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Calendário de Actividades
Seguem os eventos já marcados:

Reunião de Março
õ Foi

Antiguidade e 25 de Maio, 8 e 22 de Junho, 6 e
Idade Média
20 de Julho no E.E.
O 9º Campeonato de DBM da AJSP. Um
Torneio Aberto em 5 jornadas.
Napoleónicos

2ªGM a 1/72

26 de Abril, 31 de Maio ...
As próximas jornadas de jogos no EE.
...e 14 de Junho.
O Torneio de Loures. Ver os pormenores mais à frente.
26 de Abril, 3, 10, 24 e 31 de Maio.
Mais 5 sessões da Campanha GrossDeutschland em Kursk da 2ª Guerra
Mundial.

2ªGM a 1/300

11 de Maio.

Vietname

2 de Maio.
Mais uma sessão de demonstração. Ver
os pormenores à frente.
18 de Maio.

Battletech

Demonstração de Novas Modalidades
e/ou Regras
Se te dedicas a alguma modalidade ou regra que não se joga na
AJSP? Só tens que contactar um dos sócios abaixo indicados para
que em conjunto organizem uma sessão de demonstração e
publicitá-la no Boletim, n'O Virote e na página Web.
Organizadores das Actividades:

Fernando Sousa

Antiguidade e Idade Média - DBM

Gabriel Branco

Antiguidade e Idade Média - DBA
Modernos - Ambush

João Jorge Diogo

Sci-Fi - Battletech

José Brazete

Napoleónicos - Shako
Vietname – Bodycount e Charlie
Company
Guerra Civil Americana

João Diogo

2ªGM a 1/300 - Spearhead

Eduardo Santos

AIM a 20/25 mm - DBM & DBA

Artur Ramos

2ªGM a 1/72 - Grupo de Combate

õ
õ

õ

õ

marcada uma Assembleia
Geral Extraordinária da AJSP, a
realizar no dia 26 de Abril de
2003,
para
proce-der
à
apresentação,
discussão
e
votação do Relatório e Contas da
Direcção 2001/02.
Foi apresentada pelo Tesoureiro a
situação financeira.
Foi apresentado o projecto a
realizar pela AJSP no dia 14 de
Junho em Loures, na Quinta do
Conventinho para a sessão de
demonstração de Napoleónicos.
Foram apresentadas as contas
refe-rentes ao evento ModelTroía
e feito o balanço final da
presença da AJSP no evento.
Foi feito o ponto da situação do
9º Campeonato de DBM da AJSP
a realizar entre os dias 25 de
Maio e 20 de Julho.
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VIETNAME
No próximo dia 2 de Maio vamos realizar mais um jogo de Vietname com as Regras Charlie Company.
Tal como no primeiro jogo vamos realizar mais uma operação a nível de Pelotão, com a variante que desta
vez vamos introduzir os meios de transporte aéreos.
Um Pelotão de Infantaria é lançado numa operação de “Search and Destroy” na aldeia de Chu Lac situada
numa zona “quente”. Chu Lac é uma aldeia junto à fronteira do Cambodja e é reconhecida pelas facilidades
concedidas às tropas do Vietname do Norte (NVA), tendo sido bombardeada já por várias vezes. Dado que a
actividade continua, o Comando Americano decidiu lançar uma ofensiva envolvendo tropas terrestres a fim
de dar uma lição às tropas do Norte e aos civis do Sul que os apoiam. Na sequência da Operação Light Bear,
o 164º Bat. de Infantaria dos Estados Unidos é heli-transportado para a região efectuando um cerco e
atacando alguns pontos de apoio junto a Chu Lac, enquanto um dos seus pelotões é destacado para efectuar
o assalto à aldeia. A Infantaria vai ter a missão de eliminar a oposição NVA, efectuar prisioneiros, se possível,
e destruir todo o tipo de armamento e mantimentos que encontrar.
Poderão ver mais detalhes desta Operação a partir de 21 de Abril na Página da AJSP.
Quem estiver interessado em participar neste jogo, é favor contactar-me até ao próximo dia 29 de Abril
para TM:
93 101 3250 ou email – jose.brazette@optimus.pt.
José Brazete

TORNEIO DE LOURES
Foi-nos solicitado pela Câmara de Loures que organizássemos para o dia 14 de Junho, um Torneio de Jogos
de Guerra com Figuras do Período Napoleónico.
Ao aceitar o desafio de organizar um “Torneio”, retive de imediato duas ideias fundamentais:
ü Em primeiro lugar o de violar o mínimo possível os princípios que os jogadores deste
período têm demonstrado ao longo do último ano,
ü Em segundo, para a excelente oportunidade que nos é dada de juntarmos a grande maioria
dos amantes deste período em condições e instalações mais favoráveis do que o costume.
Assim vamos ter a oportunidade de nos reunirmos em Loures, na Quinta do Conventinho e efectuar um par
de jogos, um de manhã e outro de tarde. Os jogos serão efectuados a nível individual, coman-dado cada
jogador o seu pequeno “Exército”.
Os jogos realizar-se-ão em mesas de 120 x 180cm sendo os Exércitos constituídos por duas Divisões de
Infantaria com 64 MR e uma de Cavalaria com 20 MR, mais os respectivos apoios de Artilharia (Quatro
Baterias de Artilharia). As Listas de Exército estão a ser definidas por mim de acordo com a disponibilidade
total de figuras, podendo depois cada jogador escolher a que mais lhe interessar e obviamente ainda esteja
disponível.
Cada Jogo terá uma duração de dez jogadas com um limite de tempo de três horas de forma a que se possa
enquadrar dentro do tempo disponibilizado para o evento – 10h00 às 18h00, com uma óbvia paragem para
os comandantes das tropas se poderem “reabastecer” antes de passarem à segunda Batalha.
Serão estabelecidas regras para classificação.
Os terrenos serão pré-definidos pela Organização e sorteados no emparelhamento dos Jogadores para cada
um dos Jogos.
Pois bem, penso que está aqui uma excelente oportunidade de juntarmos a “tropa” toda (Amantes deste
Período e respectivas Figuras) e fazer uns pequenos jogos engraçados, juntando a isto certamente um
excelente convívio.
Lanço assim o convite, a todos aqueles que estiverem interessados em participar, de me contactarem para
TM: 93 101 3250 ou email- jose.brazette@optimus.pt, até ao dia 15 de Maio.
Posteriormente, na primeira semana de Junho, enviarei um mail a todos os que mostrarem interesse em
participar para que confirmem a sua presença.
José Brazete

NAPOLEÓNICOS
No próximo dia 26 de Abril temos mais um dia
dedicado aos Jogos do Período Napoleónico. Desta
vez e como se aproxima a organização do
“Torneio” de Loures, vamos introduzir e experimentar o “figurino” que preparei para esse evento.
Assim os jogos serão efectuados da seguinte
forma:
1. O terreno é definido pela Organização;
2. Jogos individuais;
3. Os Jogos serão em mesas de 1,20m x 1,80m;
4. Cada Jogador poderá ter os seguintes
efectivos:
a. Infantaria – 2 x Divisões (64 MR no Total)
b. Cavalaria – 1 x Divisão ( 20 MR no Total)
c. Artilharia – 1 x Bate. FtG + 1 x Bate. HvG
+ 1 x Bate. HsG
5. A Organização definirá três objectivos em
cada Terreno de Jogo;
6. Para determinar o Vencedor em cada Jogo
são atribuídos pontos da seguinte forma:
Objectivos Assegurados
+30 pts
Divisões Inimigas Quebradas +20 pts
Divisões Inimigas em Retirada +10 pts
Baixas Infligidas (MR)

+1 pt

Divisões Amigas Quebradas

-20 pts

Divisões Amigas em Retirada -10 pts
Baixas Sofridas (MR)

-1 pt

O Jogador com maior pontuação ganha o
Jogo.
7. Cada Jogo terá doze Jogadas ou um limite
máximo de três horas (para já vamos ser um
pouco flexíveis no que diz respeito ao tempo).
Convido assim todos aqueles que queiram
participar nos jogos de 26 de Abril, a entrarem
em contacto comigo até ao próximo dia 24, para
os seguintes contactos:
TM: 93 101 3250 ou email –
jose.brazette@optimus.pt.
José Brazete

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 14h30 ás 19h30

TAÇA EUROPEIA DE DBA
DBA European Cup
O trabalho dos entusiastas dos jogos estratégicos
com miniaturas em Portugal, que têm desenvolvido
um esforço considerável na divulgação da modalidade Antiguidade e Medieval através do DBA, foi
reconhecido internacionalmente com a atribuição a
Portugal da organização da segunda edição da
“Taça Europeia de DBA”. A organização está a
cargo do Pedro Casimiro, do grupo de jogos do
Porto, que se tem deslocado a torneios de DBA na
Europa, onde tiveram lugar importantes contactos
internacionais.
O Torneio terá lugar no MUSEU MILITAR DO
PORTO, Rua do Heroísmo, 329-Porto, nos dias 21
e 22 de Junho.
· No dia 21 jogarão exércitos dos
períodos I e II.
· No dia 22 jogarão exércitos dos
períodos III e IV.
E possível competir só num dia. O Campeão
Europeu será aquele que pontuar mais nas duas
provas em conjunto, mas isso não impede que
cada prova tenha a sua classificação própria.
Alojamento; custo estimado por dia:
· individual 46€.
· duplo 55€.
As reservas poderão ser feitas através do Pedro
Casimiro: pedrocasimiro@mail.telepac.pt
Patrocínios:
Claro que um evento desta importância pode atrair
patrocínios, algo que não foi esquecido pela
organização. A prestigiada Corvus Belli já manifestou desejo de patrocinar com amostras de
figuras e possivelmente alguns DBA exércitos.
A Essex, que não necessita de apresentações,
garantiu que iria patrocinar o Eurocup com 3 (três)
“DBA army packs”; além disso irá enviar 1 voucher
de 20 Libras a utilizar numa encomenda e um “DBA
army pack” extra para atribuir como prémio ao
campeão europeu absoluto.
Tenho a certeza que as figuras não se vão importar
de serem utilizadas noutros jogos, além do DBA!
Ou seja, para quem tem dúvidas se valerá a pena
ir, espero que agora se dissipem.
Como sócio da AJSP espero que a adesão dos
jogadores da nossa “côr” seja significativa e haja
uma digna representação, de preferência maior
que qualquer outra.
Pessoal, todos ao Porto!

Jerboa

