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Editorial - João Especial
Agosto é mês de férias e Setembro é mês de Lusitania Challenge!
Este evento pretende retomar a longa tradição da AJSP na organização de eventos internacionais, por forma, entre
outras coisas, a proporcionar uma nova experiencia de jogo aos nossos associados e amigos. Marca também nesta
data a entrada numa nova época (chamemos-lhe assim…) “wargamista” e o rever de caras e figuras depois destes
meses de verão.
Eu vou jogar e para condizer quero ver se levo um exército novo: Lusitanos :) (Um mesito de pintura nas ferias e
está feito! Vantagens de ADG…)

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

Agenda de Agosto e Setembro
- 6 de Agosto: Torneio ADG, EE da AJSP, AJSP, 200 pontos
- 3 e 4 de Setembro: LUSITANIA CHALLENGE ADG, Museu Militar de Lisboa, AJSP 200 pontos
- 25 de Setembro SAGA. EE da AJSP, AJSP, 6 pontos

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 …
- Próxima reunião 9/9
- Preparação do Lusitania Challenge a andar a bom ritmo.
- Possível representação da AJSP na próxima edição da Recriação da Batalha do Vimeiro (Julho de 2017)
- Possível visita organizada aos depósitos do Museu Militar no Entroncamento (Outubro

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

LUSITANIA CHALLENGE 2016
Torneio de L’Art de la Guerre
Museu Militar de Lisboa, 3 e 4 de Setembro
A AJSP tem o prazer de vos convidar a participar na edição deste ano do Lusitania Challenge!
Respondendo a uma aspiração antiga, este ano o evento vai realizar-se nas galerias do Museu Militar de Lisboa, que
gentilmente nos facultou as suas instalações e o seu apoio logístico para a concretização deste evento.
Vamos realizar um torneio de L’Art de La Guerre, 15mm, aberto a todas as listas, a 200 pts, em cinco rondas.
Estão previstos jogos de demonstração/participação de outros sistemas em paralelo.
Vai haver prémios para os três primeiros classificados e vouchers oferecidos por lojas que decidiram apoiar o evento.
O horário previsto é o seguinte:
Sábado 3/9
9h30 – 10h00 Receção dos
jogadores e emparceiramento
10h00 – 12h00 Ronda 1
12h00 – 14h00 Almoço (livre)
14h00 - 16h00 Ronda 2
16h15 – 18h15 Ronda 3
Domingo 4/9
10h00 – 12h00 Ronda 4
12h00 – 14h00 Almoço (livre)
14h00-16h00 Ronda 5
16h30 Entrega dos prémios e
encerramento

O custo de inscrição é de apenas 10 Euros para não-sócios da AJSP. A entrada para os participantes será pela Porta
de Armas (lado de Sta. Apolónia). As inscrições estão abertas, devendo os interessados enviar e-mail para
eventos_ajsp@ajsportugal.org, com dados pessoais e lista para verificação.

VEM JOGAR CONNOSCO NO MEIO DOS CANHÕES!
------------------------------------------------//---------------------------------------------

Frontoviki no Inverno
Por Filipe Santos
Apesar de ter andado meio parado nas lides (tanto nas de wargames como nas de pinturas), recentemente tive o
prazer de deitar as mãos a umas excelentes figuras da Italeri representando soldados soviéticos em roupas invernais.
Em primeiro lugar, a saltar à vista, uma escultura excelente (e com especial destaque para as faces) onde todos os
pormenores estão muito bem e finamente representados. Em termos de pose e realismo, temos um conjunto
bastante agradável de personagens, muito bem (ou até demasiado bem) equipado com armas automáticas PPSh e
SVT-40, sendo notória a quase ausência da Mosin-Nagant.

Os únicos verdadeiros defeitos que posso apontar, e que são realmente lastimáveis, são os da figura (3 figuras, na
verdade) representando um soldado com um morteiro de tipo “imaginário” (!), pois não representa qualquer tipo de
morteiro existente no arsenal soviético, e o soldado com a DP cujo bipé, colocado na mesma linha (e não
transversalmente) do cano, está assente num murete ridículo. Mais valia terem feito uma figura deitada ou a segurar
a arma numa posição mais credível.
Para dar alguma variedade ao conjunto, troquei algumas cabeças, troquei uma PPSh por uma DP em “scratch” e
troquei igualmente as armas de duas figuras, a saber, uma DP por uma PTRD-41. Usei ainda uma figura da Plastic
Soldier Company, devidamente transformada com recurso a Miliput, com o respectivo morteiro (um M-37, e não uma
“coisa inventada”!), para formar uma equipa de morteiro a duas figuras.
Aproveitando o embalo, decidi montar e pintar umas excelentes figuras de metralhadores da Zvezda equipados com
Maxim. A caixinha vinha com duas equipas (4 figuras), todas elas muito bem concebidas, infelizmente um dos pares
estava a arrastar a sua metralhadora num trenó pelo que não era exatamente o que eu pretendia (talvez numa
posterior conversão possa fazer algo mais a meu gosto). Assim, montei e pintei apenas as figuras que estavam
deitadas a disparar e que estão muito bem feitas.
Em termos de pintura, nada mais fácil: os capotes, como eram na realidade, foram pintados em tons de verde
acinzentado ou khaki (havia bastantes variações!); a telogreika ficou num tom khaki amarelado, também com
algumas variações. Botas Valenki em tom acinzentado, botas em cinzento muito escuro (o preto “puro” ficaria
demasiado agressivo!), e o pelo da chapka em castanho cor de “marta quando foge”. Mais simples, só se o uniforme
fosse branco!
As bases, no tradicional formato 1,1x1,5 (ou maiores para a base de morteiros, a DP ou a Maxim) foram cobertas
com Vallejo Sandy Paste, em tom de areia (daaa!), a qual foi posteriormente pintada com um branco mate da
Humbrol. E não, não tenho, nem estou para comprar, a “Snowy Paste” da Vallejo!
O resultado foi o que se vê nas fotos e, na minha opinião, valeu bem o esforço.

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

Mulheres de Armas

Artemisia

(Como não há nenhuma representação coeva dela, aqui está uma ficionada recente, no filme “Rise of Empire”)
Artemisia de Caria foi um dos comandantes da componente naval da invasão Persa da Grécia (ou expedição punitiva
contra Atenas, como parecem sugerir os escassos relatos Persas) provavelmente aquele cuja opinião era mais
respeitada por Xerxes. Disse que não condordava em dar batalha á frota grega em Salamina, por ser correr um risco
inutil, mas distingiu-se na mesma; e depois é-lhe atribuida a opção de deixar Mardonius da Grecia com um exercito
de observação, enquanto que o grosso das forças iranianas voltavam para a Asia, uma vez cumprida a missão de
destruir Atenas.
https://en.wikipedia.org/wiki/Artemisia_I_of_Caria

“Although I am not mentioning the other subordinate commanders because I am not compelled to do so, I shall
mention Artemisia. I find it absolutely amazing that she, a woman, should join the expedition against Hellas. After her
husband died, she held the tyranny, and then, though her son was a young man of military age and she was not forced
to so so at all, she went to war, roused by her own determination and courage. Now the name of this woman was
Artemisia; she was the daughter of Lygdamos by race part Halicarnassian on her father’s side, and part Cretan on
her mother’s side. She led the men of Halicarnassus, Kos, Nisyros, and Klymna, and provided five ships for the
expedition. Of the entire navy, the ships she furnished were the most highly esteemed after those of the Sidonians, and
of all the counsel offered to the king by the allies, hers was the best. I can prove that all the cities under her leadership
which I have just mentioned were Dorian, since Halicarnassians came from Troizen and all the rest came from
Epidauros.”
(The Landmark Herodotus, 7.99, trans. Andrea Purvis)

-------------------------------------//---------------------------Projeto MARENGO 1800
Por João Especial

Já há uns tempos que tinha vontade de fazer outro exército para “Napoleon At War” e se numa primeira fase tinha
pensado nos Russos que tinha lá por casa, essa ideia teve de ser posta de lado quando estes foram parar ás mãos
do general “Fernandov Sousasky”, recentemente convertido aos encantos da pólvora preta.
Por isso, e de forma a aproveitar ao máximo as figuras que tenho do Armee D’Orient (bicornios…) lembrei-me de
fazer um exército da campanha com o frango mais famoso das guerras napoleónicas: MARENGO 1800
Como base do exercito vou usar os 8 batalhões de infantaria que tenho em traje “europeu”, que com uma bateria
artilharia a pé e outra ligeira ( a cavalo!) e respetivos comandos vão formar uma Divisão de Linha.
A Brigada de cavalaria ligeira, vai necessitar uma nova base no regimento dos Caçadores a Cavalo para substituir
uma base de mamelucos (que irá para os Caçadores a Cavalo da Guarda Consular, mas já lá vamos!)
Vou pintar mais um regimento de Dragões e um Brigadeiro para constituir uma Brigada de Dragões
Para completar a cavalaria de “linha” comprei baratinho no Ebay 32 figuras pintadas de cavalaria espanhola com
bicórnio, que com uns retoques de pintura e bandeiras novas vão dar para uma Brigada de Cavalerie (os
antecessores dos Couraceiros) Com efeito estes regimentos de cavalaria pesada só receberam as couraças e
capacetes em 1804, por isso em 1800 ainda andavam de casaca azul e bicorne. Formei-os a 4 cavaleiros por base,
16 por regimento para dará uma melhor ideia de cavalaria pesada. (A dizer a verdade, adotei a convenção de por 2
figuras por base para cavalaria ligeira, 3 para dragões e 4 para os pesados. Não tem qualquer efeito nas regras, mas
visualmente permite logo mostrar quem é quem)

E depois vem a Guarda! Que em 1800 é Consular e não Imperial e é tão pequena que dá para a fazer toda, senão
vejamos:
- Regimento de Granadeiros (2 batalhões)

- Batalhão de Caçadores (1 batalhão)
- Regimento de Granadeiros a Cavalo
- Regimento de Caçadores a Cavalo
- Bateria de artilharia ligeira (a cavalo)

Tudo vindo pelo Ebay já pintado. Foi sempre necessário fazer uns retoques na pintura porque os Granadeiros a
Cavalo, por exemplo, eram na realidade Gendarmes de Elite, assim como trocar-lhes as bandeiras pelas corretas,
mas nada de mais que não se fizesse numa hora
Et violá!
--------------------------//----------------------

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 Santos, Fernando Sousa

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/
Couraceiro, seculo XVII, desenho de Filipe “Pippo” Santos

