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Editorial

Ainda ontem fomos nascidos, já hoje temos a responsa-
bilidade de uma vida, vivida em comunhão com outros,
com responsabilidades, e dos quais, alguns escolheram
ter também como passatempo os jogos de simulação.
Ainda ontem, para conseguirmos fazer os nossos jogos de
simulação, nos empenhávamos na busca, na optimização e
mesmo na  invenção de regras as quais fariam movimentar
no nosso campo de batalha, as figuras Napoleónicas ou da
II Guerra Mundial, da Airfix, ou da Matchbox, que íamos
comprando, para hoje vermos por todo o lado regras para
todos os períodos, figuras, e o que é bem mais importante,
grupos organizados, alguns dos quais já com associados
além-fronteiras.
Ainda ontem nos queriam fazer acreditar que o futuro
estava nos eventos distribuídos por vários locais, onde
seriam cedidos o espaço (nem sempre suficientemente
amplo), e as mesas (nem sempre com as medidas
correctas), para efectuar os jogos, para hoje sermos
confrontados com a noticia da existência de mais uma
associação com um espaço onde podem fazer os seus
jogos, guardar o seu material, enfim na realidade um
espaço de encontro que possa estar aberto quando seja
considerado necessário.
Felizmente é muito bom sabermos que todos os erros
podem, e devem ser corrigidos.
É claro que seria um erro crasso qualquer associação /
clube / grupo, pretender organizar-se sem ter um local
onde, pudesse normalmente efectuar os seus jogos,
mesmo que preferencialmente o pretenda fazer em
outros locais. Nem só de pão vive o homem, nem só de
competições vive o jogador.
Aliás um outro grupo, este no Porto tem vindo a desen-
volver um muito bom trabalho organizativo, tendo a
curto prazo a organização de um evento internacional na
modalidade de DBA,  com o apoio do Museu Militar do
Porto, o qual lhes tem cedido instalações, permitindo-
lhes efectuarem jogos com bastante frequência. Espere-
mos que também eles, a breve prazo se constituam
como associação.
Assim folgamos por saber que foi constituída uma nova
associação no concelho de Almada, a qual como já
referenciamos anteriormente, já possui um local onde
podem guardar materiais bem assim como efectuar
jogos.
Resta agora que as situações pendentes com alguns dos
ex-associados da AJSP, e neste momento associados e
dirigentes da nova associação à qual desejamos as
maiores felicidades, se resolvam o mais rápido e corre-
ctamente possível, dentro dos princípios de honra pelo
qual devem pugnar todos os homens, e principalmente
aqueles que servem os outros, através dos seus cargos
sociais como é o caso corrente, para que o universo dos
jogos de simulação em Portugal se possa desenvolver
correctamente, em clima de amizade e de aceitação
mútua.
Todos temos a ganhar, sendo garantido que há espaço
para todos, e que todos somos necessários.

Uma História Da Guerra
Civil Americana

1862 : Teatro de Este
O ano no Este começou como tinha terminado, com
McCllelan preparando as suas tropas mas sem se mover.
Somente a 17 de Março é que ele traçou o seu plano
que poria os seus homens em navios, descendo a penín-
sula entre Virgínia James e o rio York que leva a
Richmond. Daí ele seguiria para Este contra aquela
cidade e seus defensores. No entanto, depois de desem-
barcar, McClellan permitiu-se a ser detido por uma com-
binação das suas estimativas inflacionadas do numero
de forças Confederadas e um defensor hábil, o Major
General John B. Magruder, que usou truques como fazer
marchar as mesmas unidades consecutivamente diante
dos observadores da União, enquanto o som dos apitos
de comboio se ouviam ao fundo, aparentando mais
defensores do que realmente havia. McClellan instalou-
se para cercar Yorktown, enquanto o grosso do exército
Confederado apressou-se a defender Richmond.
Enquanto McClellan movia as suas tropas a Sul, o
comandante Confederado no vale de Shenandoah,
Stonewall Jackson, que ganhou o seu apelido na 1ª
batalha de Bull Run, iniciou a sua campanha para
libertar o vale do controle da União. Ele atacou primeiro
em Kernstown a 23 de Março, perdendo mas assustando
as autoridades Federais que mantiveram aí forças
destinadas a McClellan.
Reforçado, agora com 17, 000 homens, Jackson usou o
princípio da concentração e esmagou as forças de
Fremont em McDowell a 8 de Maio, antes que este
pudesse unir-se às forças sobre o comando de Nathan P.
Banks. Fremont retirou para Oeste e Jackson voltou-se,
com marchas rápidas, para atacar Banks. A 23 de Maio
elementos das duas forças encontraram-se em Front
Royal. Banks é forçado a retirar para Norte. Jackson
parte em sua perseguição batendo-o, depois de o
encontrar, na primeira batalha de Winchester a 25 de
Maio. 
Lincoln, vendo Jackson cercado por Fremont, Banks e
pelo Major General Irvin McDowell em Fredericksburg,
ordenou aos três que movessem rapidamente sobre
Tropas acantonadas - GravuraTropas acantonadas - Gravura
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Jackson. Nenhum dos três, no entanto, foi tão rápido
como Jackson, que “puxou” as suas forças ao limite da
sua capacidade para escapar á armadilha. Em Cross
Keys ele atingiu as tropas de Fremont, forçando-as a
recuar, depois voltou-se para McDowell em Port Republic
para a sua vitória final na campanha relâmpago que
libertou o vale de Shenandoah. Os seus homens mar-
charam 350 milhas, combateram em 5 batalhas nas
quais bateram 3 exércitos separados da União, remo-
veram o perigo sobre as provisões da Virgínia, mantendo
milhares de tropas muito necessitadas para mover sobre
Richmond.
Após escasso tempo para descansar, o comando de
Jackson foi enviado para Este para juntar-se às forças
que combatiam McClellan, que finalmente se movia,
empurrando os Confederados sobre o comando de J. E.
Johnston para os subúrbios de Richmond.
Johnston contra-atacou em Seven Pines e Fair Oaks
Station a 31 de Maio com 41.816 homens contra os
44.944 de McClellan. Na batalha indecisa, Johnston foi
ferido com gravidade e Robert E. Lee tomou o comando
da força que a partir daí se chamou Exército do Norte da
Virgínia. Reforçado com os homens de Jackson, Lee co-
meçou uma série de acções contra McClellan. A maioria
foi sem coordenação e falhou mas a 27 de Junho os
Confederados conseguiram romper em Gaine´s Mill
onde 57.018 Confederados atacaram 36.790 Federais.
Ainda acreditando que era vastamente superado em
efectivos, McClellan muda de base para o rio James e
entrincheira-se. A 1 de Julho Lee ataca em Malvern Hill
onde a superior artilharia Unionista detém as forças
atacantes, no entanto a ameaça do ataque de McClellan
é posta de lado para sempre.
Desesperado com a ineficácia de McClellan, Lincoln
trouxe o Major General John Pope, fresco de sucessos
no Oeste, e deu-lhe o comando de um exército que
tomaria Richmond por terra, directamente do Norte.
Lee, vendo McClelland paralisado nas suas trincheiras,
enviou Jackson para Norte enfrentando esta ameaça.
Em 28 de Agosto Jackson atingiu uma das divisões de
Pope perto de Groveton, assim Pope concentrara o seu
exército perto do velho campo de batalha de Bull Run.
Enquanto unidades frescas Nortistas apareciam, ele
enviou-as uma de cada vez contra Jackson, que
facilmente as bateu.
Reforços Confederados sobre as ordens de James
Longstreet chegaram a Jackson. Pope, sem saber disto,
ordenou ás suas tropas sobre o comando do Major
General Fitzjohn Porter para atacar aquilo que ele
pensava que era o flanco de Jackson. Porter recuou, o
que lhe custou a sua carreira.
Em 30 de Maio, vendo que os Confederados reduziram
as suas linhas, Pope ordenou aos seus homens que
perseguissem aquilo que ele julgava ser o inimigo em
retirada. Ele estava enganado, e os contra-ataques
Confederados forçaram as tropas da União a retirar para
Centreville, e Pope para um distante comando no Oeste.
McClellan foi novamente conduzido ao comando, mas a
campanha da Península foi abandonada e os seus
homens enviados para a zona de Washington.

Acalentado pelo seu sucesso e na esperança de que o
estado esclavagista de Maryland  providenciasse homens
e mantimentos para o seu exército, Lee, com a permis-
são de Davis, decide atravessar o rio Potomac dirigindo-

se para Norte. Convencido da lentidão de McClellan, ele
dividiu as suas forças, enviando Jackson para capturar
Harpers Ferry, Virgínia, enquanto ele ficava a algumas
milhas a Este de Jackson, seguindo directamente para
Norte.
Infelizmente, as suas ordens descrevendo este movi-
mento, enroladas a três charutos, foram encontradas
por um soldado Nortista e rapidamente enviadas ao
quartel general de McClellan. 
A 14 de Setembro, tropas Federais entraram em conta-
cto com os Confederados que defendiam as montanhas
que separavam os dois exércitos, Lee teve tempo de
concentrar as suas forças em Sharpsburg, Maryland,
perto do rio Antietam. As forças Confederadas estavam
com problemas de efectivos, a deserção nesta cam-
panha, como em todas as que os Confederados comba-
teram, eram tanto um inimigo como as forças da União.
Em 17 de Setembro, McClellan enviou 75, 316 tropas da
União contra 37, 330 Confederados mas como sempre
falhou em tomar o comando da batalha assim que esta
começou. Os assaltos da União foram inoperantes.
Movendo rapidamente as suas unidades em contra-
ataques específicos, Lee conseguiu manter as suas
linhas, até que os reforços de A. P. Hill chegassem a
tempo para esmagar o flanco esquerdo Nortista e
ganhar o dia.
Foi o dia com mais baixas da guerra. As baixas da União
foram de 2.108 mortos, contra 2.700 por parte dos
Confederados, já com problemas para preencher as suas
fileiras. 
Lee esperou pelo próximo dia, disposto a dar batalha
novamente, mas McClellan tinha a sua conta. Um dia
depois, Lee retirou para Sul atravessando o rio Potomac.
Não foi uma grande vitória mas foi o suficiente para
permitir a Lincoln Proclamar a Emancipação, em 23 de
Setembro, dando a liberdade aos escravos que viviam
na Confederação. A 9 de Outubro Stuart liderou os seus
homens num raid a Norte em Chambersburg, Pennsyl-
vania, enquanto o exército de McClellan se mantinha nos
seus aquartelamentos. A 7 de Novembro, Lincoln substi-

Soldados  Confederados e  Unionistas-
Retirado de American Civil  War Armies (1) e (2) da Osprey - Nº170  e Nº 177



tui McClellan por Burnside, que propôs um movimento
contra Richmond por terra. Ele necessitava de pontes
para atravessar os rios diante de Lee. Infelizmente o
gabinete disso encarregue em Washington falhou em
perceber a sua importância.
Assim, quando a 19 de Novembro Burnside se encon-
trava no rio Rappahannock não havia pontes para o
atravessar. Lee teve tempo de fortificar as elevações
diante de Fredericksburg, Virgínia. Mantendo o seu
plano inicial, Burnside ordenou um assalto quando as
pontes finalmente chegaram a 11–12 de Dezembro. O
resultado foi uma matança muito equivalente a Malvern
Hill. A 15 de Dezembro os Nortistas retiraram,
atravessando novamente o rio.

1862 : Teatro de Oeste

No Kentucky não houve paragem de inverno na guerra.
O Brigadeiro General Confederado Felix K. Zollicoffer
violou a neutralidade do Kentucky em Novembro de
1861, avançando para a cidade de Mill Springs. Aí uma
força da União sobre o comando do Major General
George H. Thomas, avançou ao seu encontro. Zollicoffer
decidiu que a sua posição era desvantajosa mas em vez
de retirar, atacou Thomas a 19 de Janeiro.
Os homens de Zollicoffer atacaram debaixo de forte
chuva, ao amanhecer. O próprio Zollicoffer foi morto
durante o ataque que falhou. Muitos Confederados esta-
vam armados com espingardas que não disparavam
debaixo de chuva, no entanto fizeram uma segunda
carga que foi novamente batida. Os flancos Confede-
rados foram torneados e estes retiraram para Knoxville,
Tennessee. As tropas da União ocuparam Bowling
Green, Kentucky, a 14 de Fevereiro.
Mesmo abaixo da
fronteira do Kentucky
os Confederados
tinham dois fortes:
Forte Henry no rio
Tennessee e Forte
Donelson no rio
Cumberland. Assim
que estes dois fortes
caíram nas mãos da
União, era impossível
aguentar Nashville,
que se rendeu a 23
de Fevereiro, dando
á União total con-
trolo do Oeste do
Tennessee assim
como do Kentucky.
Mais a Oeste, a 10
de Fevereiro, tropas
da União sobre o
comando do Major Gen
uma campanha para lim
em menor numero retir
Fayetteville. Aí, reforça
General Earl Van Dorn, 
Curtis concentrou as 
Confederados em Pea 

União saíram vitoriosas deste encontro e controlavam o
Missouri.
Entretanto, após a rendição de Forte Donelson, Grant
dirigiu-se para Sul do rio Tennessee para a pequena
cidade de Pittsburg Landing, a 23 milhas dos Confe-
derados que se encontravam na cidade de Corinth,
Mississipi. O General A.S.Johnston planeava um ataque
ás forças de Grant na tentativa de contornar o flanco
esquerdo dos Federais no rio, destruindo as forças de
Grant. Na manhã de 6 de Abril os Confederados ataca-
ram os Unionistas totalmente desprevenidos. O ataque
inicial foi bem sucedido apesar do momento Confede-
rado ter sido perdido assim que as suas tropas esfomea-
das começaram a pilhar os acampamentos Nortistas.
Alem disso, bolsas de resistência aguentaram ao longo
da linha Federal. Num desses casos, Johnston foi
mortalmente ferido às 14h30 e P.G.T.Beauregard
assumiu o comando das forças Confederadas.
A maré mudou. Reforços chegaram do exército do Ohio,
ao fim da tarde, e Grant passou ao contra-ataque na
manhã seguinte. Apesar da forte resistência Comfedera-
da, as forças da União não podiam ser paradas e
Beauregard ordenou a retirada para Corinth no final do
dia.
A 4 de Junho os Confederados abandonaram Forte
Pillow no rio Mississipi e Memphis, Tennessee, caiu às
mãos da União a 6 de Junho, numa breve batalha naval. 

Vicksburg, Mississipi mantinha-se o ponto forte da
Confederação no vital rio Mississipi. A 27 de Junho
engenheiros da União começaram a escavar um canal
que poderia desviar a direcção do rio e isolar Vicksburg
mas o projecto acabou num pantanoso fiasco. A 27-29
de Dezembro Grant tenta um gorado ataque frontal à

cidade.
Em Julho, um raid da
Cavalaria Confederada
de Forest e John
H.Morgan passou à
ofensiva, Forest
tomou Murfreesboro,
Tennessee, a 15 e
Morgan avançando
pelo Kentucky e
Tennessee. Outro
partisan Confederado,
William Quantill, ca-
pturou Independence,
Missouri, a 11 de
Agosto. No Missouri
também, Van Dorn
atacou o Major
General William
A cavalaria em acção - Gravura
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eral Samuel R. Curtis, começou
par o Missouri. Os Confederados
aram para o Arkansas, a Sul de
dos, sobre o comando do Major
marcharam a Norte para atacar.
suas forças para enfrentar os
Ridge, Arkansas. As forças da

S.Rosecrans em Iuka
a 19 de Setembro mas foi batido. Ele atacou novamente
em Corinth a 3–4 de Outubro e novamente foi batido.
No Kentucky os Confederados voltaram a avançar, com
o General E. Kirby Smith chegando a Covington,
atravessando o rio de Cincinnati, a 15 de Setembro mas
retirou quando as tropas da União sobre o comando de
Don Carlos Buell chegou a Louisville. Os Confederados
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sobre o comando de Braxton Bragg, instalaram um
governo Confederado em Frankfort, Kentucky, a 4 de
Outubro mas este governo teve pouco tempo para
governar já que as forças de Bragg foram atacadas em
Perryville, numa batalha também conhecida por Chaplin
Hills, a 9 de Outubro, onde os Sulistas foram
severamente derrotados. A 26 de Outubro retiraram
novamente para o Tennessee.
Bragg parou a sua retirada em Mufreesboro no rio
Stone, perseguido por perto por Rosecrans. A 31 de
Dezembro Bragg atacou a direita da União, mas
Rosecrans e os seus subordinados Philip Sheridan e
George Thomas, aguentaram. A 2 de Janeiro, Bragg
retirou para Tullahoma.

Diniz Conefrey

SEGOVIA 2003…
Ou a expedição portuguesa em terras do

Rei de Castela.

Uma grande vontade de conhecer melhor o jogo  prati-
cado em Espanha motivou o plano de ida ao torneio de
Segovia, cujo formato competitivo até era para mim
pouco atraente. Mais interessante seria o contacto com
novos jogadores e rever também alguns amigos. 
Felizmente foram-se juntando outros interessados da
AJSP e A21, que permitiu juntar 5 jogadores mais duas
acompanhantes -sim a equipa portuguesa já inclui
alguns "fans" de apoio. 
Á partida o carro monovolume de 7 lugares revelou-se
pequeno para 7 pessoas mais 5 garbosos exércitos, mas
foi possível fazer-nos transportar numa carrinha
Mercedes de 9 lugares que se portou adequadamente.
Na ida tivemos problemas sérios de transito a 48Km de
Madrid e optou-se por um atalho, que nos levou a locais
tão interessantes como Mêntrida e Aldeia del Fresno, o
que nos tomou mais cerca de 1,5h que o previsto. Já
perto de Segovia descobrimos que uma certa auto-
estrada A6 da Corunha pela qual passamos muitas vezes
e ignoramos, tinha um ramal que nos servia, mas não
estava no mapa. Depois "descobrimos" que eu não tinha
a morada do local, mas o Ximenes olhos-de-lince desco-
briu o hotel 'El Gato' assim que entramos na cidade. 
Ou seja, chegamos tarde, mas bem e fomos bem recebi-
dos. Na volta seguimos as instruções do Alberto, de
Madrid, com quem joguei na 2ª ronda e do Rafa, e tudo
correu as mil-maravilhas. 
Globalmente a participação portuguesa foi excelente.
Salvo erro, em 20 jogos perdemos 3, ganhamos 7 e
empatamos os restantes - segundo o regulamento. Para
um grupo de jogadores com relativamente pouco
traquejo em campeonatos, este foi um resultado muito
bom. Se bem que este grupo incluía o Marco Quinta,
que tem tido resultados muito consistentes, para além
da raposa matreira que é o Canongia. 
Claro que a estrela do grupo foi o Ricardo Simas, que
ainda nos fez sonhar com a vitoria ate ao fim, obtendo
um magnifico 3º lugar. Daqui vai mais um abraço de
enorme satisfação para ele! A organização fez questão
de salientar este 3º lugar na distribuição dos prémios. 

No meu caso pessoal a participação foi positiva,
considerando os adversários com quem joguei, pelo
menos 3 muito experientes, a começar pelo Quino na
ronda 1 (com quem é um prazer poder jogar). A minha
classificação foi 22º, o que considero mau, mas se
justifica pela minha colocação excessivamente cautelosa
dos comandos e pelo sistema de classificação e empar-
ceiramento. Este sistema beneficia muito exércitos de
Cavaleiros pesados que obtenham uma vitoria rápida, e
não a manobra, que é o que no fundo me fascina no
DBM. Os resultados segundo as 'normas' do encontro,
foram empate-vitoria-empate-empate, mas na verdade
no espirito DBM, como eu o entendo, foi empate-vitoria-
vitoria-derrota. A 'derrota' foi com um exército Indiano
com Bw (X) e (S), difícil de vencer por Camelos, mais
muita falta de sorte no final, dado que a 2 jogadas do
fim o meu flanco esquerdo prometia. 
De qualquer modo o principal interesse nesta deslocação
não era pelo torneio, mas apenas em obter mais
experiência com o meu exercito Pré-Islamico, contra
adversários que sabem muito bem o que fazem. Para
alem do conviver, do 'senar' e do 'picar', claro. 
A organização de um evento com 36-38 pessoas foi
espantosa no que respeita a logística -que dor de cabeça
deve ser alojar e alimentar tanta gente. Hernanz,
Henrique e Henrique fizeram um excelente trabalho.
De salientar um almoço de alto-nível no primeiro dia,
que nos deliciou a todos com as especialidades locais. 
Quanto ao sistema de classificação e emparceiramento a
minha opinião é diferente e sobejamente conhecida: é'
simplesmente péssimo.  De facto parece que se esta
permanentemente a re-inventar a roda. Prova disso é
que o sistema utilizado em Segovia estava a ser critica-
do pela grande maioria, ate com um abaixo-assinado a
correr. O problema e' que essa petição quer de novo
uma "solução" que não vai resolver o cerne da questão.
Estes sistemas substituem o espirito do DBM, que con-
siste em ganhar jogos desmoralizando comandos, num
sistema incaracterístico em que o que primariamente
conta são percentagens, o que ignora a estrutura e
organização dos exércitos. Os comandos desmoralizados
- ou seja os pontos DBM - nem contam como
desempate, o que para mim é simplesmente inaceitável,
pois subverte o espirito do jogo. 
Muitos continuam a ignorar que o sistema Suíço integral,
com critérios diferenciados de classificação primaria e
desempate, com o uso do SOS, são os únicos remédios
verdadeiros para os males apontados. Aceito que as
dificuldades de gerir manualmente um SSM justifiquem
outros métodos mais 'simples', mas usar percentagens,
abrindo o critério primário de classificação para 1-100 ou
mesmo 1-150 é um erro técnico enorme. Depois não se
queixem de as classificações serem totalmente ilógicas e
injustas. 
Uma das correntes é que o que interessa e jogar, etc.
Nesse caso não há discussão. Mas por favor então não
liguem às classificações e não façam um 'ranking' a
partir de resultados sem qualquer credibilidade técnica.
Também nesse caso não são necessários rankings ou
emparceiramentos, qualquer arranjo de pares é
aceitável. Saliento que, mesmo com os mais rigorosos
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critérios do Sistema Suíço, a vantagem calculada por
alguns estatistas em relação a simplesmente sortear os
pares, é da ordem dos 5 a 10%. Ou seja, uma vantagem
relativamente marginal. Nos sistemas utilizados neste
tipo de torneios, tenho a certeza de que seria muito
mais correcto e justo simplesmente sortear os pares
depois da primeira ronda, com rearranjo nos casos
incompatíveis (como já ter jogado antes). Pelo menos
seria igual para todos a partida e é um sistema bem
simples. 
Em termos de organização técnica, para mim os únicos
eventos em que acredito minimamente, são os torneios
em que é aplicado integralmente o SSM-DBM (actual-
mente só usado na AJSP, em Portugal). Os sistemas que
utilizam a classificação primaria de 3-2-1-0 também não
são muito maus, como penso ser o caso da maioria dos
torneios de Almada / Caparica, embora neste sistema
também possa haver um peso excessivo dos jogos entre
adversários mais desequilibrados na classificação final.

Jerboa

9º Campeonato de DBM
da AJSP

Resultados após a 1ª jornada

Classificação

Nome Exército Pts SOS DBM
Fernando Alves Middle Imperial Roman 2 0 10
Fernando Sousa Huns 2 0 10
Gabriel Jerboa Pré-Islamic Arab 2 0 10
João Diogo Patrician Roman 2 0 10
Jorge Correia Portuguese Medieval 2 0 10
Marco Quinta Middle Assyrian 2 0 10
Paulo Barreiro Middle Imperial Roman 2 0 10
Nuno Alves Later Hebrew 2 1 9
Ilidio Almeida Assyrian Neo Sargonid 2 1 9
João Jorge Palmyrian Roman 0 9 1
Marcelo Somborn Mongol 0 9 1
Eduardo Santos Teutonic Order 0 10 0
Hugo Ximenes Alexander Imperial 0 10 0
José Brazette Portuguese Medieval 0 10 0
José Correia Seleucid 0 10 0
Orlando Almeida Late Cartaginian 0 10 0
Ricardo Simas Patrician Roman 0 10 0
Vitor Hugo Late Imperial Roman 0 10 0
Filipe Martins Portuguese Feudal 0 0 0

Emparceiramentos da 2ª jornada
Marco Quinta      -   	Paulo Barreiro

Gabriel Jerboa       -   	Fernando Alves
Jorge Correia       -   	João Diogo	
Fernando Sousa    -  	Nuno Alves	
Ilidio Almeida      -   	Vitor Hugo	

João Jorge     	   -	Eduardo Santos	
Marcelo Somborn    - 	Hugo Ximenes	
Orlando Almeida 	    -  	José Correia	

José Brazette      -   Ricardo Simas	
    Filipe Martins       -   não joga nesta jornada

Clarificações / Adendas
Ponto 22: A pontuação de cada jogador será igual a 5 +
(Valor dos comandos que conseguiu desmoralizar ao
adversário ) - (valor dos meus comandos desmoralizados).
e.g.: O jogo acaba por tempo, destrui o CinC do meu
adversário que tem 4 comandos e perdi um dos meus
três comandos, não sendo este o do CinC. 
A minha pontuação será 6 (5+2-1) e a do meu
adversário 4 (5-2+1), assim sendo venci o jogo 6-4.
Ponto 13: Apenas o exército é fixo, as listas específicas
por adversários não são obrigadas a pertencerem ao
mesmo período da lista genérica.

Orlando Almeida

PORTO DBA EUROCUP

A organização em Portugal da 2ª Edição da Taça Europeia
de DBA está a cargo do Pedro Casimiro, do grupo de jogos
de simulação do Porto "Brigada Tripeira".
Eles já anunciaram a emtrada em funcionamento do seu
site, em: http://brigadatripeira.com.sapo.pt/
Segue também o regulamento da 2ª Edição da Taça
Europeia de DBA.

REGULAMENTO DO DBA EUROCUP

1- O torneio terá lugar no decurso de dois dias de
competição, sendo realizados 7 jogos em cada dia, com
início no Sábado de manhã às 8.30h em ponto,
utilizando exércitos à escala de 15 mm. Os jogadores
devem providenciar os seus próprios dados e terreno.
2- No primeiro dia de competição é possível utilizar
apenas exércitos dos períodos previstos nos livros I e II;
no segundo dia é possível apenas utilizar exércitos dos
períodos dos livros II e IV. 
3- Cada jogo terá a duração de 45 minutos; os jogadores
deverão terminar com um número idêntico de jogadas pelo
que no final do período regulamentar, se for o turno do
defensor, este terminará o seu turno; se for o turno do
atacante (no final do tempo regulamentar) o defensor
ainda poderá fazer a sua jogada.
4- As regras a utilizar serão as previstas no livro DBA
versão 2.0, com as seguintes excepções:
a) As BUA só serão utilizadas se ambos os jogadores
acordarem; caso contrário será substituída por uma peça
de terreno difícil;
b) Cada jogador deverá escolher a composição do seu
exército em privado, no âmbito das opções disponíveis,
ANTES de rolar o dado para a agressividade, em cada
um dos jogos..
c) Um elemento ou grupo pode desmontar no jogo
apenas antes de entrar na ZOC de um elemento inimigo
e não poderá contactar quaisquer elementos inimigos
nessa jogada.
5- O sistema de emparceiramento e classificação a
utilizar será o previsto em:                                                   

 http://home.kqnet.pt/jerboa/DBA_pt/SSM_DBA.htm 

http://brigadatripeira.com.sapo.pt/
http://home.kqnet.pt/jerboa/DBA_pt/SSM_DBA.htm
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5.1- Cada jogo tem de terminar com um vencedor; em
caso de igualdade no numero de elementos destruídos,
ganhará o jogador que tiver destruído o Gn inimigo ou
ocupado o seu campo, por esta ordem de preferência;
se nenhuma das situações se verificar, ambos os
jogadores lançarão um dado e será atribuída a vitoria ao
que tiver o resultado superior.
6- Os árbitros dos jogos serão o Pedro Casimiro e o
Gabriel Branco (Jerboa)  as suas decisões em relação a
qualquer questão ou esclarecimento será definitiva.
7- No final do 5.º jogo os 4 jogadores melhores
classificados serão seleccionados para jogares entre eles
as meias-finais e a final e o terceiro e quarto lugares,
sem qualquer limite de tempo; os restantes jogadores
farão dois jogos adicionais que serão considerados para
efeito da classificação final.
7.1- O Campeão Europeu de DBA será encontrado
tendo em conta as classificações dos jogadores no
decurso dos dois dias de competição.

A Direcção

Como eu... jogava
com Mongois.

Há umas largas luas atrás, decidi fazer um exército
Mongol. Estávamos no tempo das regras do WRG 2ª
Edição. As figuras eram de 20 mm da Airfix e Atlantic.
Sim leram bem. Com figuras de 7º de Cavalaria, Indios e
Legião Estrangeira, constituí o meu primeiro exército
Mongol com o qual “aterrorizei” os campos de batalha
por esse mundo fora, (creio que era mesmo só por
Campo de Ourique). Sassanidas, Cartagineses, Aztecas,
Bizantinos, Romanos e Bretões foram os exércitos
adversários cilindrados por esta “potência”. As histórias
deste exército sempre me fascinaram e como é obvio
povoaram o meu imaginário, tornado inevitável que
sendo um adepto dos jogos de guerra com figuras não
fizesse um exército Mongol, mesmo que não tivesse as
figuras mais adequadas. (“Aquilo” até estava jeitosinho).
As primeiras edições das regras do WRG, pelo menos até à
sexta, suportavam e realçavam as características de um
exército como o Mongol. 
Sendo um exército “Ligeiro” as suas tácticas têm de
passar invariavelmente pela escaramuça com as tropas
adversárias, evitando o contacto, desgastando-as com o
tiro até chegarem ao “ponto de rebuçado” em que as
tropas médias e pesadas aproveitavam e carregavam
para acabar o serviço. Flancos e brechas no meio das
formações adversárias eram também oportunidades a
não descurar.
Alguns, talvez muitos anos depois, em 1997, conheci
então um Grupo de “carolas”, entusiastas pelos jogos de
guerra com miniaturas, que se esforçavam por fundar
uma Associação, onde a malta com gosto pelo hobby se
pudesse juntar. Foi numa demonstração feita na
Quitécnica por esses “carolas”, que tomei o primeiro
contacto com as regras DBM. A primeira impressão foi
boa pois em duas horas fizemos dois jogos, pairando no
ar um espirito aberto não competitivo que muito me
agradou e recordo com saudade.

Após estes jogos na Quitécnica, fiz-me sócio da
Associação e participei no Campeonato Nacional que foi
efectuado no Armazém do Poço do Bispo, tendo para o
qual preparado muito rapidamente o exército Medieval
Português de 15mm que eu tinha, transformando-o em
Feudal. Nessa experiência comecei a tomar contacto
com os problemas das regras (ou se calhar meus), onde
os resultados dos dados é que decidiam os combates e
um momento de sorte (ou de azar do adversário) podia
decidir um jogo. Outro problema, era a “picoinhisse mili-
métrica” de alguns jogadores que com a pretensão de
dominarem bem as regras as interpretam da forma mais
conveniente aos seus interesses, não sendo raras as
discussões. Devo referir que o problema relacionado
com a “picoinhisse” tem uma principal incidência e rele-
vância quando se trata de jogos de competição, pois
está instalada a “campionite aguda” o que na minha
opinião desvirtua o objectivo principal deste hobby,
(pelo menos para mim), que é passar um bom bocado
movendo as unidades sem grandes preocupações de
quem vai ganhar. No entanto continuava a haver algo
nas regras que me agradava muito, a sua rapidez.
Em 1999 decidi fazer um Exército Mongol em 15mm e
tentar reviver os velhos tempos do exército de 20mm.
Os primeiros jogos foram uma lição pois tive grandes
dificuldades em perceber  como jogar com um exército
sem tropas pesadas contra os outros exércitos. É que as
tropas ligeiras que o compunham não disparavam como
nas regras que utilizava anteriormente e eu tinha obrig-
toriamente de entrar em contacto com os meus adver-
sários para tentar fazer alguma coisa. Invariavelmente
era “varrido” do mapa pois os LH(F) ou (S) não se
aguentavam muito tempo. Isto para mim era um
desastre pois um exército que devia “brincar” à distância
com o inimigo, era esmagado na mesa de jogo porque
eu não conseguia recriar com as regras DBM as tácticas
usadas. (Não ponho de parte a hipótese de ser eu que
não percebia puto das regras).
Após alguns jogos comecei a ver que eu não podia
entrar em contacto com as unidades adversárias e que
tinha de as manter à distância até encontrar uma aberta
onde pudesse bater com o mínimo de risco.
Assim, comecei a organizar o meu exército em quatro
comandos tentando dar-lhe mais mobilidade. Sendo um
exército regular, quatro comandos faziam dele um
exército minorca.
Os comandos eram normalmente constituídos tactica-
mente da seguinte forma:
O primeiro comando invariavelmente era o do CC
(choque), que incluía as poucas tropas pesadas
admissíveis no exército, dois comandos de LH(S)
(móveis) e por fim um pequeno comando de LH(F)
(manobra), que normalmente tentava colocar na recta-
guarda do adversário para lhe tentar desorganizar e
ameaçar as suas unidades e fazer gastar PIP’s em locais
secundários para o desenrolar do jogo.
Não foram raras as vezes em que as vitórias do exército
Mongol se deveram à acção deste quarto comando, cuja
mobilidade causava frequentemente um problema ao
qual o adversário se vê sempre na contingência de
tentar resolver, mas apanhar LH(F)  não é fácil a não ser
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Os Brinca n’Areia do Brazete  em acção - Foto de  João Diogo

que se disponha também de LH(F). 
E após os primeiros êxitos comecei a apelidar o exército
Mongol de “brinca na areia”, pois “finge que vai mas não
vai”, “finge que toca mas não toca”, e com este tipo de
táctica ir confundindo o adversário fazendo-o sentir
ameaçado e a ter de reagir a cada movimento desorga-
nizando as suas formações. Depois era aproveitar no
meio da balbúrdia em que as unidades adversárias se
encontravam, batendo-lhe nos elementos isolados e
esperar que a sorte dos dados me favorecesse, pois se o
combate não fosse logo resolvido, poucas hipóteses
tinha de ter uma segunda oportunidade. Esta técnica é
bastante eficaz principalmente contra unidades
irregulares, pois a partir do momento que começam a
ficar desorganizadas, poucas hipóteses tinham de se
voltar a organizar e cumprirem com um plano pré-
definido.
No entanto o exército Mongol tem graves problemas
com os terrenos que normalmente os adversários mais
experientes colocam numa mesa de jogo. Sendo um
exército basicamente de cavalaria (ligeira) precisa de
espaço para se movimentar, logo se esse espaço for
confinado com montes íngremes, rios encurtando a
largura da mesa, bosques, BUAs e outras peças de
terreno difícil para cavalaria, a situação complica-se
drasticamente e os “brinca na areia” tornam-se até em
presa fácil para um exército de infantaria ligeira.
Temos assim como ponto fraco principal a falta de
infantaria que o possa apoiar em terrenos “infestados de
obstáculos”. (Eu nunca joguei com Aliados).
Por fim gostaria de salientar a presente versão de regras
DBM e o impacto negativo
sobre exércitos do tipo do
Mongol. Foi notório para
mim que aumentaram
drastica-mente as
dificuldades para ganhar um
jogo, pois como não poderia
deixar de ser, “o poderoso
exército Mongol”, é um dos
que leva na corneta mais
fortemente, derivado da sua
constituição básica ser de
tropas montadas ligeiras de
classe superior. É que estas
tropas continuam a valer o
mesmo em termos de
pontos só que agora se
“evaporam” muito mais rapidamente de uma mesa de
jogo. (estranho andamos sempre a mudar regras atrás
das vozes que por terem encontrado uma rocha com
gravuras feitas à 30 séculos pretendem provar que o seu
exército apesar de ser constituído por uns maltrapilhos
que usavam pedras, podiam ser largamente eficazes
contra um determinado tipo de tropa – alguém anda a
promover a venda de exércitos que de outra forma
nunca ninguém se lembraria de fazer). È que por outro
lado e já que continuamos a adoptar todas as alterações
propostas pela WRG, estando continuamente a jogar
com regras novas, já deveriam ter incluído também uma
regra onde exércitos de cavalaria podiam recusar o

terreno de batalha que os seus adversários tentem
impor, pois é pouco provável que consigam lutar no
meio dos Himalaias (sem ser desmontados) ou no meio
da selva Amazónica. Os exér-citos de cavalaria,
normalmente escolhem o local onde querem bater, e
duvido que algum comandante de bom senso, os
levasse para algum dos locais que anterior-mente
mencionei. Esses são os locais em que um exército
Mongol de DBM tem de jogar obrigatoriamente na AJSP.
Passo a explicar um pouco melhor o obrigato-riamente:
1. Actualmente a actividade da AJSP parece estar intei-

ramente ligada às competições de DBM que são n
(já lhes perdi a conta), ao longo do ano. 

2. Ora com a campionite reinante nos jogos de campeo-
nato, os adversários enchem a mesa com o máximo
possível de peças de terreno difícil para cavalaria,
(nada como aproveitar aquilo que as regras deixam,
mesmo que seja imbecil).

3. Com tantos jogos de campeonato resta pouco tempo
aos campeões do DBM para jogar fora dos mesmos e
logo temos oportunidades muito reduzidas de ver um
jogo em que este espirito reinante não prevaleça ou
que o terreno seja escolhido de uma forma mais
coerente com as condições de um “Campo de
Batalha” próprio para exércitos de cavalaria.

Diga-se no entanto em abono da verdade, que também
só perco se quiser ou seja, se tentar entrar em combate
com inimigos que se fecham aproveitando da melhor
forma o terreno e assim não expondo qualquer brecha
ou flanco - única hipótese de vitória do exército Mongol.
Desta forma NÃO HÁ JOGO, já tive vários destes, e

ficamos todos muito
satisfeitos pelo nosso
desempenho – cinco
pontinhos para cada lado.
Mas... onde estão o
divertimento e o prazer dos
jogos que fazia no passado
com o exército Mongol? Será
isto que a “malta” quer?
Pontos? Ganhar
Campeonatos? Um gajo
transporta o seu exército
todo alegre para ir fazer uns
joguinhos chega lá faz-se um
terreno, tira as figuras da
caixa, coloca-as em cima da
mesa e diz – «Se ficares aí

eu não vou lá portanto se concordares é um empate.»
Um exército que é talvez dos mais giros para se jogar é
uma m... pois independentemente da sua fragilidade no
choque, ninguém quer jogar contra ele por causa da sua
mobilidade. Assim nem vale a pena continuar a tentar
jogar com ele – DESISTO.

Bom, desculpem lá eu fazer deste espaço o muro das
lamentações das minhas frustrações Dbémicas, no
entanto agora já chega. Aqueles que quiserem
experimentar este exército, só tem que me telefonar e
convidar para um jogo “amigável”, se é que isso ainda
existe (oops! Não resisti).

José Brazete



Nota do Redactor; este artigo só agora publicado, esteve na
gaveta muito tempo, quase 2 anos. È no entanto bastante
actual nas causas próximas que afastaram alguns da DBM e
por outro lado esperamos que um ciclo demasiado competitivo
tenha já terminado deixando espaço àqueles que gostam do
jogo só pelo jogo.

BUÇACO 

27 de Setembro de 1810

Situação Geral
Wellington passou a maior parte do ano de 1810
defendendo a fronteira Portuguesa em antecipação a
mais uma invasão Francesa. Definindo previamente as
três prováveis rotas de invasão a partir da fronteira
Espanhola, resolveu, embora relutantemente, dividir as
suas tropas em três contingentes. No sul defendendo a
possível entrada de tropas Francesas pela zona de
Badajoz – Elvas, que era também a rota mais próxima
para Lisboa, colocou o seu mais fiável comandante, o
General Hill à frente de cerca de 20000 homens. Na
zona centro, cobrindo a zona do vale do Tejo, colocou o
General Beresford à frente das suas recém treinadas
tropas Portuguesas. No sector norte, que ele pensava
ser o eixo de aproximação mais viável através de Ciudad
Rodrigo – Vilar Formoso, colocou-se ele próprio à frente
das suas restantes tropas e acertadamente pois foi por
aí que o Marechal Massena escolheu a sua rota de
invasão.
Embora confiante nas suas capacidades e na dos seus
homens, Wellington tomou precauções de forma a
precaver a sobrevivência do seu pequeno Exército
Peninsular mesmo em caso de derrota. Para tal planeou
três grandes linhas defensivas. A primeira a norte na
zona do Buçaco onde esperava retardar o avanço
Francês. A segunda, cerca de 110 Km mais a sul na zona
de Torres Vedras, que viriam a ser conhecidas como as
Linhas de torres, e por fim e como posição de recurso de
forma a proteger uma possível retirada por mar do seu
exército uma última linha defensiva em redor de São
Julião da Barra onde poderia embarcar o seu exército
em caso de derrota.
Mas falemos do primeiro ponto de defesa.

Ele escolheu como principal ponto da sua defesa a norte as
colinas do Buçaco, que se estendem por 15 Km de norte
para sul até ao rio Mondego, erguendo-se até cerca dos
600 metros de altura dominando toda a região. Este tipo
de terreno era o favorito de Wellington e como um dos
seus próprios generais dizia, “Só temos de encontrar uma
boa colina que ele transformá-la-á numa formidável
posição defensiva”. De facto frontalmente a posição
parecia muito forte mas podia ser facilmente contornavel
pelo norte e como tal anulada se os Franceses
conseguissem descobrir esse ponto fraco através de um
reconhecimento adequado, que Wellington estava
impedido de contrariar dado não dispor de cavalaria
suficiente para o efeito.
A estrada principal para Lisboa atravessa a colina do
Buçaco sendo a estrada mais viável de aproximação. A
alternativa é uma outra estrada que passa pela aldeia de
Santo António que no entanto é considerada uma
estrada secundaria.
Wellington considerou que a colina era mais provável de
ser atacada no norte pelo que concentrou aí uma boa
parte das suas forças, cerca de 32000 homens em
apenas cerca de 6500 metros.
O comando do lado sul da colina foi dado ao General Hill
que entretanto tinha sido chamado com as suas tropas. Ele
tinha sob o seu comando a sua 2ª Divisão, a 5ª Divisão do
General Leith e a Divisão Portuguesa sob o comando do
General Hamilton. Estas unidades que constituíam
aproximadamente um terço do total de unidades do
exército Anglo-Luso, cobriam cerca de três quintos da linha
defensiva.
Os restantes cerca de 6500 metros estavam mais
densamente cobertos. Na zona centro o General Picton
com a sua 3ª Divisão, a 1ª Divisão sob as ordens do
General Spencer, a Divisão Ligeira do General Craufurd,
reforçadas ainda por duas Brigadas Independentes
Portuguesas dos Generais Pack e Coleman, num total de
cerca de 20000 homens.
O Lado norte, ou flanco esquerdo do dispositivo Aliado
estava protegido pela 4ª Divisão do General Cole
reforçado pela Brigada Independente Portuguesa do
General Campbell, num total de cerca de 12000 homens.
O ponto de passagem da estrada principal, estava
coberto pela Divisão Ligeira suportada por duas Brigadas
Independentes Portuguesas comandadas pelos Generais
Pack e Coleman
O exército sob o comando de Wellington tinha no total
cerca de 52000 homens, dos quais cerca de metade
eram Portugueses que iriam suportar a sua primeira
grande prova de fogo após a reorganização levada a
cabo pelo General Beresford. Ele também só tinha dois
esquadrões de cavalaria, o que devido ao facto do
terreno ser montanhoso não constituía no entanto uma
grande desvantagem. Quanto à artilharia, e dado não
possuir muitas peças, Wellington resolveu espalhá-la em
pequenas baterias ao longo da sua linha de defesa em
suporte da sua infantaria o que à partida parecia ser um
contracenso quando comparado com as teorias
Francesas de massificação das peças de artilharia que
proporcionassem grandes barragens em apoio dos
Franceses contra os Anglo-Portugueses - foto de  João Diogo
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ataques das suas tropas. No entanto aqui Wellington
não se podia dar a esse luxo, pois encontrava-se numa
posição defensiva de certa forma extensa dado o
número de peças disponíveis para as concentrar num
ponto em que provavelmente depois os Franceses nem
atacariam, assim resolveu espalha-las ao longo da colina
havendo assim sempre peças de artilharia a suportar o
fogo defensivo da sua infantaria. 
Conhecendo bem as tácticas Francesas, Wellington
desde que chegou à Península, desenvolveu e constituiu
uma força especial, a Divisão Ligeira, para fazer face aos
habituais escaramuçadores que cobriam o avanço das
colunas de ataque Francesas.  Dispondo também ele de
uma forte cortina de escaramuçadores e com a
vantagem de o terreno não ser propício à cavalaria,
estes podiam impedir as forças Francesas de
descobrirem o seu dispositivo cedo de mais, guardando
a sua força principal a coberto até ao momento decisivo.
A essência do plano de Wellington era a flexibilidade e
para que tal se mantivesse nenhuma posição foi
fortificada, tendo inclusive construído uma estrada no
lado oposto da colina de forma a poder movimentar as
suas tropas de um flanco para o outro de uma forma
rápida, a coberto dos olhares do inimigo e segura. Como
se tornou típico, ele colocou as suas tropas por detrás
da colina, fora do alcance dos olhares Franceses,
observando no entanto ele próprio do seu posto de
observação em Moura toda e qualquer movimentação
Francesa aguardando descobrir qual o plano de Massena
para a batalha que se avizinhava.
Entretanto do lado Francês, encontrava-se um Marechal
Massena extremamente confiante, que nem se deu ao
trabalho de fazer um reconhecimento adequado da
posição Aliada, (ao contrário do seu mestre). A sua
confiança era tal que considerava que se o exército
Aliado resolvesse dar-lhe luta ali mesmo, tanto melhor
pois era forma de acabar desde já com reputação de
Wellington arrasando-o no campo de batalha e
conquistar Portugal.
Mas como podemos apreciar pelo dispositivo Aliado,
Massena estava amplamente enganado. Primeiro ele
desconhecia por completo a posição do General Hill que ele
considerava ainda a cobrir o sul do país e como tal
Wellington contava com mais cerca de 20000 homens do
que ele previa. Em segundo lugar, ele pensava que o
flanco direito da posição de Wellington estava estabelecido
perto da estrada que passava pela aldeia de Santo António,
quando de facto esta posição quase se encontrava no
centro do dispositivo Aliado. Por fim ele considerava que as
tropas Portuguesas não tinham qualquer valor combativo e
como tal deviam ser descontadas dos efectivos Aliados.
Se Massena tivesse efectuado um reconhecimento
convenientemente, teria verificado não só o verdadeiro
valor da posição defensiva ocupada por Wellington bem
como a forma de a contornar e torná-la inútil. Assim
Massena decidiu-se por um ataque frontal maciço,
contra aquilo que ele pensava ser um punhado de tropas
que se encontravam à sua frente.
Na tarde de 26 de Setembro de 1810, ele fez avançar as
suas tropas até ao sopé da colina do Buçaco

concentrando os seus três Corpos perto de Moura sob a
observação atenta de Wellington. Nessa mesma noite as
forças Francesas acenderam as fogueiras nos seus
acampamentos comendo a sua comida quente, no
entanto do lado Aliado Wellington não deixou acender
fogueiras precisamente para não revelar o seu
dispositivo. Massena iria continuar assim na ignorância
do que iria enfrentar na manhã seguinte, no entanto
mantinha-se confiante. Enquanto Wellington se deslocou
pelo meio das suas tropas durante a noite acabando por
dormir entre elas, Massena retirou-se para a sua tenda
com a sua amante a Senhora Lebrerton e nem mesmo
quando um Ajudante de Campo do Marechal Ney chegou
com informação urgente, este foi permitido entrar,
tendo de falar do exterior durante cerca de meia hora.

Os Comandantes

Os Franceses
Massena (1756 – 1817)
Inicialmente ansioso por uma vida no mar, Andre
Massena depressa descobriu que essa vida não era o
que havia sonhado pelo que optou por uma carreira no
Exército Francês.
Depressa descobriu que havia feito a escolha correcta e
rapidamente foi promovido a Sargento. Apesar de ser
um militar promissor o Exército acabou por o dispensar
em 1789.
Dois anos depois em 1791 foi de novo chamado às
fileiras, tendo ingressado na Guarda Nacional com o
posto de Coronel. Em 1793 foi promovido a General de
Divisão tendo obtido a sua primeira vitória na Batalha de
Lonato em 1795.
Após isso, Massena juntou-se ao jovem General
Napoleão Bonaparte que começava também a emergir,
tornando-se num dos comandantes chave nas vitórias
obtidas na Campanha de 1796 em Itália, nomeadamente
nas Batalhas de Montenotte, Lodi, Castiglioni, Bassano,
Caldiero, Arcola e Rivoli.
Em 1799, Massena tomou o comando do Exército
Francês na Suiça enfrentando e derrotando o General
Russo Suvarov na segunda Batalha de Zurique.
Vitorioso, a sua reputação era imaculada e mesmo a
rendição das suas tropas em Mantua não fizeram tremer
essa reputação.
Combateu em Marengo e sucedeu Napoleão no
comando do Exército de Itália, mas a sua tendência para
o saque fez com que fosse quase automaticamente
destituido do seu posto.
Em 1804, estes actos foram perdoados por Napoleão
que o promoveu a Marechal do Império. Um ano mais
tarde tomou Verona e combateu na Batalha de Caldiero.
Tendo-lhe sido dado o commando da Campanha contra
Nápoles, foi de novo chamado, mais uma vez por ter
autorizado pilhagens sucessivas, vendo desta vez o seu
saque requisitado pelo Imperador.
Na Campanha de 1809 na Áustria, Massena à frente do
IVº Corpo, voltou a provar as suas capacidades militares
nas Batalhas de Landshut, Eckmühl, Ebelsberg, Aspern-
Essling, Wagram e Znaim. A sua coragem e experiência
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em Aspern-Essling valeram-lhe o título de Pricipe de
Essling.
Da Áustria Massena foi transferido para Espanha em
1810, para onde se deslocou juntamente com a sua
amante disfarçada de Dragão.
Após ter afastado as tropas Anglo-Portuguesas junto à
fronteira com Espanha e conquistado a Fortaleza de
Almeida o caminho ficou aberto para que o Exército
Francês invadisse Portugal pela terceira vêz em outros
tantos anos.
No entanto o seu primeiro grande confronto na
Península foi na Batalha do Bussaco onde Wellington o
derrotou. Posteriormente e após uma penosa
permanência frente às famosas Linhas de torres Vedras
que não conseguiu ultrapassar, viu-se obrigado a retirar
de novo para posições junto à fronteira. Em Maio de
1811 participou na sua última Batalha em Fuentes de
Oñoro, registando mais uma derrota face aos Anglo-
Portugueses comandados por Wellington.
Regressando a França, nunca mais lhe foi confiado um
comando activo em Campanha, veio a falecer em 1817. 
 ( a continuar... )

José Brazete

Vietname

No dia 26 de Abril, fizemos no EE o segundo jogo de
Vietname com as regras Charlie Company.
O Cenário era um “Clássico” desta Guerra tendo a sua
inspiração sido “bebida” do filme Apocalipse Now – Assalto
Helitransportado do 1/9º Reg. de Cavalaria à Aldeia de
Long Binh, presumidamente sob forte controlo inimigo.
O Coronel Bill Kilgore, aqui brilhantemente representado
pelo “actor” José Pargana (faltava o chapéu), montou
um plano de assalto directo com dois dos seus pelotões,
enquanto as restantes forças do seu Batalhão cercavam
a Aldeia (actuações não visíveis fora da mesa).
O plano passava por colocar os dois Pelotões da
Companhia A do 1º/9º Reg. de Cavalaria no terreno em
três vagas de assalto. A primeira asseguraria a
segurança da Zona de Aterragem (LZ) para as outras
duas, que avançariam depois sobre a Aldeia, tendo
como apoio aéreo directo um “Pink Team”, constituído
por um Cayuse OH-6 e um Cobra AH-1J, comandado
pelo Capitão George Correia.
Com alguma confusão à mistura, própria do cenário de
guerra, a primeira vaga aterrou sem qualquer
interferência do inimigo que foi apanhado de surpresa,
(cortesia do árbitro).
Na segunda jogada as forças NVA que se encontravam
no bosque às 10h00 da LZ, foram as primeiras a reagir
efectuando a primeira baixa, um ferido, a uma das
secções do 1º Pelotão comandada pelo Sargento John
Diogo (de ascendência Portuguesa).
Na jogada seguinte as forças NVA que ocupavam uma
trincheira no cume da elevação que dominava a zona de
aterragem e a Aldeia, reagiram também tendo no
entanto a 1ª Secção do 1º Pelotão comanda pelo

Sargento Joe Venturini (de ascendência Italiana), já
muito próximo da sua posição, fazendo um ferido grave
que mais tarde viria a falecer por falta de assistência de
um socorrista (este tinha-se deslocado até à 2ªsecção
para socorrer o primeiro ferido na operação).
Neste sector, nas jogadas seguintes, o combate
intensificou-se, desenrolando-se a curta distância (15 a
30 metros), privando o comando Americano de utilizar o
seu apoio aéreo. No entanto o peso dos números e do
poder de fogo individual Americano acabaram por levar
a melhor obrigando os sobreviventes a renderem-se.
Sim RENDERAM-SE, eles não eram Kamikazes mas sim
tropas regulares Vietnamitas com mulher e filhos.
Entretanto na aldeia as poucas forças NVA que aí se
encontravam, entre as quais o comando da força,
tomaram posições junto aos terrenos cultivados de
forma a protegerem o flanco direito da posição
entricheirada na colina, onde trocaram fogo com uma
Secção do 2º Pelotão comandada pelo Sargento Michael
Fonseca (outro Luso descendente). Esta secção havia já
sofrido dois mortos e alguns feridos ligeiros resultantes
da explosão de duas minas que se encontravam na
colina protegendo o flanco direito da posição
entricheirada NVA.
As forças NVA que tomaram posições junto aos campos
cultivados, foram detectadas pelo Helicóptero de
Observação, Cayuse, que prontamente fez intervir o
Cobra. Este fez uma passagem ineficaz que apenas
causou ferimentos ligeiros no comandante NVA, não o
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tendo incapacitado.
Com a situação a aquecer na zona às 10h00 da LZ onde
a Secção do Sargento John Diogo apoiada por uma
Secção do 2º Pelotão, continuava a sofrer baixas, o Ten.
Coronel Kilgore, após várias tentativas frustradas,
próprias do ambiente de combate, consegue estabelecer
contacto com o Pink Team que prontamente se deslocou
para o local onde efectuou duas passagens sobre a
posição inimiga.
Na segunda passagem, o Cobra, consegue efectuar um
tiro directo com os seus Rockets e fazer saltar o Bunker
onde se encontravam as tropas NVA, provocando dois
mortos entre os ocupantes e ferindo ligeiramente os
restantes que na jogada seguinte se puseram em fuga,
abandonando uma Metrelhadora Ligeira e munições no
local. 
Na jogada seguinte a Secção do 2º Pelotão comandada
pelo Sargento Paul Barreiro, (mais um Luso
descendente) tomou o local de assalto encontrando a
Metrelhadora e as Munições mas apesar de alguns sinais
de sangue não encontrou nenhum dos anteriores
“inquilinos”. (É frustrante não se saber o efeito do fogo
no nosso inimigo).
Entretanto na Aldeia, as forças NVA que estavam junto
aos terrenos cultivados, começavam a ser assediadas
por mais uma secção do 2º Pelotão, esta comandada
pelo Sargento John George Diogo II. Face à perca das
duas posições nos flancos, o comandante NVA vê-se
obrigado a ordenar a retirada do local. Esta noticia
espalhou-se como um furacão pela Aldeia, cujos
habitantes em pânico se juntaram às forças em fuga,
temendo as represálias dos soldados Americanos pelo
seu apoio declarado à causa da Independência Unificada
dos dois Vietnames.
É aqui que se dá uma das ocorrências mais caricatas.
Vendo a multidão de gente em fuga os comandantes de
duas das secções Americanas não hesitaram em disparar
sobre ela. A Secção do Sargento Arthur Ramos, disparou
sobre um sector onde se encontravam três soldados
NVA sendo os restantes civis. Numa precisão “cirúrgica”,
foram conseguidos 5 “hits”, todos eles nos três NVA não
provocando um arranhão nos civis. Resultado dois NVA
feridos, prontamente ajudados pelos civis e restantes
soldados a “cavarem” daquele local antes que levassem
mais algum “presente”. A outra secção, a do Sargento
John G. Diogo II, não foi tão cirúrgica e acabou por
matar um civil e ferir outro sem causar baixas aos NVA
(são os chamados danos colaterais).

Resumindo
As tropas Americanas conquistaram o seu objectivo
tendo “limpo” Long Binh tanto de militares como de
civis. No local foram encontrados dois depósitos de arroz

escondidos, que pelas quantidades se destinavam a
alimentar no mínimo um Regimento NVA.
Mas a que preço é que esta vitória foi conseguida? Foi a
primeira vez que fiz um jogo de Vietname em que o
número de mortos Americanos ultrapassou o número de
feridos. No total morreram 7 Americanos e
surpreendentemente só havia três feridos a aguardar
evacuação. Os restantes feridos eram ligeiros e foram
tratados no local.
Do lado Vietnamita, foram sofridos quatro mortos, dois
feridos e cinco desaparecidos, estes feitos prisioneiros
pela Secção do Sargento Joe Ventorini.
Em termos gerais o número de baixas de ambos os
lados foi muito equilibrado, o que não o fazia supor aos
jogadores Americanos que pareciam frustrados por
levavam tiro de todos os lados, fartando-se de fazer
fogo que parecia não ter qualquer efeito. “Thats
Guerrilla War my friends”.
Para concluir foi um jogo muito interessante, envolvendo
11 jogadores, onde a falta de rotina com as regras foi
decididamente o ponto mais fraco provocando uma
demora desnecessária cada vez que se queria fazer algo
“novo”.
Uma situação a rever e talvez o ponto que menos me
agradou no desenvolvimento do jogo, foram as
formações utilizadas pelos jogadores Americanos. Estes
aperceberam-se que para fazer “danos” ao outro lado
têm de concentrar o poder de fogo da sua Secção, então
não foram de “modas” e fizeram linhas compactas a
avançar sobre as posições inimigas. Isto não é
tacticamente correcto. Têm de ser aplicadas as técnicas
tácticas de pequenas unidades onde o “elemento de
fogo” e o “elemento de manobra” se conjugam e
complementam, sendo perfeitamente viável efectuar isto
mesmo com estas regras, não estando assim de acordo
com aqueles que referiram que o “problema” era das
regras.
Uma lição tirada também neste jogo foi sem dúvida a
necessidade de muito bom senso por parte de quem
organiza e no fundo controla os acontecimentos durante
todo o jogo. Dispondo de mais tropas NVA num bosque
às 12h00 da LZ, estas não entraram no entanto em
acção. Supostamente terão recebido ordens para
“limpar” o depósito de armas aí existente e retirar do
local.
Isto não é um jogo até à morte e se queremos recriar as
situações “cheirando” um pouco do ambiente desta
guerra temos de usar o bom senso
Esperamos voltar ao Vietname muito brevemente para
mais uma operação pelo que conto com os “Veteranos”
desta operação bem sucedida em Long Binh.

José Brazete
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