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Editorial - João Especial
Neste mês vamos começar a fazer torneios mensais de ADG para dinamizar o período Antiguidade e Idade Média
que sempre foi muito importante na AJSP (e foi até um dos motivos que levaram á sua fundação…) A grande
vantagem de um evento destes em relação a jogos amigáveis, é jogar com pessoas diferentes e que pensam de
forma diferente e fazem exércitos diferentes, numa data pré-marcada e onde se encontra toda a gente que tem um
mesmo interesse. E é isso que é a essência de um torneio, e não “ganhar prémios e ser o maior da minha rua”.
Claro que se joga para ganhar e claro que não se dá nem se pede quartel e claro que quero saber em que lugar
fiquei, mas isso é uma medida da MINHA evolução (e da potência ou não da minha lista…) e se estou a perceber
(logo a viver) melhor o jogo e não meramente ir ali lançar dados. Portanto compito COMIGO e os adversários estão lá
para a galhofa, porque são eles que tornam a coisa divertida.
------------------------------------------------//--------------------------------------------Agenda de Julho e Agosto
- 10 de Julho: Torneio ADG, EE da AJSP, AJSP, 200 pontos
- 16 de Julho: Torneio FOW, Kult, Suricatas, 1650 pontos, MW
- 24 de Julho: Torneio/Campanha SAGA, EE da AJSP, AJSP, 6 pontos
- 7 de Agosto: Torneio ADG, EE da AJSP, AJSP, 200 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 …

- Decisão de implementar os Cartões de Acesso, de forma a facilitar o usufruto do Espaço de Encontro por nãoassociados.
- Clarificação do processo de entrega de chaves a novos sócios.
- Decisão de realização de pelo menos dois dias abertos por ano. Vamos tentar realizar o próximo em Agosto, em
data a confirmar, num formato preferencialmente dirigido a novos jogadores e principiantes nos vários períodos.
- O Lusitania Challenge está a tomar forma:
Datas: 3 e 4 de Setembro
Local: Museu Militar
Torneio AJSP: L’Art de la Guerre.
Vamos convidar outros grupos para realizarem torneios de outros sistemas em paralelo, como por exemplo
X-Wing, FOW e War Machine, ou outros. Os torneios não têm de ser "históricos". A contrapartida pedida pelo

Museu é a exposição, durante o período do torneio, de um diorama com fundo histórico. Vamos procurar
patrocínios de lojas locais.
- Vamos passar a divulgar os nossos eventos em Espanha de forma regular.
- Continuamos a trabalhar na definição do novo site, uma vez concluída a migração.

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

19º Aniversario da AJSP
Por Fernando Sousa
Decorreu no passado dia 26 no nosso Espaço de
Encontro de Alfragide, mais um aniversário da
AJSP, que como é óbvio foi uma barrigada de
jogos e convívio! Fizemos napoleónicos com as
regras Napoleon at War, Tank Fest, e a estreia de
TANKS enquanto mais um jogo de participação
para eventos no exterior e ainda um mega jogo de
Mega X-Wing, com uma aparição especial da
Estrela da Morte, que se transformou em bolo!

Não é todos os dias que se come uma fatia da
Estrela da Morte…

Vejam as fotos na nossa página do Facebook:

https://www.facebook.com/events/291434214538323/297899733891771/?notif_t=like&notif_id=1467795665961727
-------------------------------------//----------------------------

Curso de Pintura
Por Filipe Martins (FM), João Especial (JE), Miguel Morão e Artur Vitória (AV)

2ª Parte – Metodologia (por João Especial)
1 - Vamos pintar EXÉRCITOS e não FIGURAS INDIVIDUAIS
Isto não quer dizer "Bute aí esborratar tudo!" Quer dizer que temos de nos mentalizar que vamos pintar 100 a 150
figuras EM TEMPO UTIL e não uma. Dai os seguintes princípios:
1ª - Não podemos demorar 2 anos a pintar o mesmo exército (porque queremos fazer outro e jogar com este!)
2ª - NINGUEM vai ver TODAS as figuras uma a uma à lupa. No entanto vão ver estandartes, oficiais e generais e
com estes devemos ter cuidados especiais.
3º - Mais vale um bom aspeto de conjunto, do que uma figura fabulosamente pintada... e 50 em metal.
2- Trabalhar em série.
Pintar pelo menos uma unidade inteira ao mesmo tempo, ou duas, se forem pequenas. Como o nosso exército vai ter
um esquema uniforme de cores, vamos pintar a mesma cor a todas as figuras da unidade ao mesmo tempo. Em
série, como numa linha de montagem. Depois de dar o primário (a spray!) pintar primeiro o verde (por exemplo) em
todas as figuras, depois o amarelo, depois o preto, etc. Ter as figuras alinhadas na mesa de pintura ajuda a visualizar
o andamento do trabalho. Depois das cores base estarem aplicadas (uniforme, equipamento, pele) o que
corresponde a 80 - 90% da figura pintada, podemos começar a fazer detalhes:

3 – Disciplina
O trabalho em série só produz resultados se tivermos a disciplina suficiente para manter este tipo de trabalho.
Uma vez iniciada uma cor, ela TEM de ser aplicada a todas as figuras (todas as figuras que tenham essa cor, claro!)
TODOS os dias aplicar pelo menos uma cor. Cada cor demora 10 a 15 minutos a aplicar a 20 figuras de 15mm. O
que estamos a falar é de 15 minutos por dia de pintura, no mínimo. É possível, mesmo para quem é casado e tem
filhos ou está em exames.
4 - Alternar unidades
Para não nos cansarmos devemos pintar figuras/unidades ou modelos alternados. Uma unidade de infantaria, depois
uma de cavalaria ou uns veículos, depois outra de infantaria, e assim por diante.
5 - Bases bonitas
Não há nada como as bases para, por si só, darem um visual uniforme ao exército, ou arruinarem a melhor pintura.
Na generalidade deve-se evitar cores escuras (verdes escuros, castanhos escuros) na parte horizontal da bases já
que estas tendem a "abafar" as figuras. Prefiram cores claras, como a cor de areia, verdes relva, etc.
6 – Pintar cavalos
"Sprayar" o bicho de branco. Depois de seco passar-lhe uma aguada pouco diluída com a tinta apropriada (ex.
Chestnut ou Flesh para cavalos) com pincel nº 2. Se quisermos podemos diluir a tinta para obter tons mais claros.
O cavalo ficou instantaneamente com sombras e highligths.
Dar uma segunda ou terceira demão depois de seco para obter tons mais escuros.
Tirando tempos de secagem podemos pintar 10 ou 20 cavalos em meia hora. É tão fácil que podemos pinta-los
enquanto vemos televisão! (Já o fiz!)
Termina-se com umas "meias" brancas ou pretas, uma mancha branca na testa e caudas/crinas em castanho ou
preto. E pronto!

7 - Planeamento
Antes de começar a pintar PENSAR em como se vai pintar, de modo a facilitar o nosso trabalho, poupar tempo e
olhos e obter bons resultados rapidamente.
Se estou a pintar blindados alemães de 1940, porque não dar o primário já em cinzento escuro? Essa cor adere ao
metal e ao plástico tão bem como a branca ou preta... Unidades cujos uniformes sejam brancos (ex. Austríacos
napoleónicos) podem e devem levar um primário branco. A unidade fica logo pintada a 60%. Depois é pintar o resto
com as cores apropriadas (canhões das mangas, colarinhos, armaduras, capacetes, etc.). Uma aguada em cinzento
(aconselho “SMOKE” da Tamya) confere logo as sombras.
Para fazer traços finos (numa bandeira, por ex.) usar a técnica das cores sobrepostas. Por exemplo vamos pintar
uma bandeira branca com um friso vermelho à volta e um traço preto a separar o branco do vermelho:
a) pintar o branco
b) pintar uma faixa preta a toda a volta
c) pintar uma faixa amarela /castanha sobre a preta deixando um bocadinho de preto à vista
d) pintar o vermelho em cima do amarelo/castanho,
e) retocar q.b.
Não tive de gastar 2 dioptrias e ter uma mão super firme para fazer isto, e se calhar dá para ser feito com pincel 1 ou
0.
Outra coisa: planeamento na aplicação de cor nas várias zonas de pintura. O que é que isto quer dizer? Sequenciar
a pintura de forma que não se pintem duas zonas contíguas. Um exemplo de sequência: cara - calça - cabelo casaco - botas - mãos. Assim quando vão pintar algo têm a certeza que as áreas contíguas estão perfeitamente
secas e não vai haver nem misturas nem escorrimentos.
E outra coisa em que tropeço frequentemente é na falta de planificação de cores quando as figuras têm cores
variadas, por exemplo bárbaros diversos. Aqui o que há a fazer é um esquema de cores ao lado, com a planificação
de quantas calças azuis com camisa verde, ou vermelha, etc - listar, até com quadradinhos de cor, as combinações
de cor que vão ser usadas. O pior que pode haver para quebrar o ritmo de uma sessão de trabalho é embatucar a
meio sem saber de que cor se vai pintar a dúzia seguinte!
8 - Apoio
Refiro-me não só ao apoio da família e amigos do género: "–Tá muita giro! Ó avô, venha ver!" que é muito
importante, mas sim a trabalhar sempre com as mão apoiadas em alguma coisa. Anula o tremer de mãos, descansa
e permite trabalhos mais delicados.

9 - Coluna
A nossa, a vertebral! Não se dobrem para pintar. Eu sei que as mesas normais são baixas e inevitavelmente vamos
dobrar-nos, quanto mais não seja para apoiar as mãos. Mas isto é o melhor caminho para arranjar um problema de
coluna, para nos cansarmos e pousarmos o pincel.
Sejam radicais!: Arranjem um banco baixinho ou serrem os pés duma cadeira (eu disse para serem radicais!) Uma
cadeira de escritório das que têm costas e elevação ajustáveis é um bom investimento. O ideal é ter a área de
trabalho à altura do peito (1 palmo abaixo do queixo +-) assim podemos estar direitos quando pintamos e apoiar as
mãos no bordo da mesa.
10 - Luz
Muitíssimo importante! Pintem sempre com boa luz! Natural se possível, (mas ás vezes esta é muito forte ou fraca)
ou idealmente vinda de uma lâmpada Daylight (são umas azuis) ou Softone (são brancas) aí de 60W de potência,
instaladas num candeeiro de braço flexível (os de desenhador são bons) para podermos aponta-lo para onde nos der
jeito. Acendam sempre a luz, mesmo se a do quarto estiver acesa ou se for dia. Elimina sombras…
11 – Pedir Ajuda
Às vezes temos um trabalho tão grande que só de olhar para ele nos cansamos. Pintar uma horda de 48 Gauleses
ou uma companhia de Stelks são duas dessas situações.
Uma das coisas que mais rapidamente faz andar um trabalho deste género é este ser feito a 4 mãos. E isto implica
pedir ajuda a alguém. O trabalho anda mais depressa não só porque são duas pessoas a fazê-lo, mas como é feito
por dois parece que anda muito mais depressa, e isso motiva-nos a continuar por mais uma horita e depois outra e
outra…. Ainda me lembro da tarde em que eu e a minha ex-mulher pintámos 40 arqueiros palmirios para o exército
dela.
Quem nos ajuda pode ser outro jogador, mas também pode ser alguém que nunca tenha pegado num pincel… A
namorada ou a esposa, por exemplo. Há muita coisa que uma pessoa que “não tem jeito para a pintura” pode fazer.
Pode dar o spray, pode limpar as figuras de linhas de moldagem ou flash, pode pintar grandes superfícies como a
técnica do cavalo acima descrita, mas acima de tudo está a participar e (espero!) a aprender a gostar de uma coisa
que nós gostamos. E nesse momento deixámos de ser uns filhos/namorados/maridos com um hobby esquisito, para
ser alguém que se dedica a uma atividade cultural e artística pluridisciplinar. (Bonito, hem?).
12 - Motivação
Para pintar um exército em tempo útil é necessário manter a motivação. Com isto quero dizer que durante o processo
de pintura é necessário só pensarmos naquele exército ou em temas próximos.
Eu dou um exemplo: quando há uns anos estive a pintar um exército de pára-quedistas alemães para FOW, mantive
a motivação lendo livros acerca deles, vendo o "Band of Brothers", revendo "Private Ryan" e fazendo um jogo
pequeno com o que já estava pronto. Tudo isto manteve a minha cabecinha pensadora longe da tonelada de chumbo
e plástico que tenho em casa para pintar e que de outro modo poderia ser tentado a pegar nela.
No fundo motivação é tentar mantermo-nos focados no exército que estamos a pintar, para o acabar.
Porque já diziam os Mestres: " As figuras pintadas combatem melhor".
13 – A “Técnica do Pau” (por Miguel Morão)
Arranjamos várias ripas de madeira com 20 – 30 cm de comprimento e secção de digamos, 2 x 2cm. Depois colamos
nessa ripa as figuras que vamos pintar, umas ao lado das outras. Não é necessário ficarem bem coladas porque
depois vamos arrancar as figuras para as colar nas bases. Basta que não caiam quando pegarmos na madeira.
A vantagem é que pegamos ao mesmo tempo num grupo de figuras sem lhes tocarmos e sem aquela perda de
tempo do “Pega-Pinta-Pousa, Pega-Pinta-Pousa Pega-Pinta-Pousa”.
Depois de pintadas basta usar uma pequena faca (um x-acto não, que parte a lamina - Já me aconteceu...) para
descolar as figuras. No fundo o que queremos é uma alavanca fina, por isso o gume ou capacidade de corte dessa
faca é indiferente. Não devemos puxar pelas figuras porque podem partir-se pelos tornozelos. (Também já me
aconteceu...)
Colam-se umas quantas figuras ao pau e aplicam-se as cores em série. Por exemplo, se está na hora de pintar o
preto, pintam-se todas as botas, cintos, cabelos, etc. A ideia é com o pau na mesma posição pintar todas as botas do
pé direito. O que é que isto faz? Faz que o mesmo gesto é repetido uma dúzia de vezes e fica-se com metade da
bota direita pintada. A seguir com o pau na mesma posição idem para a bota esquerda. Depois o pau roda 180º e
pinta-se outra vez com o mesmo gesto a parte de trás das botas do pé direito também e depois a bota esquerda,
agora com o gesto da bota esquerda. Pode parecer disparate, mas a mecanização dos gestos acelera a pintura de
forma extraordinária.

Supondo que há uma quantidade grande de figuras na mesma posição, o ideal é ter vários paus com as mesmas
figuras para pintar, assim o gesto da mão do pincel é repetido de forma muito eficaz. Assim é fácil pintar por exemplo
96 botas de uma assentada.
Ah, e adequar o tamanho do pincel à tarefa. Isto é, para pintar botas pode ser um pincel de maior número que o que
para pintar bigodes! Não vale a pena usar um pincel demasiado fino se a tarefa não o justificar.

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

Mulheres de Armas
Marina Raskova e as “Bruxas da Noite”

http://www.ctie.monash.edu.au/hargrave/soviet_women_pilots.html

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

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, Miguel Morão, 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.
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