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Editorial – Março e Abril foram meses de grande atividade associativa com a ida ao Vimeiro (a ser repetida em
Julho) e o primeiro Saga Melee, para além do calendário normal de atividade organizadas ou espontâneas. Isso
reflecte-se nas publicações desde mês em que para cobrir efetivamente (um bocadinho!) do que se passou no Saga
Melee, decidimos lançar um número especial para além do numero normal do Besteiro.
------------------------------------------------//--------------------------------------------Agenda de Abril e Maio
- 8 e 9 de Abril: Grand Melee, SAGA, Museu Militar, AJSP, 6+1 pontos
- 22 de Abril: Torneio FOW, Kult, KULT 1625 pontos, LW
- 30 de Abril: Torneio ADG, EE da AJSP, AJSP, 200 pontos
- 14 de Maio: Wild West, EE da AJSP, Luis Reis, 6 tiros pacemaker!
- 20 de Maio: Noite dos Museus: Museu Militar de Lisboa, Vários jogos de participação
- 20 de Maio: Torneio FOW, Kult, KULT 1625 pontos, LW
- 28 de Maio: Torneio de FOW:GW, EE da AJSP, AJSP, 1500 pontos 3 rondas
E ainda cenários de Segunda Guerra Mundial (e não só…) quase todos os fins de semana, anunciados
semanalmente no nosso Facebook.
------------------------------------------------//--------------------------------------------Na reunião de Direção falou-se de …
• Fez-se um balanço da ida ao Vimeiro e do Saga Melee
• Vamos contratar uma mulher a dias para limpar o EE uma vez ou duas por mês
• Esteve a preparar-se as atividades que pretendemos levar á Noite dos Museus ( Saga Light, Sharp e talvez
Wild West)
• Falou-se do próximo troneio de ADG, onde se perspetiva voltar a ter o mesmo volume de participantes que
antigamente tinham FOG
-------------------------------------//----------------------------

Obituário
Não podemos deixar em claro o recente
falecimento no passado dia 1 de Março do
António José, dono da loja Myrdinn´s em
Belem, onde tantas horas muitos de nós
passámos a jogar ou só em amena cavaqueira
sobre as coisas importantes da vida (figuras,
tintas, jogos, dados, histórias…)
De todos nós, um último abraço, António

Going to the Market
2ª parte: Moving along the Utrechtseweg
Por Filipe Martins
Neste segundo cenário da campanha da Market-Garden, continuamos a acompanhar os sucessos e insucessos do
5º Pelotão, Companhia B da 3ª Brigada de Paraquedistas. Já saídos da LZ, a missão deles é furar as primeiras linhas
adversárias. O casario começa a surgir e os alemães começam a mostrar os dentes!

Mais uma vez, o reconhecimento foi determinante. Usando os “blinds” para estabelecer a zona de entrada das
unidades. Os britânicos ficaram colocados a pouca distância do seu bordo de entrada, ficando assim bastante
afastados dos seus objectivos. Já os alemães garantiram algumas casas e bons corredores de tiro. Assim, os
alemães ficaram, logo à partida, nas suas posições escolhidas, ao passo que os paraquedistas teriam de avançar
sob fogo…

A opção britânica foi a de escolher dois
eixos de avanço, um até à casa ao pé
do cruzamento e outro pelo bosque ao
longo da estrada. Parte da companhia
ficaria
de
reserva,
caso
fosse
necessário reforçar algum dos eixos ou
abrir um terceiro, como veio a ocorrer.
O avanço pelo eixo da estrada foi
bastante contestado pelos alemães,
bem posicionados nas casas sob seu
controlo, para lá da estrada, tendo
havido algumas baixas e bastantes
unidades a serem obrigadas a recuar.
Os paraquedistas que avançaram para
a casa no cruzamento viram-se, como
esperado, debaixo de fogo de várias
unidades alemãs posicionadas, quer na
casa em frente, quer num bunker
situado na elevação, quer ainda numa trincheira localizada, logo a seguir ao cruzamento, do lado direito da estrada
que se dirigia para Arnhem. Não obstante a troca de tiros, nada ocorria neste sector a não ser, obviamente, o
necessário travão ao avanço britânico. As sucessivas tentativas de usar apoio de fogos (morteiros) não deu em nada,
o que foi uma infelicidade.
E eis que, de repente, surge uma viatura a alta velocidade que atravessa o campo de batalha estilo “Danças com
Lobos”. Ninguém sabia exactamente o que era aquilo ou quem lá ia, mas pelo aspecto e pela forma como a viatura
era conduzida, suspeitou-se que era alguém importante. E como se diz, em caso de dúvidas… dispara-se!

E assim, enquanto decorria o cenário principal, um jogo muito particular de “caça” decorria em cima da mesa. O
jogador britânico começou a desconfiar que naquele carro havia realmente uma alta patente e por isso, várias
secções tentaram a sua “sorte” contra a rápida viatura mas… nada!

Metodicamente, o jogador britânico continuou a avançar pelo seu flanco direito, sob oposição adversária, e decidiu
estabelecer uma nova base de fogos no arvoredo à esquerda do casario, enviando para lá duas secções. Com este
reforço, e já com algumas secções em condições de disparar, iniciou-se um nutrido tiroteio contra a casa ocupada
pelos alemães e as secções britânicas que estavam na casa avançaram em terreno aberto, debaixo de fogo…
sobreviveram ao dilúvio de balas… e expulsaram os alemães!

E nesse preciso momento, em que as coisas começavam a mudar, as unidades que tinham linha de tiro e não tinham
ainda disparado fizeram, mais uma vez, fogo contra a ilusória viatura. Dispararam uns… nada! Outros… nada! Até
que alguém, finalmente, pegou num PIAT, apontou e… o carro e todos os seus ocupantes explodiram numa bola de
fogo, metal retorcido e restos de pessoas, entre as quais se encontrava o Generalmajor Friedrich Kussin! A sua morte
foi um choque para a soldadesca alemã que se encontrava no local, que ficou grandemente afectada na sua moral.
Considerando as baixas sofridas, o terreno perdido e as condições em que a sua tropa se encontrava, o comandante
alemão decidiu-se pela retirada apressada, dando-se assim por terminado o cenário.

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

Centro Interpretativo da Batalha do Vimeiro
Por Joao Especial
No passado dia 25 de Março, um garboso (coff, coff, tem dias…) grupo de sócios dirigiu-se de exércitos e terrenos
em punho até ao Centro Interpretativo da Batalha do Vimeiro para fazer algo que (tanto quanto eu saiba…) nunca foi
feito antes em Portugal: Usar as nossas figuras e terrenos normais de jogo para ilustrar dinamicamente (porque
moviamos as unidades) o decorrer da batalha do Vimeiro.
Para este efeito, Ana Bento, Técnica Superior do Centro Interpretativo, escreveu um guião com as diferentes fases
da batalha (e algumas notas sobre as caracteristicas militares da época) de acordo com o qual tinhamos uma
coreografia de movimentação das figuras no terreno, a ilustrar a narrativa. Obviamente não havia lançamentos de
dados nem resoluções de tiro, porque não se tratava de um jogo, mas faziamos corresponder a disposição das
figuras ás suas acções na batalha. Os franceses avancavam em colunas de bases unidas mas recuavam em bases
dispersas e quando havia uma troca de tiro era colocado algodão na mesa, por exemplo.
Foi feito um video da batalha que em breve estará disponivel na pagina do Facebook e na da AJSP.

O garboso grupo, enquandrado por um não menos garboso soldado de Infantaria 9 e um atirador de Caçadores

Um dos jogos de participação, com as regras de
“Napoleon At War” onde Austríacos e Franceses
se defrontavam no Norte da Italia, como uma
forma de mostar que as guerras napoleónicas
não foram só Peninsulares, mas estenderam-se
por toda a Europa, Medio Oriente, e América do
Norte e do Sul.
Por sinal era um casal que estava a jogar, por
acaso de forma bastante aguerrida!.
(E desde já declinamos qualquer
responsabilidade em eventuais divergencias
conjugais que tenham ocorrido! :) )

O momento crítico deste jogo ocorreu quando um
batalhao de Granadeiros Hungaros carrega o
batalhão francês que ainda estava intacto, o qual
surpreendentemente não só resiste como contra
ataca e repele os hungaros, levando à quebra do
contingente Austro-Hungaro.

Na sala ao lado Pedro Cabral animava uma sessão de AdG Medieval entre Alemães e Free Company…

… enquanto Fernando Sousa demonstrava várias técnicas na pintura de uma figura a 28mm, juntando à sua volta
uma tertulia de modelistas.

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

TORNEIO ADG – BATALHA DE OURIQUE
No dia 30 de Abril de 2017, em Alfragide, a AJSP vai organizar mais um torneio de L'Art de La Guerre, O
formato do torneio é o habitual, com listas fixas a 200 pts, sendo aceites todas as listas publicadas no
livro de regras. Serão realizados 3 jogos, com a primeira ronda com emparceiramento por
proximidade histórica e as restantes por sistema suíço.
Por favor não tragam proxies nem figuras por pintar. Se não têm figuras adequadas para "aquele exército"
invencível que vos vai fazer tirar sempre 6 aos dados, digam o que precisam e é provável que se
consigam figuras adequadas.
As hostilidades começam às 9h30, faremos um jogo de manhã e dois à tarde, com intervalo para almoço.
Para que o torneio se realize como torneio terá de haver um mínimo de seis jogadores inscritos até às
23h59 de dia 27/4.
--------------------------//----------------------

Quotas em atraso? Tsss, tsss, tssss…
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: Joao Especial, 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.
--------------------------//----------------------
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