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Associação de Jogos de Simulação de Portugal
Calendário de Actividades
Seguem os eventos já marcados até Março de 2003.

Antiguidade e
Idade Média
Napoleónicos

2 e 16 de Fevereiro no E.E.
1º Torneio DBM Medieval D. João I.
Ver pormenores à frente.

25 de Janeiro, 22 de Fevereiro e 29
de Março. Eis as próximas jornadas de
jogos a realizar no EE.

Guerra Civil
Americana

Ver pormenores à frente.

11 de Janeiro.

2ªGM a 1/72

17/18 de Janeiro.
Inicio da Campanha de 2ª Guerra Mundial
sob o tema Gross-Deutschland em Kursk,
Julho de 1943 - Regras Grupo de Combate.

2ªGM a 1/300

11 de Janeiro, 9 de Fevereiro e 23
de Março. Ver pormenores à frente sobre a
próxima Jornada.

Vietname

Sábado, 8 de Fevereiro.
Ver pormenores à frente.

Battletech

19 de Janeiro, 8 de Fevereiro e 22
de Março.

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
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

Reunião de Dezembro
õ Foi apresentado a actual situação
financeira, destacando-se a existência de quotas em atraso no valor de
500€, estando o saldo da conta da
AJSP em cerca de 400€, já com a
renda de Janeiro do E.E. paga.
õ Foi constituido um grupo de trabalho
composto pelo J.Brazette e J.Diogo
com o objectivo de se encontrar um
novo Espaço de Encontro.
õ Foi efectuado o ponto da situação
pelas organizações dos diversos
eventos em curso e em preparação.
õ Foi feito a análise da presença da
AJSP face ao convite da CMLoures,
que se mostrou positivo não só nos
contactos tidos, como no assumir de
uma vertente que pode ser uma mais
valia para a AJSP.
õ Foi discutida a estrutura organizativa
para a participação da AJSP na
ModelTroia 2003. Foi marcada uma
reunião de trabalho para o dia 8 de
Janeiro.

Pagamento de Quotas
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Guerra Civil Americana

Vietname

Chegou finalmente. No próximo dia 11 de Janeiro vamos efectuar
no EE um jogo demonstração de Guerra Civil Americana. Para o
efeito, contámos com a preciosa colaboração de Diniz Conefrey, um
veterano aficcionado dos jogos de guerra e nomeadamente deste
período.

Por motivos alheios à minha vontade,
não foi possível realizar o jogo de
demonstração de Vietname que estava
programado para dia 30 de Novembro
de 2002.
Desta forma esse evento vai agora
realizar-se no Sábado, dia 8 de
Fevereiro 2003.
Lanço aqui de novo o convite a todos
aqueles que estiverem interessados em
“saborear” um conflito moderno, de
responderem até ao próximo dia 1 de
Fevereiro para jbrazete@netvisao.pt ou
para o TM. 93 101 3250.

O Diniz preparou-nos um cenário a lembrar velhos tempos, pelo
menos para alguns, a ser jogado numa mesa de 1,8 x 2,4 m com
figuras de 20mm da Airfix, Esci e Imex.
O Cenário passa-se na Louisiana em Novembro de 1863 após a
abertura do rio Mississipi ao tráfego Nortista, dando-lhe assim novas
oportunidades estratégicas de dividir as forças da Confederação em
duas partes. Em 3 de Novembro uma Brigada Federal encontrava-se
acampada isoladamente nas margens do Bayou Borbeau. Vendo a
oportunidade de apanhar estas tropas desprevenidas, o General
Taylor, comandante das forças Confederadas na região, ordenou um
ataque imediato. A honra coube à Brigada Texana do Coronel Oran
Roberts que seria reforçada pela Brigada de Cavalaria do Texas do
Coronel Arthur Bagby. A hora da desforra aproximava-se.
Se estiverem interessados em participar, por favor contactem-me
para o meu email – jbrazete@netvisao.pt ou para o meu TM. 93
101 3250.

José Brazete

1º Torneio Medieval DBM D. João I.
A AJSP vem convidar-vos a participar no próximo 1º Torneio
Medieval de DBM, a realizar nos próximos dias 2 e 16 de
Fevereiro, no EE.
Na continuação da tradição iniciada com o Torneio Clássico, em
que se pretendeu que houvesse mais oportunidades de encontrar
adver-sários históricos, o que vai de encontro ao espírito das
regras DBM segundo os seus autores, vimos agora dar-vos a
oportunidade de usarem os vossos exércitos medievais sem
encontrarem adversários anacrónicos que dão cabo dos vossos
lindos knights com elefantes, hoplitas ou montes de Art(F) (bom,
há o caso dos mongóis, que dão cabo deles com LH, mas estamos
a tratar disso) ;-).
As listas aceites serão a 400 pontos, a partir do ano 1071 DC.
O sistema de emparceiramento a utilizar será o SSM-DBM.
As inscrições e listas podem ser enviadas a partir de agora para o
meu email fsousa@papelaco.pt.
Um abraço e fico a aguardar as vossas listas.

Fernando Sousa

Mantém-se o cenário que estava programado e que se encontra disponível para
consulta na página Web da A.J.S.P.
As regras a utilizar serão as Charlie
Company, da RAFM.

José Brazete

Spearhead 1/300
Realiza-se próximo sábado, dia 11
pelas 14h30 mais uma jornada de
Spearhead.
SBEITLA, Tunisia,
17 de Fevereiro de 1943.
Durante a noite de 16 de Fevereiro,
alguns elementos da 1ª Divisão
Blindada, retiram para Oeste, a coberto
da escuridão, enquanto a pressão da
operação Fruehlingswind continuava.
Ao retirarem encontraram os reforços,
tendo constituído com estes uma linha
de defesa temporária a Oeste de
Sbeitla.
As foças Alemãs acreditando que os
Americanos tinham abandonado a
cidade, avançaram em várias colunas
determinados a testar a sua capacidade
de resistência em movimentos

João Diogo

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

