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Associação de Jogos de Simulação de Portugal
CALENDÁRIO DE ACTIVIDADES

REUNIÃO DE DIRECÇÃO
5 de Setembro

Seguem os eventos marcados até Dezembro de 2003:
Antiguidade
Idade Média

e

12 e 25 de Outubro no E.E.

2º TORNEIO CLÁSSICO DE DBM.
Livros I e II da WRG a 4 jogos.
Veja o regulamento mais á frente.
8 de Novembro.
3º TORNEIO AGUIA IMPERIAL. - DBA
13 de Dezembro no E.E.
10º CAMPEONATO DE DBM DA AJSP.
Torneio aberto aos 4 livros da WRG, em 5
jornadas.

Napoleónicos

29 de Novembro.
A próxima jornada de Napoleónicos.

Guerra Civil
Americana

11 de Outubro, 1 de Novembro e 6 de
Dezembro.
3 eventos de Guerra Civil Americana estão já
marcados até ao fim do ano.

DEMONSTRAÇÃO DE NOVAS MODALIDADES
OU NOVAS REGRAS
Dedicas-te 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.
Os sócios entre parênteses pertencem aos Corpos Gerentes da AJSP e
são os responsáveis pela coordenação das actividades assinaladas com os
restantes eventos da associação.

ORGANIZADORES DAS ACTIVIDADES:
Fernando Sousa

Antiguidade e Idade Média - DBM

Gabriel Branco

Antiguidade e Idade Média – DBA

Ã Foi feita a apresentação da situação
financeira pelo Tesoureiro.
Ã Foi proposto e decidido dar inicio a
uma campanha de adesão de novos
associados com redução das quotas
em 50% e isenção do pagamento da
Jóia (10€) no período de Outubro a
Dezembro.
Ã Foi feito o ponto da situação dos
próximos eventos a organizar; o
Torneio Clássico DBM a 12 e 25 de
Outubro e o Torneio Águia Imperial
de DBA a 8 de Novembro.
Ã Foi feito o ponto da situação dos
preparativos para os eventos no
Museu Militar de Lisboa.
Ã Foi acordado uma data para a
grande limpeza de verão do Espaço
de Encontro e umas pinturas já há
algum tempo necessárias.

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

Modernos - Ambush
Eduardo Santos

AIM a 20/25 mm - DBM & DBA

Nuno Pereira

AIM - Warhammer Ancient Battles

(Eduardo Santos)

Jorge Neto

Napoleónicos - Shako

(José Brazette)

Diniz Conefrey

Guerra Civil Americana – Airfix ACW rules

(Eduardo Santos)

João Diogo

2ªGM a 1/300 - Spearhead

José Brazette

Vietname – Bodycount / Charlie Company

Artur Ramos

2ªGM a 1/72 - Grupo de Combate

João Jorge Diogo

Sci-Fi - Battletech

Ficha Técnica
Director
João Diogo
Redactor-Chefe Eduardo Santos
Redactores
Orlando Almeida, Jerboa
Espaço de Encontro:
Rua Cidade de Cardiff, nº 35 S/Cv Dt,
1200 Lisboa
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WARHAMMER ANCIENT BATTLES - El Cid
Quando ouvi falar de um suplemento das regras Warhammer Ancient Battles
dedicado ao período da Reconquista Cristã da Península, fiquei entusiasmado
com a ideia de poder fazer uma campanha na AJSP. Falei com alguns associados,
entre eles o Jorge Correia, que se mostraram desde logo interessados em
participar neste projecto.
A ideia é reunir o número de jogadores que não se sentam intimidados com a
perspectiva de se lançarem na recruta de um exército com figuras de 28mm e ter
pessoas suficientes para uma campanha a ter início lá para Dezembro. Os
exércitos serão formados a +/-2000pts (80-120 figuras), que podem crescer ou
diminuir conforme o desenrolar da campanha.
Para terem uma ideia do material necessário coloquei algumas listas no News
Group da AJSP em http://groups.yahoo.com/group/AJSP/. Estou a desenvolver as
regras da campanha que envolverá diplomacia, comércio, cercos, etc., onde cada
jogador terá o papel de um governante, ou general, comandando as suas hostes,
sendo o objectivo dominar o maior território possível e conseguir sobreviver à
pressão dos adversários. Neste momento existem quatro opções:
1. "A Grande Campanha - 1095-1147", para 6 ou 7 jogadores (Portugal,
Leão-Castela, Aragão-Navarra, Condado de Barcelona, Valência (El Cid),
Saragossa (Andaluzes) e Almorávidas).
2. "El Cid - Valencia (1094-1102)", 4 jogadores.
3. "Ibn Arrik - Portugal (1139-1169)", 4 jogadores.
4. Mini-campanha "Geraldo Sem Pavor - 1164-69", para 4-5 jogadores.
O Objectivo dos Portugueses é tomar Badajoz, o dos Leoneses é impedir os Portugueses e se possível ficar com a
cidade e o dos Almóhadas é não perder as cidades à volta de Badajoz, manter a alcáçova da cidade e, enviar
reforços para salvar a cidade dos “cães bárbaros”.
No futuro próximo irei anunciar as datas em que decorreram sessões de esclarecimento e demonstração das
regras no EE, com a participação do Alexandre Conefrey e, possivelmente do Paulo Pombal.
Deste já quero agradecer a colaboração e o entusiasmo do Eduardo Santos que deu a ideia para este pequeno
texto de introdução. Quem estiver interessado pode contactar comigo através do e-mail ou TM:

Nuno Pereira headburner@hotmail.com – TM: 968836151.

SPEARHEAD
Como sabemos, uma actividade só tem vida se lha dermos nós. A actividade no âmbito de SPEARHEAD 1:300 do
último dia 20SET03 constituiu uma experiência diferente do que tem sido habitual na AJSP. Por outro lado, também
constituiu um investimento no sentido de encontrar adeptos que pretendam dar continuidade a SPEARHEAD, neste ou
noutros formatos.
Neste momento estamos num ponto decisivo para o futuro e o passo seguinte, a existir, deve depender de todos
os que nele estão interessados. É aqui que surge uma questão que deve ser respondida já:
• Qual ou quais os modos de dar continuidade a esta actividade ?
O modo de dar um grande impulso a esta actividade consiste em manter desde já activo o grupo de discussão de
SPEARHEAD_PORTUGAL. Para isso, penso que devemos direcçionar desde já as intervenções no grupo nas
seguintes áreas:
• Ideias avulso para um conjunto de actividades neste âmbito a incluir no planeamento anual da AJSP para o
próximo ano;
• Formato em que deve ser jogado:
• clássico - como nos outros jogos;
• que foi testado no dia 20SET, com estados-maiores;
• formatos mistos, do género de campanhas “clássicas” intercaladas com jornadas semelhantes à já referida;
• etc...
• Esclarecimento de dúvidas quanto a procedimentos reais no combate e sugestões para a possível aplicação
nas regras;
• Esclarecimento de dúvidas quanto aos apoios escritos que ficaram nas vossas mãos.
• Acrescento e mudança de várias regras para funcionamento de SPEARHEAD na AJSP.
Acedam já ao Grupo de Discussão Spearhead_Portugal para que sejam lançadas ideias. ( Yahoo! Groups
Spearhead_Portugal - http://groups.yahoo.com/group/Spearhead_Portugal , caso tenham dificuldades contactem
para AJSPortugal@net.sapo.pt).

Carlos Afonso

A AJSP, vai a partir do mês de Outubro iniciar um novo ciclo no seu desenvolvimento, o qual irá ser
concretizado a partir de Janeiro de 2004
Propõe-se a AJSP, reduzir em 50% as quotas dos seus associados a partir de Janeiro
Assim vai também a AJSP, levar a efeito uma campanha de adesão de novos associados, durante os meses
de Outubro, Novembro e Dezembro, os quais serão isentos do pagamento da Joia (10€), passando estes a
usufruir a quota de 5€ mensais.
Como associados da AJSP, terão direito entre outras a:
9 participar em todas as actividades da AJSP
9 usufruir do Espaço de Encontro
9 receber o Virote (em formato electrónico, ou em papel)
9 implementar as actividades que pretendam
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A Direcção

REGULAMENTO DO 2º TORNEIO CLÁSSICO DE DBM
1. O 2º Torneio Clás si co de D BM é uma organização da Associação de Jogos de Simulação de Portugal
(A.J.S.P.) e realizar-se-á nos dias 12/10/2003 e 25/10/2003, no Espaço de Encontro da Associação de
Jogos de Simulação de Portugal, sito na Rua Cidade de Cardiff, N.º 35, 2ª Cv. Dtº, em Lisboa.
Caso o número de jogadores inscritos assim o justifique, os jogos poderão ser realizados num local
alternativo, a indicar.
2. O 2º Torneio Clás si co de D BM utilizará as regras DBM, 3ª edição, sendo aceites todas as listas de
exércitos legais desde a Idade da Pedra até 476 DC.
3. As inscrições são individuais e devem ser enviadas para a Comissão Organizadora
(fernando.sousa@ajsportugal.org), em qualquer formato electrónico, até ao dia 03/10/2003.
4. As inscrições são abertas a todos, sócios e não sócios da AJSP. Os não sócios suportarão um custo de
inscrição no Torneio de 5 Euros, que cobrirá os quatro jogos realizados nos dois dias do Torneio.
5. A inscrição deverá possuir os seguintes dados:
•

Nome, Morada, Telefone e Mail do jogador

•

Livro, Lista, Nome e ano do exercito.

•

Constituição do exército, com a descrição dos elementos, comandos, nº de elementos, nº de elementos
equivalentes, valor de desmoralização (tanto de cada um dos comandos como do exército).

6. É permitido a utilização de duas listas para o exército desde que sejam da mesma data, nacionalidade,
região geográfica e comandante ( se possível ). Listas de exércitos com tipos de tropas alternativas ( ex:
"all X or all Y... " ) devem ter a mesma escolha nas duas listas.
7. A Comissão Organizadora averiguará todas as inscrições de forma a verificar se todas as fichas estão
correctamente preenchidas em todas as suas alíneas e se as listas de exercito estão conforme as regras e
os livros da WRG.
8. Sempre que for detectada uma anomalia na lista esta será comunicada ao jogador para que a corrija e
apresente de novo.
9. O não cumprimento do definido no ponto anterior ou a não obediência integral à sua lista de exército tal
como foi definida na ficha de inscrição, implica a irradiação da competição.
10. Os concorrentes devem apresentar-se no local dos jogos, pelo menos, 10 minutos antes da hora marcada
para o início do jogo, mas será tolerado um atraso, até 5 minutos, após a hora marcada para o início do
jogo, quando o atraso se prolonga para lá do referido no ponto anterior, será atribuída a vitória ao jogador
presente, excepto no caso de os jogadores concordarem em iniciar o jogo para lá do período de tolerância,
devendo no entanto terminar sempre no período de tempo da sessão respectiva.

Continua na próxima página.

( Continuação )

REGULAMENTO DO 2º TORNEIO CLÁSSICO DE DBM

11. Os jogos serão realizados a 350 pontos.
12. A escala a utilizar será a 15mm. Apesar de o presente Regulamento não o impor como regra, apela-se aos
jogadores para tentarem apresentar o maior número possível de bases completa e correctamente
pintados, em nome da dignificação do nosso hobby.
13. O emparceiramento realizar-se-á 10 minutos antes de cada jornada, sendo utilizado o sistema SSM-DBM,
considerando o actual Ranking como ponto de partida, para emparceiramento e pontuação.
14. O emparceiramento far-se-á com o nº de jogadores presentes em cada jornada.
15. O 2º Torneio Clás si co de D BM será disputado em 4 (quatro) jornadas.
16. O horário previsto é o seguinte:
dia 12/10/2003 – 1º jogo: das 9H30 às 13H00;
dia 12/10/2003 – 2º jogo: das 1500H às 18H30;
dia 25/10/2003 – 3º jogo: das 9H30 às 13H00;
dia 25/10/2003 – 4º jogo: das 1500H às 18H30;
17. Um elemento de bagagem é tipicamente representado por uma ou mais tendas se imóvel, um vagão ou
vários animais de carga com condutores se móvel. No entanto é aceite, e mesmo incentivada, uma certa
liberdade artística na composição da bagagem, devendo no entanto esta ser sempre compatível com o
período e exercito. (Ex: Se uma pirâmide de degraus é aceite como bagagem num exercito Azteca ou
Maia, já não o será num exercito Otomano ou Romano.)A Comissão Organizadora, per si, ou por
proposta de qualquer jogador, vetará todo e qualquer tipo de bagagem que não cumpra o anteriormente
descrito.
18. terreno em cada jogo será colocado conforme as regras DBM.
19. Todo o terreno referido no artigo anterior é da inteira responsabilidade do jogador que o coloca, no
entanto a AJSP colocará ao dispor dos participantes, todo o seu material cénico.
20. A Organização tem o poder de vetar toda e qualquer peça de terreno que não cumpra os quesitos
mínimos legais e/ou estéticos.
21. Cada jogo deve ser terminado em 3 horas e 30 minutos (tempo real), contando com a colocação de
terreno, mais um tempo variável entre 5 e 30 minutos, determinado pelo lançamento de um dado
multiplicando os pontos por 5 minutos. Os jogos começarão oficialmente com sinal sonoro dado pela
Organização (apito ou similar). Se dois jogadores tiverem condições para começar mais cedo, podem
fazê-lo desde que de comum acordo. Às três horas e trinta de tempo oficial, a organização dará um sinal
sonoro de pré-aviso e informará quanto tempo falta. Após esgotado o tempo será dado o sinal final. Após
este sinal, se o atacante ainda não tiver iniciado a fase de Combate (i.e. lançado um dado para resolução
de tiro ou corpo-a-corpo), o jogo termina imediatamente. Em caso contrário é terminada essa jogada e
efectuada ainda a jogada do defensor.
22. Quando o limite de tempo tiver sido atingido, será calculada a pontuação DBM final de cada jogo.
23. Os jogadores são incentivados a utilizar as regras de hora de início da batalha, tempo atmosférico e
clima. No caso de ambos os jogadores decidirem não as utilizar, o jogo começará às 08H00 (tempo
DBM).
24. Não será permitida a utilização de dados dos próprios concorrentes. A organização fornecerá os dados
para todas as jornadas da competição. Os dados devem ser lançados em zona própria da mesa, definida
pelos jogadores ou pela organização. No caso dos dados serem lançados em outra zona será o
adversário a decidir da validade do lançamento. Um lançamento de dado só poderá ser considerado
válido, quando o dado estiver numa posição totalmente horizontal.
25. A organização entregará prémios aos três primeiros classificados, e diplomas com a respectiva
classificação para todos os participantes.
26. A Comissão Organizadora é representada por Fernando Sousa, Orlando Almeida e João Diogo.
27. Cabe à Comissão Organizadora decidir sobre os eventuais recursos que sejam apresentados, por escrito,
até 20 minutos após a conclusão do jogo. As clarificações da IWF serão tomadas como referência.
28. A inscrição no 2º Torneio Cl ássi co d e DBM da AJSP implica a aceitação deste regulamento.
29. Qualquer alteração a este regulamento será dada a conhecer em comunicado da Comissão Organizadora.
30. Todos os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora

A Organização

CONCURSO DE IDEIAS PARA SÍMBOLO
E LINHA GRÁFICA DA AJSP
REGULAMENTO
1.

Objectivo

1.1. Este concurso tem por finalidade escolher uma
Linha Gráfica e um Símbolo para a Associação
de Jogos de Simulação de Portugal ( AJSP ).
2.

Âmbito do Concurso

2.1. Podem concorrer todos os associados e não
associados em nome individual ou em grupo.
2.2. A participação neste concurso implica
aceitação total do seu regulamento.

a

2.3. Todos os projectos apresentados terão de ser
inéditos, originais e representar de alguma
maneira os objectivos da AJSP expressos no
seu RGI.
3.

Candidaturas

3.1. Os interessados formalizarão a sua candidatura
através do preenchimento de um formulário
entregando-o conjuntamente com um envelope
contendo os originais a submeter a concurso.
3.2. O regulamento do concurso bem como o
formulário referido no número anterior serão
divulgados na página da AJSP, n’O Virote e no
Boletim Informativo.
3.3. As candidaturas serão entregues, pelos concorrentes directamente á Direcção da AJSP ou
remetidas por correio, fazendo fé a data de
carimbo dos correios, para:
Sede: R. do Pai Calvo, nº8 1400-265 Lisboa; ou
Espaço de Encontro: Rua Cidade de Cardiff,
nº35 S/Cv Dt, 1200 Lisboa.
4.

da Assembleia Geral da AJSP, (1) um
representante do Conselho Fiscal, sendo os
outros (2) dois convidados do universo de
associados da AJSP.

Apresentação das Candidaturas

5.4. O Júri será responsável pelo cumprimento dos
prazos de entrega das ideias a concurso, receber
as candidaturas, fazer a sua avaliação e
deliberar quanto ao vencedor(es).
5.5. O Júri só funcionará com a presença de todos os
seus membros e as suas deliberações serão
tomadas por maioria, não sendo permitida a
abstenção.
5.6. A composição do Júri e as suas deliberações
serão tornadas públicas através da página da
AJSP, O Virote e do Boletim Informativo.
5.7. Os casos omissos neste regulamento serão
resolvidos pelo Júri.
6.

Prémios
Os prémios serão definidos em tempo oportuno.

7.

Direitos

7.1. Os autores dos trabalhos a concurso autorizarão
a divulgação de imagens e informação referentes às suas ideias nos meios de informação
da AJSP devendo ser feita referência ao nome
dos autores.
7.2. Os autores dos trabalhos a concurso cedem os
direitos morais sobre os mesmos, sem prejuízo
de AJSP reservar-se no direito de proceder às
alterações técnicas para viabilizar o projecto, em
articulação com os seus autores.
7.3. A propriedade industrial dos trabalhos premiados
será da AJSP.

4.1. A candidatura deverá ser apresentada num
envelope contendo os desenhos, esquissos ou
outros suportes das ideias apresentadas a
concurso tendo o formato máximo de A4.

7.4. O(s) autor(es) da(s) proposta(s) s obrigam-se a
prestar todos os esclarecimentos necessários ao
bom desenvolvimento da ideia apresentada a
concurso, numa fase subsequente de aplicação.

4.2. Deverá também ser fornecido em suporte
informático do tipo CD ou Disquete.

8.

5.

Júri

5.1. A apreciação das candidaturas apresentadas
estarão a cargo de um Júri.
5.2. O Júri reserva-se o direito de não considerar
trabalhos, se entender que não correspondem
aos objectivos propostos no ponto 2. do Regulamento.
5.3. O Júri será composto por 5 elementos associados da AJSP; (1) um representante da Direcção
da AJSP, (1) um representante da Mesa

Prazos do Concurso

8.1. O prazo para entrega das propostas a submeter
a concurso termina no dia 30 de Novembro de
2003. A abertura das propostas para fazer a sua
avaliação realizar-se-á até ao dia 7 de Dezembro
de 2003.
8.2. O Júri apreciará e deliberará quanto ao vencedor(es) até 21 de Dezembro de 2003.
8.3. O resultado do concurso e dos prémios concedidos serão divulgados até 31 de Dezembro de
2003 de acordo com o ponto 5.6.

Pagamento de Quotas
Para facilidade de todos, paguem as quotas por transferência bancária,
através do NIB da AJSP. Não esqueçam o pagamento das quotas.

NIB 0036 0270 99100008654 87

