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

Agenda de Julho e Agosto
• 1 de Julho – Aniversario da AJSP (actividades varias, ver abaixo)
• 15 de Julho - Comemorações da Batalha do Vimeiro- Centro de Interpretação da Batalha do
imeiro, Vimeiro
• 29 de Julho – Encontro de SAGA. 6pt+1, V2, EE da AJSP
E ainda cenários de Segunda Guerra Mundial (e não só…) quase todos os fins de semana, anunciados
semanalmente no nosso Facebook, para além da “Tertúlia das Sextas” às sextas-feiras à noite no EE para
regras e períodos novos.
------------------------------------------------//---------------------------------------------

Na reunião de Direção falou-se de …
•
•
•
•
•

Proxima reunião será dia 6 de Julho por Hangout. Quem quiser participar avise o Fernando Sousa
para ele vos ligar á chamada.
Convocar a AG para dia 1 para aprovação de contas
Nossa participação este ano nas comemorações da Batalha do Vimeiro.
Perspectivas e preparação logistica para o Lusitania Challenger
Aprovação de un novo modelo dos torneios de SAGA

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

Assembleia Geral Ordinária
Convocatória
Em conformidade com as disposições legais aplicáveis e os estatutos da Associação, convoco todos os
sócios para se reunirem em Assembleia Geral, que terá lugar na sede da Associação, sita na
Alameda dos Moinhos, nº4, RC/ esq, Alfragide, Lisboa, pelas 14.30, do dia 1 de Julho de 2018, com a
seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1- Análise, Discussão e aprovação de relatório e Contas do ano de 2016.
Ponto 2 - Análise, Discussão e aprovação de relatório e Contas do ano de 2017.
Ponto 3 - Apresentação, discussão e deliberação sobre o Plano de Actividades e Orçamento
para 2018.
Ponto 4 - Outros assuntos de interesse.
Se à hora indicada não houver quórum, a Assembleia funcionará meia hora depois no mesmo local, com
qualquer número de sócios, e a mesma ordem de trabalhos.

Lisboa, 11 de Junho de 2018,
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Pedro Miguel Pinho Gil
(Pedro Miguel Pires de Almeida Pinho Gil)
------------------------------------------------//--------------------------------------------

Resultados do Torneio de 09 de Junho
Por Fernado Sousa
Apresento-vos finalmente os resultados e os rankings do Torneio Ourique. A vida real meteu-se no
caminho e tenho tido um período complicado ao nível familiar e profissional, mas as coisas estão a entrar
nos eixos agora. Peço a vossa compreensão, e caso alguém queira organizar o próximo torneio, é só dizer
:)
Bom, vamos ao que interessa.
Como os que lá estiveram sabem, devido a uma falha da organização (sim, fui eu) não esteve disponível o
suporte informático durante o torneio. Foi assim necessário efectuar os emparceiramentos e resultados à
mão. Dada a complexidade dos cálculos e o tempo limitado, optámos por criar um processo simplificado
de cálculo, o que foi anunciado na altura:

Vitória

5 pts

Vitória por omissão (bye)

4 pts

Empate

3 pts

Derrota

1 pt

Como critério de desempate utilizámos as baixas recebidas invertidas (menos baixas, melhor
classificação). Neste método de cálculo não considerámos directamente as baixas infligidas.
E o resultado foi o que mostramos abaixo:
Equipa

G

Jogador

Exército

Total
Total Baixas Classif
Individual Equipa equipa final

João Jorge
Diogo

Palmyrian

João Diogo

Medieval Scandinavian

11

Hugo Barata

Spring and autumn
Chinese

13

Ghaznavid

9

F
José Martins

11

Carlos Ferreira Alexander the Great

5

Jorge Martins

15

B
Ghaznavid

22

73

1

22

100

2

20

94

3

Hugo Ximenes Gauls

9

Carlos Pedro

Teutonic Knights

10

Rui Carrilho

Republican Roman

11

J

D
David Carrilho Swiss

7

Ilídio Almeida

9

Tribal Mongol

E
Eduardo Santos Teutonic Knights

8

Carlos Lopes

Early Imperial Roman

9

João Especial

Feudal English

8

Pedro Roque

Early Successors

7

Fernando
Sousa

Free Company

9

Luis Rodrigues Warring States

9

João Costa

7

C

H

A
Ilkhanid Mongol

Hugo Carmona Anglo-saxons

7

Paulo Roque

0

I
Normandos

19

113

4

18

100

5

17

64

6

17

76

7

16

74

8

16

85

9

7

55

10

Parabens á “Diogo Team” pela sua vitoria!
Deixo aqui um pedido de desculpas público ao Paulo Roque, que se disponibilizou para ir jogar no
domingo, tapando um buraco, e que acabou por não jogar devido a uma falha de comunicação.
Agradeço a todos pela participação, espero que se tenham divertido, e parabéns aos vencedores!
Entretanto, tendo os registos completos de todos os jogos, introduzimos os resultados na folha de cálculo
oficial. O resultado aqui tem algumas diferenças, pois no método de cálculo já se entrou com as baixas
infligidas ao adversário. o que é particularmente importante nos jogos que terminaram com um empate
(a maioria).

O que, a ter sido usada a folha de cálculo oficial, resultaria nesta classificação:
POS

Equipa

Total Equipa

1

F

397

2

3

4

5

6

7

8

9

10

G

B

J

D

E

H

A

C

I

Jogador

Exército

Total Individual

Hugo Barata

Spring and autumn Chinese

232

José Martins

Ghaznavid

165

João Jorge Diogo

Palmyrian

192

João Diogo

Medieval Scandinavian

193

Carlos Ferreira

Alexander the Great

91

Jorge Martins

Ghaznavid

264

Hugo Ximenes

Gauls

150

Carlos Pedro

Teutonic Knights

190

Rui Carrilho

Republican Roman

196

David Carrilho

Swiss

90

Ilídio Almeida

Tribal Mongol

135

Eduardo Santos

Teutonic Knights

143

Pedro Roque

Early Successors

112

Fernando Sousa

Free Company

150

Luis Rodrigues

Warring States

143

João Costa

Ilkhanid Mongol

119

Carlos Lopes

Early Imperial Roman

120

João Especial

Feudal English

137

Hugo Carmona

Anglo-saxons

106

Paulo Roque

Normandos

87

385

355

340

286

278

262

262

257

193

Assim, os resultados que vão ser submetidos para efeitos de ranking, vão ter algumas diferenças em
termos de resultados do torneio, mas não em termos de pontos por jogo. A alternativa que tínhamos era
não submeter resultados nenhuns, solução que achamos que prejudicava toda a gente (uma situação
"lose-lose" como dizem os americanos).

Quero ainda agradecer ao Orlando, ao Especial e ao Eduardo pela sua ajuda preciosa na organização do
evento, sem a qual o mesmo não teria acontecido; assim como ao Museu Militar pela disponibilidade
demonstrada mais uma vez ao acolher-nos
------------------------------------------------//--------------------------------------------

21º Aniversario da AJSP
Como vem sendo habito, comemoramos no proximo dia 1 de
Julho o nosso 21º aniversario com um Open Day, porque é
aberto a quem nos quiser visitar nesse dia (e comer uma fatia de
bolo!) e é aberto a todos os jogos que alguem lá quiser fazer!
Assim, já alinhados temos de manha: Alpha Strike com um
cenario moderado por Joao Diogo e onde este vosso editor vai
comandar as hostes libertadoreas do Clan Jade Falcon contra os
barbaros primitivos da Esfera Interior comandados por Rui
Antunes. Turkina Power!
De tarde vamos ter a Assembleia Geral para aprovação de contar e o quemais for necessario e depois
Luis Gusmão vai levar-nos a uma galaxia distante num choque feroz entre os Rebeldes e o Imperio
Galactico, (Será que neste jogo os Stromtropers acertam em alguem? ) ao mesmo tempo que Fernando
Sousa e Joao Especial se sujam de polvora preta em mais um jogo de Sharpe Practice.
E isto é o que se sabe por agora…
Apareçam, participem, comam e bebam!
------------------------------------------------//---------------------------------------------

SAGA - “Diz que é uma especie de Torneio”

Isto de organizar coisas cai sempre aos mesmos e mal se acaba um evento (de uma modalidade) começase logo a ter de preparar o segunte. Por isso achamos que era conveniente encontrar uma forma de

aligeirar a carga organizativa, mantendo aquilo que todos gostamos, que é juntar regularmente uma duzia
de pessoas para passar um dia a jogar. (E a beber hidromel, neste caso!) Nesse sentido os proximos
“torneios” de SAGA vão ser neste modelo; a começar já pelo Ragnarok no dia 29 de Julho
Inscrições: Gratis!
Pontos: 6+1 (Herois ok)
Regras: V2
Universos: A&A, Age of Vikings e outros suplementos, á medida que sairem.
Cenarios: Cenario base do livro de regras sorteando a versao mesa a mesa
Emparceiramento: Livre, só convem não repetir jogador e/ou facção
Resultados: Quem ganha um jogo tem direito a levantar os braços e gritar “Banzai!” (Isto não quer dizer
que o proximo Universo seja o Japão…) Quer perde paga uma cerveja ao vencedor
Premios: Haverá uma figura de premio a sortear pelos participantes.
-----------------------------------------------//---------------------------------------------

Comemorações da Batalha do Vimeiro
Este ano a AJSP foi convidada mais uma vez a participar nas comemorações da Batalha do Vimeiro.
Vamos estar presentes no dia 15 á tarde com dois jogos napoleonicos de participação. Joao Diogo vai
organizar uma mesa com as regras Imperial Eagles a 15mm; e Joao Especial e Fernando Sousa vão
animar uma mesa de Sharp Practice a 28mm, á volta do famoso grupo de guerrilheiras “As Lobas da
Lourinhâ” que se estrearam na Noite dos Museus no Museu Militar.
O Centro tem uma pagina no facebook: https://www.facebook.com/CIBV-Centro-de-Interpretação-daBatalha-do-Vimeiro-151004314931746/
Onde podem consultar o programa aqui: http://batalhadovimeiro1808.pt/doc/programa-bv1808.pdf
-----------------------------------------------//---------------------------------------------

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 eletrónica gratuita para todos os sócios e amigos.
Editor: João Especial.
Neste número colaboraram: João Especial, Fernando Sousa, Pedro Gil
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/

