emparceiramento que faz sentido, superior a qualquer 
outro, sobretudo no que respeita ao ordenamento dos 
lugares intermédios. Depois de uma experiência 
internacional particularmente decepcionante neste aspecto, 
foi muito bom encontrar algum eco das minhas 
preocupações neste formato de torneio. 
Fiz 4 jogos em dois fins-de-semana, com situações 
interessantes para os meus valorosos Árabes. 
Jogo 1 
O primeiro foi com o expansivo Império Romano Médio. O 
meu adversário fechou-se completamente num sexto do 
terreno, tipo “ostra”, apoiado em montes, protegido pelas 
Art(F) detrás dos legionários. Como não tenho Art, 
entretive as Art(F) com os meus LH e lancei o ataque 
principal com os meus Archeiros. Assim consegui partir a 
concha  do resistente bivalve, que tarde demais tentou 
manobrar para colocar em marcha a carga da Cavalaria 
Pesada. 
Jogo 2 
O segundo encontro foi com um exército Cartaginês, que 
colocou terreno de modo a obscurecer o centro de terreno, 
onde se emboscaram inúmeros lanceiros. Os camelos 
árabes atacaram em armas-combinadas o flanco direito e 
contornaram todo o flanco esquerdo deixado vazio. Com 
um pouco de sorte o flanco direito inimigo começou a 
ceder à pressão, embora com resistência assinalável, até 
que a posição dos lanceiros se tornou insustentável devido 
ao efeito de tenaz do flanco esquerdo, que já atacava 
como se viesse em marcha de flanco, o que provocou o 
colapso final.  
Jogo 3 
Tive então, já no 2º dia, o prazer de defrontar os 
Seleucidas no terceiro jogo, com seus garbosos elefantes. 
Um erro meu colocou todo o flanco direito dos Árabes -
protegido por LH- em cheque, ao ser destruído o seu 
General. Houve uma dúvida de regras mas sem problemas, 
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tendo sido acatada de imediato a resolução do árbitro, que 
se revelou mais tarde ser a correcta. A perda do General 
resultou na desmoralização do comando e motivou uma 
alteração radical da estratégia planeada. Foi então dado 
protagonismo ao flanco esquerdo, que com competência 
quebrou o adversário, equilibrando a balança, enquanto o 
flanco recusado era suportado pelo CiC. Os elefantes 
atacaram o meu centro-direita com violência, mas os 
Árabes tiveram tempo para manobrar os Camelos que lhes 
fizeram frente. Mais uma vez os Deuses do deserto 
favoreceram os Dromedários e a combinação Elefantes-
Cavaleiros soçobrou, e com ela todo o exército do 
poderoso Seleukus. Fez-se justiça e o deserto recuperou o 
seu silêncio. 
Jogo 4 
No quarto jogo fui encontrar um excelente molho de LH(S), 
em princípio uma iguaria para os meus Cm e Cv. Que se 
provaria amarga. 
O meu adversário tirou partido do meu excesso de 
confiança, colocando a Cavalaria Pesada recuada logo no 
primeiro comando. Eu respondi colocando uma linha de 
6Cm em frente. Dado o número inferior dos adversários, 
nunca imaginei que no final os Alanos fossem colocar no 
centro, em frente dos seus cavaleiros e meus Dromedários 
uma linha de Bd(I). 
Uma jogada menos ponderada colocou o General do flanco 
Direito - sempre o mesmo - à distância de ataque de 2 LH 
emboscados. Num combate 3-2 começou a falta de sorte - 
os Deuses estavam já cansados - e vi o primeiro 1 e a 
primeira baixa. Mas desta vez o comando não 
desmoralizou e passou o resto do jogo a servir de tampão 
às incursões do adversário com os LH. Mas no centro os 1s 
sucediam-se e também as baixas. Coloquei inúmeras vezes 
os LH em situação de ‘morrem 2 em 4-2 ou 4-1’ mas sem 
efeito. Coloquei o adversário contactado de flanco, 2-1, ou 
2-2, também sem efeito, ou apenas baixas para o meu 
lado. No meu flanco esquerdo alguns Dromedários 
entraram rapidamente em contacto com LH, mas quem 
morria eram os Cm! Num combate de 2-0 mais um LH 
Árabe morria contra as probabilidades. Neste flanco, seria 
a minha Cavalaria a desmoralizar, sem causar uma única 
baixa!  
Só que no meio dos sucessivos insucessos dos montados, 
os archeiros apoiados numa peça de terreno pedregoso 
central, faziam os seus efeitos de fogo concentrado nas 
Bd(I). A infantaria pesada Alana tinha o seu flanco 
esquerdo relativamente desprotegido, mas os Ps atrasaram 
muito o ataque de uma coluna de Bd(O) e Ax(O). Mais 
uma vez o resultado dos combates corpo-a-corpo foi 
ineficaz, mas as Bd(I) ao voltarem para defrontar a 
ameaça lateral deram mais alvos fáceis aos archeiros, que 
mesmo ao cair do pano os desmoralizaram. Empate por 
tempo 1-1. 
Vitoria com sabor de injustiça 
Na verdade penso que foi injusto eu ter ganho o torneio. 
No jogo final o Fernando Sousa foi superior na estratégia e 
conseguiu brilhantemente colocar em xeque a 
superioridade teórica dos Árabes neste tipo de reencontro. 
Mais a sorte dos dados e deveria ter havido uma vitória dos 
Alanos, pois a sorte faz parte integral do jogo. Mas a 

resistência dos Cm aos montados e a sua fuga a todo o 
custo das Bd não o permitiu. Ou seja, para mim, foi uma 
vitória da força bruta sobre a astúcia. 
O Torneio 
Já é familiar este formato de 2 fins-de-semana, muito 
menos cansativo que ‘levar’ com uma enxurrada de 4 jogos 
em 2 dias seguidos. 
O formato a 350 pontos pareceu-me muito bom, 
permitindo-me terminar 3 em 4 jogos - facto sem 
precedentes. Em algumas rondas tenho a certeza que 
todos os jogos foram terminados, como na 2ª. Na minha 
opinião as vitórias dadas a jogos terminados por tempo 
distorcem a verdade desportiva da competição. Não penso 
que o DBM tenha sentido para dar a vitória por 
desmoralizar apenas um comando - muito menos pela 
percentagem de bases destruídas. Assisti a torneios em 
que cerca de 50% dos jogos são terminados por tempo, o 
que me parece inaceitável. Seria muito útil que as 
organizações publicassem a percentagem dos jogos 
completados em cada evento. 
Claro que os 350 pontos prejudicam mais os exércitos 
regulares, mas há que ponderar com calma as vantagens e 
inconvenientes. 
Visão dos nossos eventos numa realidade mais vasta 
A falta de comparência de alguns jogadores deve ser 
investigada a corrigida, até porque ficaram pessoas de 
fora. Este é para mim um problema sério, que teremos de 
debater, rever, criticar, analisar e resolver. Em suma, uma 
prioridade da AJSP. 
Quanto à realidade Nacional, constato a dispersão dos 
poucos jogadores existentes numa lógica de conflitos 
estéreis, em que nem é possível pensar em relações 
institucionais normais, entre diversos clubes-entidades 
dedicados à mesma actividade e teoricamente com os 
mesmos ideais. Mas este é apenas uma confirmação 
lamentável da Nacional-mediocridade. 
Portanto, penso que os Torneios da AJSP, apesar dos 
“pequenos equívocos” que surgiram no 2º Clássico e que 
até já esqueci, devem ser cada vez mais abertos e 
abrangentes. Será que não queremos permitir cada vez 
melhores formas de combater, conviver e viver, sobretudo 
para que os nossos associados se sintam cada vez mais em 
sua casa, no seu espaço? 
Porque não será todo o nosso trabalho como Associação 
apenas e só no seu interesse? 
Até à próxima, e cuidado de novo com os meus Árabes, 
que ainda por cima são imensos! 

Jerboa 

3º Troféu Águia Imperial 
de DBA 

Tires, 8 de Novembro 2003 

Decorreu no Centro Cultural e Recreativo 1º de Maio a 
terceira edição do torneio temático Águia Imperial, 
compreendendo exércitos Romanos, seus inimigos e 
aliados, aproximadamente entre 400AC ate 420DC. Nas 
primeiras edições foram utilizados apenas os exércitos 
correspondentes à formação de Roma e ascensão do 

- 5 - 



 

Império, mas desta vez as listas válidas foram 
estendidas para o final do Império Romano. 
O local do torneio foi adequado para a realização de um 
evento deste tipo, tendo a maior parte dos participantes 
elogiado as instalações. Isto foi possível graças ao 
trabalho desenvolvido por diversos elementos da AJSP, 
com predominância do seu Presidente, João Diogo, que 
efectuou inúmeros contactos com a Câmara Municipal 
de Cascais, que acabou por apoiar o evento, cedendo o 
local e parte dos troféus. 
O torneio consistiu em 5 rondas geridas pelo sistema 
Suíço Modificado (SSM) de emparceiramento, utilizando 
a versão ainda em desenvolvimento do programa Pair 
Me. 
Este torneio contou com a participação de 26 jogadores, 
25 dos quais integrados em 5 clubes/associações. Foi 
muito importante a participação de novos iniciados na 
modalidade de Antiguidade. E muito significativo o 
crescimento dos grupos dedicados aos jogos histórico-
estratégicos em Portugal, que nesta fase encontram no 
DBA um ponto de interesse comum. Foi fundamental a 
participação empenhada e espírito de sacrifício de 
muitos dos nossos associados, que deram claramente 
prioridade ao apoio aos novos jogadores no torneio, em 
detrimento do seu desempenho competitivo.  
Analise dos resultados 
Desta vez a vitoria sorriu a um exército bastante pesado, 
que prefere terreno livre e apoio na margem marítima. 
Essa vitória deveu-se em grande parte a uma excelente 
utilização do Elefante, que muitas vezes conseguiu 
colocar-se numa posição vantajosa para colocar em 
xeque o centro da linha adversária ou o flanco, como no 
último jogo. De facto o interesse neste período histórico 
e regras DBA aumenta com o leque vasto de possibili-
dades: é bom lembrar o contraste com a vitória dos 
ultra ligeiros Lusitanos na 2ª Edição. 
Se o vencedor foi claro, com 9 em 10 pontos possíveis, 
os 2º e 3º lugares acabaram praticamente empatados, 
com 8 VED e 32 SOS,  apenas com a decisão pela 
diferença de 1 elemento eliminado! 

D
s
a

Rodrigo Garcia conseguiu levar os Bretões até a um bom 
7º lugar. Veremos se para o ano, com mais pratica, as 
Wb conseguirão bater este recorde. 
O jogador que mais baixas causou ao adversário foi o 
Clemente Raposo, com 21 elementos colocados fora de 
combate. 

Classificação Final 

Pos Nome Exercito VED SOS EEE 
      

1 Joao Paulo Caroco II/20c Ptolemaico 9 24 19 

2 Miguel Mendes II/64b Rom.Imp.Medio Leste 8 32 18 

3 Vitor Amorim II/83a Rom.Patricio Ocidente 8 32 17 

4 Clemente Raposo II/74a Palmira 8 24 21 

5 Antonio Silva II/74a Palmira 7 26 18 

6 Pedro Casimiro II/83a Rom.Patricio Ocidente 7 24 15 

7 Rodrigo Garcia II/53 Bretoes 6 29 13 

8 Marcelo Sonborn II/68b Pictos 6 25 18 

9 Jose Pargana II/36a Admitido excep. * 6 22 14 

10 Paulo Barreiro II/64a Rom.Imp.Medio Ocid. 5 32 10 

11 Filipe Martins II/56 Rom.Imp. Inicial 5 28 11 

12 Hugo Ximenes II/35 Macedonio Tardio 5 23 10 

13 Nuno Serra II/27b Pirrico 5 21 14 

14 Jorge Faria II/30c Galatas 4 30 13 

15 Joao Paulo Garcia II/32 Cartagines Tardio 4 23 12 

16 Fabiano Ferramosca II/20c Ptolemaico 4 22 10 

17 Jose Brazette II/20c Ptolemaico 4 20 13 

18 Joao Diogo II/83b Rom.Patricio Oriente 4 19 13 

19 Ricardo Cunha II/74b Palmira 3 25 5 

20 Joao Jorge Diogo II/9 Siracusa 3 18 9 

21 Orlando Almeida II/32 Cartagines Tardio 2 19 10 

22 Eduardo Santos II/19d Seleucida 2 19 9 

23 Jose Lopes II/32 Cartagines Tardio 2 17 5 

24 Ricardo Santos II/19d Seleucida 2 9 4 

25 Ricardo Campos Varios - Equipa Academia 1 25 6 

26 Aka Jerboa Out 0 0 0 

Os jogos terminados por tempo 
Um aspecto inovador neste evento foi o tratamento 
especial dado aos jogos terminados por tempo. De facto 
neste tipo de jogos uma vantagem marginal é frequen-
temente assumida pelas organizações como uma vitória, 
premiada com 2 ou 3 pontos de classificação. Mas de 
facto o DBA é um bom exemplo de que um jogo com 
vantagem aparentemente confortável pode terminar – 
se for dado tempo – com a vitória do oponente. Por 
exemplo, não é rara a recuperação de uma desvanta-
gem de 2-0. 
Faz parte da filosofia do autor deste artigo, que um jogo 
estratégico com miniaturas só está verdadeiramente 
decidido quando são completamente atingidos os 
Os 1ºs classificados deste 3º Troféu Águia Imperial: em 1º João Caroço,  em 2º 
Miguel Mendes e em 3º Vítor Hugo – Foto de J. Diogo. 
esta vez os Guerreiros Impetuosos (Wb) melhoraram o 
eu desempenho, sem dúvida na sequência das 
lterações para a versão 2.1 das regras. O jovem 

critérios de vitória. Por outro lado a lógica e integridade 
do SSM dependem da utilização do sistema Vitória-
Empate-Derrota, ou seja 2-1-0. A solução de como lidar 
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A C.N.J. com os jogos terminados por tempo não é fácil, se 
pretender-se salvaguardar a verdade desportiva integral, 
na medida do possível. Neste contexto, considera-se que 
uma vantagem no jogo terminado por tempo deve dar 
uma probabilidade de vencer, mas não automática-
mente. 
O sistema simples utilizado para resolver estes jogos foi 
alvo de algumas críticas por parte de vários jogadores, 
merecendo na verdade ser alterado. Em breve será 
publicada nos grupos de discussão da Internet uma 
proposta de melhoria do sistema. 
Pontos a melhorarem em futuros eventos 
Poderemos melhorar por exemplo as inscrições, que 
devem ser efectuadas com maior antecedência. 
O registo de jogadores deverá implicar 2 ou 3 pessoas, 
não depender de apenas uma. Para além dos registos 
informáticos na base de dados, deve haver um elemento 
que lida apenas com as folhas de inscrição e um outro – 
por exemplo o tesoureiro – que deve tratar exclusiva-
mente do montante pago nas inscrições. 
A repetição de listas deve ser evitada, sobretudo no que 
respeita aos jogadores mais experientes, para melhorar 
a variedade dos jogos durante o torneio. 
No caso de futuros torneios, sobretudo Medievais, 
deverão ser introduzidas regras para limitar radical-
mente as possibilidades de desmontar elementos, pois 
esta revela-se uma vantagem excessivamente determi-
nante na escolha das listas. 

Cumprindo com prévias promessas, este evento foi 
marcado pela utilização pela primeira vez do ELO como 
critério de ordenação dos jogadores, em vez do antigo 
método baseado nas classificações finais. O ELO é um 
excelente sistema de ordenação dos jogadores, de facto 
a origem do sistema Glicko, mais complexo, que é já 
utilizado na AJSP para o DBM. 
Face ao sucesso da experiência, nomeadamente da 
integração do ELO no programa de gestão de torneios, 
fica assim extinta a antiga CNJ. 
O ordenamento dos jogadores é um instrumento 
fundamental para o SSM mas, por muito bom que seja o 
ELO como sistema de ordenamento geral dos jogadores, 
a sua importância não deve ser sobrevalorizada. Não foi 
por acaso que o 3º A.I. começou com uma derrota do 
líder da CNJ face a um dos últimos jogadores na ordena-
ção ELO! Com o 3º AI a antiga CNJ foi definitivamente 
substituída pela nova CNJ-ELO. 
Missão cumprida 
O torneio redundou num sucesso que excedeu as 
expectativas. Este sucesso foi construído com base no 
trabalho desenvolvido pela AJSP e com a colaboração de 
todos os participantes, essencial apara se atingir uma 
'massa critica' capaz de impulsionar definitivamente os 
jogos histórico-estratégicos em Portugal. O papel do 
DBA foi finalmente compreendido pelos jogadores de 
outras modalidades, até aqueles que preferem por 
exemplo o período Napoleónico. Penso que ficou pró-
vado que todos juntos, em redor do DBA, poderemos 
ser mais fortes. Termino com um agradecimento sentido 
a todos os participantes, o único motivo de tanto 
trabalho, e em particular aos elementos da nossa 
Associação, que tanto se empenharam no sucesso deste 
evento. 
Até breve, 

Jerboa 

Batalha de Eggmhül 

No dia 2 de Agosto fiz a primeira experiência de efectuar 
um “Grande Jogo” de Napoleónicos 15mm em minha casa. 
Para o efeito convidei outros dois grandes adeptos dos 
jogos deste período o José e o Abel Valadão, que tiveram 
assim também a oportunidade de “sacar” todas as suas 
figuras da caixa e pô-las em jogo. 
O cenário escolhido foi a Batalha de Eggmhül durante a 
Campanha de 1809 na Baviera. O primeiro aspecto que 
me levou a escolher este cenário foi o do terreno que 
me parecia muito interessante pondo alguns desafios e 
proporcionando que as tropas dos dois lados ficassem 
muito próximas. Por outro lado a chegada constante de 
reforços, com reservas a serem introduzidas sucessi-
vamente, dava também algumas garantias de dinamis-
mo no jogo. Por fim uma variante à Batalha real. A 
introdução da Guarda Francesa, aqui constituída por 2 
Divisões de Infantaria e 1 de Cavalaria, que como de 
costume causam sempre um certo “arrepio” ao jogador 
adversário e uma sensação de segurança ao jogador 
Francês. 
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Alguns dos jogos foram disputados até ao último segundo com verdadeiras 
multidões á sua volta – Fotos de J. Diogo. 



 

Desta forma foram acumuladas em cima de uma mesa 
de 3,3m x 1,9m, cerca de 1800 figuras, organizadas em 
6 Corpos com  23 Divisões no total.  
Planeamento 
Ambos os lados estavam condicionados ao posiciona-
mento inicial das tropas no campo de batalha, bem 
como à chegada a conta gotas dos reforços, tendo desta 
forma de adaptar o seu plano de batalha a estes factos. 
Desta forma, os Austríacos, sob o meu comando, 
restava-lhes defender com unhas e dentes os objectivos 
definidos, que eram as aldeias de Eggmhül e 
Unterlaiching, impedindo em simultâneo a passagem das 
forças Francesas. Esta tarefa encontrava-se no entanto 
dificultada pois tinham de se dispor em L sendo 
essencial a manutenção de Unterlaiching, para que todo 
o dispositivo se pudesse manter. 
Por seu lado os Franceses, sob o comando do José e do 
Abel Valadão tinham as suas forças divididas por duas 
Frentes. O Corpo Provisório sob o comando de Lannes 
(José), tinha de atravessar o Grosslaaber e conquistar 
Eggmhül, de forma a privar o dispositivo de defesa 
Austríaco deste forte ponto de apoio. O grande desafio 
que este jogador tinha era o de passar as suas tropas 
sobre o Grosslaaber sendo fundamental que a sua 
Cavalaria, (3 Divisões) encontrasse o vau que se situava 
no pântano entre Eggmhül e Schierling. A passagem 
destas tropas era essencial para explorar a sua superio-
ridade numérica e evitar que a zona de Eggmhül fosse 
reforçada, possibilitando assim às suas duas Divisões de 

Infantaria a conquista daquele objectivo.  

Duas fases da Batalha de Eggmhül – Fotos de J. Brazette 

Na outra frente encontrava-se o General Massena (Abel) 
que com as suas tropas, (duas Divisões de Infantaria e 
uma de Cavalaria) tinha como missão principal a tomada 
de Unterlaiching, cuja perda colocaria sem dúvida o 
Exército Austríaco numa situação muito difícil. A Divisão 
de Cavalaria estava situada no flanco esquerdo tendo 
pela sua frente uma Divisão Húngara bem posicionada 
com dois bons pontos de apoio que tornavam quase 
impossível qualquer flanqueamento. 
Quanto às duas Divisões de Infantaria estas foram 
lançadas, e um pouco para minha surpresa diga-se, 
sobre a zona de Unterlaiching e Oberlaiching, que se 
encontrava apenas defendida por uma Divisão de 
Infantaria Austríaca, reforçada pela Divisão da Guarda 
Avançada. 
A Batalha 
A Batalha começou com o troar da Artilharia de ambos 
os lados que começaram a reclamar logo as primeiras 
vítimas. Nesta parte senti-me um pouco assustado pois 
vi uma concentração de quatro baterias de Artilharia 
Francesa numa colina, que poderiam ter-se tornado 
extremamente perigosas. Felizmente os Artilheiros eram 
amadores e seleccionaram mal os alvos. 
Seguidamente iniciou-se o arranque das Divisões 
Francesas e dos seus Aliados. Os primeiros combates 
começaram a ocorrer na terceira jogada, tanto na zona 
de Eggmhül como de Unterlaiching. 
Eggmhül estava defendida por dois Batalhões de 
Grenzers, que neste jogo desempenharam o seu papel 
como Elite, tendo resistido a quatro assaltos sucessivos 
das tropas de Wurtemberg. Por fim a Divisão de 
Wurtemberg conseguiu pôr “um pé” em Eggmhül, 
assistindo-se então a partir daí aos contra-ataques 
Austríacos para os desalojar. As forças Austríacas nesse 
sector e apesar de terem perdido o controlo total de 
Eggmhül, tinham ainda um forte sector de apoio na 
elevação à esquerda da localidade e só quando a Guarda 
Francesa surgiu é que a situação se começou a desequi-
librar (aqueles tipos são mesmo bons). 
Na zona de Ünterlaiching, as forças Austríacas resistiram 
a dois assaltos no entanto ao terceiro foram obrigadas a 
abandonar a localidade. Com a chegada da Divisão de 
Granadeiros da Reserva Austríaca assistiu-se a um 
contra-ataque em massa que levou as Divisões 
Francesas na frente, obrigando-as por fim a retirar. 
Quanto à “massa” de Cavalaria Francesa (4 Divisões no 
sector do pântano), ela teve grandes dificuldades para 
atravessar o pântano, tendo inclusive uma das Divisões ( 
a de Couraceiros) optado por contornar aquele sector e 
atravessar o ribeiro através da ponte junto a Schierling. 
No entanto a forma desordenada como atravessaram o 
pântano proporcionou à Cavalaria Austríaca em menor 
número o seu momento de maior glória, batendo 
sucessivamente as forças que foram surgindo. Por fim 
restou apenas uma Divisão de Cavalaria Francesa, tendo 
as restantes sido obrigadas a retirar, não sem também 
terem infligido fortes baixas na Cavalaria Austríaca, 
também ela apesar do seu comportamento heróico, foi 
muito mal tratada, com uma das suas Divisões também 

- 8 - 



 

obrigada a retirar. 
No final, do lado Francês apenas as duas Divisões de 
Infantaria da Guarda e duas Divisões de Cavalaria se 
encontravam ainda em condições de combater, todas as 
restantes formações tinham retirado ou pura e simples-
mente fugido do Campo de Batalha. 
Por seu lado os Austríacos mantinham quatro das suas 
cinco Divisões de Infantaria ainda activas, dando-lhes 
uma superioridade numérica assentuada, para além de 
dominarem os pontos-chave do campo de batalha, 
Eggmhül, Ünterlaiching e Oberlaiching.  
Desta forma podemos dizer que os Austríacos mudaram 
a história e infligiram uma derrota pesada às forças 
Francesas e dos seus Aliados. 
Conclusão 
A nossa opinião acerca do jogo foi unânime. Foi um 
excelente jogo para o qual só encontro paralelo há cerca 
de 20 anos atrás quando eu e o Eduardo Santos 
ocupámos uma sala durante uma semana, onde 
manobrámos cerca de 2.000 figuras de 20mm em 
plástico. 
O resultado do jogo foi o inverso ao da Batalha real, no 
entanto para isso contribuíram decisivamente as 
alterações introduzidas às forças em presença, onde os 
Austríacos mais que duplicaram os seus efectivos, 
enquanto os Franceses para colmatar a falta das 
Divisões Bávaras foram reforçados pelo Guarda. 
Relativamente aos combates eles decorreram de uma 
forma muito similar aos reais, excepção feita aos 
efectuados entre cavalaria na zona do pântano, em que 
a cavalaria Francesa foi severamente derrotada. No 
entanto nas localidades de Eggmhül e Unterlaiching os 
primeiros assaltos falharam mas à terceira ou quarta 
tentativa eles foram bem sucedidos tal como na 
realidade tendo sido as tropas suplementares Austríacas 
que fizeram a diferença face aos resultados finais da 
batalha real.  
Gostava de aproveitar a oportunidade para tornar a 
incentivar os jogadores deste período a fomentarem 
este tipo de jogos, que podem ser realizados no EE 
como todos os outros. Certamente todos terão em 
mente um cenário ou Batalha que gostavam de realizar. 
Que tal prepararem-na e depois convidarem dois ou três 
jogadores para a jogarem? Vão ver que o grau de 
satisfação é bastante elevado. Se precisarem de ajuda 
digam mas lancem os vossos projectos. 
Quanto a mim, vou certamente repetir a dose numa 
próxima oportunidade escolhendo provavelmente mais 
uma das Batalhas da Campanha de 1809 . 

José Brazette 

Uma História Da Guerra 
Civil Americana – 1865 

1865 : TEATRO DE ESTE 
A 15 de Janeiro o Forte Fisher, Carolina do Norte, 
defendendo o ultimo porto do Sul caiu às mãos de uma 
força combinada do Exército e da Marinha da União. Em 
Março Sheridan controlou os últimos centros de resistên-

cia no vale de Shenandoah e juntou-se ao exército do 
Potomac em Petersburg. 
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A tomada duma posição Sulista – Gravura.
A 25 de Março Lee lançou o seu último ataque, contra o 
Forte Stedman na extremidade direita das linhas de 
Grant em Petersburg, tentando quebra-la antes da 
chegada de Sheridan. O ataque foi inicialmente bem 
sucedido mas os Confederados falharam em explorar o 
seu sucesso. Um contra ataque retomou esse forte ao 
fim desse dia. Então, a 29 de Março, Grant enviou 
Sheridan para Oeste, através da Dinwiddi Court House a 
Norte de Five Forks, apenas a Sul do caminho-de-ferro 
de Southside. Quase um terço do exército de Lee, sobre 
o comando do Major General George Pickett, estava em 
Five Forks. A 1 de Abril Sheridan atacou. Pickett estava 
fora quando as suas forças foram superadas, perdendo 
5.200 homens, 4 canhões e várias bandeiras. 
Torneada a direita Confederada, Grant ordenou um 
assalto geral nas linhas de Petersburg a 2 de Abril. Lee 
simplesmente não tinha homens suficientes para 
aguentar a linha. Ele retirou planeando usar a linha de 
ferro Richmond-Danville para se dirigir a Sul, juntando-
se às forças de J.E. Johnston que se opunham a 
Sherman nas Carolinas, destruindo Sherman com as 
suas forças combinadas, voltando-se depois para Grant. 
A 2 de Abril, quando Davis estava na igreja de St. Paul, 
ele recebeu a notícia que Petersburg, e logo Richmond, 
iam ser abandonados. Rapidamente iniciou-se a fuga por 
comboio da sua família e oficiais governativos assim 
como $ 500.000 dólares em Ouro e Prata. O incêndio de 
instalações oficiais espalhou-se por grande parte da 
cidade, deixando pouco mais do que paredes de tijolo. A 
4 de Abril Abraham Lincoln passeou-se nas ruas de 
Richmond e sentou-se na cadeira de Jefferson Davis, no 
que tinha sido a Mansão Executiva da Confederação. 
O exército da Virgínia do Norte escapou para Oeste, 
para Amelia Court House, onde se dizia que haviam 
rações. Mas não havia e os homens de Lee tiveram que 
perder um dia procurando comida enquanto as tropas 
de Grant se apressavam no seu encalço. A 6 de Abril 
forças da União encontraram-se com um Corpo 
Confederado comandado por Richard Ewell e Richard 
Anderson. Os Confederados combateram bem de início, 
lançando mesmo um contra ataque, mas a superior 
artilharia Federal bateu as suas linhas e a infantaria 
cercou-os. Ao fim do dia cerca de 8.000 Confederados 
renderam-se, o maior numero de prisioneiros tomados 
numa batalha do Norte da América. 



 

Outra acção de retardamento foi combatida a 7 de Abril 
em Farmville, mas o exército do Norte da Virgínia estava 
a perder as suas forças. A cavalaria de Sheridan 
ultrapassou-os, cortando a sua fuga em Appomattox 
Court House. Na manhã de 9 de Abril o exército de 
8.000 efectivos de Lee contra os mais de 110.000 de 
Grant perceberam que já não podiam quebrar o cerco, 
Lee então encontrou-se com Grant e rendeu-se com o 
seu exército. A 15 de Abril, John Wilkes Booth 
assassinou Abraham Lincoln. 

1865 : TEATRO DE OESTE 

Com os homens de Sherman em Savannah, na costa 
Atlântica e elementos do exército de Hood nas Carolinas, 
muito do chamado Teatro de Oeste no fim da guerra 
encontrava-se actualmente a Este. 
O plano de Sherman era marchar para 
Norte, destruindo a propriedade 
Sulista, para se juntar a Grant na luta 
contra o exército do Norte da Virgínia. 
A 1 de Fevereiro ele começou a sua 
marcha. Apenas um punhado de 
Confederados, sobre o comando de 
Beauregard e Hardee, se mantinha 
entre os gigantescos exércitos da 
União. 
Os Confederados, agora liderados pelo 
renomeado J.E. Johnston, agruparam-
se em Cheraw, retirando depois para 
Fayetteville, Carolina do Norte. 
Sherman ocupou Fayetteville a 11 de 
Março enquanto os Confederados 
retiraram novamente. Então, após 
passar 5 dias de descanso, Sherman 
dirigiu-se para Norte, juntando-se com 
tropas vindas de Oeste, da recém 
capturada cidade de Wilmington, 
Carolina do Norte. 
Para prevenir isto, Johnston atacou 
uma coluna em Bentonville, Carolina do Norte, a 19 de 
Março. Apesar da esquerda Unionista ter recuado, os 
Federais conse-guiram entrincheirar-se a 20 e manter os 
homens de Johnston até que Sherman chegasse. 
Sherman teve baixas de 1.500 homens mas os 
Confederados tiveram 2.600 baixas a que não se podiam 
permitir. Após breve combate a 21, Johnston retirou 
para Norte na esperança de se unir ao exército de Lee. 
No caminho, ele ficou a saber que Lee se rendera e a 26 
de Abril, aceitando os mesmos termos que Lee, 
Johnston rendeu-se a Sherman. 

PORQUE É QUE O SUL PERDEU 

Depois do último tiro ter sido disparado, um Sul 
totalmente derrotado estava ocupado por milhares de 
vitoriosas tropas da União. Levou quatro anos e custou à 
União 110.070 mortos e outros 249.458 feridos e 
incapacitados, muitos para o resto das suas vidas. Os 
exércitos Confederados pagaram o preço de outros 
329.000 mortos e feridos. 
Porque é que o Sul perdeu de forma tão global? 
Compreendia um vasto território e em 1861 os seus 

habitantes pareciam ter os requisitos e a coragem para 
aguentar uma força ainda maior da que de facto 
encontraram. Tinham uma tradição militar e lideres 
experimentados que serviram o governo dos Estados 
Unidos e as suas forças armadas. Mesmo que não 
pudessem defender todos os palmos de terra, sempre 
podiam ter usado tácticas de tipo guerrilha, atacando 
linhas de mantimentos ao ponto em que as forças da 
União, insuficientemente numerosas para guarnecer 
todo o Sul, simplesmente tivessem que desistir. 
Era muito claro, no entanto, que no fim, a Confederação 
simplesmente se apagou como uma vela ao vento. 
Desde então que os participantes, e mais tarde os 
historiadores, têm discutido sobre o porquê disto ter 
sucedido. 
A primeira e óbvia resposta foi rapidamente avançada 

por membros do lado que perdeu – 
eles foram simples-mente superados 
industrialmente e militarmente. O 
exército da União foi capaz de colocar 
2.898.304 homens em campo. O Sul 
parece que teve cerca de 1.228.000 
homens nos seus exércitos. 
A discrepância esbate-se, no entanto, 
em grande parte das batalhas em que 
os dois lados trouxeram, grosso 
modo, o mesmo numero de homens 
para o terreno, isto apesar do facto 
do governo Confederado insistir em 
guarnecer todos os pontos que 
podiam ser atacados pelas forças da 
União, muitas vezes em resposta a 
exigências locais e o hábito dos 
Sulistas para se ausentarem das 
fileiras ou desertar para irem ajudar 
nos trabalhos de suas quintas. Apesar 
destes factos, mesmo assim eles 
combateram de modo igual em cada 
batalha importante. 

Nem os indicadores económicos como a produção 
industrial, milhas de caminho de ferro, exportações, ou a 
agricultura, contam para a derrota. Apesar destes 
indicadores favorecerem claramente o Norte, básica-
mente o Sul conseguia sobreviver e mesmo, no final da 
guerra, estava a produzir mais tanto na industria como 
na agricultura do que em qualquer altura anterior à 
guerra. 
O que o Sul trouxe para a nova Confederação foram as 
sementes da sua própria derrota. 
Por muito que os Sulistas dissessem que eram 
totalmente diferentes dos detestados yankees e dos 
estrangeiros que viviam nas cidades do Norte, o facto 
era que isso não se passava assim. 
A população de ambos os lados crescera com as 
mesmas histórias da Revolução Americana, uma 
Revolução que vira um Rhode Island Quaker coman-
dando os Americanos do Sul, enquanto um plantador da 
Virgínia comandava os yankees fora de Boston. George 
Washington, um Virgíniano, foi o primeiro pai dos 
Estados Unidos. Os próprios símbolos da nacionalidade, 

Foto da época 
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A Batalha de Gaines’s Mills, 27 de Junho de 1862 – Gravura.
 bandeira, o selo, as canções patrióticas, eram as 
esmas no Norte e no Sul, e os Sulistas realmente 
unca desistiram delas. Assim, um sentimento básico de 
erem uma nação diferente faltava realmente entre os 
ulistas como povo.  
ssim, escreveu Jefferson Davis, o propósito do Sul era 
... provar... que cada um dos Estados, como parceiros 
a compacta União, tinham o poder reservado para 
essar cada vez que se entendesse que este não 
espondia aos fins para o qual fora estabelecido.” 
nquanto isto dizia a Davis que os estados rebeldes 
everiam transferir simplesmente as suas lealdades para 
 governo da nova Confederação, queria dizer algo 
uito diferente para muitos líderes políticos Sulistas. O 
overnador da Georgia, Joseph Brown, por exemplo, via 
 seu estado mais como um aliado de outros estados 
ulistas e do governo central, capaz de ignorar qualquer 

egislação ou acções que ele achasse que fossem contra 
s interesses da Georgia. Brown impediu muitos 
eorgianos de serem recrutados para o exército 
onfederado, criando a sua própria linha do estado da 
eorgia em 1862. Nem foi o único governador a agir 
esta forma. O Governador da Carolina do Norte fez 
uase as mesmas coisas que Brown, enquanto Governa-
ores ao longo do rio Mississippi, após a queda de 
icksburg, estavam virtualmente livres de dirigirem os 
eus próprios Estados como quisessem. O próprio ponto 
egalista de direitos de Estado, que muitos Sulistas 
entiram que tinham deixado a União para defender, 
stava a consumir internamente para destruir as 
ipóteses da Confederação. 
em essa ideia de direitos de Estados chegava ao ponto 
ue pudesse inflamar a populaça Sulista, mesmo que 
osse funcional. Muitos Sulistas foram para a guerra 
orque os seus amigos e vizinhos também foram e 
orque pensavam que as suas terras estavam 
meaçadas por pessoas que eles não conheciam. Eles 
ram um povo profundamente religioso. Enquanto o 
xército Confederado era abençoado por Deus com 
itórias, eles suportavam o seu governo. Mas após as 
errotas no Oeste, culminando com Gettysburg e 
icksburg, tornou-se claro para muitos deles que Deus 
e virara contra eles. O revivalismo religioso atravessou 
 exército Sulista, mas a derrota continuou e quando os 
ulistas perguntaram porquê, tudo o que poderiam 
pontar era a escravatura humana que virtualmente 

todo o resto do mundo dizia que era errada. Foi 
claramente por isso que a Inglaterra e a França não 
reconheceram a sua causa e o seu país. Talvez Deus, 
também, achasse que a escravatura era errada e assim 
a sua causa e país estavam condenados. Assim no final, 
os Sulistas aceitaram a sua derrota com uma notável 
calma, sem recorrerem à guerra de guerrilha que 
poderia ter durado muitos anos mais. 

Diniz Conefrey 

Quotas da AJSP 

Novas Condições a partir de Janeiro de 2004 
Como é do conhecimento dos associados, a quota da AJSP 
irá a partir de Janeiro de 2004, passar para 5 € por mês. 
Com esta medida pretende-se criar condições para uma 
utilização do Espaço de Encontro por um maior número 
de indivíduos. 
Além da quota mensal, o associado terá também acesso a 
um leque de serviços aos quais poderá aderir: 
1. Chave do EE da AJSP, custará 5 € mensais, em 

pacotes de 6 meses, ou seja 30 €, tal como já existia. 
Desta forma o associado poderá utilizar o EE sempre 
que o deseje, não estando condicionado aos eventos 
marcados, optimizando dessa forma a sua vontade de 
efectuar jogos 

2. Virote a cores em papel de 100gr, e acesso aos 
artigos do “site” MagWeb, custará 5 € mensais, 
também por períodos de 6 meses, ou seja de igual 
forma também 30€. 

A Direcção 

Battletech 
Banda Desenhada 

Vamos iniciar neste número d’O Virote a publicação de 
uma banda desenhada de titulo Wolf Run da autoria de 
João Monteiro inspirada no ambiente dos jogos de 
Battletech que espero seja do agrado dos muitos 
associados que o costumam jogar. 
Esperamos que possa servir de incentivo também para 
outros sócios que além de pintar umas figuras também 
têm jeito para o lápis e papel e possamos futura-
mente divulgar aqui o seu trabalho. 
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