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Editoria l - João Especial 

A partir deste numero á semelhança de outras publicações masculinas, passaremos a ter um poster central 
destacável de uma mulher de armas para poderem colar na parede da vossa oficina de pintura. Assim, e porque o 
Besteiro está sempre atento á atualidade, vamos ter a exótica e misteriosa, ZENOBIA, Rainha de Palmiria, a cidade 
encantada do deserto que um dia rivalizou com Roma.  

Este mês retomamos a tradição dos torneios de Antiguidade/Idade Media, que sempre foram populares na AJSP e 
não só, desta vez com as regras AdG. Uma importante vantagem destas regras é necessitarem de poucas figuras 
(100+-) e produzirem jogos rápidos, o que facilita a entrada de gente nova no período. E com tanta coisa pintada 
entre todos, a desculpa de não se ter exército (ou de não se saber as regras) não procede. É vir jogar e “mai nada”! 

Entretanto no mês passado a nova Direção vez 100 dias. Foi um período de muitas mudanças na AJSP, mas agora  
é a vossa vez de fazer alguma coisa porque nós já limpamos a casa, temos o club mais bonito e com as melhores 
instalações de Lisboa e arredores, (senão de Portugal…)  com 3 salas separadas e independentes;  jogamos tudo e 
mais alguma coisa e ainda por cima arriscamo-nos a jogar mais coisas se nos mostrarem,  temos uma casa aberta 
(aos sócios) 24 horas por dia, 7 dias por semana, 52 semanas por ano; gostamos de ajudar outros grupos e só não 
vamos a todos os eventos porque não dá. Até temos um boletim WIIIINDO aberto á colaboração de quem quiser 
escrever nele. (E com gajas!)  

Que melhor altura para entrar para socio?  

Tudo por apenas 50c por dia… Um café…What Else? 

------------------------------------------------//--------------------------------------------- 
Agenda de Abril 
 
10 de Abril  – Dia de Grande Guerra . EE da AJSP, Fernando Sousa e Joao Especial.3 jogos 1500pt 
16 de Abril  – Torneio FOW , KULT, Suricatas, 3 jogos  LW, 1900pontos 
17 de Abril  – Torneio ADG:  EE da AJSP, Fernando Sousa. Open, 3 jogos 200pt 
 
E ainda cenários de “Force on Force” quase todos os fins de semana, anunciados semanalmente no nosso Facebook 
 

------------------------------------------------//--------------------------------------------- 
 
Na reunião de Direção falou-se de … 
 - Situação financeira da AJSP : Paguem as quotas em atraso… Senão deixa de haver AJSP. Tão simples quanto 
isso. 
 - O site já está migrado para um novo fornecedor e vamos agora começar a modifica-lo 
 - Necessidade de definição de estratégia global de comunicação para articular os diversos meios (site, fóruns, mails 
e Besteiro)  
 - Dia 17 vamos retomar a tradição dos Torneios de Antiguidade e Idade Media 
 - Colaboração com um clube de Geocaching e preparação para a noite dos Museus. 
 
 

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



 

 

A minha primeira vez… 
 

Joao Especial A minha primeira vez foi há muito tempo. 
Lá pelos meus 13 anos eu tinha descoberto os kits de plástico 
pela mão de um primo e, dos aviões da Airfix rapidamente 
saltei para os tanques. (Serie 1? Os que eram vendidos em 
blisters? Alguém ainda se lembra?) Creio que o primeiro  
tanque que montei foi um JS-3… 

Já eu tinha uma boa coleção de tanquinhos da Airfix, quando 
um colega de turma fala-me de regras para os usar em jogos 
com dados, que ele tinha visto numa revista que o pai 
comprava chamada “Historia” escritas por um tal Vitor Amorim. 
(http://wargames-historicos.blogspot.pt/ ) 

Depois de uma primeira experiencia em casa do colega, atirei-
me de cabeça na tentativa de reproduzir o que via nas fotos da 

revista Historia e decidi fazer uma mesa de jogo no meu quarto, que com os seus 2 metros por 1 era maior que a 
minha cama (Prioridades trocadas, eu sei! A minha adolescência sofreu com isso…) “Pintar” a mesa de cola branca, 
espalhar 3 sacos de pó de serradura verde por cima, ouvir a mãe a ralhar, ter de aspirar pó verde até de dentro 
cama, esculpir montes em esferovite, ouvir mais a mãe por causa das bolinhas pela casa toda, e ficou feita! 

Para coroar o processo até houve outro miúdo lá da rua que achou fixe a ideia de fazer jogos com tanques de 
plástico e dados e passado pouco tempo estávamos a fazer jogos quase todos os dias. Por isso não demorou muito 
até acharmos que devia haver alguma coisa esquisita com o que fazíamos porque os alemães ganhavam sempre, ao 
contrário do que aconteceu de verdade. Como é que os americanos ganharam a Guerra com Shermans (Que era o 
que o outro moço tinha) contra as Panteras e King Tigers que eu usava? Como? 

Mas principalmente incomodava-nos o facto de a mesa ser sempre igual e por isso já tínhamos as medidas e 
sabíamos os ângulos todos de cor e salteado e os jogos eram sempre iguais. 

Foi ai que tivemos a ideia genial de DESCOLAR o terreno da mesa e muda-lo de sitio… 

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

Paulo Morais: A minha primeira vez foi mais ao estilo H.G.Wells tinha para aí uns 
quatro anos. Envolveu uns soldados da Dinky Toys ou outra marca similar dos anos 50 
dos meus irmãos mais velhos, um canhão de lata que lançava lápis em fim de vida, uma 
escrivaninha cheia de pequenos espaços que ainda mantenho na minha sala e muita 
ansiedade para eles me deixarem também jogar. 
 
Durante a preparatória estoirei todas as minhas parcas economias nas caixas de 
soldados da Airfix a 1/32 que ainda mantenho lá por casa. Com estes criei as primeiras 
regras para jogar com os meus amigos no jardim com trincheiras e fortificações 
construídas com materiais naturais e ainda sem dados.  
 
Desde aí, ainda não parei de buscar o sistema de regras perfeito, nem de coleccionar e 
pintar os mais diversos temas. 
 
 

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

Alguns elementos cénicos para as mesas de jogo, 

por José «Faustnik» Ventura 

Na eterna busca por elementos cénicos, para melhorar esteticamente os nossos tabuleiros de jogos, em especial 
campos e zonas alagadas, deparei recentemente com dois tipos de materiais que dispunha em casa. 



 

 

O primeiro foi um par de calças de bombazine 
castanhas escuras, que já não me serviam e estavam 
demasiado gastas. Peguei-lhes para as deitar fora, 
quando observei, que o padrão e textura pareciam-se 
com campos lavrados – OK demasiado perfeitos e 
regulares… - o que poderia ser útil no futuro. 

Depressa cortei os melhores pedaços do respetivo 
tecido e foi só cortar formas regulares (retângulos de 
20x15cm) passar a ferro, usando cola branca (PVA) e 
alguma flocagem (Noch e Heki) fazer alguns campos 
para substituir cartões e panos diversos, que tiveram a sua utilidade, mas destoavam nas nossas atuais mesas de 
jogo. 

Acho que o efeito final é suficiente para agradar muitas 
pessoas. Sendo tecido, é suficientemente maleável para 
se adaptar às elevações e irregularidades da mesa de 
jogo. 

Há uns anos, a minha mulher comprou «umas coisas» 
para a casa de banho, que vinham em caixas de um 
acetato espesso. Naturalmente que aproveitei o acetato 
– nunca se sabe. 

Posteriormente adquiri numa loja de material para pintura 
e arquitetura, umas folhas A3 de acetato espesso e, 
estas mais as outras recuperadas por lá ficaram. 

Os anos passaram e, numa ida a uma loja de jogos de guerra ali para os lados do Restelo, adquiri umas zonas 
alagadas em resina da FoW, ótimas para várias escalas – nós jogamos normalmente a 20mm ou 1:72 designação de 
modelismo – e após uma rápida verificação e flocagem foram inseridas no tabuleiro de jogo. 

 

 
 
 

Na sequência deste trabalho, relemebrei-me dos ditos acetatos, guardados religiosamente…Foi uma questão de os 
encontrar – levou várias dias – verificar a espessura e…. Primeiro cortei-os a uma dimensão adequada, algo à volta 

dos 15x10cm e 15x20cm; 

Depois de limpos e corrigida a  empenagem, pintei-os no verso, ou seja não na face para cima, mas na para baixo, 
com tinta enamel, neste caso Humbrol Matt 150 Forest Green e Matt 159 Khaki Green (podem-se usar outras cores e 
tipos de tintas, mas prefiro tintas enamel para primário). 

Posteriormente com cola branca, areia fina e/ou flocagem e uns tufos, foi uma questão de fazer as margens, mais 
uns elementos em madeira recolhidos do jardim local…… 



 

 

E o resultado final 
 

 
Muito mais finas e mais agradáveis em termos estéticos. 

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

 
Mulheres de Armas 

 
Zenobia de Palmiria 

 
https://en.wikipedia.org/wiki/Zenobia,  
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Crisis_of_the_Third_Century,  
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Odaenathus 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

SAGA SCENARIO – BATTLE LUST  

Por Miguel Mata 

 

Dois exércitos combatem até à morte! 

Preparação: 

• Dimensões da mesa: 48”x36”. 
• Os jogadores rolam 2d6, o rol mais alto é o Atacante. 
• Terreno: conforme regras SAGA. Excepção: não são permitidas casas (isto é um cenário de porrada pura e 

dura!). 

Duração do jogo: Atacante rola 1d6: 

• 1-2: 8 turnos. 
• 3-4: 10 turnos. 
• 5-6: 12 turnos. 

Colocação dos exércitos: 

• Atacante coloca 1 unidade até L do seu bordo longo (Warlord conta como unidade). 
• Defensor coloca 1 unidade até L do seu bordo longo (Warlord conta como unidade). 



 

 

• Etc. 
• O Atacante joga primeiro. 

Regras especiais: 

• No primeiro turno do jogo, depois de o Atacante jogar os seus dados de SAGA, o Defensor joga 3 dados de 
SAGA que pode colocar no seu battleboard para reagir às acções do Atacante. Estes 3 dados não podem ser 
usados para duplicar dados de SAGA, nem ficar no battleboard para o turno do Defensor.  

• Todas as primeiras activações de unidades (movimento ou tiro) são grátis (não carecem de dados de SAGA). 
Aplicam-se as regras normais de fadiga. 

• Tiro especial:  
1. As unidades de Warriors e Hearthguards, mesmo não estando equipadas com armas de arremesso em 

função da lista de exército, podem disparar a S (estão a atirar dardos e machados). Para tal, têm que ser 
activadas mas esta acção não causa fadiga). 

2. Neste tiro, não podem ser usados dados de SAGA para criar habilidades. O jogador lança apenas 1 dado por 
figura. 

3. Nem esta activação para tiro nem o tiro podem ser contrariados pelo Defensor com dados de SAGA. 
4. Este ataque só poder ser efectuado uma vez por cada unidade durante o jogo (depois do tiro, colocar 

marcador junto da unidade). 
5. A unidade atacada pode retaliar (procedimento idêntico). Neste caso, o tiro é simultâneo (só se retiram as 

baixas depois de ambos os jogadores terem disparado). 
6. Excepções ao uso deste ataque/retaliação: Warlords, Levies, arqueiros, fundibulários, unidades equipadas 

com armas de duas mãos, cavalaria não armada com dardos.   

Condições de vitória:  

• 10 PV por Warlord morto (Hero of the Viking Age = 15 PV) 
• 5 PV por Hearthguard morto. 
• 3 PV por Warrior morto. 
• 1 PV por Levy morto. 

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

 

Quotas em atraso? Tsss, tsss, tssss…  

 
NIB da AJSP: 0035 0325 00008218530 68 

IBAN da AJSP: PT50 0035 0325 00008218530 68 

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

 
Ficha Técnica:  
“O Besteiro  “ é o boletim da AJSP,Associação de Jogos de Simulação de Portugal, com periodicidade mensal e 
distribuição eletrônica gratuita para todos os Sócios e amigos. 
Editor : Joao Pedro Especial.  
Neste número colaboraram:  Jose Ventura, Joao Especial, Filipe Martins, Miguel Mata, Paulo Morais 
Ilustração:  Filipe Martins 
Nota: A opinião expressa nos artigos publicados reflete apenas a opinião e gostos do seu autor e de nenhuma forma 
compromete a AJSP. 
 

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



 

 

Espaço de Encontro : Alameda dos Moinhos, nº4, Rc/Esq, Alfragide 
Facebook:  https://www.facebook.com/AJSPortugal/ 
Site : http://www.ajsportugal.org/ (Em remodelação)~ 
 
 

 

Desenho por Filipe Martins 


