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Editorial - João Especial e Fernando Sousa
O prato forte deste mês foi o retomar do Lusitania Challange, apos um ano de interregno.

Nesta edição o evento principal foi um torneio de L'Art de la Guerre, mas houve também demonstrações
de “Tanks!”, “Force on Force”, “Gates of Antares” (obrigado Tempos Medievais Loja) um diorama em
exposição sob a temática da participação portuguesa na Grande Guerra, assim como outro com um
exército português das Invasões Francesas, para deleite dos visitantes

(E um exercito Grego Clássico que na realidade só lá estava para compor a mesa…) Ainda não tivemos a
participação que ambicionamos, especialmente ao nível de jogadores estrangeiros (“Nostra culpa, notra

máxima culpa”…) mas para o ano a situação será completamente diferente e já estamos a trabalhar
nesse sentido! Aqui abaixo estão os resultados do torneio de ADG.

Lusitania Challenge 2016
Name

Army

Marco Quinta

Assirios

Points
336

Orlando Almeida Macedonios Alexandre
João Jorge
Byzantinos Justiniano
Diogo
João Diogo
Normados na Sicilia

248

Fernando Sousa Free Company

225

Ilidio Almeida

Seleucida

222

João Especial

Lusitano

204

Eduardo Santos

Seleucida

124

José Correia

Francês Ordenança

57

243
232

Obrigado Museu Militar de Lisboa, para o ano voltamos em força!
Fotos na nossa pagina do Facebook: https://www.facebook.com/AJSPortugal/?fref=ts
------------------------------------------------//---------------------------------------------

Agenda de Setembro e Outubro
-17 de Setembro – FOW, Sines. Galeria BT, LW, 1625 pontos, 3 rondas
- 25 de Setembro - MODELSCALA. MONTIJO, SAGA + Saga Light. AJSP, 4 pontos
- 9 de Outubro - Torneio ADG, EE (Alfragide) , AJSP 200pontos, 3 rondas
- 23 de Outubro - X-Wing. EE
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…
- Próxima reunião da Direção a 7 de Outubro
- Admissão de Pedro Nunes como socio
- Análise do Luisitania Chalange e ideias para o do próximo ano
- Participação na MODELSCALA do Montijo com vários cenários de SAGA e um de Saga Light para participação
- Preparação da participação na MODELSTEP em Loures a 5 e 6 de Novembro
- Proposta de participação das comemorações da batalha do Vimeiro em Julho do próximo ano
------------------------------------------------//---------------------------------------------

Legião de Honra
João Especial recebe a Legião de Honra por propor para sócio Pedro Nunes.
Três HURRAS por Pedro Nunes, nosso novo Confrade! HURRA! HURRA! HURRA!
------------------------------------------------//---------------------------------------------

Shermans V
Por Filipe Santos
Durante anos, na qualidade de “modelista-jogador”, apenas me dediquei à pintura de figuras. Contudo, com toda a
jogatana de 2ª Guerra Mundial em que eu me envolvi, e vendo que isto de jogar com os modelos dos outros não
tinha a mesma piada, decidi retomar as actividades modelísticas, regressando assim à pintura de veículos. Cada
novo modelo tem sido uma escola para novas técnicas, novas formas de pintar, novas formas de encarar o modelo,
e confesso que estou cada vez mais satisfeito com os meus resultados. Muito tenho a agradecer aos kamaradas de
luta que me têm acompanhado e aconselhado, como o Artur, o Ventura ou o Filipe, que ainda não joga mas que háde vir a jogar!
Desta vez, e como isto é mesmo para wargaming, escolhi comprar e pintar os M4A4/Sherman V da Plastic Soldier
Company.a 1/72.Os Sherman V foram usados pelas tropas britânicas na França, Bélgica, Holanda e Alemanha. Este
era também o modelo usado pela 5ª Brigada da Guards Armoured Division, o que tem especial relevância pois estou
a basear a minha força britânica à volta do 1º e 2º batalhões dos Granadeiros da Guarda, que faziam parte dessa
Divisão.
Os modelos da PSC, apesar de não terem a qualidade de modelista (algum detalhes são “rudes”, não têm
fotogravações nem nada, etc.) são, não obstante, bastante aceitáveis, montam-se muito bem e sem necessidade de
grandes correcções, em suma, são uma boa escolha para o modelista-jogador, que é o que eu sou. Dado que cada
caixa trás três modelos, optei por montar um como Firefly (Sherman VC) e os restantes como Shermans V.
A cor base para os meus carros é o Russian Uniform da Vallejo, à qual adiciono o Olive Drab para as zonas mais
escuras do casco ou do escudo do canhão. Dou as cores base com o aerógrafo e depois clareio o Russian Uniform
para pintar as zonas mais iluminadas, ou seja, no topo do casco e da torre. As lagartas foram pintadas com uma
mistura de castanhos, para simular a ferrugem, com uns toques de metal e de prata no rasto das lagartas. Em
seguida, misturando preto ao Russian Uniform e com auxílio do meu ancião W&N Série 7 #000, comecei a escurecer
as linhas de transição das placas, portas, escotilhas, em suma, todas as depressões do modelo, se necessário com
várias passagens. Inversamente, misturando branco, mas desta vez com um pincel maior, comecei primeiro, em
semi-aguada, a pintar as placas mais expostas ao sol (quanto mais horizontais, mais claras seriam) e depois a pintar
riscas claras nas arestas do modelo, passando uma e outra vez até conseguir o contraste desejado. Por fim, óleos
para cima do modelo, azuis nas depressões, amarelos na zona central e brancos no topo, tudo diluído com essência
de terebentina.

Os decalques da Divisão, Batalhão, Esquadrão e peso são da Dom Decals, que vende folhinhas com carradas de
decalques que me vão durar esta vida e a próxima (e ainda por cima são baratos!)

Como é sabido (e quem não sabe fica já a saber), os soldados aliados, e em especial os britânicos, fartavam-se de
pilhar, perdão, “libertar” as casas por onde passavam, “aliviando-as” de tudo o que pudesse ter valor, ou mesmo
do que não valesse nada. Os alemães pilhavam, certo, mas pilhavam sobretudo cabeças de gado; os britânicos até
levavam o papel de parede das casas, se o papel estivesse ali a jeito...
Assim, os meus carros britânicos têm
sempre algum material “encontrado”
por essa Europa fora, e para o meu
Firefly decidi incluir um pequeno
charme, fazendo em Miliput um
pequeno busto do Napoleão. O
resultado ficou satisfatório e de facto
deu ao veículo (neste caso, o Firefly)
um toque extra, bem a meu gosto.
Mais umas caixas, lagartas, lonas e
afins, umas pinceladas a seco, verniz
baço e a aplicação de pigmentos para
modelismo, da Vallejo e daqueles para
se misturar nas tintas de parede, do
Leroy Merlin, e os três carritos ficaram
prontos e bonititos.
Com um pouco (bastante!) sorte nos
dados, pode ser que mantenham as
suas torres no lugar durante muitos e
muitos anos!
--------------------------//----------------------

Mulheres de Armas
HUA MULAN
https://en.wikipedia.org/wiki/Hua_Mulan

Ou numa “foto da época”…

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

Saga para Principiantes
Traduzido e adaptado do blog http://blog.studio-tomahawk.com
Por Fernando Sousa
Este artigo é dedicado aos principiantes de Saga. Neste texto vamos rever as facções disponíveis nos diferentes
livros, e como funcionam do ponto de vista de um principiante.
A base de Saga são os Battleboards das facções, e a complexidade do jogo depende em grande parte da
complexidade do respectivo Battleboard. Algumas facções têm os seus próprios mecanismos particulares, usam
sinergias mais ou menos complexas e combos, e algumas podem mesmo ser difíceis de entender, reduzindo a
componente “diversão” para os principiantes.
Para os ajudar, vamos dividir todas as facções existentes em 3 categorias distintas, esperando que esta
classificação os possa orientar na escolha da sua primeira facção. As facções básicas são as mais fáceis de jogar,
têm forças e fraquezas claras e regra geral são muito fiáveis. Mas por serem simples não quer dizer que sejam
menos eficientes! As facções avançadas exigem um pouco mais de experiência para serem jogadas correctamente,
por vezes usando os seus próprios mecanismos ou regras especiais. Finalmente, as facções para especialistas1
exigem um conhecimento extenso de regras, dos momentos das diferentes fases de um turno e das sinergias do
Battleboard. Recomendamos que não se inicie no jogo com estas facções. Para cada facção indicamos o suplemento
em que é caracterizada, assim como alguns comentários sobre a escolha que fizemos.
Facções básicas
• Vikings (Saga: Dark Ages): uma das facções mais fáceis de jogar. Têm uma quantidade de habilidades de combate
próximo (melee) muito eficientes, podem gerir bem a sua Fadiga e têm alguma protecção contra tiro. Os Berserkers
continuam a ser uma das unidades mais temidas no jogo!
• Normans (Saga: Dark Ages): Os normandos têm dois motores para o sucesso: cargas devastadoras e uma
capacidade de tiro mortal. São assustadores em ambos os aspectos do jogo. Uma táctica comum é amolecer as
unidades inimigas com virotes dos besteiros, soltando de seguida os cavaleiros!
• Crusaders (Saga: The Crescent & The Cross): Apesar do seu próprio mecanismo único (as Virtudes) os cruzados
são uma facção simples de jogar. Têm uma boa variedade de habilidades, abrangendo combate próximo, tiro e
protecção.
1

Expert factions no original

• Pagan Rus (Varjazi & Basileus): Apesar de ser defensiva, esta é uma facção fácil de entender, provando a sua
eficiência muito rapidamente, especialmente contra um Warband inimigo com tropas montadas pesadas, que são
geralmente difíceis de enfrentar para principiantes.
• Irish (The Raven’s Shadow): Uma facção popular que tem uma grande variedade de unidades coloridas, e alguns
combos “desagradáveis”, mas fáceis de entender no seu Battleboard.
• Welsh (Saga: Dark Ages): Uma vez que o jogador tenha entendido a forma como as habilidades de Activação /
Reacção funcionam, esta é uma facção simples e interessante, uma vez que oferece um grande número de opções
tácticas. O jogador pode concentrar-se no combate próximo, no tiro, em manobrar melhor2 que o adversário, ou
em qualquer combinação destes. Recomendamos começar com um Warband a pé, pois as unidades montadas dos
galeses são muito vulneráveis ao tiro, e será necessária alguma experiência para serem usadas correctamente.
Facções avançadas
• Anglo-Danes (Saga: Dark Ages): Os anglo-dinamarqueses dependem de uma gestão adequada da Fadiga do
Warband do seu adversário e requer algum tempo de aprendizagem até ser usada adequadamente.
• Anglo-Saxons (Northern Fury): Uma facção baseada em unidades grandes, com algumas escolhas difíceis de fazer
durante a organização das unidades que compõem o Warband.
• Bretons (Northern Fury): Com um potencial de combate próximo limitado, os bretões requerem alguma prática
para se fazer o melhor uso de seus movimentos e habilidades de tiro.
• Byzantines (Varjazi & Basileus): Uma grande parte das habilidades disponíveis para o jogador bizantino baseia-se
na cooperação das diferentes unidades do Warband, as quais de apoiam mutuamente. A colocação inicial é a chave
do sucesso, e vai exigir prática.
• Rus Princes (Varjazi & Basileus): Os príncipes russos têm habilidades poderosas, mas algumas delas vão exigir
alguma prática para serem usadas correctamente. A maioria dos jogadores de Saga que já os enfrentaram teme as
suas unidades de Hearthguard montados!
• Jomvikings (Northern Fury): Esta facção usa o seu próprio mecanismo: a Raiva (Wrath). Compreender e tirar
partido deste aspecto do funcionamento da facção vai demorar algum tempo.

• Norse-Gaels (The Raven’s Shadow): Tal como os Jomvikings, os Norse-Gaels têm a sua própria mecânica de jogo:
os duelos. Assim como um duelo mal planeado pode correr mal, esta facção vai precisar de alguns jogos de prática
até ser devidamente dominada.
• Strathclyde (The Raven’s Shadow): Os galeses Strathclyde tiram partido da vantagem de manterem algumas de
suas unidades fora da mesa. A forma e o momento da sua chegada ao campo de batalha são cruciais, tornando-os
claramente um facção “avançada”.
• Moors (Saga: The Crescent & The Cross): uma facção defensiva, os mouros gostam de tirar proveito dos erros de
seu oponente, e de voltar as suas unidades contra eles. A curva de aprendizagem para os usar no seu melhor é
ingreme, mas altamente gratificante.
• Milites Christi (Saga: The Crescent & The Cross): De uma forma semelhante aos Jomvikings, os Soldados de Cristo
usam a Piedade (Piety) para aumentar as suas habilidades. A gestão da Piedade e dos recursos destinados a
aumentá-la é uma parte essencial de qualquer jogo com esta facção.
• Saracens (Saga: The Crescent & The Cross): Os sarracenos têm habilidades eficazes, mas como algumas delas
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“outmanoeuvring” no original

usam um factor aleatório para determinar os seus efeitos, será preciso algum tempo para o jogador se habituar a
elas.
• Scots (Northern Fury): Os escoceses têm alguns dos combos mais poderosos do jogo, os quais podem produzir os
seus efeitos de forma inesperada para o oponente. No entanto, esses combos não são imediatamente aparentes, e
vai precisar de alguns jogos até os descobrir.
Facções para especialistas
• Franks (The Raven’s Shadow): Os francos são uma das facções mais complexas e gratificantes, uma vez que
dependem fortemente de um Battle Pool que dita como a maioria das habilidades do Battleboard funcionam.
Algumas habilidades precisam de ser cuidadosamente estudadas para compreender todo o seu potencial e há uma
riqueza inigualável de sinergias para explorar. Os veteranos de Saga vão adorar!
• Steppe Tribes (download do website da Studio Tomahawk): Outra facção bastante complexa, que tira proveito da
estrutura de turno e das opções de movimento de tropas montadas.
• Skraelings (download do website da Studio Tomahawk): A eficácia real dos Skraelings (ou a falta dela!) depende
muito do conhecimento que o jogador tem do Battleboard do inimigo. A sua principal força é negar ao inimigo as
suas melhores habilidades, copiá-las, virando a sua força contra os seus inimigos. Claro, um conhecimento alargado
da maioria das facções é necessária para realizar este trabalho!
• Spanish (Saga: The Crescent & The Cross): Os espanhóis têm uma incrível quantidade de habilidades que podem
ser usadas durante a fase de Activação dos seus inimigos, o que significa que eles jogam tanto durante o turno do
oponente como no deles próprio. Naturalmente, essas habilidades são bastante complexas de usar, necessitando
tanto de conhecimento das regras como do momento adequado para as usar. Mas esta é uma facção muito
gratificante para jogar!
• Mutataw'wia (Saga: The Crescent & The Cross): Esta facção baseia-se no sacrifício das suas próprias tropas para
alimentar as suas habilidades. Estas regras de sacrifício são simples, mas ganhar um jogo de Saga é já
suficientemente difícil sem se matar os seus próprios soldados, pelo que é melhor deixar esta facção para os
jogadores mais experientes!
Assim terminamos a nossa revisão das facções Saga do ponto de vista de um principiante. Claro, muitos veteranos
irão discordar da nossa opinião sobre este assunto, mas espero que sirva para ajudar os recém-chegados a escolher
a primeira facção que querem levar à glória no mundo de Saga.

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

Como pintei um exército em 40 horas
Por Joao Especial

No “Besteiro” de Agosto, terminei o editorial dizendo que ia levar ao Lusitania Challange um exercito
novo: Lusitanos. O que no mínimo é apropriado. Lembro-me de na altura pensar que tinha um mês para
os pintar e que como ia entrar num período de ferias, que teria tempo, mesmo que fosse necessário
fazer umas maratonas de pintura.
Nada mais errado!
Pintei um exercito de 29 “bases” (o que é grande para ADG…) em apenas 10 dias, trabalhando 3 a 4 horas
por dia. 120 figuras em 40 horas de trabalho, aproximadamente.
Como é possível? Simples: Planeamento, sprays e capilaridade.

O planeamento passa por usar o “Metodo do pau” (Ver Besteiro de Julho) e fazer coisas tão simples como
dar o primário imediatamente antes de ter de sair para a praia ou para um gin ao por do sol (Estava de
ferias, lembrem-se…). Também passou por primeiro ter feito a Lista de Exercito para saber exatamente o
que pintar e depois agrupar as figuras por comando e por base.
Assim comecei por pintar os dois comandos mais pequenos, o de Cavalaria (4 bases + general) e o da
infantaria de elite (General, 4MF, 2LF sling, 2LF jav) no total de 12 bases e 2 generais de uma única vez.
As figuras estavam montadas em 4 paus, alinhadas por base com um intervalo entre cada grupo.
E é aqui que entra o spray.
Como as cores predominantes são claras (pele branca, túnicas de linho/lâ, cavalos castanho claros) o que
fiz foi pintar tudo a spray branco baço. Depois fui aplicando cores em alguns pormenores (escudos,
arreios, bainhas, armas, cabelos cor de pele) tendo o cuidado de aplicar cada cor em todas as figuras
que a fossem receber. Por exemplo pintei a cor de pele em todas as figuras numa única leva. A maior
parta da superfície da figura (a roupa ou os cavalos) ficaram a branco… Para a capilaridade tratar dela.
Peguei em verniz para madeira (Dyrup Roble Claro. Compra-se em qualquer Aki) e com vários graus de
diluição em diluente celuloso, para um efeito mais claro ou escuro, apliquei nas figuras, com o cuidado
de não passar com o pincel duas vezes no mesmo sitio para não arriscar a arrastar a pintura. (E se
arrastar depois corrige-se!) E por capilaridade, o verniz faz todas as sombras e vários matizes que vão do
castanho ao beje! Faces, músculos, relevos na roupa, tudo fica definido instantaneamente e como que
por magia. Esta fase demora 20 minutos aproximadamente e havendo bom planeamento (lá está…) é
feita quando o sol bate na marquise, para secar mais depressa e antes de irmos a mais um mergulho!
Depois do verniz seco falta-me fazer
cinco coisas:
- Fazer as correcções necessárias, se
existirem. (20minutos se tanto)
- Dar uma segunda demão com
verniz mais escuro se quiser fazer
cavalos mais escuros (Dyrup Roble
Oscuro) (10 minutos)
- Aclarar algumas superfícies que
tenham ficado mais escuras (No caso
da foto ao lado a figura mais á
direita teve o seu barrete e túnica
aclarada. Reparem que as botas
dessa figuras NÃO foram pintadas:
Spray branco e verniz) (30 minutos)
- Colar as figuras nas bases definitivas e floca-las (20 minutos mais uma hora de secagem – Vão almoçar!
– mais 20 minutos a flocar)
- Aplicar verniz baço da Games Workshop “Purity Seal” para tudo ficar com o mesmo brilho. FEITO!
--------------------------//---------------------

Quotas em atraso? Tsss, tsss, tssss…
IBAN da AJSP: PT50 0035 0325 00008218530 68
--------------------------//---------------------Ficha Técnica:
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Espaço de Encontro: Alameda dos Moinhos, nº4, Rc/Esq, Alfragide
Facebook: https://www.facebook.com/AJSPortugal/
Site: http://www.ajsportugal.org/
Tanquista dos Grenadier Guards, Guards Armoured Division, 1944-45
Por Filipe Santos

