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Editorial - João Especial
E chegamos a Dezembro! Não vou falar deste primeiro ano com os novos Corpos Gerentes, porque isso irá ser feito
aqui pelo Fernando Sousa no “Besteiro” de Janeiro de 2017, mas antes convidar-vos àquele exercício que tantos
fazemos nesta altura de marcar objetivos para o próximo ano, no que respeita a jogos, exércitos e ao hobby em
geral. Para 2017 eu quero (por ordem de prioridade)
- Continuar a editar o Besteiro mensalmente
- Ir jogar a Salamanca ao The Worlds
- Jogar Saga com os Stepe People
- Pintar 75 pontos de alemães para TY
- Participar no máximo de torneios que puder
- Pintar um novo exército para ADG
Vamos ver como isto fica daqui a um ano…
E vocês?
------------------------------------------------//---------------------------------------------

Agenda de Dezembro e Janeiro
- 17 de Dezembro - MASTERS de FOW, Kult, Suricatas, 1900 pontos, LW, 3 rondas
- 18 de Dezembro - Torneio de Pedroso, ADG, EE (Alfragide), AJSP 200 pontos, 3 rondas com emparceiramentos
históricos apenas!
- 8 de Janeiro - Torneio ADG, EE (Alfragide), AJSP, 200,pontos, 3 rondas
- 28 de Janeiro – Grande Guerra – Tempos Medievais
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…
- Elaboração do Plano de Atividades para 2017 (vejam a calendarização abaixo)
- Fernando Sousa vai organizar uma campanha de SAGA a iniciar em Janeiro (Vejam apresentação da mesma
abaixo)
- Participação no The Worlds em Salamanca (Agosto)
- O Orçamento para 2017 será apresentado ainda este mês para aprovação na reunião de Janeiro.

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

Calendario para 2017
Nas duas ultimas reuniões de Direção estivemos a tratar do
calendario de actividades para o proximo ano. As principais
linhas orientadoras na sua elaboração foram:
1 – Não sobrepor datas de eventos organizados por nós
com (provaveis) datas de eventos organizados por outros
grupos,
2 – Torneios alternados de SAGA e ADG no primeiro fim de
semana de cada mês,
3 – 4 eventos de Grande Guerra espalhados pelo ano,
4 – Manter um numero razoavel de eventos no exterior,
sejam organizados por nós ou não,
5 - Não ocupar mais de 2 fins de semana por mês com
iniciativas “oficiais” para dar espaço para outras iniciativas
de associados.

Mas vamos às datas!


8 de Janeiro – Torneio ADG, EE



28 de Janeiro – Grande Guerra – Tempos Medievais



5 Fevereiro – Torneio SAGA, EE



5 março – Torneio ADG, EE



26 de Março – Grande Guerra, EE



8 e 9 de Abril – GRAND MELEE – SAGA, Museu Militar



7 de Maio – Torneio ADG, EE



20 de Maio – Noite dos Museus, Museu Militar



4 de Junho – Torneio SAGA, EE



25 de Junho – Grande Guerra, EE



2 de Julho – Torneio ADG, EE



15 e 16 de Julho – Batalha do Vimeiro, Vimeiro



3, 4, 5 e 6 de Agosto – THE WORLDS SAGA, ADG, FOW, 40K, TUDO! - Salamanca



2 e 3 de Setembro – Lusitania Challanger – ADG + varios – Museu Militar



23 e 24 Setembro – Modelsacala – Montijo



8 de Outubro – Torneio SAGA, EE



4 e 5 de Novembro – Torneio ADG, Modelstep, Loures



26 de Novembro – Grande Guerra, EE



10 de Dzembro - Torneio SAGA, EE

Apesar de algumas destas datas ainda estarem sujeitas a confirmação, (assinaladas a Bold) 2017 afigura-se bem
animado.
------------------------------------------------//---------------------------------------------

A Fuga de Hoth - Uma mini campanha de X-Wing
Por: Luis Reis

Foi no dia 23 de Outubro que Ilídio "Vader"
Almeida, assistido por vários almirantes
tais como Luís "Piett" Reis e Eduardo
"Needa" Santos, decidiu atacar a base
Echo em Hoth e destruir os rebeldes
"ranhosos". A liderar a fuga dos Rebeldes
estava o General Paulo "Rieekan" Barreiro
e o seu adjunto Joao "Antilles" Diogo.
No 1º de 3 cenários os Rebeldes tinham
de evacuar o seu transporte através de um
campo de minas que o Império tinha
previamente colocado. Os dois lados
começaram o combate cautelosamente
com umas pequenas escaramuças de
caças, lideradas por Luís "Piett" e Diogo
"Antilles", enquanto a escolta do transporte
tentava assegurar o controlo dos campos
de minas. Porém, devido a alguma inexperiência dos comandantes Rebeldes em coordenação, estes perderam o
controlo de um campo que foi prontamente detonado quando o transporte passava perto, o que com a explosão levou
o transporte a necessitar de voltar a Hoth devido aos danos. Há quem diga que a história desse cenário não acabou

aí e o jogo continuou com bastantes baixas (essencialmente do lado Imperial) e que os Rebeldes teriam tido
capacidade de evacuar o transporte, mas são apenas lendas ...
Após uma visita a cantina Mos Eisley para almoço (com humanóides de olhos em bico e receitas com nomes
alienígenas) o 2º cenário ditava que o transporte deveria aguentar no sector durante 8 jogadas enquanto evitava os
tiros dos contratorpedeiros Imperiais. Por sua vez o Império apesar da superioridade numérica encontrava-se
disperso e tinha de evitar os tiros dos canhões planetários dos Rebeldes. O Império começou o jogo de forma
bastante agressiva não esperando por reforços o que levou a que a escolta rebelde rapidamente despachasse as
naves Imperiais conforme estas
iam entrando no sector sem
grandes baixas, não
conseguindo o comandante
Ilídio "Vader" agrupar forças
suficientes para beliscar o
transporte Rebelde..
Por fim no último cenário Paulo
"Rieekan" tinha mais uma vez
de esperar 8 turnos enquanto o
seu transporte preparava-se
para entrar no hiperespaço,
porém esta zona encontrava-se
repleta de asteróides... Desta
vez Ilídio "Vader" foi mais
prudente e com as suas tropas
começou a destruir lentamente
a escolta rebelde enquanto
tentou condicionar o movimento
do transporte de forma a leva-lo
a sair do sector e ser
capturado, porém mesmo com
o apoio do novato mas entusiasta Eduardo "Needa" e de um piloto de tie fighter acabado de sair da academia que se
sacrificou várias vezes pelo Império (a sombra do Imperador Diogo Jr "Palpatine") os Rebeldes conseguiram proteger
e evacuar finalmente o seu transporte.
------------------------------------------------//---------------------------------------------

“Scratchbuilding” os reparos de um par de Zis-2
Por Filipe Martins
Uma das características das caixas da Plastic Soldiers Company é que
não só trazem vários modelos “pelo preço de um” como ainda nos
fornecem peças extra que, com um pouco de paciência e alguma
habilidade, nos permitem obter mais alguns modelos “inteiramente grátis”.
Assim acontece com a caixa dos Zis-2/Zis-3 da PSC. Para além de uma
grelha com os artilheiros, temos 4 grelhas que nos permitem ter até 4
peças de cada um daqueles modelos. O problema é que em cada grelha
sobra sempre um par de rodas e um cano, e se a mim convinha ter 4
peças de 76mm (que eram as mais numerosas), também é certo que
aqueles canos de 57mm ali, sozinhos e abandonados, causavam-me uma
certa impressão…

Decidi assim pôr mãos à obra e fazer um par de Zis-2!
Em primeiro lugar, peguei numa folha de plástico para fazer os escudos das armas anti-carro. Usando como base o
escudo da PSC, delineei o plástico, cortei-o e aparei-o, e depois, com pedaços de plástico, muito bisturi, cola e lixa,
fui paulatinamente colocando os detalhes nas peças. Não posso dizer que tenham ficado “topo de-gama cinco
estrelas”, mas ficaram pelo menos 3 estrelas… vá, três e meia!
Depois veio a parte de baixo do reparo. Mais difícil, menos hipóteses de delinear as peças, com muito mais
reentrâncias, com três furos, com eixos para as rodas… mas com alguma insistência, muitos recomeços, muitas
lixadelas, colagens, etc. e tal, lá consegui fazer o que queria
e o resultado ficou razoável.
Em seguida tive de fazer as conteiras dos reparos, o que
consegui cortando um clip dos grossos em quatro, pois não
tinha um tubo de plástico com o diâmetro adequado. O
resto, já se sabe: folhas de plástico cortadas e coladas nos
ângulos certos, fio metálico para fazer as pegas, mais uns
cortes e lixadelas, e já está!
Depois foi só montar tudo, Humbrol nº 1 para cima, Vallejos
e a habitual técnica de pintura com desgaste e fiquei assim
com 6 peças soviéticas pelo preço de 4, com mais umas
horas de lazer bem preenchidas. Konyetz!

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

Overlord
Campanha de SAGA
Imaginem que são o líder de uma facção de SAGA (Dark Ages), com uma
pequena força (só 4 pontos) de guerreiros dedicados e que o vosso
objectivo principal na vida é ganharem Terras, Ouro, ou Reputação. Para o
fazerem têm de atacar os vossos vizinhos (que têm os seus próprios
objectivos), seja com uma invasão em forma, ou com um raide (do qual
podem sempre dizer que não sabiam de nada), tendo sempre como opção
tomarem uma postura defensiva, com as vantagens e desvantagens que
isso vos pode trazer. Em cada batalha têm baixas e a vossa própria
personagem (Warlord) pode ser ferida ou pior, mas as recompensas que
podem ganhar, experiência e reforços compensam, particularmente se
forem vitoriosos. Este estado de coisas vai-se manter por seis anos, altura
em que um dos líderes se vai destacar dos outros e se vai tornar o
Overlord do universo conhecido!
E tudo pode começar já em Janeiro! Basta para isso disporem de 4 pts de um Warband de SAGA válido das Dark
Ages e inscreverem-se na nova campanha de SAGA: OVERLORD.
E quais são os warbands válidos? Todos os que foram publicados no livro base ou nos suplementos Raven’s
Shadow, Northern Fury, Varjazi & Basileus e a lista de Steppe Tribes, publicada na Wargames Illustrated.
A campanha baseia-se no suplemento Age of the Wolf, lançado pela Gripping Beast este ano. Não é essencial
comprarem o suplemento, mas recomenda-se (em particular se acharem interessante poderem ler as regras gerais
da campanha em casa e estudar estratégias de desenvolvimento da vossa facção e de como tramar o parceiro).
Vamos limitar esta edição da campanha a 8 jogadores e já só há 7 lugares livres  (eu vou jogar com Bizantinos e
tenho os meus Vikings livres para emprestar a quem precisar).
As regras gerais que vamos usar para os jogos serão as de Saga: The Crescent and the Cross, excluindo as regras
para Priests e as específicas das facções do período das Cruzadas.
Aconselha-se os interessados em verem o grupo de discussão no fórum Studio Tomahawk em
http://studiotomahawk.freeforums.org/age-of-the-wolf-queries-t6441.html
Esta campanha tem vários objectivos declarados:
 Proporcionar aos participantes um sentido de continuidade e propósito entre jogos, permitindo-lhes gerir a
evolução das forças e recursos que controlam (como na maior parte das campanhas).
 Arranjar “desculpas” para se fazerem jogos de Saga, num contexto diferente do dos torneios.
 Ao começar com apenas 4 pontos e permitindo a evolução das forças, os jogadores mais preg… quer dizer, com
menos tempo são incentivados a irem pintando os seus warbands à medida que recebem reforços e vão
aumentando a sua horda de figuras de 28mm pintadas.
 Num ambiente mais relaxado do que num torneio, com forças modestas e interagindo com jogadores mais
experientes, os novatos em SAGA podem evoluir de forma mais harmoniosa e eficaz no conhecimento e
aplicação das regras de SAGA.
 Proporcionar horas de entretenimento e diversão aos jogadores.
Cada turno da campanha pode representar um período de tempo de um ano. Durante esse tempo um jogador pode
estar envolvido em várias batalhas, teoricamente tendo como limite o número de jogadores ativos.
Em termos de organização prática a coisa vai funcionar assim: há um dia por mês que será o Dia da Campanha.
Nesse dia os jogadores ativos reúnem-se na AJSP, dão as suas ordens em conjunto e podem nesse dia realizar
jogos entre os jogadores presentes. Caso haja necessidade de fazerem mais jogos, terão cerca de um mês (na vida
real) para os realizarem, até ao próximo Dia da Campanha. Os jogadores que não puderem estar presentes nesse
dia podem transmitir as suas ordens remotamente, desde que sejam conhecidas antes da sessão conjunta. Se isso
não acontecer assume-se que dão automaticamente ordens de “Defend”.

O processo de ordens é simplicíssimo: há apenas 3 ordens possíveis. Campaign, Raid e Defend. Nas duas primeiras
têm de indicar um alvo (outro jogador).
Dependendo da combinação de ordens entre os jogadores envolvidos, assim é seleccionado o cenário a jogar (há
três cenários oficiais novos no Age of the Wolf).
Cada ordem de ataque a um jogador origina um jogo entre o ordenador e o alvo (se dois jogadores derem ordens
para se atacarem mutuamente há duas batalhas). A ordem em que as batalhas se dão num turno não é muito
importante. Mas o número de batalhas que um jogador tem para jogar pode ser. Se sete jogadores tivessem o
mesmo alvo no mesmo turno, esse jogador teria de fazer sete jogos (mais outro se ele próprio atacasse alguém).
Para evitar essas situações, cada jogador deve dar duas ordens, uma primária e uma secundária. A primária é válida
e executada desde que não haja mais de três jogadores com ordens de ataque ao mesmo alvo. Caso contrário
aplica-se a ordem secundária.
A Campanha terá a duração de 6 turnos, que corresponderão a aproximadamente 6 meses na vida real.
As inscrições estão abertas. Basta um email para mailto:eventos_ajsp@ajsportugal.org indicando qual o warband
com que querem entrar. Será dada prioridade (mas não exclusividade) a associados da AJSP. Se não houver oito
inscritos até 31 de Dezembro, a campanha arrancará com o número que houver. A campanha tem mecanismos para
prever situações em que jogadores falham um turno, faltam a uma batalha, ou entram a meio da campanha.
Estão à espera de quê? 
Fernando Sousa AKA Vasili Tzatziki, Basileus de Bizâncio.
Dúvidas e comentários para mailto:eventos_ajsp@ajsportugal.org

Quotas em atraso? Tsss, tsss, tssss…
IBAN da AJSP: PT50 0035 0325 00008218530 68
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Espaço de Encontro: Alameda dos Moinhos, nº4, Rc/Esq, Alfragide
Facebook: https://www.facebook.com/AJSPortugal/
Site: http://www.ajsportugal.org/

