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Museu Militar de Lisboa
Jornada de II Guerra Mundial

O Museu Militar de Lisboa, foi em 10 de Janeiro de 2004,
de novo local de reunião e dinamização com três cenários
referentes ao período correspondente à Segunda Guerra
Mundial organizados pelo Núcleo de Jogos de Simulação da
Liga dos amigos do Museu Militar, com o apoio da
Associação de Jogos de Simulação de Portugal.
Foram apresentados três cenários, dois tipos de regras,
utilizando duas escalas, ou seja, 1/72 para Grupo de
Combate, e 1 / 300 para Spearhead
Quanto aos cenários estes foram dois na Normandia,
logo a seguir aos desembarques, e um no Norte de
África
Como normalmente acontece nestes eventos, durante o
período em que decorreram os jogos apareceram várias
pessoas, tendo sido proveitoso na medida em que se
reavivou a vontade de voltar a jogar de algumas
pessoas, e ainda bem.
Quanto aos cenários em todos eles houve a preocupação
de os tornar acessíveis a quem quisesse jogar, todos
tiverem painéis de apoio onde se encontravam informações
mais ou menos detalhadas acerca do mesmo. As mesas
utilizaram peças representativas que se encontravam bem
conseguidas, obtendo-se assim efeito visualmente
agradável.
Talvez ainda se venha a introduzir alguns melhoramentos
como por exemplo a identificação quer dos locais
geográficos quer das várias unidades, o que aliás já foi
feito na Academia Militar (Amadora).
Dos dois cenários de 1/300 vou fazer um pequeno relato
de um deles.

A PONTE DE MERDERET
Coube à 82ª Divisão Aero-transportada garantir ou
eventualmente se necessário destruir as pontes em Pont
l'Abbe e em Beuzeville la Bastille, bem assim como
garantir pontos seguros junto ao Merderet, de forma a
garantir um desenvolvimento eficaz das forças que iriam
desembarcar dentro de algumas horas, nas praias de
Utah, estávamos na madrugada de 6 de Junho de 1944.
Da colocação no terreno  das unidades, nada há a dizer
excepto que cerca de 75% dos 13.000  pára-quedista
lançados, aterraram tão dispersos e em áreas tão
díspares que não chegaram a fazer parte do ataque.
A área estava fortemente guardada pela 91ª Divisão de
Infantaria Alemã, e para tornar ainda o cenário pior,
parte do que se sabia através de reconhecimento aéreo
como estando inundado, e se suponha não estar, eram
terrenos cobertos por erva alta mas mesmo assim
também alagados.
Esta a história de alguns que se encontraram a cerca de
15 km do seu local planeado, na zona de Valogne, Ste
Colombe, Montebourg.  
O 1st Glider Bn/82nd Airborne (1ºBatalhão de Planadores
da 82ª Divisão Aero-transportada) tinha como missão
aterrar sobre a região de Merderet e assegurar a posse

da ponte até à chegada de elementos da 4ª Divisão de
Infantaria.
Os planadores aterraram cerca das 04h00, tendo sofrido
algumas baixas por más aterragens. A aldeia não estava
guarnecida e só por volta das 06h00 é que uma patrulha
alemã detectou a posição do Batalhão, já reagrupado. Às
08h00 os alemães desencadearam violentos bombardea-
mentos sobre a aldeia e executaram um ataque que
causou pesadas baixas, mas que não teve sucesso.
São 10h00. O “1st Glider”, ou o que resta dele, mantém
a posição de Merderet e aguarda desesperadamente a
sua substituição.

Acerca do Jogo. Bem, aplicamos pela primeira vez uma
situação iria tentar simular de uma forma aceitável os
processos de reconhecimento que decorrem sempre
numa fase que antecede os avanços, e que de acordo
com as necessidades pode ser efectuado ao longo de
dias ou só de horas.
O defensor colocou na mesa os seus comandos, ou seja
o RHQ, os BHQ-Inf1, e Inf2 dos dois batalhões de
Infantaria, o BHQ-AT correspondente ao Batalhão Anti-
Carro, e o BHQ-Pz, referente  a algumas unidades de
Carros. 
Depois o atacante observando esta disposição, a qual
será decorrente dos processos de reconhecimento
efectuados, indica no mapa respectivo as suas linhas
sobre as quais vai efectuar o seu ataque, bem assim
como escreve todos os fogos de artilharia pré-
planeados.
Por último o defensor altera a posição dos marcadores
colocados até ao máximo de 15 cm, colocando de
seguida todas as suas bases não identificadas, ou seja
bases brancas identificadas por números aos quais ele
irá fazer corresponder as várias unidades, por exemplo.
Face aos conhecimentos obtidos o RHQ, opta por três
linhas de ataque, concentrando na cidade de
Montebourg os seus esforços, utilizando os batalhões de
Infantaria, e levando o batalhão de Carros pelo centro
até á zona de do Bosque de Goudroy.
Os combates de assalto à cidade decorrem como
esperado tendo o inimigo sido desalojado, embora com
perdas na ordem dos 40%.
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vista aliado o seguinte:
DATA: 10 de agosto de 1944, 09,45h.
LOCAL: Arredores de Les Sablons, a Sul de Alençon,
FRANÇA.
ENQUADRAMENTO: Na segunda semana de Agosto, a 2e

Division Blindée de Leclerc, foi lançada no encalço das
unidades germânicas em retirada, após o sucesso da
Operação Cobra. Uma vez atingida a região de Le Mans,
ordens superiores dirigiram-na para norte, na direcção
de Alençon, e posteriormente na de Argentan, de modo
a impedir a retirada das forças alemãs.
Pequenos grupos de Infantaria e Carros de Combate
tentam, atrasar ao máximo os Groupements de
vanguarda alemã, mantendo a via aberta para a fuga.
MISSÃO: Controlar a Quinta, localizada no centro da
mesa.
Foto do cenário de Merderet – Foto de J.Diogo
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epois de conseguido o primeiro objectivo, e depois de
eagrupar, as unidades movimentaram-se em direcção
o segundo objectivo em conjunto com os Carros de
ombate, neste movimento foram as forças Americanas
ustigadas por tiro Anti-Carro, vindo quer dois Bois de
oudry, onde se verificou estarem os Carros de
ombate inimigos, quer da zona perto do rio Fleuve
ives, onde estavam as Paks 40, e os StugIII.
oram lançados várias barragens de fumos, o que
rovou eficaz, permitindo à infantaria movimentar-se em
poio dos carros, bem assim como as duas passagens
os dois grupos de P – 38 Lightning, foram bastante
ficazes tendo reduzido as forças do Batalhão Anti-Carro
BHQ_AT) a menos de 60% obrigando-o a retirar.
uanto à zona onde se encontravam os elementos do 1º
atalhão da 82ª Divisão Aero-transportada, e que
inham tomado a vila de Merderet, foram de novo alvo
e um ataque cerca das 10.00H, tendo as forças Alemãs
onseguido entrar nos primeiros sectores da vila, no
ntanto, e face ao avanço das forças Americanas, as
uais conseguiram embora com perdas altas cerca de
5% do Batalhão de Carros de combate, desbaratar a
orça de Carros do inimigo, tendo assim conseguido um
vanço para Valognes sem mais dificuldades,  obrigando
 cenário a ser concluído pela obtenção das condições
e vitória.
oi um jogo interessante de jogar e fica promessa de
ue outros se seguirão a breve prazo
ara mais informações, ( ordens de batalha, mapas, e
ondições, ver http://www.ajsportugal.org )

João Diogo
ES SABLONS
ara a demonstração nas instalações do Museu Militar
e Lisboa,  foi organizada à escala 1/72 para as regras
e Grupo de Combate um reencontro envolvendo
nidades alemãs e francesas, da 2éme Div. Blindée.
endo em conta as limitações de tempo e disponibilidade
e eventuais jogadores, optou-se por organizar um cenário
uma mesa normal, de 1,8m x 1,2m, permitindo o
nvolvimento rápido das unidades em presença.
 enquadramento táctico e histórico era do ponto de

Quanto às unidades germânicas, competia-lhes entrar na
mesa e tentar atrasar ao máximo o avanço aliado.
Quanto a forças envolvidas, do lado aliado um pelotão
mecanizado de infantaria e um pelotão misto blindado,
com 2 M10 e 2 Shermans. Quanto aos alemães, 2
PzKpfw. IV Ausf. H e 1 StuG III Ausf. G, para além de
um pelotão reduzido.
Quanto a participação, o mínimo que se pode dizer é
que foi variado e com algumas surpresas,
nomeadamente o meu amigo Artur Ramos a surgir, para
um jogo rápido e a participação do José Brazette e do
Orlando Almeida, que eu esperava que se juntassem às
mesas de Spearhead.
No global o convívio e a troca de ideias e explicações
relativamente ao funcionamento da regras Grupo de
Combate, foi mais importante que o próprio jogo, mas
para os que estiverem interessados, apenas posso dizer
que as forças germânicas não conseguiram entender-se
dando todas as possibilidades e vantagens aos
elementos franceses que muito facilmente conseguiram
as condições de vitória de uma forma estonteante e
clara.
Esperamos no futuro realizar outras sessões, mas agora
preparamo-nos para ModelTróia 2004...

José Ventura

Pormenor de um cenário de 1/72  – Foto de J.Ventura

http://www.ajsportugal.org/
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1º Troféu Aljubarrota
de DBA

Tires, 24 de Janeiro 2004

Decorreu no Centro Dramático e Recreativo 1º de Maio,
em Tires, o primeiro torneio Aljubarrota de DBA, incluindo
todos os exércitos com data posterior a 1143, não a data
da batalha mas sim a data da fundação de Portugal.
Este foi o primeiro evento, mas como há outros torneios
Medievais, posteriormente o Aljubarrota deverá evoluir
para um verdadeiro torneio temático com listas restritas,
como o Águia Imperial. Em principio a periodicidade deste
torneio será bi-anual. 
O local do torneio foi confortável e adequado, tendo a
maior parte dos participantes elogiado as instalações.
Isto foi possível devido ao trabalho elaborado pela AJSP
e contactos efectuados com a Câmara Municipal de
Cascais, que apoiou o evento.
Desta vez, num mês difícil para mobilizar jogadores,
apenas contamos com 12 participações, pelo que o
torneio teve 4 rondas. O emparceiramento foi, como já
começa a ser habitual, gerido pelo programa Pair Me
(versão em desenvolvimento) que utiliza o sistema Suíço
Modificado (SSM). 

Participantes por Clubes
AJSP 9
Xénon 2
Academia Militar 1
Individuais 0
TOTAL 12

Os resultados finais do 1º Aljubarrota são apresentados na
tabela seguinte:

Pos. Nome Exército VED SOS SOOS EEE

 1 Aka Jerboa IV/22 Imperio Servio 8 22 71 17

2 Hugo Ximenes IV/64a Franca Med. 6 18 80 12

3 Joao Diogo IV/73 Free Company 6 18 73 11

4 Clemente Raposo IV/13a Alemao Med. 6 15 70 12

5 Jose Brazette IV/68b Portugal Medieval 4 20 67 12

6 Marcelo Somborn VI/68a Castela-Aragao 4 17 59 10

7 Jose Lopes III/35c Portugues Feudal 4 13 63 13

8 Jose Pargana III/10a Indu Harsha 3 13 49 5

9 Filipe Martins IV/22 Imperio Servio 3 9 63 9

10 Ricardo Campos IV/64b Franca Med. 2 21 60 13

11 Eduardo Santos IV/30 Teutonicos 2 14 64 7

12 Joao Jorge Diogo IV/13a Alemao Med. 0 12 49 5

VED: Vitoria (2); Empate (1); Derrota (0)
SOS: Sum of the Opponent Scores
SOOS: Sum of the Opponent's Opponent Scores
EEE: Elementos Equivalentes Eliminados

O jogador que mais baixas causou ao adversário foi o
Clemente Raposo, com 21 elementos colocados fora de
combate.
ANALISE DOS RESULTADOS
A vitoria dos Sérvios não sofreu qualquer contestação, com
a pontuação perfeita de 8/8, até porque em caso de
indecisões na batalha a sorte favoreceu os soldados de
Leste. Ora em qualquer jogo de dados a Sorte e soberana,
pelo que ha que aceitar os seus ditames. Por outro lado,
desta vez o numero máximo de elementos eliminados
coube ao vencedor (facto que não se verificou nos torneios
DBA precedentes). 
A utilização do SOOS foi um sucesso, pois permitiu uma
melhor discriminação entre os 2º e 3º lugares,
tradicionalmente muito disputados, mas também entre
os 7º e 8º lugares. Por acaso o EEE também faria neste

O 3º classificado J.Diogo a entregar o prémio ao 1º classificado Jerboa.

O 2º classificado Hugo Ximenes em pleno esforço… - Fotos de J.Diogo

Será que eles chegam cá…- foto de J.Diogo
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caso o mesmo efeito, mas nem sempre será assim (de
preferencia a pontuação dos jogos deve influenciar
minimamente a classificação, para evitar o efeito
perverso dos jogos desequilibrados). 
Os torneios Medievais tem menor variedade de
elementos relativamente aos de Antiguidade, pelo que
não tecemos desta vez comentários ao seu desem-
penho. Apenas há a registar o contributo do exercito
Hindu, que compareceu não com 1, nem com 2, mas
sim com 3 garbosos elefantes, mais parecendo um
numero de circo!
OUTROS MELHORAMENTOS
Na época Medieval a cavalaria pesada por vezes
desmontava para combater. Contudo isto ocorria quase
sempre durante a disposição das tropas no terreno,
como parte integrante do plano do Condestável (chefe
do exercito) e não durante a batalha. As regras DBA.pt
contemplam este aspecto e funcionaram sem problemas,
permitindo equalizar mais as probabilidades de vitoria de
diferentes composições de exercito.
Confesso a minha grande dificuldade em eliminar as
repetições de exércitos, com a excessiva repetição, o
que torna os confrontos mais monótonos e previsíveis.
Pensamos evoluir alterando radicalmente as regras de
inscrição, com cada vez menor flexibilidade
relativamente as inscrições de ultima hora.
A C.N.J.

A  CNJ-ELO  evolui  rapidamente  para   uma  fase   de
estabilização do sistema, embora a ordenação vá
previsivelmente sofrer ainda grandes oscilações.
O facto de actualmente a margem entre o primeiro da
lista e o ultimo se ter alargado e bom, pois permite ao
sistema ajustar melhor os graus intermédios. Por outro
lado e cada vez mais aliciante a quem esta em baixo
ganhar aos do topo, pois assim sobe-se mais depressa.
O ELO e sobretudo um instrumento de ajuda ao
emparceiramento Suíço, não devendo a sua importância
ser hiper-valorizada. O ELO não ganha torneios.
UM FINAL EM BELEZA
Fomos poucos mas bons. Não surgiram novos jogadores
mas efectuaram-se valiosos contactos, que esperamos
tenham ficado contagiados com a descontracção e

alegria que rodeia sempre os eventos DBA. Para alem
dos prémios habituais, os vencedores foram agraciados
com magnificas e autenticas espadas Medievais
(ninguém reparou que eram de plástico!) que fizeram
grande sucesso.
Esta previsto em Abril um grande evento DBA, que
espero volte de novo a mobilizar os jogadores. Depois
disso ainda teremos o clássico 4º Águia Imperial, mas só
lá para Novembro / Dezembro. 
Até breve, Jerboa

10º Campeonato DBM 

da AJSP

Realizaram-se até ao dia 17 de Janeiro último todos os
jogos da 2ª jornada do 10º campeonato. 
Gostaríamos de relembrar aos participantes que sempre
que tiverem qualquer dificuldade em contactar o vosso
adversário podem e devem contactar qualquer um dos
responsáveis organizadores deste evento;

Orlando Almeida 

João Diogo

Fernando Sousa

Tel: 931015196

Tel: 966807084

Tel: 962968847

Acima de tudo queremos evitar desencontros e jogos
perdidos por falta de comparência.  

Após a realização da 2ª Jornada encontravam-se nos 3
primeiros lugares com o mesmo numero de pontos, SOS
e DBM o Marco Quinta, o Jerboa e o Paulo Barreiro. 
Muitos outros jogadores estão ainda com boas hipóteses
de chegar aos primeiros lugares dado a dificuldade para
se resolver alguns jogos dentro do tempo previsto como
aconteceu com alguns. 

Pos Nome Exército Pts SOS DBM

1 Marco Quinta Middle Assyrian 4 6 20

2 Gabriel Jerboa Pré-Islamic Arab 4 6 20

3 Paulo Barreiro Middle Imperial Roman 4 6 20

4 João Diogo Patrician Roman 4 6 17

5 Hugo Ximenes Alexander Imperial 2 8 12

6 Orlando Almeida Late Cartaginian 2 8 9

7 Vitor Hugo Late Imperial Roman 2 8 6

8 José Brazette Portuguese Medieval 2 6 9

9 Eduardo Santos Seleucid 2 4 14

10 Fernando Sousa Huns 2 4 11

11 João Jorge Diogo Sicilian 2 4 11

12 Academia 1 French Mediecal 2 2 6

13 Diogo Martins Palmyrian 1 1 5

14 Academia 2 English Medieval 1 1 5

15 Ilidio Almeida Assyrian Neo Sargonid 0 7 0

16 Alex. Conefrey Early Imperial Roman 0 7 0

17 Marcelo Somborn Hebreu 0 6 0

18 Filipe Martins Portuguese Medieval 0 4 5

Embora grande parte dos jogos já se tenham realizado
o emparceiramento para a 4ª Jornada só estará
disponível para a próxima semana. 

Os Indianos velhin…ah! veteranos do Pargana - Foto de J.Diogo
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Será enviada como de costume por mail e afixada
também na página da AJSP
Eis os resultados parciais da 3ª Jornada:

Jornada 3

Marco Quinta 10 - 0 Paulo Barreiro

Gabriel Jerboa 10 - 0 João Diogo

Hugo Ximenes 10 - 0 Eduardo Santos

Orlando Almeida 6 - 4 Fernando Sousa

José Brazette 7 - 3 Academia 1

Academia 2 0 - 10 Marcelo Somborn

Ilidio Almeida 8 - 2 Filipe Martins

Vitor Hugo - João Jorge Diogo

Diogo Martins NJ - Alexandre Conefrey

Orlando Almeida

Uma Janela para a História
Por Vitor Hugo

Napoleão e a Batalha 
pelo Atlântico

Introdução

Na realização de certos instintos fundamentais do
homem, a agressividade, a «vontade de domínio», a
ambição, o apetite de coesão, sobretudo o desejo da
exaltação colectiva, e na libertação de ódios, de medos e
de ressentimentos; ou como «lei económica», quer para
quebrar o círculo da miséria, quer para expandir a
abundância, pelo imperialismo; ou para graças à
revolução, operar a libertação dos povos oprimidos;  ou
como «lei ideológica» da própria difusão; ou como
vontade política, que na impossibilidade de se impor de
outro modo, se afirma pela violência. 

Contudo, a variedade de definições da palavra «guerra»
não se esgotam aqui, pois a sua grande diversidade
depende da perspectiva em que se coloca o
investigador, da própria amplitude do acontecimento e
da escolha de determinado factor explicativo. Não é
nossa intenção fazer aqui uma dissertação sobre os
diversos conteúdos que a palavra «guerra» pode obter,
mas sim tentar apurar algumas particularidades que
levaram no inicio do séc. XIX, a França Napoleónica a
impor uma «nova regra» sobre a Europa, e a
importância que os acontecimentos na Península Ibérica
tiveram para o desfecho do «Sistema Continental». 

A rivalidade franco-inglesa 

O conflito fundamental das guerras napoleónicas foi
fruto duma existente rivalidade entra a França e a
Inglaterra. 

Do lado britânico o conflito era tido do ponto de vista
económico. No propósito de obter o predomínio dos
comércios coloniais e estrangeiros, a Inglaterra, através
do seu poderio naval, conseguindo o controle dos
mares, tentava eliminar o seu principal rival, a França. 

Na Europa o seu objectivo não incluía ambições
territoriais, excepto o controle de certos pontos
marítimos vitais 1.  Contudo, esta posição inglesa e a
sua tendência para tratar a navegação neutra, era vista
com alguma suspeita e hostilidade por entre  outros
estados mercantis, o que permitiu alguns aliados aos
franceses 2. A forma como os ingleses consideravam a
navegação neutra, uma força que ajudava a França,
levou à ocorrência de conflitos 3. 

Nesta rivalidade, contrapunham-se uma classe média
abastada de mercadores e industriais ingleses e uma
classe média emergente da revolução francesa, cujos
apetites eram ambos  ilimitados 4. 

Para os franceses o único inimigo sério era
efectivamente a Inglaterra, ilha de mercadores e
marinheiros, com grande riqueza e senhora absoluta dos
mares. A vitória sobre os Ingleses exigia o aniquilamento
do seu comercio, do qual dependiam e ainda assegurar
as formas que lhes impossibilitassem uma recuperação.
Ou seja, uma destruição definitiva. 

A magnitude do conflito e a impossibilidade de fazer
vingar qualquer acordo mutuo, significava que nenhum
dos estados estava preparado para aceitar nada mais
que uma vitória total  5.  

Depois de ocupada a Itália, submetida a Áustria, vencida
a Prússia e combinada a partilha do mundo com o aliado
russo, faltava aniquilar a Inglaterra, absorver a decrépita
Espanha e o inconveniente Portugal 6. 

A partir de 1807 as principais medidas que Napoleão
tomou  para a reorganização e expansão do Império,
tinham como objectivo destruir a Inglaterra. Mesmo que
não directamente, todos os seus esforços iam na
direcção de enfraquecer ao máximo o seu poderio.

Essa medidas, de uma forma geral efectivas, foram em
primeiro lugar a entrada da Rússia e da Dinamarca para
uma coligação anti-inglesa e depois da Áustria e da
Prússia. Ao mesmo tempo efectuava-se uma serie de
anexações e ocupações, na península itálica e parte do
Reino da Holanda, de forma a destruir o comercio inglês. 

O Bloqueio Continental

Napoleão supunha que o controle militar de toda a
Europa,  com o encerramento dos portos, privando os

                                                          
1 Cf. Eric Hobsbawm, A era das revoluções, 5ª ed., Lisboa, Presença,
Colecção Biblioteca do Século, 2001, p. 91.
2 Cf. id., ib., 91.
3 Após a imposição do bloqueio continental (que veremos mais
adiante),  a situação impôs-se na direcção oposta.  Agora, eram os
franceses que desconfiavam da neutralidade de embarcações de
outros estados marítimos, acusados de ajudar a Inglaterra.
4 Cf. id., ib., p. 92.
5 Cf. id., ib., p. 93.
6 Cf. Carlos Selvagem, pseud., Portugal militar: compêndio de história
militar e naval de Portugal desde as origens do Estado Portucalense
até o fim da Dinastia de Bragança, Lisboa, Impr. Nac.- Casa da Moeda,
1991, p. 494
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ingleses dos seus intermediários comerciais, levaria
definitivamente a uma capitulação do seu rival. 

Numa época em que os países eram auto-suficientes em
termos de viveres, os bloqueios marítimos serviam, não
para reduzir o outro à fome, mas para arruinar
financeiramente o adversário através da inibição do seu
comercio 7. Muitas as vezes os bloqueios eram mútuos.
Era a continuação das «guerras de mercadores»
colbertianas.

O Bloqueio Continental foi decretado por Napoleão em
21 de Novembro de 1806, proibindo o comércio com a
Inglaterra 8. Em 17 de Dezembro do mesmo ano foram
alargadas as suas decisões. Desta forma, era
considerado «boa presa», qualquer barco que tivesse
tocado em porto inglês, pago imposto ao tesouro
britânico e recebido visita de um dos seus barcos 9. 

Como facilmente se pode entender, o objectivo de
Napoleão era fechar o continente europeu ao comercio
britânico, nomeadamente às suas industrias. Não
esqueçamos que a prosperidade inglesa assentava na
sua industria realizada em excelentes condições técnicas
e distribuída por um aparelho comercial extremamente
eficiente. 

Enfraquecendo assim o coração da sua prosperidade,
através duma redução drástica no escoamento dos seus
produtos, rapidamente lançaria esse pais na
desorganização e consequentemente numa grave crise
10. Os inerentes problemas socio-económicos forçariam
a Inglaterra a uma paz e à submissão diante a França
Imperial 11. 

Ganho o controle do mar pelos ingleses em Trafalgar 12
e o da terra por Napoleão em  Austerlitz e Jena,
avançou o Imperador com o bloqueio continental,
impedindo assim a entrada de bens produzidos e
controlados pelos ingleses nas terras por ele
submetidas. 

Ora á imposição de um bloqueio impôs-se outro, agora
por parte da Inglaterra. Só que, se o bloqueio
pretendido por Napoleão era marítimo, teria que ser

                                                          
7 Cf. Michael Howard, A guerra na História da Europa, Trad. Jorge
Pinheiro, Mem-Martins, Publicações Europa-América, Colecção Fórum
da História, n.º 23, 1997, p. 109.
8 O bloqueio continental era anterior ao Tratado de Tilsit (1807).
Antes, já Napoleão falara abertamente da sua intenção em integrar
Portugal no seu sistema europeu. Em Outubro de 1806, (na véspera
do decreto de Berlim), afirmara ao embaixador espanhol: «Conto com
a Espanha para submeter Portugal ao sistema.»  Cf. Albert Silbert, Do
Portugal do antigo regime ao Portugal oitocentista, 3ª edição, Lisboa,
Livros Horizonte, Colecção horizonte universitário, 1981, p. 59.
9 Cf. Jorge Borges de Macedo, O Bloqueio Continental, 2ª ed., Lisboa,
Gradiva, Colecção Construir o Passado, n.º 20, 1990, p. 38.
10 Se atendermos que neste período 45% da população inglesa estava
envolvida com o comercio, marinha mercante e industria, um
abrandamento do fluxo de exportações poderia ser dramático,
ameaçando definitivamente o poderio britânico. Cf. id., ib., p. 39.
11 Cf. id., ib., p. 38.
12 O total domínio marítimo da Grã-Bretanha após a vitória na Batalha
de Trafalgar em 1805, possibilitou um grande contributo na derrota do
bloqueio continental imposto por Napoleão.

imposto por mar e não pelo controle da terra. O que,
sem esquadra era impossível. Bloqueio efectivo, esse
sim, foi o inglês, através da sua esquadra. Mas esse
bloqueio não era para destruir o comercio francês, mas
apenas para o controlar 13. 

Se os portos continentais do norte da Europa,
nomeadamente do Báltico se consideravam mais
facilmente encerráveis  à frota inglesa, os portos
portugueses, não permitiam que os objectivos do
bloqueio se efectivassem. 

Esta situação veio a impor à Europa continental grandes
dificuldades em função da falta de mercadorias inglesas,
tais como, roupa, metais, algodão, açudar e café. Mas
rapidamente os povos da Europa continental
aperceberam-se que os benefícios políticos conseguidos
não pagavam o preço da quebra comercial 14. Esta
opção de Napoleão oprimia e corrompia uma economia
inadequadamente controlada 15. 

O Tratado de Fontainebleu em Outubro de 1807 e os
dois decretos de Milão em Novembro e Dezembro,
alargaram o «Bloqueio Continental»  de forma a impedir
a circulação de qualquer barco ou mercadoria com
interesses directos britânicos nomeadamente na costa
portuguesa . Estes éditos, que se destinavam
supostamente a proteger a economia continental
acabaram por ostensivamente a destruir ainda mais, na
tentativa de arruinar a Inglaterra 16. 

Contudo, os ingleses num grande esforço levado a cabo
através de diversas atitudes como: contrabando,
subornos, desenvolvimento de novos mercados,
substituição dos portos do Báltico fechados e impedindo
a constituição de uma força naval francesa, conseguiram
impor-se ao Bloqueio  Continental 17. 

Mas a guerra entre a Rússia e a Suécia, no inicio de
1808 e as campanhas lançadas em 1807 para a
destruição de Espanha e Portugal, em províncias
francesas, era ostensivamente preparada para reduzir
cada vez mais o poder político e económico da
Inglaterra 18. Tratava-se agora de um plano alargado
do Imperador, a todo o continente, de forma a
enfraquecer o seu rival.

                                                          
13 Segundo as palavras de um estadista inglês: «a França, pelos seus
decretos, resolveu abolir todo o comercio com a Inglaterra. Em
resposta, a Inglaterra decretou que a França não podia comerciar com
mais ninguém a não ser com a Inglaterra». Cf. Michael Howard, ob.
cit, p. 110.
14 Passim.
15 O descontentamento que por volta de 1812 se fazia sentir na
Europa, devia-se em grande parte ao bloqueio continental da Marinha
Real. 
16 Cf. Paul W. Schroeder, ob. cit., p. 326.
17 Passim. As primeiras formas de incomodar comercialmente a
França, aconteceram fora do Continente Europeu, nomeadamente na
América do Sul e no Médio Oriente. Tentavam-se acções que
pudessem encorajar revoltas em França. Contudo, outra prioridade se
impunha, salvar o máximo possível da Europa Continental ao controle
francês. Cf. id. Ib., p. 327.
18 Cf. id., ib.,  p. 325.
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A importância estratégica de Portugal
Após a derrota e submissão da Europa Continental
escapava a Napoleão o domínio sobre o oceano
Atlântico, isto é o controle sobre Portugal e sua fonte de
prosperidade, riqueza e segurança que, chegavam
através do seu comercio colonial e se movimentavam
nos seus portos de norte a sul 19. 
Do ponto de vista estratégico Portugal permitiria ainda a
Napoleão, juntamente com a Espanha, encetar acções
militares de grande envergadura no América do Sul.
Contudo, esse apoio das zonas de influência portuguesa
no Atlântico, pouco serviriam sem um poderoso
potencial marítimo da Espanha e da França. Pelo menos,
que fosse superior ao da Inglaterra, e não parecia que o
pudesse ombrear. 
Portanto, uma tentativa de ocupação do território
português por Napoleão teria também como objectivo
coagir o governo do príncipe regente a colocar-se a seu
lado.  Então, poderia levar a guerra à América do sul,
dispersar a frota inglesa para poder assaltar a Inglaterra
e definitivamente submete-la ao seu poderio 20. 
O porto de Lisboa, ponto de referência no trânsito da
navegação que atravessava o Atlântico, constituía para
os ingleses, um importante ponto estratégico, na sua
luta de conservação pelo poderio naval. Afinal, aquilo
com que sonhava Napoleão, ao mesmo tempo, e que lhe
poderia dar a vantagem decisiva. 
Quando da primeira invasão francesa, Junot trazia na
bagagem instruções secretas de Napoleão para entrar
em Lisboa, apoderar-se dos barcos e ocupar os
estaleiros. Estas intenções demostram bem o quanto era
conhecida, a importância do trafego marítimo inglês,
pelo governo francês 21. 
Assim, podemos dizer que tanto França como Inglaterra
não podiam dispensar o apoio das costas e das ilhas
portuguesas para sustentar essa guerra. Por isso, ambos
vieram à península, considerando Portugal a chave da
pretensa hegemonia. Essa importância foi de tal forma
grande que levou no caso dos franceses a terem de
sacrificar a sua mais segura via de abastecimentos
coloniais. 

                                                          
19 Cf. Jorge Borges de Macedo, ob., cit., , p. 40.
20 Cf. id., ib., p. 42.
21 A importância do porto de Lisboa, segundo Borges de Macedo: «O
porto «franco» de Lisboa, na sua amplitude com as suas enormes
potencialidades de importação e armazenagem, acumulava
extraordinárias reservas de mercadorias para venda na Europa, e era o
símbolo e a mais alta expressão económica da excepcional capacidade
da costa portuguesa como zona intermediária e entreposto de
passagem entre a Europa e as zonas tropicais e semitropicais das
Américas e de África.» Passim. E ainda, «À costa portuguesa afluíam,
vindos do interior e do ultramar, o algodão, a seda, a lã, o linho, o
açúcar, o cacau, o café, os vinhos, o azeite, os frutos, as madeiras.
Lisboa era  o porto principal de trânsito dessas mercadorias, o término
de numerosas linhas comerciais e o principio de outras. » Cf. id., ib., p.
50.

A importância económica de Portugal 
O que ganharia a França em termos comerciais com a
ocupação territorial portuguesa e com o controle da
navegação no porto de Lisboa? Efectivamente de 1804 a
1807, Portugal exportava para a França grande
percentagem de produtos ultramarinos em especial
brasileiros,  (madeiras, couros, açúcar, tabaco, panos da
Índia, lãs e algodão) 22. As nossa importações
largamente inferiores à exportação, compunham-se de
trigo, móveis, tecidos, jóias e objectos de ouro 23. 
Dos produtos ultramarinos portugueses o algodão era
aquele que ocupava o primeiro lugar tanto no comércio
inglês como no francês 24. A importância do algodão
veio ainda a aumentar com o encerramento dos portos
Norte-americanos aos ingleses, seus principais
fornecedores, e durante as invasões quando os
franceses, tiveram que recorrer ao contrabando via
Cadiz, desta preciosa matéria-prima 25. 
Desta forma, a invasão militar de Portugal, trazia
desvantagens para França em função dos grandes
abastecimentos de produtos coloniais que recebia.
Seria evidente que, um trafego com a magnitude que
tinha o porto de Lisboa não desapareceria perante o
aparato do encerramento continental, mas sim, iria
deslocar-se para outros portos menos vigiados ou livres.
O porto de Lisboa não era o único disponível. 
Assim, a França ou desistia do «bloqueio» e não
prejudicava a sua importação de produtos, ou impunha
o encerramento dos portos portugueses. Mas, para
conseguir levar a efeito o bloqueio à Inglaterra não lhe
restava opção que fosse a ocupação militar do território
português, com todas as consequências económicas que
daí adviessem 26. 
«Napoleão, na sua estratégia, ao ter que entregar às
armas a solução da resistência portuguesa ao Bloqueio
Continental, teve que anular uma fonte essencial para os
seus abastecimentos em matérias-primas» 27. 
Os factores geográficos e comerciais, atribuíam a
Portugal um grande valor e significado para a guerra
militar e económica.  

                                                          
22 Cf. id., ib., p. 51.Vejamos o que nos diz sobre isto o Manifesto do
Príncipe Regente (dado no Rio de Janeiro em 1 de Maio  de 1808): «A
França recebeu de Portugal desde 1804 até 1807, todos os géneros
coloniais e matérias-primas para as suas manufacturas. A aliança da
Inglaterra com Portugal foi útil à França, e na sua decadência que
tiveram as artes e industria, em consequência de uma guerra perpétua
por terra e de outra desastrosa por mar, em que ella só teve
desbaratos, foi sem dúvida de grande vantagem para a França o não
ter sido o comércio de Portugal interrompido; por certo foi ele
igualmente útil a ambos os países». Cf. id., ib., p. 50.
23 Cf. id., ib., p. 51.
24 Cf. id., ib., p. 56.
25 Cf. id., ib., p. 58.
26 Cf. id., ib., p. 61.
27 Cf. id., ib., p. 54.
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A política de moderação francesa (1800-
1805) 
A convenção assinada em Madrid, por Lucien Bonaparte,
em 29 Janeiro de 1801, reflecte já características de um
ultimato em relação a Portugal 28. Desta forma, era
dado ao governo português um prazo de quinze dias
para romper as relações diplomáticas com Inglaterra,
fechar os seus portos à frota britânica e permitir a
ocupação de um quarto do território. Caso contrário a
Espanha declararia a guerra, contando com uma força
francesa de 15.000 homens29. 
Esta atitude de sequestro, tinha como intenção fazer de
Portugal um refém, que apenas seria libertado, quando
a Inglaterra restituísse, Trindade, Minorca e Malta. Desta
forma, ficava claro que atacar Portugal era atacar a
Inglaterra. 
A pretensão de fechar os portos tinha como um dos
seus objectivos dificultar a comunicação entre a
Inglaterra e o Mediterrâneo. Gibraltar não era suficiente
para manter dessa comunicação, sendo o abastecimento
nas costas portuguesas indispensável. Não esqueçamos
que a aliança com Portugal permitia a utilização das
instalações em Lisboa. Desta forma, Portugal
representava uma base para Inglaterra, cuja importância
aumentava mais com a hostilidade da Espanha. 
Esta operacionalidade decisiva no movimento dos navios
ingleses era a pedra chave para esta chantagem
diplomática, na tentativa de levar o governo britânico a
ceder 30. 
À parte da pressão que se pretendia exercer sobre a
Inglaterra, Portugal, como já vimos, apresentava
interesses económicos para a França. Havia ainda a
intenção de tentar suplantar, pelo menos parcialmente a
influencia económica  inglesa. Essa intenção,
manifestava-se através do tratado de paz estabelecido
em 1801, onde uma clausula reservava aos produtos
franceses, nomeadamente aos tecidos, atribuía as
mesmas condições consentidas a Inglaterra.
A actividade económica com França tornou-se a partir
desse momento mais notada. Esta tentativa de igualar
as vantagens inglesas mostra a rivalidade franco-inglesa,
na propósito de impor um imperialismo económico 31. 
O Tratado de Badajoz em consequência da «guerra das
laranjas», onde a Inglaterra foi incapaz de amparar
Portugal, levou à cedência de uma parte do território
junto ao Guadiana, Olivença, o encerramento dos portos
aos ingleses que dava à França vantagens idênticas às
britânicas no comercio dos tecidos, e ainda uma
indemnização de guerra. À excepção da perda de
Olivença, este tratado tinha evitado a ocupação de um
quarto do território, objectivo que franceses e espanhóis
tinha previsto antes em Madrid 32. 

                                                          
28 Cf. Albert SILBERT, ob. cit., p.50.
29 Passim.
30 Passim.
31 Cf. id., ib., p..51.
32 Cf. id., ib., p. 52.

Contudo a ratificação do Tratado de Madrid não agradou
a Napoleão que exigia a reabertura da guerra. Porém, a
promessa de um contrato de comércio, o aumento da
indemnização e os argumentos de Talleyrand acabaram
por contentar o primeiro-cônsul. Com esta ratificação do
Tratado de Madrid, as relações franco-portuguesas
passavam para um novo plano 33. 
De Março de 1802 a Maio de 1803, Portugal podia
respirar, pois a paz com Inglaterra tinha sido assinada.
Contudo, o reinicio da guerra voltava a colocar Portugal
numa situação muito difícil.
A política de moderação francesa encontrará
seguramente muitas razões pela intensidade e
necessidade das relações económicas com Portugal. Esta
moderação é o resultado do governo francês não ter
ultrapassado em certos limites a pressão sobre o de
Lisboa 34. Pelo menos preocupa-se em não procurar a
ruptura. Isto, porem não significa que a pressão
deixasse de existir. Temos portanto, um período em que
a corte lisboeta está em constante pressão pela luta de
influências entre a França e a Inglaterra.  
O maior êxito da política francesa neste período até
1805, foi ter conseguido uma indemnização de guerra.
Esta constituiu para Portugal o preço a pagar por uma
neutralidade tolerada 35. 
No entanto, o primeiro passo na tentativa da
neutralidade foi dado pela Espanha através de um
tratado em 19 de Outubro de 1803. Comprometeu-se
ainda a conseguir um tratado idêntico para Portugal, o
que aconteceu em Lannes em 19 de Dezembro do
mesmo ano. Contudo dificuldades na ratificação pelo
lado francês levou a que só se torna-se definitivo em 19
de Março de 1804 36. Era sem dúvida a aproximação de
Portugal à França. 
Contudo, em 1803-1804, o que interessava a Napoleão
era a entrada da Espanha na guerra. Por esta razão a
questão portuguesa deixava de ter grande amplitude
enquanto a Espanha se mantivesse neutra. Esta situação
irá se alterar a partir de 14 de Dezembro de 1804.
O que podemos concluir para a primeira política francesa
(1800-1805) em relação a Portugal é  de que
constituíamos uma fonte preciosa para os produtos
coloniais que tanta falta faziam a França. Vemos assim,
acontecer uma subida global do comercio franco-
português, dando um salto notável entre 1805 e 1807,
ao mesmo tempo que se mantinha estável o comercio
anglo-português 37.  
A neutralidade portuguesa, ainda que não totalmente
respeitada pelos ingleses, fez aumentar o comercio
franco-português, acabando-se por tornar vantajosa
para a França. 

continua na próxima edição d’O Virote.
Copyright : © Vitor Hugo, 2003

                                                          
33 Cf. id., ib., p. 53.
34 Passim.
35 Cf. id., ib., p. 54.
36 Passim.
37 Cf. id., ib., p. 57.



Blood Bowl

Venho por este meio propor-vos uma experiência
nova de jogo com miniaturas, desta vez com bola! 
Numa mistura de rugby e batalha campal, uma bola
tipo melão é o centro do divertido jogo de Blood Bowl
da duvidosamente famosa GW. Embora eu não morra
de amores - na verdade detesto - os jogos clássicos
da GW, este é mesmo diferente.
Aqui os exércitos são substituídos por equipas,
representadas por raças de clara evocação Tolkiana,
incluindo os humanos, elfos, anões, orcs e ex-mortos.
O campo de batalha dá lugar a um relvado
rectangular limitado por linhas brancas. E nele rola e
salta a tão desejada... Bola!
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•  Corredores ou Apanhadores: geralmente
pouco fortes mas muito rápidos, ideais para
a corrida final para o ensaio.

O jogo consiste em 2 partes de 8 jogadas para cada
lado. Como cada jogada num jogo ‘oficial’ só pode
demorar um máximo de 4 minutos, o jogo tem de
estar acabado dentro de 2h e 8 minutos. Mas como
ao falhar a maior parte das acções a jogada termina
imediatamente, o tempo é geralmente menor. 
As equipas podem ter até 16 jogadores, mas apenas
11 podem estar no campo ao mesmo tempo. Como a
taxa de baixas pode ser importante, justifica-se 1 ou
2 suplentes, para o que der e vier. Para começar
aconselho experimentar primeiro várias equipas antes
de escolher uma para adquirir.

Claro que qualquer jogo da GW tem os heróis. Neste
caso os jogadores ‘Cromo’ não são invencíveis e
custam caro, pelo que no jogo normal não causam
problemas.

Como disponho de 4 equipas e há sócios que
também têm figuras, convido os interessados a
aprender o jogo no EE, numa data a combinar. Em
breve terá início um campeonato - ou liga se
quiserem, em que só quem tiver talento ou for
suficientemente bruto pode marcar! Mas acreditem
que também é divertido ficar a ver.

Da Orcness uil win!
Jerboa
O campo de batalha dá lugar a um relvado rectangular…
- Foto de Eduardo Santos
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e um jogador passar sobre o local onde está a bola
ode tentar apanha-la, colocando-a sobre a sua base.
epois para marcar ensaio basta correr até
ltrapassar a linha final. Só que do outro lado está -
elo menos costuma estar - uma equipa que não
osta da ideia de sofrer um ensaio. Isto é um
roblema porque uma das regras do jogo é que não
e pode usar armas, mas de resto tudo pode
contecer e muitas vezes os jogadores podem-se
leijar. Ops.
s jogadores podem ter várias especializações, como
or exemplo:
•  Homens de linha: pau-para-toda-a-obra,

mas baratos de contratar.
•  Lançadores: úteis para melhor lançar a bola

pelos ares e esperar pelo milagre de que
alguém da mesma equipa a apanhe.

•  Lutadores: hábeis no combate e capazes de
correr para aquele ensaio.

•  Bloqueadores: jogadores enormes e/ou
fortes cuja função é simplesmente
espalmar a oposição.

Um lutador e um jogador de linha …

… e um bloqueador e um lançador da equipa de orcs do Jerboa.
- Fotos de Jerboa
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MODELTROIA 2004

28 e 29 de Fevereiro 

ncontro Internacional de Modelismo

segunda vez a AJSP vai estar presente no
exo Turístico de Tróia – Pavilhão de Congressos
ma Jornada de Demonstração das modalidades
s desenvolvemos na nossa Associação.
elTróia é um evento modelístico Organizado pelo
ModelTróia (CMT) realizado com o fim de

gar os modelistas em geral e dar a conhecer o
ismo à sociedade envolvente.
no tem na sua constituição os seguintes pólos de
se:
ncurso de Modelismo,
posição de Modelos,
orkshops de temas ligados ao evento e de
teresse modelístico, 
positores de Patrocinadores, Fabricantes,
useus, etc..,
paços reservados às Associações e Clubes.

qui neste ultimo ponto que nós AJSP entramos,
o presentes com as seguintes actividades de
stração: 
eónicos 
 um grande cenário da Batalha de Lutzen, 1813
s Shako a 15mm), 
a Civil Americana 
resentando a Batalha de Kettle Run na Virginia
862 (regras Bloody Angle a 1/72), 
erra Mundial 
 cenário na Normandia, Dia-D com paraquedistas
icanos (regras Grupo de Combate a 1/72), 

- com um cenário para Battletech Classic e 
DBA 
- com uma Big Battle BDA, e que se espera
convença alguns visitantes a experimentar estas
regras bem simples.

HORÁRIOS

Sábado - 28/02/2004

09:30 Abertura de inscrições para concurso e exposição

12:30 Encerramento das inscrições

13:30 Cerimónia de abertura
Início das demonstrações
Abertura da exposição e das lojas 

20:00 Fecho da exposição, demonstrações e lojas

21:00 Jantar convívio

00:00 Encerramento das actividades

Domingo - 29/02/2004

10:00 Abertura da exposição e das lojas

13:00 Fecho da exposição e lojas

Almoço Livre

15:30 Entrega de prémios

Devolução dos modelos logo após a entrega de
prémios

Estamos a contar com a vossa participação nesta grande
jornada de jogos e convívio.
Escolham o evento que preferem para reservar desde já o
vosso lugar antes que os cenários fiquem completos,
contactando um dos elementos da organização:

João Diogo

José Brazete

Eduardo Santos

Tel: 966 807 084

Tel: 931 013 250

Tel: 965 248 779

Para complementar este fim de semana, traga também a
sua família por forma a tornar mais uma vez o Modeltróia
uma festa.
O alojamento será garantido em unidade hoteleira do
complexo de Tróia a preços especiais, a curta distância do
pavilhão de exposições.
Quem pretender ficar de Sábado para Domingo, ou fazer
uma estadia mais prolongada será conveniente fazer a
marcação de alojamento o mais cedo possível. 
Contactos e consulta dos preços e condições através da
página http://www.modeltroia.com ou do mail
modeltroia@moredata.pt.

TIPOS DE ALOJAMENTO E PREÇOS:

Tipo Alojamento Prc.
Noite/Pessoa

Prc. Noite
Extra/Pessoa

A - Quarto Single € 65,00 € 30,00

B - Quarto Duplo € 45,00 € 20,00

C - Quarto Triplo € 37,50 € 15,00

D - só Jantar Convívio € 20,00

Crianças 0 aos 4 anos Grátis, 5 aos 12 - 50%.

A Direcção

http://www.modeltroia.com/
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