N.º 1
Outubro 2002
Associação de Jogos de Simulação de Portugal
O Boletim Informativo da AJSP
Vai passar a ser distribuído aos Sócios mensalmente por correio
electrónico, o Boletim Informativo da AJSP.
Nele se divulgarão as decisões tomadas nas reuniões dos Corpos
Gerentes, as actividades calendarizadas pela AJSP para o mês
seguinte, e também aquelas promovidas pelos sócios, além de
vários outros assuntos burocráticos .
Os anúncios de Competições e Torneios e a informação sobre
os seus regulamentos, como se podem inscrever neles, quando
se vão realizar, e com a devida antecedência serão aqui
divulgados.
Fico à espera de receber de vocês que promovem e dinamizam uma actividade, essas datas com a antecedência necessária.

Eduardo Santos

Novos Planos de Acesso e Descontos
Acesso24
Acesso ao E.E. sempre que o sócio pretenda, fora do horário de
abertura aos Sábados. Por 30€ terá direito durante 6 meses a
realizar o seu Jogo ou Cenário preferido quando quiser.
P l ano E s t udan t e
Os Sócios estudantes em exclusividade, mediante comprovativo
da situação terão direito a um desconto de 50% do valor da
quota.
P lano De s con to
Os Sócios que pagarem os 12 meses de quotas adiantados até
31 de Janeiro de cada ano, beneficiarão do Desconto de 1 mês.
P l ano N ov o A c ess o
O acesso ao E.E. por parte de não associados está neste
momento condicionado ao pagamento de 7€ aos sábados e 5€
nos restantes dias. Foi agora criado um Cartão de Utilização que
dá acesso a um pacote de 5 Jogos por 25€ ou de 10 Jogos
por 45€.
Vejam as Condições de todos estes Planos no Espaço de
Encontro ou contactem o Tesoureiro Eduardo Santos.

Pagamento de Quotas
V a mos fac i l it a r a v i da a t o dos .
Àque les que se vão es que cendo e que às ve zes nã o
vêm prepa r ados pa ra pa ga r as quotas, e ao T esoureiro que à s tantas anda às a ranhas pa ra vos sa ca r o
d i n he i ro. P a gue m a s qu o ta s p o r tra ns fe rê nc ia ba nc á r ia . U t i l i z e m o N I B d a AJS P.

0031 0005 0893020014406

Corpos Gerentes para o
Biénio 2002-2004
Decorreu no passado dia 28 de Setembro no Espaço de Encontro a eleição da
Direcção, do Conselho Fiscal e da Mesa
da Assembleia Geral da Associação de
Jogos de Simulação de Portugal para o
biénio 2002-2004.
Participaram nesta votação 17 Sócios de
um total de 26 Sócios com direito a
voto. Foi este o resultado final da
votação:
Votos a Favor

61

Votos em Branco

0

Votos Nulos

0

É pois esta a composição dos Corpos
Gerentes da AJSP para o Biénio 20022004:
Mesa da Assembleia Geral
Presidente
Gabriel Branco
1º Secretário
Artur Ramos
2º Secretário
Jorge Correia
Conselho Fiscal
Presidente
Paulo Barreiro
1º Secretário
João Jorge Diogo
2º Secretário
Paulo Pombal
Direcção
Presidente
João Diogo
Secretário
Fernando Sousa
Tesoureiro
Eduardo Santos
1º Vogal
José Brazette
2º Vogal
Orlando Almeida

A Mesa da Assembleia Geral

Ficha Técnica
Director
João Diogo
Redactor-Chefe
Eduardo Santos
Redactores
Espaço de Encontro:
Rua Cidade de Cardiff, nº 35, S/Cv Dt,
1200 Lisboa
AJSP
AJSPortugal@net.sapo.pt
O Virote e Boletim Informativo
eduardo.santos@autoeuropa.pt
Página Web
www.AJSPortugal.co.pt

2º Torneio Águia Imperial DBA
Exmos Generais,
No dia 3 de Novembro de 2002 terá lugar nas instalações do Espaço de Encontro da AJSP a segunda edição do
torneio DBA Aguia Imperial, em que se defrontam os exércitos Romanos, seus aliados e inimigos, no período de
400AC até 425 DC. Este período abrange a ascenção e expansão romana até à formação do Império e início do
seu declínio. E suficientemente vasto para permitir uma ampla escolha de forças, mantendo uma característica
temática coerente.
Os eventos DBA podem ser importantes para a nossa Associação, pois o formato ligeiro do jogo favorece o
convívio entre todos e não os aspectos competitivos. Mas é também uma forma de permitir aos simpatizantes
não sócios da AJSP uma fácil participação nas nossas actividades, além de ser um meio previlegiado de fazer com
que os leigos se iniciem nos jogos-de-guerra(ou de manutenção-da-paz como agora se diz).
Podermos fazer 4 jogos numa tarde sem pressões excessivas de tempo é algo que continua a maravilhar muitos
veteranos dos wargames, como o popular DBM, que como se sabe se desenvolveu a partir da primeira versão do
DBA.
O DBA tem qualidades próprias como jogo e é também um excelente treino táctico para os jogos maiores e
portanto mais completos de DBM. Mas o principal estímulo para os sócios da AJSP aderirem em número
significativo é a possibilidade de uma tarde de convívio em que o podermos estar juntos a partilhar o nosso
“hobby” é sem dúvida mais importante que o ganhar ou perder, ao fim de apenas 15-20 minutos de jogo!
Para as inscrições é só contactar a organização, ou qualquer outro elemento da AJSP já inscrito, que nos faça
chegar os vossos elementos. O meu e-mail é: jerboa@kqnet.pt.
A taxa de inscrição para não sócios é a ridícula e ínfima quantia de 3€. Venham e tragam amigos!

Jerboa

Reuniões de Outubro

Calendário de Actividades

Ã Tomaram posse os Corpos Gerentes
da AJSP para o biénio 2002 /2004.

Nesta secção pretende-se dar a conhecer as actividades que
alguns sócios se propõem organizar. Cada membro dos Corpos
Gerentes terá a seu cargo a dinamização e promoção de uma
actividade.

Ã Foram discutidos e aprovados diversos planos de acesso e desconto nas
quotas e de redução da Jóia, com
vista a dar incentivos e mais facilidades aos Sócios.
Ã Foi estabelecido um novo horário de
abertura do E.E.
Ã Foi discutido o planeamento das
actividades para a época de 2002
/2003.
Ã Foram distribuídas as responsabilidades para a promoção, dinamização e organização das actividades
para a época de 2002/2003.

Espaço de Encontro
Para que os associados tenham uma
maior disponibilidade do E.E. foi estabelecido um novo horário de abertura.
Novo horário alargado do E.E.
Sábados das 14h00 ás 19h30
A marcação de mesas para Jogos no
E.E. continuará sob a responsabilidade
do José Brazette. Seguem os seus
contactos:
:
:

931 013 250
jose.brazette@optimus.pt

E quem são esses sócios? Ei-los:
Fernando Sousa

DBM

Gabriel Branco

DBA

João Jorge Diogo

Battletech

José Brazette

Napoleónicos - Shako
Vietname - Bodycount

João Diogo

2ªGM a 1/300 - Spearhead

Eduardo Santos

20 mm - DBM & DBA

Artur Ramos

2ªGM a 1/72

Estes por sua vez podem formar uma equipa para os ajudar com
a tarefa. Precisa-se de voluntários...
Quem quiser desenvolver novas modalidades só tem que
contactar um dos sócios acima indicados para se organizar uma
sessão de demonstração.
Abaixo alguns dos eventos já marcados até ao final do ano.
Napoleónicos

16 Novembro e 14 de Dezembro

2ªGM a 1/300

2 e 30 de Novembro

Vietname

30 de Novembro

Battletech

10 de Novembro e 8 de Dezembro

2ªGM a 1/72

Todos os Sábados o Artur Ramos e o José
Ventura lá estão á vossa espera.

