
 

 

O Besteiro 

Boletim da Associação de Jogos de Simulação de Portugal 

 

Novembro de 2017 

 

Agenda de Novembro e Dezembro 
 
18 de Novembro  – FOW, Kult, EW 1650 pontos 3 jogos 
3 de Dezembro  – Torneio ADG, EE, AJSP, 200 pontos, 3 jogos, equi pas de 2 jogadores (Antiguidade + 
Medieval)  
17 de Dezembro  – Open Day de Natal, EE AJSP. Jogos e bolo rei! 
 
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 á noite no EE. 
 

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

Na reunião de Direção falou-se de … 
 

• Confirmamos o modelo do próximo Lusitania Challenge para equipas de 4, com 5 jogos em 2 dias. 
(divulgação em breve)  

• Fizemos o balanço da nossa participação na Modelstep nos passados dias 4 e 5 de Novembro  
• Como o torneio de ADG passou para dia 3 de Dezembro foi decidido fazer um Open Day na data inicial 

deste: 17 de Dezembro. 
• Foi agendada para Janeiro a campanha de um dia de Grande Guerra. 
• Reafirmou-se que a pagina de Facebook é de publicação livre, reservando–se os administradores da mesma 

o direito de editar ou eliminar o que não for adequado. 
------------------------------------------------//--------------------------------------------- 

Open Day de Natal 

 

No próximo dia 17 de Dezembro vamos ter um Open Day para jogos e bolo rei! Todos os que estão a ler estas linhas 
estão convidados, (bem como todos os que quiserem convidar) para um dia com vários jogos (No previous 
experience required!), galhofa, bolo rei em particular e boa disposição no geral. Vamos ter um cenário de multi-
participantes de Saga Light à volta, dentro e por cima do Great Hall; a primeira experiencia de “Sharpe Practice 2” 



 

 

(Napoleonicos em 28mm) para os amantes da pólvora preta e de madames de corpete, assim como Piratas, 
Mosqueteiros e Gladiadores, um destes ou todos juntos eventualmente… 

Isto sem contar com os jogos que quiserem trazer, c omo é normal nestes dias!  

Por isso marquem na agenda o 17, tragam um bolo rei e uma garrafa de Porto (Ou Madeira, ou Favaios, que não 
somos esquisitos!) e venham jogar connosco! 

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

Flames Of War – GREAT WAR 

Por Orlando Almeida 

Foram detetadas movimentações massivas de forças alemãs com um número de 
tanques alemães nunca antes visto. O exército Inglês está em risco de ficar separado 
do Francês, podendo ficar isolado. 

A liberdade do mundo está rem risco! Precisamos de ti! Junta-te a nós  
em Villers Bretonneux para salvar libertar o mundo da opressão e da tirania. 
 
Domingo dia 14 de Janeiro 2018 , no Espaço de Encontro da AJSP, em Alfragide, 
iremos jogar a primeira parte da campanha Villers Bretonneux, com uma partida de 
manhã e outra à tarde, aparece! 

Podes encontrar a campanha em: 
https://www.flamesofwar.com/hobby.aspx?art_id=4598  

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

Torneio de SAGA Asgard 

4 de Novembro, Modelstep, Moscavide 

 



 

 

 

 

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

 

Por Joao Especial 

Há mais novidades em relação à nova versão de SAGA, que podem ver no link abaixo: 

http://skirmishwargaming.com/saga-second-edition-changes/#comment-9672 

Depois de ter lido tudo e visto com muita atenção a foto da Folha de Referência que está no artigo do link cheguei a 
algumas Meta-conclusões: 

Ao termos mais dados de Saga nos boards, vamos fazer mais coisas e reagir a mais coisas, o que significa que 
potencialmente nos vamos cansar mais. Ora com a exaustão a 3 fadigas para todos (Quando é que foi a ultima vez 
que viram uma unidade de Guardas exausta em V1? Eu acho que nunca vi…), a sua gestão vai ser fulcral. Em V1 
uma unidade que termina a sua activação com 2 fadigas está “só” vulnerável a melee em um ponto de armadura. Em 
V2 pode estar imobilizada porque o adversário pode usar as 2 fadigas para bloquear a sua próxima activação (vejam 
no fundo da QRS) OU pode perder 2 níveis de protecção. (E passamos a acertar em Warriors a 2+ ! ) Gerir fadiga vai 
ser tudo em V2! 

Outra coisa que fiz foi olhar para os boards do “Aetius & Artur” à luz destas alterações (foi dito que o A&A já foi 
pensado para V2 e no fundo é o seu primeiro suplemento) e houve várias coisas que fizeram sentido: Porque é que 
os Hunos não têm nenhuma habilidade de Reacção e porque é que os Godos estão actualmente a fazer furor. 
(Furoure Goticum, claro!) E nos dois casos a resposta é a mesma: Porque foram pensados para as novas regras de 
fadiga! 

O jogo dos Hunos é basicamente meter e transferir fadiga no inimigo e fazem isto activando habilidades, por tiro ou 
com o simples movimento. Por isso não necessitam de habilidades de reação porque vão poder (quase) sempre 



 

 

atrasar ou bloquear o inimigo usando a fadiga deste. Em V1 este potencial ainda não está concretizado, mas em V2 
assume a sua verdadeira dimensão e ai o board passa de “Girinho” para “Respeitável” 

No caso dos Godos estes usam a sua fadiga como um multiplicador de ataques e habilidades, ora como em V1 os 
limiares da exaustão são mais elevados e não há tanta coisa que se possa fazer com a fadiga, eles neste momento 
estão a “esteroides”. Em V2, com a exaustão a 3 fadigas, vão usar uma, quanto muito duas fadigas nas suas 
habilidades, o que significa que passam de “Berserkers suados” a “Respeitáveis”. 

Uma outra coisa, muito subtil em A&A e que é mais uma indicação de que este suplemento já é V2 compatível é que 
o “wording” usado para dizer quantos dados de Saga os heróis geram, passo de “X gera 3 dados de Saga” para “X 
gera mais 1 dado de Saga”.  

O que é que isto tudo me diz do futuro jogo? Diz-me que Saga passou a ter uma terceira dimensão. Até agora teve 2: 
A movimentação e o combate das figuras, e o batleboard. Em V2 vai ter 3 dimensões: Figuras, Board e … Fadiga. 

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

Campanha de X Wing 

Por João Jorge Diogo 

Para todos os participantes envio os meus agradecimentos por terem ajudado neste evento e como "recompensa" 
envio um resumo do evento.  

“A muito tempo atrás" (no dia 22 de Outubro de 2017...), "numa galáxia muito, muito longe" (no EE da Ajsp..) realizou-
se mais uma mini campanha de x-wing a qual foi composta por 3 cenários, "Emboscada durante o abastecimento", 
"Reparações de emergência" e "Liga!" os quais relatam a historia e peripécias de uma nave contrabandista (CR-90) e 
os seus encontros com as forças do Império.  

Jogo 1 

Assim logo de manhã o "representante" do 
Império, o Almirante Ilidio (sem o seu imediato 
Artur que se encontrava num tanque de bacta 
a recuperar de lesões) enquanto fazia a sua 
patrulha diária no seu Firespray, juntamente 
com as suas restantes forças de 2 Tie fighters 
e 2 Tie interceptors, encontrou junto de uma 
pequena estação de reabastecimento perdida 
no sector Alfa Gide,uma nave não identificada 
da classe "Corellian" e a sua escolta de 2 X-
wings e 1 A-wing. 

Quase de certeza mais escumalha rebelde 
para não variar, pensou o Almirante enquanto 
ordenava à nave não identificada para 
permanecer parada e não tomar qualquer 
acção hostil enquanto manobrava as suas 
naves...  

Do outro lado o Capitão Gusmão (também sem o seu imediato Especial, provavelmente perdido dentro da estação de 
reabastecimento.) com a aproximação de naves imperiais e com a sua carga preciosa de gás Tibanna em risco de 
ser capturada, decide fugir. Porém encontra-se perante um dilema: Espera mais um pouco e reabastece a nave 
correndo o risco de ser apanhado ou arranca imediatamente mas sem combustível e apenas com energia para 
assegurar os sistemas de suporte, os motores e pouco mais... 



 

 

A sua decisão é simples. No 1º turno a escolta afasta-se para ganhar tempo, 1 X-wing e 1 A-wing face ao Firespray e 
2 Tie interceptors e noutra direcção 1 X-wing face a 2 Tie fighters. Após um ataque violento logo no 1º turno o A-wing 
desaparece devido ao fogo concentrado por parte dos Imperiais. No 2º turno o CR-90 decide começar a sua fuga e 
deixa a estação enquanto as naves imperiais decidem-se aproximar mais para evitarem os turbo lasers. Numa 
escaramuça 1 X-wing "diverte" os 2 Tie fighters (Imagem 405) enquanto o outro procura abater o Almirante.  

Enquanto os Tie interceptors tentam desesperadamente abater um x-wing de escolta, o Firespray  e os Tie fighters 
procuram destruir os motores da corveta (Imagem 411) porém devido à incompetência do piloto do Firespray, este 
choca com os motores da corveta sendo destruído enquanto os 2 X wings de escolta e os canhões da CR-90 
conseguem abater os 2 Tie fighters.  

Com este revés o Império é forçado a 
ignorar a escolta Rebelde e concentrar o 
fogo dos seus Interceptors na corveta, 
(Imagem 420) mas sem sorte em destruir os 
motores e com 2 X-wings na sua traseira 1 
Interceptor é destruído. (Imagem 423) O 
segundo Interceptor com a escolta a 
posicionar-se também na sua retaguarda 
decide abortar a missão e reunir reforços. 

Assim o 1º cenário acaba com a vitória dos 
Rebeldes que perderam apenas 1 A-wing e 
sofreram alguns danos na nave "mãe" face a 
2 Tie fighters, 1 Tie interceptor e 1 Firespray 

 

Jogo 2 

Após uma pausa para almoço (com o Almirante Imperial a tentar convencer o GM a favorecer as forças do Império) 
seguiu-se o 2º Cenário desta vez liderado no lado dos Rebeldes pelo recém promovido de 2º imediato a Capitão 
Eduardo, pois o Capitão Gusmão apesar da vitória decidiu pegar num pequeno vaivém e fugir para um planeta 
próximo abandonando a sua tripulação. 

Assim enquanto decorrem as reparações na corveta (com os escudos em baixo), o Tie interceptor regressa com 
reforços,  mais 2 Tie fighters, 1 novo Firespray e um Tie Bomber. Mais uma vez a escolta da Corellian é lançada 
desta vez com a tarefa de ganhar 2 turnos , o tempo necessário enquanto decorrem as reparações e depois escoltar 

a nave mãe. 

Desta vez o Império decide voar em 
formação compacta enquanto se 
prepara para interceptar a CR-90 de 
frente. Enquanto a escolta rebelde 
devido a uma certa inexperiência tem 
algumas colisões com a formação 
Imperial enquanto a tenta abater. Após 
as reparações estarem concluídas e os 
escudos levantados a CR-90 prepara-se 
para começar a acelerar e fugir  

Da escaramuça entre o Império e a 
escolta rebelde resultou um Tie fighter 
destruído sendo que a formação Imperial 
não foi abalada pela baixa e continuou 
em direcção ao alvo sem parar. Porém 



 

 

uma calamidade acontece... Na ânsia de evitar as armas de longo alcance da corveta e de concentrar o seu poder de 
fogo, o Almirante Ilidio coloca o Firespray e o seu Tie interceptor demasiado junto da CR-90, o qual decide correr o 
risco e, alterando a sua rota, decide abalroar as duas naves imperiais. Resultado: 3 Escudos perdidos pelos 
Rebeldes, 1 Firespray e 1 Tie interceptor pelo Império. Ao mesmo tempo 1 X-wing e os canhões da CR-90 destroem 
o Tie bomber. Desta vez só sobrevive um Tie fighter que foge o mais rápido possível do lado Imperial enquanto os 
Rebeldes não tiveram qualquer baixa.   

 

Jogo 3 

Após uma pequena pausa começou o 3º e último jogo da campanha em que os rebeldes tinham de "apenas" ligar o 
gerador de "hyperdrive"... num campo de asteróides.... com 3 vagas de naves Imperiais a convergirem nos 
Rebeldes... 

Mais uma vez a escolta Rebelde posiciona-se (desta vez 2 X-wings e 1 E-wing experimental), surgindo logo de 
seguida o 1º grupo Imperial (1 Lambda e 1 Tie Advanced). Desta vez os X-wings (provavelmente devido a exaustão) 
decidem alhear-se do combate deixando o E-wing a combater contra o Lambda e o Tie Advanced, enquanto o CR-90 
começa a ligar o gerador. Porém a manobra dos X-wings não era tão ingénua pois colocam-se na traseira do Tie 
Advanced enquanto o E-wing sobrevivendo ao embate inicial consegue igualmente colocar-se na traseira do 
Transporte Imperial. 

Logo no 2º Turno aparece mais um grupo de 
naves Imperiais (1 Tie phantom  e 1 Tie 
interceptor) e logo na retaguarda da corveta 
enquanto o Capitão Eduardo ignora os 
asteróides com a sua nave, pagando o preço 
em críticos que danificam o casco. Com um E-
wing nas suas costas e o apoio dos lasers 
laterais da corveta o Lambda é destruído, 
enquanto os X-wings após destruírem o Tie 
Advanced movimentam-se para fazer face aos 
novos atacantes. 

No 4º Turno entra o grupo final composto por 1 
Tie fighter e 1 Tie Defender os quais 
conseguem, devido a sua localização ao entrar, 
abater o E-wing. No turno seguinte quer 1 X-



 

 

wing quer o Tie phantom são destruídos ficando o X-wing restante sozinho com a corveta para lidar com o Tie fighter, 
interceptor e defender, e tendo o Capitão Eduardo decidido abalroar mais um asteróide o qual, para não variar, 
causou ainda mais danos... 

Porém apesar da situação estar "preta" para os Rebeldes, estes finalmente conseguem ligar o gerador e num ápice 
desaparecem deixando um 1 X-wing abandonado.   

O resultado da campanha assim foi uma vitória 
Rebelde que conseguiu fugir do Império com 
poucas baixas (1 X-wing, 1 A-wing e 1 E-wing), 
algum dano na corveta (cerca de 50% da nave 
estava destruída), e sem carga, pois a nave 
contrabandista ao longo da campanha decidiu ir 
utilizando as suas reservas de gás para uso 
pessoal, em vez de poupar para vender. Contam as 
histórias que o Capitão Eduardo foi mais tarde 
"obrigado" pela sua tripulação a aposentar-se 
antecipadamente... 

Do lado do Império, devido à inexperiência em lidar 
com naves de grande porte as baixas de material 
foram pesadas (2 Firespray, 2 Tie interceptors, 4 
Tie fighters, 1 Tie phantom, 1 Tie bomber, 1 Tie 
Advanced e 1 Lambda), levando à demissão do 
Almirante Ilidio, para servir de alvo ao esquadrão de fuzilamento. 

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

Torneio de ADG  - 3 de Dezembro 

Por Joao Especial  

 
 
Dia 3 de Dezembro vamos iniciar uma nova época de ADG com o primeiro Torneio a pares, em que um jogador entra 
com uma lista de Antiguidade (até 1049 ) e o outro entra com uma lista de Medievais (de 1050 em diante) sendo o 
resultado final a soma dos dois. Neste momento temos já 3 equipas pre-inscritas: 
 

Fernando Sousa – Pedro Roque 
Joao Especial – Bruno Canilho 
José Martins – Jorge Martins 

 
Alea jacta est! 

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



 

 

 

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 Especial.  
Neste número colaboraram:  João Especial, João Jorge Diogo, Orlando Almeida 
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/  
 

 

 
 


