O Lusitano
Edição especial do boletim da Associação de Jogos de Simulação de Portugal
dedicado ao Lusitania Challenge 2017

A 2 e 3 de Setembro decorreu nas galerias do Museu Militar o Lusitania Challenge 2017 com 11 jogadores nacionais,
2 ingleses e 1 espanhol, este acabado de se sagrar campeão do Mundo de ADG em Salamanca no mês anterior.
Fizeram-se 5 rondas que tiveram uma boa taxa de finalização por resultado e não por tempo, graças a dois factores:
•

Um árbitro dedicado e omnipresente (Orlando Almeida) que com a sua intervenção poupava o
tempo de ir ver regras; e

•

o recurso ao Blitz (5 minutos para cada jogada até se completar pelo menos 6 jogadas) que acelerou
o final de algumas partidas.

Desta vez optamos por duas mesas corridas o que até foi bom porque as vezes bastava falar para o lado para
esclarecer alguma dúvida e sempre se viam as jogadas do vizinho

Os três classificados: 1ª Marco Quinta (centro) 2ª Inaki Irairoz (direita) 3º Jorge Martins (esquerda) De notar que no
inicio da ultima ronda haviam 5 jogadores a 10 pontos do 1º classificado.

Os resultados finais:

O exército do Marco, com os temíveis archeiros de Ordenança

Abaixo, os Gaznavidas do Inaki, pintado ao inconfundível estilo da “Escola Espanhola” com base na aplicação de
cores diluidas

E os Portugueses medievais do Jorge (Aqui a defrontarem os Coreanos do Robin.)

------------------------------------------------//---------------------------------------------

E 2018?
Para 2018 vamos fazer algo completamente diferente! Depois de vários contactos internacionais e de alguma
ponderação interna, decidimos retomar o modelo de fazer um torneio por equipas de 4 jogadores como era o
saudoso ITC (International Teams Championship) cada um com um exército de um período.
Os períodos (ainda passiveis de confirmação e alterações) serão os seguintes:
Periodo 1 – Carros + América (Exércitos da Idade do Bronze e das Américas)
Periodo 2 - Antiguidade Clássica (Sec. V AC a III DC)
Periodo 3 – Dark Ages (Sec IV a X)
Periodo 4 – Medieval (Sec XI em diante)
------------------------------------------------//---------------------------------------------

Queremos agradecer ao Museu Militar de Lisboa, na pessoa do seu Diretor Coronel Luis Sodré de Albuquerque
e Tenente- Coronel Antonio Mendoça, assim como às simpáticas funcionarias Idalina Adrião e Carla Silva
Antunes, bem como a toda a equipa de serviço no fim-de-semana e no processo de transporte e montagem dos
tampos e cavaletes por toda a disponibilidade, apoio e amizade demonstrados desde a primeira hora.
Um grande agradecimento ao Orlando Almeida que se voluntarizou para ser Arbitro, e para jogador Impar, o que
acelerou grandemente o decorrer dos jogos, ao esclarecer prontamente duvidas e aplicar o Blitz de 5 minutos sempre
que necessário.
E finalmente, mas não por ultimo, a todos os que lá foram jogar, (mesmo que os que ainda são “Velites” nestas
coisas da Antiguidade e ADG como o Rui Antunes e o Pedro Roque) e a todos os que nos foram visitar.

O NOSSO MUITO OBRIGADO E ATÉ PARA O ANO!
--------------------------//---------------------Ficha Técnica:
“O Lusitano “ é um número especial do boletim da AJSP,Associação de Jogos de Simulação de Portugal, sem
periodicidade fixa e distribuição eletrônica gratuita para todos os Sócios e amigos.
Editor: Joao Pedro Especial.
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--------------------------//----------------------

Espaço de Encontro: Alameda dos Moinhos, nº4, Rc/Esq, Alfragide
Facebook: https://www.facebook.com/AJSPortugal/
Site: http://www.ajsportugal.org/

Em 2018 quem levará estes capacetes?

