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CALENDÁRIO DE ACTIVIDADES
 os eventos marcados até Abril de 2004:

idade e
 Média

15 de Maio no E.E.
A Batalha de Arsuf em DBM a 600 pts.
Uma fantástica reconstituição histórica de
uma batalha da campanha de Richard Coeur
de Lion na Terra Santa

eónicos 17 de Julho no Museu Militar de Lisboa.
A 2ª Jornada de divulgação de Napoleónicos.

 Civil
ana

29 de Maio no Museu Militar de Lisboa.
Jornada de divulgação.
Ver pormenores adiante.
26 de Junho no E.E.
Ultimo jogo de ACW antes das férias.

me 15 de Maio no E.E.
Um jogo de treino com as regras Charlie
Company..
29 de Maio no Museu Militar de Lisboa.
Jornada de divulgação.
Ver pormenores adiante.

MONSTRAÇÃO DE NOVAS MODALIDADES
OU NOVAS REGRAS

-te a alguma modalidade ou regra que não se joga na
ó tens que contactar um dos sócios abaixo indicados para
 conjunto organizem uma sessão de demonstração e
-la no Boletim, n'O Virote e na página Web.

cios entre parênteses pertencem aos Corpos
es da AJSP e são os responsáveis pela coordenação
ividades assinaladas, com os restantes eventos da
ção.

IZADORES DAS ACTIVIDADES:

do Sousa Antiguidade e Idade Média - DBM

l Branco Antiguidade e Idade Média – DBA
Modernos - Ambush

o Santos AIM a 20/25 mm - DBM &  DBA

eto
razette)

Napoleónicos - Shako

Diniz
o Santos)

Guerra Civil Americana – Airfix ACW rules

iogo 2ªGM a 1/300 - Spearhead

azette Vietname – Bodycount / Charlie Company

amos 2ªGM a 1/72 - Grupo de Combate

rge Diogo Sci-Fi - Battletech
PAGAMENTO DE QUOTAS
Para facil idade de todos,

paguem as quotas por
transferência bancária,
através do NIB da AJSP.

Não esqueçam o
pagamento das quotas.

NIB 0036 0270 99100008654 87
Boletim Informativo da AJSP
REUNIÃO DE DIRECÇÃO
7 de Maio

 Foram lidas e aprovadas as actas das
reuniões de Dezembro e Janeiro.

 Foi feita a apresentação da situação
financeira pelo Tesoureiro.

 Foi feito o balanço do 1ºEIAIM-DBA
realizado no dia 18 de Abril em Tires.

 Foi feito o ponto da situação da
jornada de ACW e Vietname no
Museu Militar de Lisboa do dia 29 de
Maio.

 Foi pedido o adiamento para 17 de
Julho da 2ª Jornada de Napoleónicos
no Museu Militar de Lisboa devido a
dificuldades de organização em data
anterior.

 Foi comunicado a preparação de um
projecto da Brigada Tripeira de um
torneio de DBA a realizar em Santa
Maria da Feira.

 Foram definidas as datas das
Assembleias Gerais Ordinárias e
Extraordinárias e pedidas as suas
convocações.

mailto:ajsportugal@ajsportugal.org
http://www.terravista.pt/baiagatas/2914
http://www.ajsportugal.org/


Convocam
Extraordin
Cidade de
seguinte 

P
Se à hora
RGI, esta

Convocam
Ordinária
Rua Cidad
seguinte 

P
d

Se à hora
RGI, esta

No próximo dia 29 de Maio a AJSP va
para a realização de mais um evento
Simulação da Liga de Amigos daquele
Este evento vai ser dedicado a dois 
coordenação do Diniz Conefrey e
coordenação.
Os jogos de simulação destes perío
eu tenha conhecimento somos me
modelos, no entanto não quisemos
na AJSP.
O Diniz Conefrey preparou para e
considerada a primeira Batalha da
figuras escala 1/76 das várias marca
O colorido das tropas excelentem
regras simples e uma boa escolh
excelente cartão de visita para este 
Para o Vietname, preparei um jogo 
de meios e em simultâneo recreáss
Guerra de Guerrilha – Uma embosca
De uma forma genérica a situaçã
Americano que tem por missão es
uma base logística até uma Ba
estabelecida. Nesta operação serão
blindadas de transporte de pessoa
evacuação de feridos e aviões de r
fogos.
Do lado Vietnamita os recursos s
apenas contar com o factor huma
RPG), algumas minas e muito
superioridade do poder de fogo Ame
Lanço-vos assim o convite para pa
no Museu Militar, onde poderão ex
com ambientes distintos. Para além
divulgar o Museu Militar e o seu pa
lanço o desafio de estenderem este
Para os interessados, este cenário
Web da AJSP.
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA AJSP

-se todos os Associados da Associação de Jogos de Simulação de Portugal para uma Assembleia Geral
ária, a realizar no dia 5 de Junho de 2004 , pelas 14h30, no Espaço de Encontro, sito na Rua
 Cardiff 35 S/Cv Dto, em Lisboa, ao abrigo do Artigo 40º,  Numero 3, alinea b), do RGI, com a

ordem de trabalhos:
onto único; mudança do Espaço de Encontro.
 marcada não estiverem presentes o número de associados indicados no Artigo 42º, número 1, do
 reunirá em segunda convocação, de acordo com o estipulado no Artigo 42º, número 2, do RGI.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral.

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA AJSP

-se todos os Associados da Associação de Jogos de Simulação de Portugal para uma Assembleia Geral
, a realizar no dia 3 de Julho de 2004, entre as 15.00H e as 18.00H, no Espaço de Encontro, sito na
e de Cardiff 35 S/Cv Dto, em Lisboa, ao abrigo do Artigo 40º,  Numero 2, alinea c), do RGI,, com a

ordem de trabalhos:
onto único; eleição dos Corpos Gerentes para o Biénio 2004-2006 (Direcção, Conselho Fiscal, e Mesa
a Assembleia Geral).
 marcada não estiverem presentes o número de associados indicados no Artigo 42º, número 1, do
 reunirá em segunda convocação, de acordo com o estipulado no Artigo 42º, número 2, do RGI.
MUSEU MILITAR DE LISBOA
i estar presente no Museu Militar de Lisboa
 em colaboração com o Núcleo de Jogos de
 Museu.
conflitos – A Guerra Civil Americana sob a
 a Guerra do Vietname sob a minha

dos não são vulgares em Portugal e que
smo os únicos a fazê-lo com figuras e

 deixar de mostrar aquilo que temos feito

ste evento uma parte de  First Bull Run
 Guerra Civil Americana. Serão utilizadas
s comercializadas no mercado Português.
ente pintadas pelo Diniz bem como as
a de  cenários variados, têm sido um
período de jogos.
onde pudéssemos ter alguma diversidade
emos uma das situações correntes numa
da a um coluna de abastecimentos.
o é a de um comandante de Pelotão

coltar uma coluna de abastecimentos de
se de Apoio de Fogos recentemente

 utilizadas veículos de transporte, viaturas
l, suporte de artilharia, helicópteros para
econhecimento para controle do apoio de

ão obviamente mais escassos, podendo
no, o armamento pessoal (AK47, RPD,
 engenho táctico para contrariar a
ricano.

rticiparem em mais esta sessão de Jogos
perimentar jogar dois cenários de guerra
 disso é também nosso objectivo ajudar a
trimónio histórico, pelo que também vos

 convite a outros possíveis interessados.
 estará brevemente disponível na página A Organização
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral.


