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Editorial – Temos um evento no calendário, anunciamos no Facebook, anunciamos no Besteiro, que todos recebem, 

a maior parte das vezes anunciamos no Setti. Eu acho que isto devia ser suficiente para despoletar inscrições e 

pedidos de informação. Mas se não enviarmos um email, chovem criticas de que "não sabia". Para evitar essas 

críticas temos enviados sempre emails de convite e lembrança sobre os eventos. Ora o email é uma ferramenta de 

comunicação que funciona nos dois sentidos. Quando recebemos um email de uma entidade abstracta a convidar-

nos para um evento, podemos não responder se o evento não nos interessar, pois não temos nenhuma relação com 

essa entidade. Mas se quem nos convida é um grupo de pessoas que conhecemos há anos, com quem temos 

afinidades, a quem chamamos amigos, que sabemos que estão a usar o seu tempo gratuitamente para organizar 

actividades para nós participarmos... acho que nesse caso esse grupo de pessoas deve merecer um bocadinho de 

consideração. Não me parece que fique em nada rebaixado, ou que fique a dever algo a essas pessoas, se lhes 

responder ao convite dentro de um ou dois dias informando qual é a minha intenção relativamente ao convite que 

recebi, seja ela qual for.  

Vários de entre vós, que estão a ler estas linhas, têm tido a amabilidade de nos dar feedback positivo sobre o nosso 

esforço para continuar a fazer coisas, como editar O Besteiro mensalmente, organizar torneios, e realizar eventos em 

locais fantásticos como o Museu Militar. E ainda mantemos aberto e em condições um espaço em Alfragide dedicado 

aos jogos, sem restrições de horário. Tudo isto nós fazemos porque sim, porque gostamos e porque achamos que é 

a coisa certa a fazer e que alguém o deve fazer. Nenhum de nós recebe um cêntimo por este trabalho em prol dos 

nossos associados e da comunidade.  

Mas também somos humanos, não temos uma fonte inesgotável de energia e às vezes temos momentos menos 

bons. Isso tende a acontecer quando ficamos com a sensação de que estamos a pregar aos peixes.  

Da próxima vez que receberem um email nosso a convidar-vos para alguma coisa reflitam por um momento: será 

uma não resposta a melhor forma de responder? Como será que nós interpretamos essa não resposta? Como é que 

vocês interpretariam se estivessem no nosso lugar, a organizar um evento para os vossos amigos? 

FS 

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

Agenda de Junho (e Julho e Setembro…) 
 
- 4 de Junho: Torneio de SAGA, EE da AJSP, AJSP, 6 pontos+1, 3 jogos 
- 17 de Junho: Torneio FOW, Kult, KULT 1625 pontos, LW  
- 25 de Junho – Torneio L’Art de la Guerre, EE da AJSP, AJSP, 200 pontos 3 jogos 
- 2 de Julho – 20º ANIVERSARIO DA AJSP – Jogos, bolos e espumante com os amigos.  
- 16 de Julho – Comemorações da Batalha do Vimeiro – wargames napoleónicos para todos no CIBV 
- 2 e 3 de Setembro – LUSITANIA CHALLENGE – Torneio L’Art de la Guerre, Museu Militar de Lisboa, AJSP, 200 
pontos 5 jogos. 
 
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 … 

 Resolução do problema de acesso à conta da AJSP 

 Reflexão sobre o último evento realizado: participação na Noite dos Museus no Museu Militar  

 Preparação de próximos eventos: 
o Torneio de L’Art de la Guerre a 25/6 
o Aniversário da AJSP – 2/7 
o Batalha do Vimeiro – 16/7 

 

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

 

Museu Militar, Noite dos Museus, 20 de Maio 2017 

 

Por José «Faustnik» Ventura 

 

Um belo dia de praia e lá estávamos nós para mais uma participação na «noite dos museus», organizada pelo Museu 

Militar. 

 

Desta vez resolvemos participar com algo simples que permitisse a participação dos visitantes, algo rápido e que eles 

reconhecessem – um confronto blindado. 

 

A ideia não era nova, já a tínhamos feito num ModelTróia há uns anos (1999 ou 2000 julgo eu) em que numa mesa 

com um cruzamento (mesma concepção deste ano) 2 carros de combate soviéticos tentavam chegar às posições 

defendidas por dois carros de combate alemães. Julgo que algumas das peças de então, nomeadamente as Isbas 

foram novamente usadas na actual versão. 

 

Desta vez quisemos ir mais além, propondo não um confronto, nem dois mas sim três confrontos diferentes, a saber: 

 

 Pz.Kpfw.38 (t) versus BT-7, numa clara alusão a confrontos de Junho/Julho de 1941 na frente leste; 

 

 Pz.Kpfw.IV Ausf.G versus T-34 M1942, típico dos confrontos do verão/outono de 1942; 

 

 «And last, but not the least» M48A3 versus T-55, num ambiente imaginário da Guerra Fria, tornada quente, 

ou então algo no médio oriente. 

 

Estabelecido o focus, foi só uma questão de selecionar as peças, no nosso caso peças da Altaya em metal – die-cast 

em gíria inglesa – peças pesadas e resistentes em conjunto com alguns modelos de construção rápida da Pegasus e 

Italieri, que tinham por objectivo demonstrar que não era necessário construir ou ter muito trabalho para se fazer um 

jogo. 

 

Depois foi uma questão de pegar num pano, algumas casas, árvores e lá fomos... 

 

Chegados ao museu, deparámos com os outros kamaradas de tabuleiro, algumas caras novas (ou retornadas) e lá 

fomos, após a habitual circulação e apertos de mãos. 

 

Ficamos com uma das primeiras mesas (de 1,2x1,8m) junto ao corredor, conforme tinha sido estabelecido pelo nosso 

presidente, ao nosso lado preparava-se o tabuleiro de StarWars e um de Space Hulk, enquanto mais atrás, 

ligeiramente envergonhados uma mesa de antiguidade e outra de napoleónicos, com bastantes figuras em cima da 

mesa. 



 

 

 

A nossa estratégia era mais simples: colocámos o pano de peluche, umas estradas a fazer o cruzamento, árvores, 

campos e casinhas a 1:72 (aka 20mm) e já está  

 

….  

Visão da mesa como se apresentava no inicio 

 

Depois foi uma questão de esperar pelos visitantes. 

 

Enquanto isso, os funcionários do Museu começaram a colocar algumas peças para manuseamento pelos visitantes: 

Brown Bess, SMLE Mk.III, Kar 98K e naturalmente a G-3, o que nos permitiu desde logo ocupar o nosso tempo 

enquanto não eramos requisitados, mas não faltou muito tempo, porque logo a seguir uma família e o seu filho. 

Primeira abordagem a explicação, depois a pergunta habitual «querem experimentar?», a resposta sob a forma da 

desculpa «mas demora muito tempo» seguido do «Não! São só uns minutos!» e toca a jogar. 

 

Acho que nas 4 horas que lá estivemos, eu e o Artur dinamizámos cerca de 9 a 10 participações – bem o Pedro Gil 

estive em três, por isso responsável por 1/3 – e desde o casal com a criança tímida, ao casalinho de apaixonados 

«querida rebentaste com o meu tanque», aos putos chatos e pais aliviados por os despacharem durante algum 

tempo tivemos de tudo. 

Muitos visitantes a reconhecerem alguns dos modelos, ou porque eram modelistas ou porque vêem demasiadas 

séries… o que é bom, visto haver massa crítica para implantar o «bichinho». 

 

Conversa? Muita! Desde o modelista que tem muita coisa e que joga em casa, com as suas regras, aos holandeses 

interessados em saber o que fazíamos e a nossa opinião no Brexit, e a velhos conhecimentos da AJSP e de fora que 

por aí apareceram. 

 



 

 

 
Pz.38(t) contra BT-7. 

 

Uma tarde em cheio, o Artur conseguiu pôr o filho mais velho a jogar Space Hulk e ele adorou – também muita 

atividade nessa mesa. 

 

Será que foi a opção perfeita, não, o ideal seria mesmo uma actividade mais estruturada, um evento com convidados 

próprios, não dependente do interesse dos visitantes – muitos não estavam realmente interessados no que fazíamos. 

 

Podia-se fazer melhor? Sim, painéis informativos teriam sido úteis, melhorar o aspeto estético seria outra hipótese, 

um mestre-de-cerimónias a dinamizar o espaço seria ainda outra. 

 

Tendo em conta, que era mais um elemento da oferta do Museu e não um espaço de angariação de 

jogadores/sócios, correu muito bem, apesar de não ter tido a magnitude de outros anos, onde se podiam ver o dobro 

das mesas, mas ao mesmo tempo mais pessoas a ver do que a perguntar. 

 

Mas, no final todos nos divertimos e fomos para casa com a sensação de termos passado uma boa tarde, que é o 

mais importante…. E que pelo menos alguns do que lá contactaram connosco possam ter ficado com algo a 

remoer….. jogos de guerra? Foi giro, gostava de voltar a experimentar…. 

  



 

 

 

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

 

Regras Especiais para ADG 

 

Por João Especial 

O que inicialmente me levou a fazer estas regras especiais, foi achar que a forma de combate dos romanos em 

choques sucessivos e troca de linhas está mal representada em ADG. Depois comecei a imaginar outras regras para 

estas tropas ou aquele exercito e surgiram estas regras especiais que têm a vantagem de dar mais “sabor” aos 

exércitos que temos. Fica a sugestão para jogos amigáveis.  

Triplex Acies  

Aplicável a Legionários Romanos do Late Republican,  Early e Mid Imperial e ao contingente germano de Arovisto na 
lista dos gauleses. 
 
Esta regra pretende simular o trocar de filas dos romanos, com a sucessiva entrada de tropas frescas no combate. É 
conveniente colocar um qualquer marcador na retaguarda das unidades que vão fazer impacto  
 
- Se uma unidade de legionários não está desordenada, pode contar o factor de Impacto na segunda e seguintes 
jogadas de combate; desde que na primeira jogada tenha podido contar com o factor de Impacto.  
 
 - Esta ativação custa um pip por unidade, ou grupo se aplicável. De notar que unidades desordenadas “partem” 
grupos, obrigando a um maior dispêndio de Pip 

 

Gaesatae 

Só aplicável aos Gaesatae da lista  Galic 

 - Os Gaesatae têm direito a recuperar uma perda de coesão automaticamente por jogada, desde que essa não seja 

a única existente. (Ex. 4 unidades de Gaesatae têm entre elas 2 perdas de coesão. Uma delas é automaticamente 

recuperada. Se entre as 4 unidades só tivessem uma perda, esta não poderia ser recuperada automaticamente) 

 - Cada unidade de Gaesatae perdida conta como 1 ponto (e não 2) para o calculo da desmoralização 

 

Sinapismos / Shieldwall  

 

Aplicável a Hoplitas, Vikings HF, Anglo-Saxoes, 

Anglo-Danish, Guarda Varenge e Rus HF 

 - Um grupo todo ele em boa ordem (sem qualquer 
unidade desordenada) e que não esteja em 
combate, pode usar toda a sua fase de movimento 
para formar sinapismos /shieldwall pagando um 
pip. É conveniente usar um marcador para indicar 
esta formação. 



 

 

 - Enquanto assim formado, o grupo conta como tendo armour, (ou heavy armour se já tiver armour) para melee e 
para tiro, mas só pode andar 1MU.  
 - Se alguma unidade do grupo for contactada pelo flanco ou retaguarda por tropas formadas (que não LF e LH) todo 
o grupo perde automaticamente esta formação. 
 - Se uma unidade num grupo em Sinapismo/shieldwall ficar desordenada por resultado de tiro ou combate, essa 
unidade deixa de estar nesta formação e de contar com o respetivo bónus de proteção. 
 

Imortais 

Só aplicável a Imortais na lista Early Achmenid Persian 

 - Os Imortais recuperam uma perda de coesão 

automaticamente por jogada, desde que essa não seja a 

única existente. (Ex. 4 unidades de Imortais têm entre elas 

2 perdas de coesão. Uma delas é automaticamente 

recuperada. Se entre as 4 unidades só tivessem uma 

perda, esta não poderia ser recuperada automaticamente) 

 - Cada unidade de Imortais perdida conta como 3 pontos 

(e não 2) para o cálculo da desmoralização 

  

Hipaspistas Jovens 

Só se aplica aos MF Spear Elite da lista Macedonian 
Alexandre 
 - Contam como tendo Armour em combate.  
 - Podem formar grupo com Companheiros 
 

Hipaspistas Veteranos 

Só se aplica aos Pk Elite das listas Macedonian Alexandre 

e Early Sucessores. (pôr números de Listas) 

- Em cada jogo cada unidade de Pk Elite tem direito a repetir um dado (seja em defesa de tiro, ou de melee) devendo 
aceitar o segundo resultado, mesmo se for inferior ao primeiro. 
 - Os Hipaspistas em combate contam como tendo armour. (Não se aplica para tiro) 
 - Devido á sua idade, quando perdem uma melee sofrem sempre um nível de coesão a mais para alem dos infligidos 
no combate. 
 

Deus Voult! 

Aplicável a Cavaleiros (Kn)  do Early Crusader, Midle Crusader e Teutónic Order.  
- Aplicam a regra do Furious Charge contra montados 
- Se sofrerem uma perda de coesão por tiro disparado por tropas montadas, são obrigados no seu turno a carregar 
quem infligiu essa perda. 
 

Vorhurt! 

- HF Suiços movem 3UM desde que terminem mais próximos do inimigo. 



 

 

 

Janne la Pucelle 

Só aplicável a Francês Medieval de1429 em diante, que 

tenha Joana D’Árc 

- Em cada fase de movimento é recuperada 

automaticamente UMA coesão de qualquer unidade do 

exército (excluindo aliados). Esta recuperação automática 

conta como movimento para a unidade recuperada. 

 

Gengis Khan 

 Só aplicável ao Mongol Conquest com um general Strategist 

- Pode fazer duas marchas de flanco com os comandos mais pequenos em pontos, desde que nenhum destes tenha 
o Comandante em Chefe  
 - No inicio do jogo, antes de qualquer movimento pode determinar a jogada em que uma das marchas entra na mesa 

 

Atila 

 Só aplicável ao Western Hun com um general Strategist 
 - Pode ter até dois comandos aliados 
 - Os aliados nunca ficam unreliable se na primeira jogada rolarem 1 
 - Todos os Hunos são Elite enquanto Atila estiver na mesa 
 

Anibal Ad Portas! 
Só aplicável a um exército Later Cartaginian com um general Strategist 
 - O exército inimigo pode jogar com mais 40 pontos 
 
 - Na fase de colocação dos exércitos pode optar por UMA das seguintes hipoteses: 

- Fazer emboscadas em qualquer parte da sua metade da mesa, seja atacante ou defensor (obedecendo aos 
critérios de ocultação de tropas como estão nas regras)  
OU 
- Distribuir 1D6 perdas de Coesão por outras tantas unidades inimigas (1 perda por unidade) 

 
- Uma vez terminada a colocação dos dois exércitos o jogador com Anibal pode recolocar 1D6 unidades. (Podendo 
inclusive recolocar um comando inteiro, se tiver menos de 6 unidades. EX um comando de LH são 4 unidades e saiu 
5 no dado = O comando de LH é reposicionado e ainda outra unidade pode mudar de lugar)   

 
 

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

 

E dos nossos amigos do blog Jugandosaga surgiu a ideia de lançar um par de concursos que apelam à criatividade 

dos jogadores de SAGA, com a colaboração de “O Besteiro” e "Design & Edits". 

O primeiro concurso visa escolher e premiar os três melhores cenários de SAGA apresentados. 

O segundo apresenta o desafio de desenhar um Herói para a única facção que não os tem, os Skraelings.... 

Apresentamo-vos aqui os regulamentos de participação dos dois concursos, apelando desde já à vossa inspiração. 

Ambos os concursos são patrocinados pela Breaking War. Se alguém quiser patrocinar algum dos concursos, basta 

entrar em contacto com a organização. 



 

 

Tradução e adaptação por Fernando Sousa, regulamentos originais em espanhol, publicados em 

jugandosaga.blogspot.pt 

 

 

Regulamento do I Concurso de Cenários "Jugandosaga" 

Como o seu próprio nome indica, trata-se de um concurso para seleccionar os cenários mais originais, divertidos, 

equilibrados e jogáveis de entre os apresentados pelos participantes. 

Formato:  

Os cenários devem ter um formato similar ao dos cenários oficiais, não terem sido publicados anteriormente (nem 

usados em torneios ou afins) e devem conter obrigatoriamente as seguintes secções: 

1.  Introdução ou apresentação do cenário 
2.  Preparação do cenário 
3.  Colocação 
4.  Duração 
5.  Mapa orientativo 
6.  Regras especiais  
7.  Condições de vitória.  

O cenário deve ser enviado (de preferência em PDF) para o email: jugandosaga@gmail.com até 30 de Junho. 

São aceites cenários em Espanhol, Português e Inglês. 

Escolha dos vencedores: 

Um júri de 5 jogadores veteranos seleccionará de entre os cenários apresentados os 3 cenários que considerem 

melhores, considerando a originalidade, o equilíbrio, a jogabilidade e a diversão. A decisão deste júri determinará os 

3 finalistas e será inapelável. 

Uma vez determinados os 3 finalistas, publicar-se-ão os 3 cenários e será aberto um processo de votação no blog 

que determinará o vencedor, o segundo e o terceiro lugares deste concurso. 

Calendário: 

 30 de Junho: Data limite para enviar os cenários. 

 10, 11 e 12 de Julho: Publicação dos cenários finalistas. 

 13 de Julho: Abertura da votação para escolha do vencedor 

 17 de Julho: Fim da votação 

 18 de Julho: Proclamação de Vencedor, Segundo e Terceiro classificados 

mailto:jugandosaga@gmail.com


 

 

Com excepção da data limite para apresentar os cenários, as restantes datas podem variar em função das 

necessidades da organização. 

Prémios: 

No mínimo serão os seguintes: 

 Vencedor: Caixa de plástico da Gripping Beast  

 Segundo: Blister de dados "Warlord" de Acaros Dices 

 Terceiro: Conjuntos de decalques da Little Big Men  

Outras condições: 

 Ao participar, os participantes aceitam este regulamento, assim como a decisão do júri e da votação final. 

 Os participantes autorizam a publicação dos cenários apresentados pelo blog "jugandosaga", por "O 
Besteiro" e por "Design & Edits" no formato que for considerado adequado, cedendo os seus direitos a estes. 

 A organização reserva-se o direito de modificar este Regulamento se as circunstâncias o justificarem. 

Patrocinadores: 

 

 
 

https://4.bp.blogspot.com/-ODxjGIl_zo8/WJtkj2wScMI/AAAAAAAAAIM/phdNtysy3Wg2R7291TzB9kjoQnyJ4ToawCPcB/s1600/logo-1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-ODxjGIl_zo8/WJtkj2wScMI/AAAAAAAAAIM/phdNtysy3Wg2R7291TzB9kjoQnyJ4ToawCPcB/s1600/logo-1.jpg


 

 

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

 

 
 

Regulamento do Concurso: "Desenha o teu Herói Skraeling" 
 

Como o seu nome indica, trata-se de um concurso para desenhar um Herói Skraeling original, jogável e que traga 

algo de novo e interessante a esta facção. 

Formato:  

O Herói deve ter um formato similar aos existentes, com o seu custo, dados de SAGA que gera, habilidades 

especiais, etc... e não ter sido publicado anteriormente. 

O Herói deve ser enviado (de preferência em PDF) para o email: jugandosaga@gmail.com até 30 de Junho. 

São aceites Heróis em Espanhol, Português e Inglês.  

Escolha do vencedor: 

Um júri de 5 jogadores veteranos seleccionará entre os Heróis apresentados o vencedor. 

Calendário: 

 30 de Junho: Data limite para enviar o Herói. 

 15 de Julho: Anúncio do Vencedor. 

Com excepção da data limite para apresentar os Heróis, as restantes datas podem variar em função das 

necessidades da organização. 

Prémios: 

No mínimo serão os seguintes: 

 Vencedor: Blister de guerreiros Skraeling da Footshore 

Outras condições: 

 Ao participar, os participantes aceitam este regulamento, assim como a decisão do júri. 

https://4.bp.blogspot.com/-zBCWSry6oaM/WTfyOeaNzsI/AAAAAAAABEY/sC5dPy9OMrcW0_rivAl4M_r71ATIvwIxgCLcB/s1600/saga_c10%2B-%2Bcopia.jpg
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 Os participantes autorizam a publicação dos Heróis apresentados pelo blog "jugandosaga" , por "O Besteiro" 
e por "Design & Edits" no formato que for considerado adequado, cedendo os seus direitos a estes. 

 A organização reserva-se o direito de modificar este Regulamento se as circunstâncias o justificarem. 

Patrocinadores:  

 

 
 

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

Pagamento de quotas  
 

Por Eduardo Santos 

Como alguns já sabem o cartão MB da AJSP caducou e agora temos de atualizar dados e titulares da conta.No 

entanto as rendas e outras despesas têm de ser pagas pelo que vos peço para me pagarem em dinheiro, ou em 

alternativa, fizessem a transferência para a minha conta abaixo. 

NIB:   0035 0202 0001 7881 0305 0 

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

 
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: Fernando Sousa.  
Neste número colaboraram: Joao Especial, Fernando Sousa e José Ventura. 
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/  
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