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Editorial - Joâo Especial 

Antes de mais os meus pedidos de desculpas pelo atraso de uma semana, mas creio que a melhoria do grafismo de 
“O Besteiro” justificava este atraso. Em Março voltaremos á data prevista da segunda semana de cada mês. 
 
Depois da boa receção ao primeiro numero desta nova serei de “O Besteiro” (a primeira foi nos idos de 1998-99, se o 
Alzeimer não me ataca…) sentimo-nos motivados para continuar, mas para isso necessitamos de uma coisa muito 
simples:  
  - ARTIGOS! 
Escrevam-nos sobre as regras que gostam, as figuras que amam, (ou que detestam!) o evento que vos tira do serio, 
a conversão que fizeram, o exercito que pintaram, do que quiserem, desde que tenha a haver com “A Nobre Arte de 
Empurrar Figuras numa Mesa”. Sejam sócios, amigos, simpatizantes (ou não!) escrevam-nos que publicamos. A 
vantagem de termos um formato electronico é que não temos limites de paginas :) 
 

------------------------------------------------//--------------------------------------------- 
 
Na reunião de Direção falou-se de … 
 
Para começar, esta reunião foi histórica porque foi a primeira a correr por skype, conforme podem ver na fota 
seguinte 

 
 - O pagamento de quotas está decorrer bem e neste momento já 
conseguimos ter alguma folga financeira. 
 
 - O plano de atividades está mesmo a acabar de ser finalizado mas 
podemos adiantar que vamos manter a nossa participação no GTS (a 
haver…) na Noite dos Museus e em Loures, assim como realizar um 
evento Multi- Sistemas (Lusitania Challanger) 
 
 - No próximo dia 6 de Março vamos dar os últimos retoques na 
arrumação do Espaço de Encontro 
 
 - Vamos criar um jogo de participação rápido e apelativo para levar a 
várias iniciativas no exterior inspirado em SAGA e no mundo dos 
vikings (4 pessoas + Mestre de Jogo. Um drakar, uma aldeia, 20 figuras 
de vikings, porcos, barris de hidromel, burros de carga e um Conde que 
pode aparecer para estragar a festa)  
 

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

 
Technicals em scratch 

Por Filipe Martins 
 

Como alguns membros da AJSP saberão, o meu percurso no mundo dos 
jogos de guerra iniciou-se através de um “desvio” proporcionado pelo 
amigo Paulo Barreiro, que para além de wargamer era também associado 
da Associação de Modelismo de Lisboa. Eu era, e sou, modelista e o 



 

 

“wargaming” foi algo que me surgiu inesperadamente mas que, felizmente, se tornou vício. 
 
Desde que surgiram os primeiros veículos motorizados que as mentes mais inventivas logo trataram de os artilhar 
com todo o tipo de armas disponíveis. Entre metralhadoras e canhões (como os 75 franceses), tudo valia para se 
obter uma plataforma de fogo móvel. Cedo se verificou, igualmente, a necessidade de se dotar tais veículos de um 
nível razoável de proteção, daí surgindo as auto-metralhadoras.  
 
A experiência da Grande Guerra não caiu em desuso e em todos os conflitos subsequentes lá estavam automóveis e 
camionetas bem armadas a fornecer apoio de fogo às tropas. Isso tornou-se especialmente relevante nos designados 
“conflitos de baixa-intensidade” (aqueles que matam imenso mas que normalmente envolvem grupos de guerrilha!), 
especialmente em África e no Médio Oriente, onde se verifica a omnipresença de jeeps e camionetas bem artilhadas 
com metralhadoras, canhões sem recuo, lançadores de foguetes ou morteiros. O uso moderno destes veículos 
iniciou-se no Chade, nos anos 70, e ganhou fama na Somália dos anos 90 com os chamados “tecnicals”, 
normalmente Toyotas pick-up nas quais eram instalados todo o tipo de armas pesadas.  
 
Nas recentes guerras na Líbia e na Síria voltamos a ver um sem-número de veículos civis convertidos para uso 
militar, alguns deles devidamente reforçados com chapas de aço para lhes aumentar o nível de proteção (sempre é 
melhor que nada!). Do outro lado do Atlântico, também os cartéis da droga mexicanos, envolvidos numa violentíssima 
guerra contra grupos rivais e as autoridades, têm feito uso crescente de veículos blindados e bem armados, de tal 
forma que alguns deles só puderam ser travados com recurso a armas 
anti-carro. 
 
Nos jogos em que eu participo são frequentes os cenários onde se 
podem usar veículos como os acima descritos, normalmente às mãos 
das unidades irregulares. Infelizmente, não há muitos modelos em 
plástico à escala 1/72 que reproduzam esses veículos. Não gosto de 
modelos em resina, que são frágeis e caros, pelo que tive de recorrer à 
imaginação… como o fazem os guerrilheiros que querem veículos à sua 
medida! 
 
Comecei por comprar carrinhos de brincar, procurando modelos com caixa aberta de dimensões que me parecessem 
corresponder, grosso modo, à escala 1/72. Já sabia que não iria encontrar modelos perfeitos (jantes, rodas, etc.) nem 
nada à escala exacta (umas maiores, outras mais pequenas,…), mas não havendo alternativa usei a regra do bom 
senso. Por acaso tive sorte porque os veículos escolhidos estão razoavelmente à escala. 
 
Os “premiados” foram o Volkswagen Caddy (baseado no Golf) e o Ford Mighty F-350, que é um autêntico monstro! 
Infelizmente parece que as marcas de carros de brincar não dão grande destaque às Toyotas Hilux, Nissans e afins, 
e quanto a carrinhas de caixa aberta, nem vê-las! 
O Caddy sofreu uma transformação básica: um clip dos grossos devidamente dobrado, dois furos na caixa aberta 

junto ao habitáculo e fiz assim um arco “cromado” onde se pode 
instalar uma “pesada” ou o que quer que se lhe ofereça. Primário da 
Humbrol para cima, um verde qualquer como cor base, umas 
manchas de creme e um outro tom de verde, muito envelhecimento e 
“já está”! 
 
Para o Ford resolvi fazer algo extra. O veículo-base é realmente 
potente por isso achei que poderia blinda-lo. Usando uma Dremel, 
desgastei-lhe parte da pintura. Em seguida, cortei folhas de plástico 
para fazer a chapa blindada a proteger o motor, a parte frontal e 
lateral do habitáculo e as rodas (claro!). Primário da Humbrol e desta 
vez usei um 
amarelado baseado 
no “dunkel gelb”, com 

uns toques de “Russian Uniform” da Vallejo. Mas dado que 
estávamos a falar de um veículo ao qual tinham sido adicionadas 
chapas metálicas, ordinárias e sem qualquer tipo de tratamento, 
numa oficina de vão de escada, decidi dar às mesmas o tratamento 
de oxidação que este tipo de chaparia normalmente apresenta. Usei 
assim vários tons de castanho, vermelho e laranja, mais ou menos 
escurecidos, e ainda pigmentos, de forma a obter o efeito desejado. 
As zonas de corte das chapas, mesmo as pintadas de amarelo, 
foram todas “enferrujadas”, uma vez que estas zonas, normalmente, 



 

 

são deixadas em bruto. O escorrimento da ferrugem foi imitado através de estrias verticais. 
 
Para este veículo decidi montar uma “pesada” pelo que tive de fabricar uma base para o reparo. Este foi feito 
esculpindo um pedaço de grelha de plástico em “cotovelo”, pintado em metal bastante oxidado (como se verifica na 
realidade), ao qual adicionei um pequeno escudo, este sim, devidamente pintado. 
 
A este carro blindado atribuí um esquema de pintura bastante irregular, com três padrões distintos de camuflagem e 
algumas chapas em bruto e com bastante ferrugem. O objectivo foi dar a ideia de um carro ao qual foram sendo 
adicionadas várias peças de blindagem de proveniência diversa, conferindo-lhe assim bastantes “irregularidade”. 
 
Fiquei bastante satisfeito com o resultado, de tal modo que tomei “embalo” e montei e pintei um Jeep da Matchbox 

em três tempos (na verdade, dois) 
 
O carro seguinte foi novamente um F-350, este sem blindagem mas 
ao qual adicionei um UB-32 (lançador de foguetes soviético para 
helicópteros).  
Ora, nas minhas aventuras e desventuras modelísticas, eu tinha 
montado e pintado (mal) um MiL-24, actualmente com fortes 
necessidades de restauro. Do arsenal desse MiL constavam quatro 
UB-32. Bem sei que poderia ter usado um deles para este meu 
veículo mas, tal como para mais material que tenho em stock, ainda 
pretendo, um dia, restaurar este helicóptero, pelo que optei por fazer 
um lançador de foguetes em “scratch”.  
 

Como base para a conversão, usei depósitos de combustível de aviões (mais material em stock!), devidamente 
cortados, folha de plástico, lima, lixa, bisturi e uma broca para fazer os buracos de saída para os foguetes. Para o 
reparo, o tradicional pedaço de clip, plástico, um fio de cobre e a broca… o resultado ficou razoável, como se verifica 
pelas imagens. 
 
Bem entendido, quem faz um UB-32 faz um lançador BM-21, 
daqueles com 12 tubos, muito usados… bem, usados por meio 
Mundo e mais a outra metade! E será que se usa disto em pick-
ups? Ai não que não se usa! 
 
Uma próxima transformação será converter uma pick-up 
colocando-lhe uma caixa blindada atrás, à mexicana. 
Transformação simples mas bastante útil e que reflecte a 
realidade.  
 
Na minha opinião, o nosso hobby é bastante especial pois junta, 
numa mesma atividade, o gosto pelo jogo, o gosto pelas artes 
plásticas e o gosto pela investigação. As imagens, bastante 
detalhadas, presentes na internet, são bons modelos e fontes de 
inspiração para se converter veículos civis em adições bem giras e úteis para os nossos jogos. 
 
E não é esta uma tarefa “transcendental”: basta um mínimo de habilidade para se cortar folhas de plástico ou 
pedaços de metal para se transformar a mais inocente das carripanas em terríveis e autênticos “carros Mad Max”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Saga 

Uma perspectiva Portuguesa 

Por Fernando Sousa 

Um pouco de História 

Quando tomámos conhecimento de um novo sistema de jogo 
para figuras de 28mm tipo skirmish, num universo viking (um 
dos meus períodos preferidos de sempre) não pudemos 
esperar para nos metermos a experimentar as regras e 
investir (a minha mulher diria “torrar”)  dinheiro num Warband 
viking, na altura a quatro pontos.  

Estávamos em 2013 e cedo começou a pressão para 
organizar torneios. Pessoalmente não penso que Saga seja o 
jogo ideal para torneios muito a sério, nem acho que tenha 
sido essa a intenção dos autores. Mas como na prática não 
havia por cá muitas outras formas de se pôr umas quantas 
pessoas no mesmo espaço a jogar a mesma coisa, lá se 

avançou com uma série de torneios, mais ou menos concorridos. 

Em 2014 surgiu uma nova edição de Saga, baseada no universo das Cruzadas (incluindo a Reconquista na Península). 
Trata-se de uma versão revista da original, com algumas (poucas) regras adicionais específicas para o novo período 
(como a introdução desses animais simpáticos que são os camelos). Apesar de pessoalmente preferir torneios (ou 
outros eventos) temáticos, dada a realidade portuguesa optámos sempre por aceitar listas de ambos os períodos nos 
nossos eventos. Como veremos abaixo, parece-nos ter sido uma decisão acertada, e para continuar. 

Torneios & inquérito on-line 

O formato de torneio teve algumas variantes, mas tem-se mantido regra geral com algumas características comuns. O 
inquérito on-line que realizámos em Dezembro de 2014 indicou as seguintes preferências em termos de formato: 

• Três ou quatro jogos num só dia, com torneios ocasionais de dois dias 
• Dia preferido: Sábado 
• Preferência pelo formato a 6 pts, embora se reconheça que 4 pts seria preferível para acolher hipotéticos novos 

jogadores (embora a experiência nos diga que a participação em torneios não seja a melhor forma de integrar novos 
jogadores). 

• Sem proxies (“what you see is what you get”), com a possível excepção de figuras por pintar para quem está a 
começar. 

• Sobre a pré-colocação do terreno as respostas não foram conclusivas, apesar de ter havido uma maioria (13 contra 
10) a preferir o terreno pré-colocado. Para a organização a principal vantagem da pré-colocação é a poupança de 
tempo, viabilizando eventualmente os 4 jogos num dia. 

• A nível de emparceiramentos houve uma preferência clara por um sistema linear (KISS). 
• Quanto ao período, as respostas não foram conclusivas: oito pessoas preferem torneios mistos (onde se aceitem 

listas de Dark Ages e de The Crescent & the Cross), enquanto dez preferem que os sistemas sejam separados. 
Destes dez, metade prefere que haja pools separadas no mesmo torneio, enquanto a outra metade prefere torneios 
separados.  

A principal razão para fazermos o inquérito foi a tendência generalizada de diminuição do número de participantes em 
torneios. Infelizmente o inquérito não foi elucidativo quanto às razões de fundo para esta diminuição, pelo que 
ponderando os resultados do inquérito com a nossa experiência de organizar coisas e, convém não esquecer, as nossas 
preferências pessoais, procurámos soluções, tanto em termos de formato de torneio, como de outro tipo de eventos. 

 



 

 

Breaking War, Séptimo Grado e o torneio-campanha 

Nos números 11 a 13 da excelente Breaking War foi publicada uma série de artigos sobre o “Sistema 7G”, desenvolvido 
pelo Séptimo Grado, um clube de wargames de Madrid. Este sistema propõe a realização de torneios num formato não 
convencional, em que os jogadores são envolvidos numa história. Conforme a história se desenrola (em função dos 
resultados do jogos de rondas anteriores) os jogadores jogam um determinado cenário, com um determinado objectivo 
na campanha/história. Nas últimas rondas, é mesmo possível que os jogadores menos bem classificados participem em 
cenários multi-jogador, já que a sua classificação em termos de torneio se torna menos relevante. 

Cada jogador, em cada cenário, luta por um determinado objectivo, que tanto pode ser chegar à Abadia para a 
saquear/proteger, ou embarcar num drakkar para salvar a pele, rodeado por inimigos e traidores! 

O Séptimo Grado realizou um torneio com este formato em 2014, com bastante êxito. No ano passado tentámos realizar 
algo parecido na AJSP, mas devido ao muito reduzido número de interessados (apenas 5 na primeira edição, enquanto 
em Espanha houve 24 jogadores) tivemos de fazer cortes drásticos na sequência de cenários, para além de não se 
poder classificar este evento como um torneio propriamente dito. 

No entanto, fiquei com a forte sensação de que os participantes se divertiram mais do que num torneio regular. E só por 
essa razão repetimos a receita e vamos continuar a fazê-lo ☺. 

Saga em 2016 

Como a realidade nos diz que não há (ou não tem havido) jogadores interessados em número suficiente para fazer 
torneios com a regularidade de que gostaríamos, é nossa intenção avançar assim com o seguinte plano de festas para 
2016, em termos de eventos de Saga: 

• Realizar menos torneios por ano (um ou dois) 
• Realizar mini-campanhas, como a da Abadia, com a duração de um dia 
• Organizar eventos em colaboração com outros grupos, a nível nacional e internacional  
• Manter os eventos abertos, aceitando todas as listas oficiais de Dark Ages e The Crescent & the Cross (decisão que 

ganhou mais força quando verificámos que no próprio Grand Melee UK, o evento oficial da Gripping Beast, se 
aceitam todas as listas publicadas de ambas as edições) 

Vamos procurar variar as histórias das mini-campanhas, as quais vão contar em breve com um reforço de peso, o 
magnífico Great Hall da 4Ground que vai tornar as nossas mesas e a experiência de jogar ainda mais fantásticas! 

E se houver jogadores em número suficiente, podemos mesmo incluir Saga no torneio internacional que estamos a 
planear lá mais para o Verão, o Lusitania Challenge. 

“Hmm… adoro o cheiro a hidromel pela manhã!” 

 



 

 

------------------------------------------------//--------------------------------------------- 
DA DIVISÃO NUN’ALVARES  Á BRIGADA MECANIZADA (a His toria da unidade) 

 
Por Rui Antunes 

 
 
A atual Brigada Mecanizada  tem origem na Divisão Nun'Álvares  criada em 1953 para responder aos 
compromissos assumidos por Portugal em relação à NATO. Essa divisão era a componente inicial dum total de 5 
divisões do Corpo Expedicionário Português  que tinha como missão participar na defesa do sul de França em caso 
de invasão da Europa Ocidental pelas forças do Pacto de Varsóvia. A divisão tinha o seu Quartel-General no Campo 
Militar de Santa Margarida local onde eram concentradas as suas unidades operacionais, normalmente aquarteladas 
em diversas unidades territoriais espalhadas pelo país, por ocasião de manobras. A divisão sofreu diversas 
reorganizações ao longo da sua história, até dar origem à Brigada Mecanizada: 
 
1953 - Activação da 1.ª Divisão do Corpo Expedicionário Português   (Divisão Nun'Álvares ) que, nesse ano, 
realiza grandes manobras militares em Santa Margarida; 
1954 - Em virtude da maioria das unidades operacionais da divisão pertencerem à 2ª Região Militar, a grande 
unidade passa a ser designada 2ª Divisão   (Divisão Nun'Álvares ); 
1955 - A unidade passa a designar-se 3ª Divisão   (Divisão Nun'Álvares ) por motivo da maior responsabilidade em 
termos de mobilização das suas unidades operacionais passar a ser da 3ª Região Militar; 
1960 - A organização da divisão deixa de ser baseada em 3 agrupamentos tácticos, com base em regimentos de 
infantaria e passa a basear-se em 3 batalhões de infantaria do tipo LANDCENT; 
1961 - A 3.ª Divisão organiza as últimas manobras de grande dimensão. A partir deste ano, o esforço do Exército 
Português passa a incidir prioritariamente na Guerra do Ultramar, entrando a divisão em declínio; 
1968-1976 - São realizados estudos com vista a actualizar a contribuição terrestre de Portugal para a NATO para 
uma força de características diferentes da 3ª Divisão; 
1976 - É activada a 1ª Brigada Mista Independente   (1ªBMI) que substitui a 3ª Divisão como principal contribuição 
terrestre de Portugal para a NATO. A 1ª BMI é uma unidade mista mecanizada e motorizada, organizada com base 
num Grupo de Carros de Combate, num Batalhão de Infantaria Mecanizada e em dois Batalhões de Infantaria 
Motorizada. No âmbito da NATO, a sua missão principal era a projecção para Itália actuando na defesa do flanco sul 
da Europa; 
1993 - A brigada é totalmente mecanizada, sendo os batalhões motorizados substituídos por um segundo batalhão 
mecanizado, passando a denominar-se Brigada Mecanizada Independente   (BMI); 
2001 - Membro-Honorário da Ordem Militar de Aviz a 16 de Maio. 
2006 - A BMI passa a denominar-se simplesmente Brigada Mecanizada . 
 
Na sua formação em 1953 a divisão Nun’Álvares  tinha no seu quadro orgânico 
 
1 Quartel-General (QG); 
3 Regimentos de Infantaria (RI) reforçados com 1 Esquadrão de Carros 
de Combate (ECC) cada; (RI 10, RI 12, RI 14) 
1 Grupo de Artilharia de Campanha de 14 cm (GAC 14 cm); 
1 Grupo de Artilharia Antiaérea de 4 cm (GAAA 4 cm); 
1 Grupo de Carros de Combate (GCC); 



 

 

1 Esquadrão de Reconhecimento (ERec); 
1 Batalhão de Engenharia (BEng); 
1 Companhia de Transmissões (CTm); 
1 Batalhão Sanitário (BSan); 
1 Companhia de Quartel-Mestre (C de Quartel-Mestre); 
1 Companhia de Manutenção de Material (CMM); 
1 Companhia de Polícia Militar (CPM); 
1 Companhia de Recompletarnento (CRecpl); 
1 Banda de Música. E um total de perto de 20.000 homens  
 
Sitiada no então reconstruido Campo de instrução Militar de Santa Margarida . 

 
Relativamente ao material para a Divisão e, de umaa forma geral para o Exército, a partir de 1940 os equipamentos 
de defesa são obtidos através de acordos bilaterais, no âmbito da assistência milita, como por exemplo:  
 

  

 



 

 

 
                              
                               
O material ligeiro constituía ainda as espingardas mauser e metralhadoras ligeiras de origem alemã e francesa, assim 
como algumas inglesas. Nesta altura o exército português era essencialmente apeado ou hipomóvel. A organização 
dos regimentos datava de 1936 em tudo considerada obsoleta com as inovações militares provocadas pela guerra 
mundial. 
 
A partir de 1953 assiste-se a uma influência cada vez maior por parte da doutrina militar americana com a chegada 
de conselheiros militares americanos e começa a ajuda militar americana para Portugal, coordenada pelo MAAG 
(Military Assistance Advisory Group) de Lisboa. É este material que vai possibilitar a modernização da divisão com o 
envio de carros de combate  M24 chaffee, M5 Stuart e M3 Sherman, assim como outras viaturas, morteiros 
metralhadoras pesadas, lança granadas etc. 

 
 
Em Dezembro de 1954 os encargos de mobilização passaram na sua maior parte para unidades da 3." Região 
Militar; com sede em Tomar/ adaptando-se para a esta GU a designação de 3." Divisão; destinada à satisfação dos 
compromissos assumidos com a NATO, sendo atribuída à data, corno reserva do Comando do Centro da Europa. 
Nas manobras realizadas no 2.° semestre de 1955 a referida GU actuou já sob a sua nova designação. 
 
Por esta altura Recebemos os novos carros de combate M47 que acabaram por substituir os outros mais antigos nos 
efectivos da divisão. 

 
 



 

 

Entre 1959 e 1976 a evolução da divisão estagnou devido ao caracter de guerra não convencional que se passava no 
Ultramar e durante esse tempo a divisão Nun’Álvares e o campo de Santa Margarida tiveram especialmente funções 
de recruta de companhias independentes com destino a Africa. 

 
Em 1974 Aquando da revolução de Abril estes carros de combate tiveram algum protagonismo tendo um pelotão de 
M47 tentado fazer frente aos revoltosos sem que felizmente tenha havido troca de tiros.  

 
 
Em 1978 foi criada a 1ª brigada mista independente a partir do que restava da 3ª divisão, recebendo na altura as 
primeiras viaturas blindadas de transporte de pessoal M113 e carros de combate M48a5 que vieram substituir os já 
obsoletos M47.  
 

  
 
A ideia de substituição da 3ª Divisão por outro tipo de GU adaptada às necessidades do Teatro de Guerra Europeu, 
talvez remonte a 1960, data em que se pôs à prova a organização e possibilidades tácticas e logísticas da Divisão 
tipo LANDCENT . Porém, a criação da Brigada Mista somente se concretizou com o despacho de 09 de Fevereiro de 



 

 

1976, em que o Chefe do Estado-Maior do Exército determinou a constituição urgente do Comando da Brigada 
correspondente. 
 
Então com 3 batalhões de infantaria sendo um mecanizado (m113) e dois motorizados e o apoio de um grupo de 
carros de combate (M48 A5). 
 
A artilharia foi sendo entretanto substituída com a retirada dos obuses de origem alemã e a sua substituição pelos 
ingleses de 8,8cm (25 pounder) e de 11,4 cm (QRF 4”5) e de seguida com obuses de 105mm e 115mm americanos, 
sendo formada em, 2 baterias de bocas de fogo com obus de 105 mm M101A1 e a 3ª bateria com 155mm M114, 
recebendo uma 4ª bateria de bocas de fogo auto propulsada M109 a2, cada Bateria com 3 secções de 2 peças. com 
6 peças. 
 

  
 
A brigada foi sucessivamente modernizada com a substituição de carros de combate em 1994 dos m48A5 pelos 
M60A3 TTS, passando os M48A5 para unidades de 2º linha ou ficando em depósito. 

 
A defesa Antiaérea estava assegurada por um pelotão de misseis antiaéreos Chaparral, M48A2E1, 2 pelotões de 
sistemas Vulcan auto propulsados (3 sistemas) e um pelotão de misseis portáteis Stinger. Que vieram substituir as 
peças de 40mm rebocadas. 
 

 



 

 

 
Em 1994 dá-se a mecanização completa da brigada com a extinção de 1 batalhão motorizado e a passagem do outro 
a mecanizado, passando a sua denominação a ser a de Brigada Mecanizada Independente 
 
O grupo de artilharia foi entretanto mecanizado com a substituição total dos obuses rebocados por outro auto 
propulsionada M109 os quais foram sendo modernizados para o seu standard actual M109A5 A partir de  
2002 

 
 

O grupo de Carros de Combate está organizado em 3 esquadrões de Carros de Combate com 3 pelotões cada a 4 
caros por pelotão, (5 no caso dos M60 e dos M48) tendo em 2006 começado a ser substituídos pelos modernos 
Leopard 2 A6. 
 

 
 
 
(…/… Continua no próximo numero)  
  

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



 

 

Será uma casa? Será um castelo? Ou será… 
 

 
Vejam no final 

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

 
Grande Guerra 

 
Por Joao Especial 
 
Sábado dia 27 de Fevereiro  vamos ter um primeiro encontro á volta das regras para a 1ª* Guerra Mundial da 
Batlefront, no formato “ Diz que é uma espécie de torneio”: 3 jogos, 3 missões, 1500 pontos, figuras por pintar são 
(por enquanto… ) aceites.  
 
Por isso se nomes como Galipolli, Marne, La Liz ou Tannenberg te dizem alguma coisa (ou mesmo que não digam!) 
ou se tens lá por casa os papeis de mobilização dum avô, vem ao EE dar uma vista de olhos. O pior que te pode 
acontecer? Teres vontade de fazer um exército, nada de mais! Eu vou com Turcos Otomanos 1918 – Companhia de 
Choque 

 

 



 

 

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

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:  Filipe Martins, Rui Antunes, Joao Especial e 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/ (Em remodelação) 
 

Já cá está! Em breve numa mesa perto de voçês! 

 


