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Na tarde do passado sábado, estivemos a cortar algumas placas para fazer mesas de 

120x120cm, mais adaptadas aos jogos que agora jogamos, mas sem deixar de ter 

montadas mesas de maiores dimensões para outros jogos. 

Os objectivos eram três: permitir ter até 10 mesas de 120x120 em simultâneo,  

remodelar as mesas da “sala da 2GM” e acertar os cavaletes para estarem todos do 

mesmo tamanho de forma a não haver desníveis entre mesas continuas 

Depois de uma sessão de brainstorming (nome bonito para “Estivemos uma hora a 

falar para ver que fazer”) e de outra de levantamento de pesos (cavaletes para um 

lado, mesas para outro, tampos para aqui, biombos para ali) entre a cave e o Espaço 

de Encontro, começa-mos a sessão de Corte e Aparafusamento. 

 



A sala grande 

 

 

Mantivemos as duas mesas de 200cm e acrescentamos-lhe uma extensão de 64cm (já 

estava cortado assim e não estivemos para acerta-las!) que tanto pode servir de zona 

de apoio, como para montar 2 tabuleiros de ADG/SAGA (largura total de 240cm) em 

cada uma.  

A mesa de 120x180 mantem-se no lado, (é a que tem um tampo azul de um dos 

lados) e ali ao lado da lareira podem ver dobradas dois tampos de 120x120 mais os 

cavaletes que são para montar para torneios á frente da lareira e na zona da 

biblioteca.  

(Sim! Relembramos que a AJSP tem uma biblioteca de onde é possível levar livros 

para ler. Tambem aceitamos doações, como foi recentemente o caso de uma coleção 

de “The Arquebusier” o boletim da Pike and Shot Society. Por isso disponham!) 

A opção que tomamos para as mesas de 120x120 foi faze-las em duas metades unidas 

por uma dobradiça de piano, para facilitar o seu transporte/arrumação, reforçadas 

por duas calhas laterais.  

São solidas para aguentarem com exércitos de chumbo a 28mm, mas não com os 

cotovelos dos jogadores ;)   



 

 

 

 

A sala pequena 

 

 

A Sala Pequena ficou com 3 mesas de 120x120 (na realidade á mais 135x120cm em 

dois casos e 120x110cm no outro) 

 

E agora uma nota de sinceridade: Nesta sala a disposição de mesas foi conseguida 

completamente por acaso, ao desloca-las. Estávamos a ver que não cabiam lá 3 

mesas como queríamos e de repente olhamos e tivemos um momento de “Não mexe 

mais!”. Podíamos dizer que era fruto de aturados estudos geométricos, mas não foi…   

 

 

 



A Sala da 2GM 

 

Passou a contar com duas mesas de 150x100cm que se podem separar para jogos 

pequenos (ou para montar mais duas mesas de ADG, chegando assim a um total de 12 

mesas, 24 jogadores) ou montar juntas, como está na foto, para uma superficie total 

de 150x200cm 

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

Resta agradecer aos Sapadores (Orlando Almeida, Fernando Sousa, Eduardo Santos, 
José Ventura e este vosso escriba) a tarde despendida a serrar, aparafusar e 
carregar. 

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

Ficha Técnica: “O Sapador  “ é um suplemento de “ O Besteiro”, o boletim da AJSP, 
Associação de Jogos de Simulação de Portugal, sem periodicidade e distribuição 
eletrónica gratuita para todos os sócios e amigos. 
 

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


