
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

AJSP
ajsportugal@ajsportugal.org

O Virote e Boletim Informativo
eduardo.santos@autoeuropa.pt

Página Web
http://www.ajsportugal.org

�

�

�

�

�

A s s o c i a ç ã o  d e  J o g o s  d e  S i m u l a ç ã o  d e  P o r t u g a l

N.º 15

Janeiro/Fevereiro 2004

Seguem

Antigu
Idade

Napol

Guerra
Americ

Todas 
Modal

DE

Dedicas
AJSP? S
que em
publicitá

Os só
Gerent
das act
associa

ORGAN

Fernan

Gabrie

Eduard

Jorge N
(José B

Diniz C
(Eduard

João D

José Br

Artur R
CALENDÁRIO DE ACTIVIDADES
 os eventos marcados até Abril de 2004:

idade e
 Média

14 Fevereiro e 6 de Março no E.E.
10º CAMPEONATO DE DBM DA AJSP.
Torneio aberto aos 4 livros da WRG, datas
limites para a 3ª e 4ª Jornadas.

17 e 18 de Abril em Lisboa.
1º CAMPEONATO DE PORTUGAL DE DBA
Um campeonato com 2 provas, uma para os
I e II Livros e outra para os III e IV Livros.
Um grande evento a não perder, e que
brevemente divulgaremos mais pormenores.

eónicos 13 de Março no Museu Militar de Lisboa.
A 2ª Jornada de divulgação de Napoleónicos.

 Civil
ana

7 de Fevereiro no E.E.
Mais um cenário que vai decorrer. Contamos
fazer mensalmente um jogo de ACW.

as
idades

28 e 29 de Fevereiro em Troia.
Mais uma grande Jornada de Demonstração
de Jogos de Simulação no ModelTroia2004.
Aparece. Participa. Convive!

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

onefrey
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
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
15 de Janeiro

 Foi lida e aprovada a acta da reunião
do mês de Dezembro.

 Foi feita a apresentação da situação
financeira pelo Tesoureiro.

 Foi discutido os pormenores do 1º
Torneio de Aljubarrota em DBA em
Tires, a realizar no dia 24 de Janeiro.
Foi decidido implementar várias
iniciativas para dinamizar os períodos
menos jogados, como IIGM, ACW e
Vietname. Foi feito o ponto de
situação da Jornada no Museu Militar
de Lisboa do dia 10 de Janeiro.

 Foi definido vários aspectos da
organização da próxima demonstra-
ção de Jogos de Simulação no
ModelTróia 2004.

 Ficou marcada para 6 de Março uma
Assembleia Geral para aprovação do
Relatório e Contas do exercício de
2002-2003, alteração do Plano de
Actividades e do Orçamento para
2003/2004.

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


MODELTROIA 2004

28 e 29 de Fevereiro

6º Encontro Internacional de Modelismo
Pela segunda vez a AJSP vai estar presente no ModelTroia com uma
Jornada de Demonstração das modalidades que nós desenvolvemos
Vão estar presentes as seguintes actividades:
Napoleónicos com um grande cenário (regras Shako a 15mm), Guerra
Civil Americana (regras Bloody Angle a 1/72), II Guerra Mundial
(regras Grupo de Combate a 1/72), Battletech com um cenário (regras
Battletech Classic) e DBA com uma Big Battle BDA.
Quem pretender ficar de Sábado para Domingo, ou fazer uma estadia
mais prolongada será conveniente fazer a marcação de alojamento o
mais cedo possível.
Contactos e consulta dos preços e condições através da página
http://www.modeltroia.com ou do mail modeltroia@moredata.pt.
Venham e participem nesta grande jornada de jogos e convívio.

A Direcção .

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DA AJSP
Convocam-se todos os Associados da Associação de Jogos de Simulação de Portugal para uma Assembleia Geral
Extraordinária, a realizar no dia 6 de Março de 2004, pelas 14h30, no Espaço de Encontro, sito na Rua Cidade
de Cardiff 35 S/Cv Dto, em Lisboa, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto Um (1) – ao abrigo do Art.40º, número três, alínea a), do RGI, proceder à apreciação da proposta
de alteração da quotização mensal e planos complementares de quotização.
Ponto Dois (2) - ao abrigo do Art.40º, número três, alínea a), do RGI, proceder à apreciação, discussão e
votação do Plano de Actividades da AJSP Rectificado para o ano fiscal de 2003/2004.
Ponto Três (3) – ao abrigo do Art.40º, número três, alínea a), do RGI, proceder à apresentação,
discussão e votação do Orçamento Rectificativo da AJSP para 2003/2004.
Ponto Quatro (4) – ao abrigo do Art.40º, número três, alínea a), do RGI, para proceder á apreciação,
discussão e votação do Relatório e Contas da Direcção e o respectivo parecer do Conselho Fiscal
respeitante ao ano fiscal de 2002/2003.

Se à hora marcada não estiverem presentes o número de sócios necessários, aguardar-se-á 30 minutos, dando-
se posteriormente inicio aos trabalhos com o número de sócios presentes.
Segue em anexo neste Boletim Informativo a proposta de Plano de Actividades da AJSP Rectificado para o ano
fiscal de 2003/2004 e Orçamento Rectificativo da AJSP para 2003/2004, que também poderão ser consultados
no Espaço de Encontro, sito na Rua Cidade de Cardiff 35 S/cv Dto, em Lisboa.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral.

QUOTIZAÇÕES
Novas Condições a partir de Janeiro de 2004

Como é do conhecimento dos associados, a AJSP a partir de Janeiro de 2004, reduziu o valor da quotização mensal
para 5 € mensais.
Com esta medida pretende-se criar condições para uma utilização do Espaço de Encontro por um maior número de
indivíduos apelando a todos que possam a participarem nos vários planos de apoio que colocamos à disposição.
Desta maneira a Associação de Jogos de Simulação de Portugal, espera continuar a cumprir o seu objectivo de
promover e divulgar o Jogo de Simulação em toda a sua variedade por mais ou menos popular que ele seja, e
alargar a já vasta gama de Modalidades e Regras que se joga no seu seio.
Assim a partir do inicio de 2004 além da quota mensal, o associado terá também acesso a um leque de serviços aos
quais poderá aderir:
1. Chave do EE da AJSP, custará 5 € mensais, em pacotes de 6 meses, ou seja 30 €, tal como já existia.

Desta forma o associado poderá utilizar o EE sempre que o deseje, não estando condicionado aos
eventos marcados, optimizando dessa forma a sua vontade de efectuar jogos

2. Virote a cores em papel de 100gr, e acesso aos artigos do “site” MagWeb, custará 5 € mensais, também
por períodos de 6 meses, ou seja de igual forma também 30€.

A Direcção .

http://www.modeltroia.com/


ORÇAMENTO RECTIFICATIVO DA AJSP PARA 2003/2004



PLANO DE ACTIVIDADES DA AJSP PARA 2003/2004 RECTIFICADO

O PRESIDENTE DA DIRECÇÃO  .


