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Espaço de Encontro
Para marcação de mesas para Jogos no
E.E. contactar com antecedência José
Brazette. Seguem os seus contactos:

:  931 013 250
: jose.brazette@optimus.pt

Horário de abertura do E.E.
Sábados das 14h00 ás 19h30
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Calendário de Actividades
entos já marcados até Janeiro do próximo ano.
os 25 de Janeiro de 2003.

300 30 de Dezembro e 11 de Janeiro de
2003.
24 de Novembro, 8 de Dezembro, 5 e
19 de Janeiro de 2003.

e e 4 de Janeiro. 3º Encontro de DBM com
ia figuras de 20/ 25mm. Mais pormenores a

seguir.

72 17/18 de Janeiro - Inicio da Campanha
de 2ª Guerra Mundial sob o tema
GrossDeutschland em Kursk, Julho de
1943 - Regras Grupo de Combate. Mais
pormenores a seguir.

nstração de Novas Modalidades
e/ou Regras

s a alguma modalidade ou regra que não se joga na
ns que contactar um dos sócios abaixo indicados para
njunto organizem uma sessão de demonstração e
no Boletim, n'O Virote e na página Web.

es das Actividades:
Sousa Antiguidade e Idade Média - DBM
nco Antiguidade e Idade Média - DBA

Modernos - Ambush
 Diogo Sci-Fi - Battletech
tte Napoleónicos - Shako

Vietname - Bodycount

 2ªGM a 1/300 - Spearhead

antos AIM a 20/25 mm - DBM &  DBA

os 2ªGM a 1/72
D
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Pagamento de Quotas
Não esquecer de pagar as

quotas

ora é mais fáci l  para todos,
guem as quotas por transfe-
ncia bancár ia.  Ut i l izem o NIB
 AJSP.

NIB 0031 0005 0893020014406
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Página Web da AJSP
tá actualizada. Visitem-na!

ágina da AJSP na Internet podem
trar as actividades propostas para

/2003, as últimas organizações
se desenrolaram no E.E com
as fotos dos cenários efectuados

ks para outras páginas ligadas aos
 de simulação.

www.AJSPortugal.co.pt
Boletim Informativo da AJS
Ficha Técnica

tor João Diogo
tor-Chefe Eduardo Santos
tores Orlando Almeida, Jerboa

Espaço de Encontro:

idade de Cardiff, nº 35, S/Cv Dt,
Lisboa

AJSP

AJSPortugal@net.sapo.pt

 Virote e Boletim Informativo

eduardo.santos@autoeuropa.pt

Página Web

www.AJSPortugal.co.pt
3º Encontro de DBM em 20 mm
 vez vou organizar um encontro de DBM com figuras de
 Sábado 4 de Janeiro de 2003.
ontro será efectuado com exércitos a 250 PTS.
do da quantidade e disponibilidade dos inscritos há a

ade de fazermos um Mini-Torneio a 2 jogos, um de
outro à tarde.
ais à frente as alterações ás regras de DBM para estes
mbém poderão ser encontradas na Página Web.
possíveis interessados sem exército estarão disponíveis
rcitos; Persas Sassânidas, Aztecas, e  Cartagineses

Eduardo Santos

http://www.terravista.pt/baiagatas/2914
http://www.terravista.pt/baiagatas/2914
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Campanha de 2ª Guerra Mundial - GrossDeutschland em Kursk

Julho de 1943
Vai-se iniciar na 3ª semana de Janeiro - 17/18 de Janeiro - a Campanha de 2ª Guerra Mundial - Regras Grupo de
Combate (20mm), sob o tema GrossDeutschland em Kursk, Julho de 1943.
Este sistema de campanha, é baseado num conceito de jogos preestabelecidos, seguindo uma linha temporal,
tentando acompanhar uma determinada unidade de combate, neste caso a GD (Divisão de Elite do Exercito
Alemão) ao longo da sobrereferida operação.
Outro pressuposto, deste modelo de jogo, baseia-se de que em cada episódio (leia-se jogo) um conjunto de
pontos de vitória são atribuídos, ás forças envolvidas, conforme a sua prestação, que poderão influenciar a
presença ou não de determinado equipamento no próximo episódio.
A Campanha é constituída por 10 jogos/episódios, devendo por isso ser jogadas ao longo de pelo menos 3
meses, visto estar previsto a realização de 1 jogo de 15 em 15 dias, podendo-se esperar a realização de pelo
menos 3 jogos num mês.
Cada lado, soviético e germânico, terá uma equipa de jogadores, para poder facilitar a possibilidade de jogo,
conforme as necessidades.
Para mais informações contactar com o Artur Ramos e/ou José Ventura pelo email jose_ventura@portugalmail.pt.

José Ventura
1º Torneio Temático AJSP – Antiguidade Clássico
Classificação Final

ficação Nome Pts SOS DBM
Orlando Almeida 8 17 38

Marco Quinta 6 18 27

Jerboa 6 16 26

Joao Jorge 4 20 20

Jose Brazette 4 16 24

Fernando Sousa 4 13 19

Eduardo Santos 2 16 16

Hugo Ximenes 2 12 0

Marcelo Sonborn 2 6 0

0 Vitor Hugo 1 9 5

1 Paulo Barreiro 1 5 5

2 Joao Diogo 0 0 0

Jerboa
Resultados da Votação da Assembleia Geral da AJSP
 passado dia 30 de Novembro de 2002 a Assembleia Geral Ordinária, no Espaço de Encontro,
do os trabalhos às 15h00 com a presença de 7 sócios. Resultados da discussão e votação:
ção do Orçamento.
oi aprovado por unanimidade, tendo sido considerado exequível, mesmo considerando as recentes
as de sócios. Foram propostas alterações formais na apresentação do documento pelo sócio José
ram consideradas relevantes e que serão introduzidas no próximo Orçamento.
de Actividades 2002/2003.
or unanimidade o Plano de Actividades, com correcções de detalhe no plano de pormenor referente à
ipação da AJSP em Model Tróia, nomeadamente com uma proposta de inclusão da modalidade IIª

ão da Jóia de Inscrição.
obretudo que a Jóia de Inscrição não deve ser um factor limitativo da inscrição de novos sócios, foi
nanimidade a redução do seu montante para 5 Euros.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

mailto:jose_ventura@portugalmail.pt


Ajustamentos ás Regras de DBM para 20mm

Regular Irregular

CinC & SG -6 -3

Gen.Aliado -3 -2

Mesa de Jogo
* 1,80m x 1,20m
As dimensões previstas na AIM para figuras de
25mm é  de mesas de 2,70m x 1,50m. Para conse-
guirmos estas dimensões teríamos de juntar duas
mesas da AJSP (1,80m x 1,20m) mas ocuparíamos
muitas mesas e muito espaço. Vamos pois usar só
uma mesa de 1,80m x 1,20m que também é usada
para competição em 25mm e representa cerca de
2/3 da Área Oficial para 25mm.

* Listas de Exércitos
Multiplicar por 2/3 os Mínimos e Máximos das listas.
Arredondar os Mínimos para baixo e os Máximos
para cima. Mínimos obrigatórios de 1 mantêm-se
inalterados. Com esta solução mantemos a propor-
cionalidade entre os diversos tipos de tropas de
cada exército.

Dimensão do Exército
* Exércitos de 250 pontos
Usando uma mesa de 1,80m x 1,20m e ter ainda
espaço suficiente para os exércitos evoluírem no
terreno antes de entrar em contacto não permite que
o Exército seja muito maior. Um Exército de 250
pontos está em proporção com a mesa, ou seja um
pouco abaixo dos 2/3 de 400 pontos.

Escala do Terreno
* 50 passos = 40mm
Tal como está definido nas regras para a escala de
25mm.

Área de Desenvolvimento
Tal como está definido nas regras para a escala de
25mm.

Custo dos Elementos e Listas
* Generais, Sub-Generais e Aliados
Para permitir a utilização de até 3 generais o custo
do elemento seu representativo é reduzido, manten-
do-se o custo base do seu tipo e classe de tropa.
Deduzir ao custo dos Generais que vier referenciado
nas listas de exércitos os valores da tabela:

Eduardo Santos

Exposição “ Forte, Fortins e Redutos – um contributo para a história local “
No passado dia 30 de Novembro, e a convite da CMLoures, fez-se representar a AJSP na inauguração da
Exposição “ Forte, Fortins e Redutos – um contributo para a história local “, pelos associados, João Diogo,
Fernando Sousa, José Brazette, Gabriel Branco, e João Jorge Diogo.

Encontravam-se presentes os responsáveis quer pelo local, quer pela CMLoures, outros associados da AJSP, entre
os quais salientamos o Luís Farinhote, o qual irá, dentro do conjunto de actividades proposto, fazer alguns
debates acerca do período, chamando desde já à atenção os interessados pelo período Napoleónico e mais
precisamente em relação à guerra Peninsular para este aspecto.

Este convite vem no seguimento de conversas havidas com a CMLoures no sentido de poder vir a AJSP a apoiar
esta e outras actividades quer com quer com demonstrações quer com competições.

A exposição instalada na Quinta do Conventinho, merece a visita dos associados e familiares.

Encontra-se organizada com apoio a manequins vestidos com as fardas da época, alguns dioramas interessantes,
os quais representam não só situações de combate mas também a interacção com as populações locais, todos
estes aspectos apoiados com  placas informativas.

De salientar a exibição de um conjunto de actividades, centradas no treino de cadetes de cavalaria, no sec XIX,
efectuado pelo grupo “Os Duelistas” os quais se dedicam a efectuar reconstituições históricas

Colocada esta exposição na Quinta do Conventinho como já foi indicado, merece a visita a Quinta do Conventinho
também pelos espaços circundantes. A ver.

João Diogo


