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CALENDÁRIO DE ACTIVIDADES
Seguem os eventos marcados até Dezembro de 2005:
Antiguidade e
Idade Média

5 / 6 de Novembro no EE
CAMPEONATO DE DBM
3 de Dezembro no EE
CAMPEONATO DE DBA

Guerra Civil
Americana

19 de Novembro no EE
17 de Dezembro no EE
Pormenores a anunciar em breve.

Napoleónicos

15 de Outubro no EE.
Á espera de confirmações.

2ª Guerra
Mundial
Modernos

BREVEMENTE NOVIDADES

22 de Outubro no EE.
Simulação de Combate NATO / Pacto de
Varsóvia a 1/300.

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 são os responsáveis dos Corpos
Gerentes da AJSP que coordenam as actividades assinaladas na
associação.

ORGANIZADORES DAS ACTIVIDADES:
Fernando Sousa

Antiguidade e Idade Média - DBM

João Diogo

Antiguidade e Idade Média – DBA

Gabriel Branco

AWr – Regras Arcane Warfare

Orlando Almeida

Napoleónicos - Shako

Diniz Conefrey
(Eduardo Santos)

Guerra Civil Americana – Regras Bloody
Angle

João Diogo

2ªGM a 1/300 - Spearhead

Paulo Barreiro

Navais

Artur Ramos

2ªGM a 1/72 - Grupo de Combate

Vitor Amorim

Modernos a 1/300 – Regras do próprio.

Fernando Sousa

Senhor dos Anéis – Games Workshop

João Jorge Diogo

Sci-Fi - Battletech

PAGAMENTO DE QUOTAS
Para facilidade de todos, paguem as
quotas por transferência bancária,
através do NIB da AJSP.

NÃO SE ESQUEÇAM DO
PAGAMENTO DAS QUOTAS
NIB
0035 0325 0000 8218 5306 8
Para aqueles que tenham conta
na CGD é mais fácil e sem custos
fazer as transferências internamente entre contas da Caixa, ou
via CaixaDirect na internet para o
qual precisam de saber o nº da
nossa conta na CGD:
0325008218530

ESPAÇO DE ENCONTRO
O Espaço de Encontro da AJSP está
aberto todos os sábados, com as
actividades programadas no Plano de
Actividades.

R. POSSIDÓNIO DA SILVA, 194 A
1350 Lisboa, ( Campo de Ourique )
Horário de abertura do E.E.
Sábados das 14h30 ás 19h00
Ficha Técnica
Director
João Diogo
Redactor-Chefe Eduardo Santos
Espaço de Encontro:

Rua Possidónio da Silva, Nº 194 A
1350 Lisboa
AJSP
ajsportugal@ajsportugal.org
O Virote e Boletim Informativo
eduardo.santos@ajsportugal.org
Página Web
http://www.ajsportugal.org

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 22 de Outubro de 2005, 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 Unico – 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.
Se à hora marcada não estiverem presentes o número de sócios necessários, aguardar-se-á 30 minutos, dandose posteriormente início aos trabalhos com o número de sócios presentes.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral.

QUOTAS E ACESSOS AO ESPAÇO DE ENCONTRO DA AJSP
Novas condições a partir de Novembro de 2005
QUOTAS
A AJSP reduziu o valor da quotização mensal de 10 € para 5 € mensais a partir de Janeiro de 2004, pretendendo
com essa medida criar condições para a entrada de um maior número de associados, que sabíamos existir com
interesse nos Jogos de Simulação.
Desde essa data entraram 14 novos associados, a utilização do novo Espaço de Encontro em Campo de
Ourique é bastante regular, todos os sábados foi possível encontrar as suas portas abertas, joga-se mais
modalidades do que alguma vez se poderia pensar ser possível, e os Corpos Gerentes da Associação de
Jogos de Simulação de Portugal, espera continuar a dar o seu melhor para promover e divulgar o Jogo de
Simulação em toda a sua já vasta gama de Modalidades e Regras que os associados jogam no seu
seio, por mais ou menos popular que ele seja.
No entanto apesar da entrada de mais associados também vai acontecendo a saída de alguns pelas mais
diversas razões, e infelizmente, tivemos que cessar a condição de associado a alguns que deixaram de
pagar as suas quotas. Daqui resulta que apesar de termos reduzido o valor da renda que pagamos pelo
Espaço de Encontro, o seu pagamento atempado continua a ser uma árdua tarefa.
Assim é proposta da Direcção aumentar para 6.00 Euros o valor da quota mensal do associado. A
proposta sendo aprovada na votação da Assembleia Geral Extraordinária para o efeito convocada
entrará em vigor a partir de Novembro de 2005.
Irão continuar os restantes planos de apoio que já anteriormente existiam, nos quais apelamos a aderir todos os
associados que o possam fazer e nos quais irão receber variados serviços a seguir descriminados:
1.
Chave do EE da AJSP, custará 5.00 € 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.
O pacote VIP que inclui o acesso grátis aos artigos do “site” da MagWeb e ao recebimento do Virote a
cores em papel de 100gr custará 5.00 € mensais.

ACESSOS
A partir de Novembro vai entrar em vigor um novo sistema de acesso ao EE para os não associados da
AJSP.
Todos os associados terão agora à sua disposição um Cartão de Acesso que lhe vai permitir convidar os
seus amigos para ir jogar com ele no de Espaço de Encontro da AJSP.
O associado é que efectuará o pagamento referente à utilização do EE pelos não associados, e que por ser
um convidado de um associado será de 2.50€ por pessoa.
O associado só terá que pedir ao Tesoureiro da AJSP o referido Cartão de Acesso que terá 6 quadrados
correspondentes a 6 entradas, que serão preenchidos à medida que o seu possuidor vai convidando os
amigos para efectuar qualquer tipo de jogo.
Quando o Cartão de Acesso estiver preenchido ( 6 quadrados ) o associado possuidor do Cartão de
Acesso entregará o cartão com o pagamento referente às entradas no EE que totalizam por cartão 15 euros.

A Direcção .

PLANO DE ACTIVIDADES DA AJSP PARA 2005 / 2006
Aqui está o plano de actividades que foi aprovado pela Direcção e que será posta à votação dos associados no
mês de Outubro.
Este ano propomos dar mais intervalo entre eventos organizados pelos Corpos Gerentes, para que os
associados utilizem o Espaço de Encontro com mais actividades por si organizadas, ou simplesmente poderem
aparecer e jogar o que lhes apetecer.
As diversas modalidades aqui marcadas ao longo do ano de 2005 e 2006 não terão apenas estas 2 ou 3 datas
mas, como esperamos, muitas outras datas. Com as datas aqui marcadas neste plano de actividades
procuramos que nesses dias se procure ter um jogo um pouco mais especial; um campeonato, aquela grande
batalha que sempre quisemos fazer, ou um evento no exterior de divulgação dos jogos de simulação.

Eventos Especiais
Data

Evento

Local

Responsável

5 e 6 de Novembro

Torneio de DBM

Espaço de Encontro

blackbeard@sapo.pt

3 de Dezembro

Torneio DBA

Espaço de Encontro

joaomsdiogo@ajsportugal.org

21 de Janeiro

Várias Modalidades

Forte do Bom Sucesso joaomsdiogo@ajsportugal.org

25 de Fevereiro

Várias Modalidades

Modletroia2006

joaomsdiogo@ajsportugal.org

4 de Março

Torneio AWR

Espaço de Encontro

martinlpt@hotmail.com

18 e 19 de Março

Torneio de DBM

Espaço de Encontro

blackbeard@sapo.pt

8 de Abril

Várias Modalidades

Forte do Bom Sucesso joaomsdiogo@ajsportugal.org

20/21 de Maio

Torneio Internacional DBA

Academia Militar

joaomsdiogo@ajsportugal.org

8 de Julho

Várias Modalidades

Museu Militar

joaomsdiogo@ajsportugal.org

O PRESIDENTE DA DIRECÇÃO

.

