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E d i t o r i a l

A Situação Financeira da AJSP

O Virote trás-nos este mês informação e
muitas fotos de como decorreu o 1º
Torneio Aberto de DBA. Um caso claro
de ' Vini, Vidi, Vici ' como diria Gabriel
Branco, perdão... César, dado o flagrante
sucesso que a DBA tem tido na AJSP. O
Gabriel Branco também nos apresenta a
sua Classificação Nacional de Jogadores
DBA.

Neste ano em que a Associação de Jogos de Simulação de Portugal ( AJSP ) faz cinco anos de
vida o seu maior problema continua, incontestavelmente, a ser a sua periclitante situação financeira.
É certo que pela primeira vez na história da AJSP não existem dívidas para pagar e isso, sem
dúvida, contribui para desanuviar um pouco a sempre preocupante situação do tesoureiro da AJSP
além de que o saldo financeiro com que a AJSP transita do ano passado é da ordem dos 900 Euros
(Sim, já estamos em 2002 caso não se lembrem mas, para os mais preguiçosos para fazer
conversões, o valor é de, aproximadamente, Pte. 180.000,00). Então isto é que é uma situação
periclitante, pensarão os mais irónicos, o que é que seria se fosse uma situação de estabilidade
financeira, teria para aí 5.000 euros na conta, por certo... Infelizmente a situação não é tão linear
como parece...
Lamento ser a Cassandra da AJSP mas basta lembrar que se não fossem os subsídios, patrocínios e
donativos recebidos por ocasião do 3º Grande Prémio Cidade de Almada, e que ascenderam a
mais de Pte. 225.000,00, a AJSP não teria possuído dinheiro suficiente para pagar a renda do
passado mês de Dezembro e a situação para este mês seria, no mínimo, a pior de sempre desde que
este vosso humilde escriba é tesoureiro da AJSP...
Que quer isto dizer? Que os sócios não pagam as quotas? Não é essa a situação, felizmente, pois se
fosse esse o caso por certo que a AJSP já teria tido que entregar as chaves do Espaço de Encontro
ao Senhorio, nesta altura quase todos os sócios têm cumprido fielmente as suas obrigações para
com a AJSP ( A taxa de cobrança de quotas é da ordem dos 80%) e, salvo algumas pequenas
excepções, nada há a dizer quanto à sua dedicação em manter a funcionar, para o bem de todos,
esse Espaço de Encontro que tem sido, até hoje, a principal «base de operações» da AJSP.
Mas, dirão alguns sócios mais observadores, a Associação não é só o Espaço de Encontro e a
quotização mensal, que foi no ano passado da ordem dos Pte. 80.000,00 mensais, devia ser mais do
que suficiente para pagar uma renda de, actualmente e com o aumento efectuado em Novembro,
Pte. 55.000,00 por mês. Claro que daria desde que não tivesse outras «pequenas» despesas que
muitas pessoas não se lembram e que todos os meses têm que ser lançadas nas contas da AJSP
como, e.g., as despesas de envio de correspondência, o pagamento da electricidade do Espaço de
Encontro, o pagamento da água do Espaço de Encontro, o pagamento dos Prémios das
Organizações da AJSP, entre outras coisas...
Por alto estas despesas ascendem, e isto sem contar as despesas do 3º Grande Prémio Cidade de
Almada, atenção, a mais de Pte. 165.000,00 só no ano de 2001! Ouch! Pois é, lá se vai o dinheiro
que era suposto dar alguma flexibilidade financeira à tesouraria da AJSP... A propósito, não há por
aí alguém interessado num cargo de tesoureiro não remunerado?
Que podemos fazer? A solução é óbvia, consiste em arranjar um Espaço de Encontro que possua
uma renda mais acessível de modo a permitir um maior «desafogo» financeiro à AJSP só que isto
não é nada fácil, a Direcção tem procurado encontrar alternativas mais viáveis, i.e mais baratas e
que possuam as mesmas condições do espaço que actualmente usufruímos, só que o valor das
rendas praticadas em Lisboa torna tal tarefa muito complicada pelo que, de momento, esta situação
é ainda a única possível para manter um Espaço de Encontro aberto a todos os sócios e numa zona
de fácil acesso para todos, apesar dos cabelos brancos que isso causa ao Tesoureiro da AJSP...
Conforme podem ver a situação mantém-se a mesma de sempre, estamos com a corda no pescoço
mas o alçapão ainda não foi aberto, i.e. continuamos vivos mas por pouco mas isto é, de facto,
aquilo que é importante realçar, a AJSP está viva e caminha para os seus cinco anos de vida, apesar
de todas as dificuldades existentes, e se a AJSP ainda existe é graças ao apoio de todos vós.
Esperamos poder continuar a contar convosco.

Chamamos a vossa atenção para os eventos a realizar durante o próximo mês de
Fevereiro, com destaque para o 1º Campeonato Aberto aos 4 Livros de AIM e o
5º Troféu Pelágio de AIM.
O Virote continua a contar com todos os
sócios e esperamos que a partir de agora a
sua participação com artigos passe a ser
mais regular. Enviem-nos para os mails
da AJSP e do sócio Eduardo Santos.

Reunião de Janeiro


Foi dado conhecimento da correspondência recebida e enviada.



Foi dado conhecimento d’O Virote
n.º 25.



Foi feito o ponto da situação da
Comissão Organizadora do 4º Grande
Prémio Cidade de Almada de Jogos
de Simulação por Hilário Paulo.



Foi apresentada a demissão do
Presidente da Direcção Augusto
Martins bem como do Tesoureiro
João Caroço. Também apresentou a
Demissão o Presidente do Concelho
Fiscal João Especial.



Foi apresentada á direcção o pedido
de demissão do cargo de RedactorChefe d'O Virote de Eduardo Santos.

Um bom ano para todos, cheio de sucessos e com muitos seis nos dados!
NOTA
O Virote não pode assumir a responsabilidade de artigos que utilizem indevidamente textos e livros de outros autores. Todos os colaboradores são informados
previamente de que devem citar as fontes e a bibliografia utilizadas na concepção do seu artigo, pelo que qualquer utilização abusiva de outros trabalhos deve ser
imputada, apenas e só, ao(s) autor(es) do(s) respectivo(s) artigo(s).
Deve esta nota ser considerada como aviso prévio a eventuais colaboradores d’ O Virote.

4º Grande Prémio “Cidade de
Almada” de Jogos de Simulação
Regulamento de “Antiguidade e Idade Média” –
DBM
1. ORGANIZAÇÃO
A Almada 21 – Associação de Jogos Históricos e a
Associação de Jogos de Simulação de Portugal vão
organizar o 4º Grande Prémio de Jogos de Simulação
“Cidade de Almada”, integrado nos Jogos Desportivos do
Concelho de Almada.
2. REALIZAÇÃO
2.1. Nos dias 20 e 21 de Abril de 2002 realiza-se a
competição de “Antiguidade e Idade Média – DBM”
e demonstrações de outras modalidades.
3. PARTICIPAÇÃO
3.1. No 4º Grande Prémio de Jogos de Simulação
“Cidade de Almada” podem participar todos os
cidadãos maiores de 12 anos.
3.2. No caso de estar eventualmente interessado, mas não
possuir as regras ou os modelos necessários, poderá
contactar as associações organizadoras, pelo e-mail
almada2002@yahoo.com
ou
pelos
telefones
964103584 ou 914200858.
4. INSCRIÇÃO
4.1. A ficha de inscrição pode ser entregue ou enviada
para:
4.1.1. A Câmara Municipal de Almada, na Divisão de
Desporto (Área de Animação, Recreação, Lazer e
Tempos Livres), Av. D. Nuno Alvares Pereira, nº
74 D, 2800 Almada, até ao dia 1 de Abril de
2002.
4.1.2. Para a Associação de Jogos de Simulação de
Portugal, Rua do Pai Calvo, n.º 8, Bairro de
Caselas, 1400 Lisboa, até ao dia 4 de Abril de
2002.
4.1.3. Para a Almada 21 – Associação de Jogos
Históricos, Rua D. João III, nº 9, 3º Dtº, 2800-435
Almada, até ao dia 4 de Abril de 2002.
4.1.4. Para o mail almada2002@yahoo.com até ao dia 4
de Abril de 2002.
4.1.5. As fichas de inscrição que forem entregues na
Câmara Municipal de Almada devem chegar à
organização até ao dia 4 de Abril de 2002.
4.2. Quando a ficha de inscrição possuir apenas um nome
será esse indivíduo considerado, para efeitos de
classificação, como participante no torneio individual.
4.3. Quando a ficha de inscrição possuir mais do que um
nome (até três) serão esses indivíduos considerados
para efeitos de classificação, como participantes no
torneio individual e no torneio por equipas.
5. ESCALÕES
Escalão único.
6. SORTEIO
6.1. O sorteio realizar-se-á no dia 6 de Abril de 2002, pelas
15h30, na Câmara Municipal de Almada, na Divisão de
Desporto (Área de Animação, Recreação, Lazer e

Tempos Livres), Av. D. Nuno Alvares Pereira nº 74 D,
2800 Almada.
6.2. O sorteio terá apenas a condicionante de não permitir que
existam jogos entre elementos da mesma equipa.
7. COMPETIÇÃO
7.1. O torneio de “Antiguidade e Idade Média – DBM”
será realizado em 4 jornadas.
8. ESCALAS
8.1. A escala para a modalidade de “Antiguidade e Idade
Média” é a de 15mm.
9. REGRAS
9.1. As regras para a modalidade de “Antiguidade e Idade
Média” são as DBM (3ª edição).
9.2. Serão utilizados os 4 livro de exércitos (2ª edição).
10. REGULAMENTO
O regulamento especifico será fornecido para a morada
indicada na ficha de inscrição.
11. PRÉMIOS
11.1. Medalhões para o 1º, 2º e 3º classificado individual
11.2. Medalhões para os elementos das equipas
classificadas em 1ª, 2ª e 3ª.
11.3. Prémio para o último classificado.
11.4. Prémio para aquele que eliminar mais elementos
de chefia.
11.5. Prémio para aquele que eliminar mais elementos
de bagagem.
11.6. Prémio para a melhor bagagem.
11.7. Prémio para o exército mais bonito.
11.8. Placas para todos/as clubes/associações de fora de
Almada.
11.9. Todos os participantes receberão uma T-Shirt da
cidade de Almada.
12. CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão
Organizadora.
________________________________________________
Ficha de Inscrição

“Antiguidade e Idade Média” DBM
4º Grande Prémio ”Cidade de Almada” de Jogos
de Simulação
Nome da Equipa*:________________________________
Morada / mail / Telef: _____________________________
________________________________________________
Nome
____________________________________________
1 ____________________________________________
____________________________________________
2 ____________________________________________
____________________________________________
3 ____________________________________________
* - Preencher apenas de se inscreverem mais do que um
jogador.
__________________________________________________________________________________

Regulamento de Outras Modalidades
1. ORGANIZAÇÃO
A Almada 21 – Associação de Jogos Históricos e a
Associação de Jogos de Simulação de Portugal vão
organizar o 4º Grande Prémio “Cidade de Almada” de
Jogos de Simulação, integrado nos Jogos Desportivos do
Concelho de Almada.
2. REALIZAÇÃO
2.1. Nos dias 25 e 26 de Maio de 2002 realizam-se as
competições “Antiguidade e Idade Média – DBA”,
“Battletech”,
“Warhammer
Fantasy”
e
“Warhammer 40000” e demonstrações de outras
modalidades.
3. PARTICIPAÇÃO
3.1. No 4º Grande Prémio “Cidade de Almada” de
Jogos de Simulação podem participar todos os
cidadãos maiores de 12 anos.
3.2. No caso de estar eventualmente interessado, mas não
possuir as regras ou os modelos necessários, poderá
contactar as associações organizadoras, pelo e-mail
almada2002@yahoo.com
ou
pelos
telefones
964103584 ou 914200858.
4. INSCRIÇÃO
4.1. A ficha de inscrição pode ser entregue ou enviada
para:
4.1.1. Câmara Municipal de Almada, na Divisão de
Desporto (Área de Animação, Recreação, Lazer
e Tempos Livres), Av. D. Nuno Alvares Pereira
74-D, 2800 Almada, até ao dia 3 de Maio de
2002.
4.1.2. Para a Associação de Jogos de Simulação de
Portugal, Rua do Pai Calvo, n.º 8, Bairro de
Caselas, 1400 Lisboa, até ao dia 6 de Maio de
2002.
4.1.3. Para a Almada 21 – Associação de Jogos
Históricos, Rua D. João III, nº 9, 3º Dtº, 2800 435 Almada, até ao dia 6 de 2002.
4.1.4. Para o mail almada2002@yahoo.com até ao dia
6 de Maio de 2002.
4.1.5. As fichas de inscrição que forem entregues na
Câmara Municipal de Almada devem chegar à
organização até ao dia 6 de Maio de 2002.

Tempos Livres), Av. D. Nuno Alvares Pereira nº 74 D,
2800 Almada.
6.2. O sorteio terá apenas a condicionante de não permitir que
existam jogos entre elementos da mesma equipa.
7. COMPETIÇÃO
7.1. As quatro modalidades decorrerão em simultâneo e
possuirão modelos organizativos próprios, definidos
nos seus regulamentos especificos.
8. ESCALAS
8.1. A escala para a modalidade de “Antiguidade e Idade
Média” / DBA é a de 15mm.
8.2. Os modelos para a modalidade de Batletech são os da
FASA.
8.3. A escala para a modalidade de Warhammer Fantasy é
a de 25mm.
8.4. A escala para a modalidade de Warhammer 40000 é a
de 25mm.
9. REGRAS
9.1. As regras para a modalidade de “Antiguidade e Idade
Média” / DBA são as DBA - 2ª edição.
9.2. As regras para a modalidade de Battletech são as
Battletch Master Rules.
9.3. As regras para a modalidade de Warhammer Fantasy
são as Warhammer Fantasy - 6ª edição.
9.4. As regras para a modalidade de Warhammer 40000
são as Warhammer 40000 - 3ª edição.
10. REGULAMENTO
regulamento de cada uma das modalidades será
fornecido para a morada indicada na ficha de inscrição.
11. PRÉMIOS
Definidos pela Câmara Municipal de Almada.
12. CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão
Organizadora de cada uma das modalidades.
________________________________________________
Ficha de Inscrição

4.2. A competição de “Antiguidade e Idade Média” / DBA
é individual e por equipas, a competição das restantes
modalidades é apenas individual.

Outras Modalidades
4º Grande Prémio ”Cidade de Almada” de Jogos
de Simulação

4.3. Quando a ficha de inscrição possuir apenas um nome
será esse indivíduo considerado, para efeitos de
classificação, como participante no torneio individual.

Nome da Equipa*:________________________________
(apenas para a competição de Antiguidade e Idade Média DBA)

4.4. Quando a ficha de inscrição possuir mais do que um
nome (até três) serão esses indivíduos considerados
para efeitos de classificação, como participantes no
torneio individual e no torneio por equipas.

Nome
____________________________________________
1 ____________________________________________

5. ESCALÕES
Escalão único.
6. SORTEIO
6.1. O sorteio realizar-se-á no dia 11 de Maio de 2002, pelas
15h30, na Câmara Municipal de Almada, na Divisão de
Desporto (Área de Animação, Recreação, Lazer e

____________________________________________
2 ____________________________________________
____________________________________________
3 ____________________________________________
* - Preencher apenas de se inscreverem mais do que um
jogador.
A Organização

1º Torneio Aberto de DBA
Sob a égide da AJSP decorreu no dia 2 de Dezembro de 2001
em Lisboa o primeiro Torneio Aberto de DBA.
O torneio teve lugar nas excelentes instalações da Devir Arena,
um espaço especialmente criado para a realização de jogos e
campeonatos. O sucesso do Torneio Águia Imperial, em Maio
deste ano, justificava a continuação do projecto, não só pelo grau
de aceitação por parte dos jogadores mas também pelo reconhecido interesse do DBA na divulgação da modalidade Antiguidade/Medieval.

Federazione Italiana Wargame, tendo desencadeado mesmo uma
discussão sobre um eventual torneio Europeu.
Classificação Final do Torneio:
1º
2º
3º
4ºs
6ºs
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º
22º

4 pontos
3 pontos
3 pontos
3 pontos
3 pontos
3 pontos
3 pontos
2 pontos
2 pontos
2 pontos
2 pontos
2 pontos
2 pontos
1 ponto
1 ponto
1 ponto
1 ponto
1 ponto
1 ponto
1 ponto

Joao Paulo Caroço
Joao Especial
Joao Jorge Diogo
Eduardo Santos + Marco Quinta
Hilario Paulo + Ricardo Simas
Orlando Almeida
Pedro Casimiro
Hugo Ximenes
Vitor Hugo
Joao Diogo
Jerboa
Bruno Silva
Paulo Pombal
Hugo Froes
Nuno Serra
Augusto Martins
Antonio Silva
orge Faria
Pedro Valentim
Luis Marques

Algumas considerações técnicas:
O primeiro lugar do Paulo Caroço foi incontestável e obtido com
um exercito interessante, o Macedonio II/18d, combinando
As instalações da DEVIR aonde decorreu o Torneio
Foto de J.Diogo.
Impulsionada por esta dinâmica a organização, incluindo eu e o
J.P. Caroço, iniciamos o planeamento deste torneio com mais de
seis meses de antecedência, facto que foi decisivo para o sucesso do evento: medido pelos níveis de participação e sobretudo
pelo entusiasmo dos jogadores.

piqueiros com algumas tropas montadas e de terreno. Foi
particularmente notável por ter impedido uma esperada vitoria
de um dos exércitos Medievais. Os exércitos Medievais com Kn
que podem desmontar em Bd têm vantagem técnica à partida,
por disporem de uma combinação permutável das melhores
tropas montadas e peões.

Este torneio foi ainda abrilhantado com a participação de dois
jogadores do Porto, que se deslocaram propositadamente para
jogar DBA.
Este foi o segundo torneio a contar para a Classificação Nacional
de Jogadores DBA ( CNJ ) cuja primeira listagem poderá ser
publicada num próximo número do Virote.
A divulgação deste torneio na Internet teve como resultado
comentários muito favoráveis de organizadores internacionais,
como Bob Beattie dos EUA, ou de Lorenzo Sartori, da

O Sócio Gabriel Branco um dos organizadores
do 1º Torneio Aberto de DBA. - foto de J.Diogo.
A diferença entre os 2º e 4ºs classificados foi muitíssimo
pequena, com os jogadores apenas separados por até 1 ponto
SOS, pelo que o desempenho dos dois Franceses Medievais,
Gregos Hoplitas Tardios e Ordem Teutónica foi praticamente
idêntico.

Jogo entre Eduardo Santos (Ordem Teutónica IV/30) e
J.P.Caroço (Macedonio II/18d ) - foto de Gabriel Branco.

Os exércitos com preponderância dos guerreiros ( warbands )
foram penalizados e podem queixar-se de a regras pouco
equilibradas, tendo obtido os 20 e 21ºs lugares. Os exércitos
orientais exóticos também obtiveram resultados fracos na
generalidade.

Neste torneio surgiram poucas surpresas, com posições
dominantes dos membros da AJSP com experiência em DBM,
habituados a competição e agora mais à vontade com as regras
DBA.

Classificação Nacional de
Jogadores DBA
Depois da discussão pública foram efectuadas alterações ao
projecto da Classificação Nacional de Jogadores DBA - CNJ.
Como prometido aqui estão os resultados.
Reparem que quanto maior e com mais jogos for o torneio
maior será a subida na tabela. A regularidade é compensada
mas reparem na posição dos cabeças de serie DBM na tabela,
mesmo os que só participaram num torneio, embora com o
Casimiro intrometido bem lá em cima! Boa Casimiro, na
defesa da honra dos jogadores DBA.
A tabela actual CNJ e a seguinte:
1
2
3
3
5
6
7
7
7
7
11
12
12
12
12
16
17
17
17
20
20
22
22

Aqui está um campo digno de uma medalha de Pedro
Valentim ( II/53 ) - foto de J.Diogo
Saliente-se a qualidade das regras de terreno de DBA - tirando
as BUAs - que permitem a um exército ligeiro, por exemplo
com 6 Psiloi, causar grandes problemas a qualquer adversário
quando defenda no seu terreno.
Finalmente gostaria de afirmar o reconhecimento, em meu nome
e do Paulo Caroço, do caloroso apoio que os jogadores nos
dispensaram no final. Contudo não descansamos sobre os louros
e pretendemos melhorar a organização no futuro, a começar já
com o planeamento do torneio DBA Almada 2002, onde
poderão ser introduzidas as seguintes modificações concretas:
 Aumentar o numero de encontros para melhorar a
verdade desportiva dos resultados.
 Elaboração de um programa, tipo folha de calculo - q
permita eliminar o tempo gasto e potenciais erros no
calculo do SOS.
 Introdução de relógios em todos os jogos. Era
interessante dar meia-hora para os conhecedores e 35-40
min para os principiantes, na primeira participação.
Gabriel Branco

João Caroço
Pedro Casimiro
João Jorge Diogo
Hilário Paulo
Eduardo Santos
João Diogo
João Especial
Marco Quinta
Ricardo Simas
Orlando Ameida
Paulo Pombal
Hugo Ximenes
Vitor Hugo
Jerboa
Bruno Silva
Luis F. Gomes
Nuno Serra
Augusto Martins
Antonio Silva
Pedro Valentim
Paulo Gomes
Ugo Froes
Jorge Faria

1,27 pts
1,15
1,08
1,08
0,94
0,86
0,66
0,66
0,66
0,66
0,58
0,44
0,44
0,44
0,44
0,42
0,36
0,36
0,36
0,28
0,28
0,22
0,22

Mais um grande abraço aos que ainda não pontuaram: não
desistam.
Classificação Nacional de Jogadores DBA: CNJ
Critérios de inclusão: ter participado e ter pontuado num
torneio sancionado pela AJSP.






Pontos obtidos em torneio x Nº de participantes a dividir
por 100.
Bonificação por 1ª posição: Nº de jogadores a dividir por
200.
Falta a dois torneios sucessivos, ou por torneio em falta a
mais: - 0.10 pts.
Fazer parte da organização conta como presença para
este efeito.
Pontuação mínima 0 pts.
Gabriel Branco

5º Troféu Pelágio de AIM
- Regulamento 1.
P.Casimiro ( I / 32a ) e A.Martins ( III / 20b)
- foto de J.Diogo

O 5º Troféu Pelágio de A.I.M. é uma organização da
Associação de Jogos de Simulação de Portugal (A.J.S.P.)
e realizar-se-á nos dias dias 16 de Fevereiro, 2 e 16 de
Março de 2002.

2.

O 5º Troféu Pelágio de A.I.M. utilizará, exclusivamente,
as regras da A.J.S.P. para Antiguidade e Idade Média
(3 ª edição) e serão usados os 4 livros da W.R.G. (2ª
edição), e respectiva adenda.

3.

As inscrições terminam no dia 10 de Fevereiro de 2002

4.

A ficha de inscrição (em anexo), deverá ser preenchida
na sua totalidade e entregue em envelope fechado,
podendo ser enviada para a sede da A.J.S.P., sito na Rua
do Pai Calvo, n.º 8, Bairro de Caselas, 1400-265 Lisboa,
ou pelo telefone 213 018 098 ou paras os e-mail:
AJSPortugal@net.sapo.pt. ou JoaoMSDiogo@yahoo.com

5.

Quando a inscrição for efectuada pelo telefone, todos os
dados referidos na ficha de inscrição têm de ser dados,
tendo a ficha de inscrição de estar na posse da
organização até ao dia 10 de Fevereiro de 2002,
mantendo toda a informação prestada pelo telefone. Se
este prazo não for cumprido a inscrição não será válida.

6.

Os jogadores não sócios da AJSP terão de pagar uma
inscrição de 1.000$00 para poderem participar no
campeonato, dando acesso esta inscrição à utilização do
EE, para a realização dos jogos correspondentes.

7.

O não cumprimento do definido no ponto anterior ou a
não obediência integral à sua lista de exército (definida
na ficha de inscrição), implica a irradiação da
competição.

8.

O sorteio realizar-se-á no dia 11 de Fevereiro de 2002,
pelas 21h30, no Espaço de Encontro da A.J.S.P. sito na
Rua Cidade de Cardiff, n.º 35, 2ª Cv Dtº, 1170-094
Lisboa e servirá para o emparceiramento dos jogadores.

9.

A partir de dia 12 de Fevereiro de 2002 poderão os
concorrentes contactar a Comissão Organizadora de
forma a serem informados do resultado do sorteio

10. No 5º Troféu Pelagio serão usados os exércitos dos
períodos de 494 DC. até ao ano de a 1071 DC. dos
livros da W.R.G.
11. A escala a utilizar será a 15mm e os jogos serão
realizados a 400 pontos.
12. Cada jogador deve apresentar 300 pontos completamente
pintados e baseados, excepto os jogadores que participarem pela primeira vez nesta competição. As figuras
devem representar com precisão o seu tipo de tropa. As
únicas excepções vão para os generais, oficiais, músicos
e porta-estandartes que devem estar realçados no
elemento de modo a representarem um elemento de
comando, mesmo não sendo, obviamente o tipo de tropas
combatentes desse elemento. Um elemento de bagagem
é tipicamente representado por uma ou mais tendas se
imóvel, um vagão ou vários animais de carga com
condutores se móvel.
13. O 5º Troféu Pelágio de A.I.M. realizar-se-á, exclusivamente, no Espaço de Encontro da Associação de Jogos
de Simulação de Portugal, sito na Rua Cidade de Cardiff,
N.º 35, 2ª Cv. Dtº, 1170-094 Lisboa, excepto quando a
Organização informar outro procedimento, de acordo
com a Direcção da AJSP.
14. A partir de dia 12 de Fevereiro de 2002 poderão os
concorrentes contactar a Comissão Organizadora de
forma a serem informados do calendário e horário dos
jogos (período A - 15.00 Horas, ou período B - 20.00

Horas) (utilizar-se-á unicamente o período B, caso o
número de inscrições, assim o obriguem).
15. O 5º Troféu Pelágio de A.I.M. será disputado em 3 (três)
jornadas, por emparceiramento aleatório de jogadores
para as três jornadas, e definido antes do início do troféu
16. As listas serão abertas, ou seja, uma para cada jogo,
devendo antes do inicio do jogo ser assinadas por ambos
os jogadores, e entregues no final dos jogos à
organização.
17. Caso a não esteja presente nenhum dos
membros da organização, as folhas devem
ser colocadas na caixa de correio do EE.
18. O terreno a utilizar em cada jogo, é definido de acordo
com as regras AIM/DBM, sendo as representações
cénicas do mesmo da responsabilidade dos jogadores
envolvidos. No entanto a A.J.S.P. colocará à disposição
dos interessados todo o terreno que possuir e esteja
disponível, em cada uma das sessões do campeonato.
Não deverão os jogadores permitir a utilização de peças
de terreno que não representem realmente o pretendido.
Para efeitos da dignificação da modalidade a Comissão
Organizadora, per si, ou por proposta de qualquer
jogador, poderá vetar todo e qualquer tipo de material (a
imitar peças de terreno) que não apresente as condições
mínimas de semelhança com o que pretende representar.
É absolutamente proibido a utilização de casas ou
edifícios que não sejam do período ou da área geográfica
do exército do jogador.
19. Será tolerado um atraso, até 15 minutos, após a hora
marcada para o início do jogo, respectivamente 15.10H,
e 20.10H. Após este tempo será atribuída a vitória ao
jogador presente, excepto no caso de os jogadores
concordarem em iniciar o jogo para lá do período de
tolerância. Não é no entanto alterada a hora de
término do jogo.
20. O tempo de duração máxima de um jogo será de 110mn
por jogador.
21. Os relógios serão postos em funcionamento impreterivelmente ás 15.10H, e ás 20.10H.
22. A colocação do terreno de jogo, e dos comandos pode
ser efectuada antes dos relógios serem activados, desde
que ambos os jogadores estejam presentes. Ou seja antes
das 15.10H e das 20.10H
23. O tempo gasto será controlado através de relógio.
24. Os relógios serão parados impreterivelmente pela
organização para os jogos do período A, ás 19.00H, e
para o período B, ás 24.00H, não sendo permitido
terminar qualquer acção posterior. Será atribuído o
resultado de acordo com as regras gerais de classificação
deste evento
25. Cada jogo inicia-se, sempre, às 08H00 (tempo A.I.M.),
excepto quando se verifique pela atribuição das épocas
do ano (Invasor / Defensor), a colocação de um dos
exércitos em situação de desilgualdade (sol em frente por
ex.).
26. Neste caso o tempo AIM, será avançado o suficiente
para evitar a situação correspondente
27. A pontuação em cada jogo, para efeitos de classificação
5º Torneio Nuno Alvares Pereira da AJSP será a

indicada nas regras DBM/AIM. (10:0; 9:1; 8:2; 7:3; 6:4 e
5:5).
28. Para além desta pontuação será registada a percentagem
de baixas em Elementos Equivalentes que o jogador que
perdeu causou ao vencedor. O vencedor recebe o
remanescente até 100% em pontos. (Ex: Um jogo
termina com um resultado AIM/DBM de 9-1. O
derrotado, que fez 16% de baixas ao vencedor, fica com
16 pontos. O vencedor fica com 84 pontos – a diferença
de 16 para 100.).
29. O desempate para a classificação final, e emparceiramento para cada jogo será encontrado da seguinte forma:
a) Maior pontuação D.B.M. (10:0; 9:1; 8:2; 7:3; 6:4 e
5:5).
b) Maior pontuação (sistema dos 100 pontos).
c) 1º empate ou a 1ª derrota mais tardia (a) em relação
ao número da jornada
30. Cabe aos jogadores envolvidos a comunicação do resultado dos seus jogos à Comissão Organizadora.
31. Estes deverão também contactar a Comissão Organizadora para se informarem acerca dos seus próximos
jogos, podem também consultar a página na Internet da
AJSP, em http://www.AJSPortugal.co.pt
32. Um jogador que por motivos superiores não possa
realizar o (s) seu (s) jogo (s) tem de avisar, os seus
adversários, marcando de comum acordo a (s) nova (s)
data (s) de realização do (s) jogo (s), desde que não
ultrapasse o ínicio da jornada seguinte, ou no caso de ser
a última, o dia 23 de Março de 2002. Deverão ambos os
jogadores confirmar as novas datas com a organização.
33. Após o adiamento de um jogo, a não realização deste,
resultará sempre na derrota do jogador que pediu o
adiamento, excepto quando de comum acordo o jogo se
efectue dentro das permissas temporais para término das
jornadas indicadas neste regulamento.
34. Após acordarem a alteração dos seus jogos, cabe aos
jogadores fazerem a reserva da mesa no Espaço de
Encontro, contactando o responsável João Diogo através
do e-mail JoaomsDiogo@yahoo.com ,de acordo com as
normas vigentes de marcação de sala, e informando a
organização do evento, João Diogo, 213018098,
966807085, joaomsdiogo@yahoo.com.
35. Não será permitida a utilização de dados dos próprios
concorrentes. A organização fornecerá os dados para
todos os jogos da competição.. Os dados devem ser
lançados em zona própria da mesa, definida pelos
jogadores ou pela organização. Um lançamento de dado
só poderá ser considerado válido, quando o dado estiver
numa posição totalmente horizontal, e livre de peças ou
elementos. No entanto sugere-se a utilização de formas
de concordância entre jogadores.
36. Qualquer movimento de um elemento (base) não pode
ser refeita depois de efectuada, excepto em caso de o
movimento vir a ser considerado ilegal de acordo com o
indicado nas regras. Os jogadores podem utilizar bases
auxiliares para efectuarem medições, mas nunca deslocar
uma base para uma posição que não seja a definitiva para
a respectiva jogada.
37. Os prémios a atribuir são:
 Taças para os 3 primeiros classificados
 Diplomas com a respectiva classificação para todos

 Prémio “O Comilão” para quem mais destruir
bagagens
 Prémio “O Assassino” para quem mais eliminar
generais
 Prémio especial para o ultimo classificado
38. A Comissão Organizadora é constituída por: João Diogo,
Orlando Almeida, e Nuno Alves.
39. Cabe à Comissão Organizadora decidir sobre os
eventuais recursos que sejam apresentados. Os recursos
deverão ser entregues por escrito até 5 minutos após a
conclusão do jogo, passado este prazo não será aceite
qualquer protesto.
40. A participação no 5º Troféu Pelágio de A.I.M. implica a
aceitação das regras de funcionamento do Espaço de
Encontro da A.J.S.P.
41. A inscrição no 5º Troféu Pelágio de A.I.M. implica a
aceitação deste regulamento.
42. Qualquer alteração a este regulamento será dada a
conhecer em comunicado da Comissão Organizadora.
43. Todos os casos omissos serão resolvidos pela Comissão
Organizadora
A Organização
FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome do jogador: _______________________________
Telefone: ______________ (casa) (das __H__ às __H__)
Telefone: ___________ (emprego) (das __H__ às __H__)
e-mail : ____________________ @ _________________
Móvel: _______________
Nome do exército: _______________________________
Livro n.º ______ Lista n.º ______ Ano __________

Clarificação da Organização do 2º
Torneio Aberto
O ponto 14 do regulamento para o 2º Torneio Aberto diz
que:
“...Cada jogador deve apresentar 350 pontos completamente
pintados e baseados, excepto os jogadores que estejam ainda
a construir o seu exercito...” (sublinhado meu)
Ora isto quer dizer exactamente o que acima está escrito.
Esta ressalva foi feita a pensar nos Romanos do Fernando
Alves, nos Indianos do Eduardo Santos ou nos Kazares do
João Diogo que só têm parte do seu efectivo pintado. Com
esta ressalva podem entrar no Torneio com estes exércitos,
mesmo que não tenham ainda todas as figuras pintadas e
definitivamente baseadas. Não tenho qualquer duvida em
aceitar um exercito Azteca com a maioria das figuras por
pintar e coladas em cartolinas. O que NUNCA aceitarei é que
esse exercito Azteca seja representado por figuras de
Vikings, mesmo que profissionalmente pintadas. É aqui que
entra a segunda frase deste ponto:
“...As figuras devem representar com precisão o seu tipo de
tropa. As únicas excepções vão para os generais, oficiais,

músicos e porta-estandartes que devem estar realçados no
elemento de modo a representarem um elemento de
comando, mesmo não sendo, obviamente o tipo de tropas
combatentes desse elemento...”
Quer isso dizer que só posso usar figuras que um fabricante
classificou como “Hunos” no meu exercito Huno? Claro que
não!
Pode-se usar figuras de outros povos das estepes desde que
tenham aspecto de Hunos. Pode-se mesmo usar figuras que
não sendo de povos da estepe sejam convertidas de modo a
ficarem semelhantes a Hunos. (por exemplo, Bucelari Early
Bizantine). Todo este trabalho e variedade de figuras só
enriquece um exercito e dignifica o seu autor.
Mas onde é que está a regra? – perguntaram os legalistas. A
regra está no bom censo, que por caso parece faltar em
algumas cabecinhas.
Se jogamos com figuras é porque elas são importantes para
nós, para o aspecto estético do jogo e para o gozo que dele
tiramos (Porque jogamos por gozo e não por dever, lembramse?). Caso contrário fazíamos jogos de hexágonos.
Quando nos sentamos e olhamos para o exercito inimigo á
nossa frente, por momento somos Atilas, Césares e
Alexandres; è por isso que jogamos com figuras.
Assim devemos ter respeito pelos exércitos que fazemos,
porque eles são uma poderosa e clara manifestação da nossa
personalidade. (E se não tivermos respeito por eles ainda
estamos á espera que eles combatam bem por nós?)
Ultimamente tenho andado a jogar fantasia e ficção cientifica
e é notável o empenho que a grande maioria de jogadores tem
para com a vertente estética do seu exercito em termos de
pintura e conversão de figuras, indo ao ponto de pintar figura
a figura “para ficarem todas bem pintadas”. Por isso é normal
aparecerem exércitos meio pintados num torneio.
Agora o que não aparece é Orcs a fazer de Elfos...
E isto é obvio para miúdos de 15 e 16 anos!...Lamento que
tenha de escrever isto para pessoas que já jogam á mais
tempo.
Lamentava ainda mais (mas não hesitaria) ter de recorrer á
frase final deste ponto:
“...A Comissão Organizadora, per si, ou por proposta de
qualquer jogador, vetará todo e qualquer tipo de figura que
não cumpra o anteriormente descrito.”
Esperando as vossa inscrições,

8º Campeonato de Portugal de AIM
- Esclarecimento Devido a um erro por parte da Organização do 8º
Campeonato foi atribuída indevidamente a vitória ao jogador
João Diogo contra o jogador Augusto Martins. Corrigido este
resultado para 9-1 a favor de A. Martins ficou assim
ordenada a classificação:
7º E. Santos
8º J.Brazette
9º A. Martins
10º C.Afonso
11º J.Diogo
12º J.Correia

A gestão de Marcações e Escala de Serviço dos Corpos
Gerentes ao Espaço de Encontro, será efectuada a partir do
mês de Janeiro por João Diogo, de acordo com as normas
vigentes para marcação de sala e reserva de mesas, podendo
ser contactado através dos seguintes telefones e e-mail:
213 018 098, 966 807 085.
joaomsdiogo@yahoo.com.
O Secretário da Direcção

Sessão de Pintura de Terreno no
Espaço de Encontro
Dia 26 de Janeiro a partir das 10h00 no E.E.
Apareçam no E.E. e façam o vosso próprio terreno ( montes,
rios, estradas, dunas, bases para matas, para bosques, etc.)
Quem puder aparecer para fazer terreno deve dizer, que terreno
quer, com que dimensões e a sua quantidade A AJSP compra o
material por voçês, ofertando a tinta e a mão de obra. Os
restantes custos ( materiais) serão definidos pelo Tesoureiro.
Hilário Paulo

Assembleia Geral
Convocam-se todos os sócios da Associação de Jogos de
Simulação de Portugal para uma Assembleia Geral
extraordinária, a realizar no dia 2 de Fevereiro de 2002, pelas
15H00 horas, no Espaço de Encontro, sito na R.Cidade de
Cardiff 35 s/c Dto, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ao abrigo do Art. 33º do R.G.I. proceder á eleição para
preenchimento dos cargos de Presidente da Direcção, de
Tesoureiro, de Vogal da Direcção e o de Presidente do
Concelho Fiscal.
Se à hora marcada não estiverem presentes o número de
sócios necessários, aguardar-se-á 30 minutos e dar-se-á inicio
aos trabalhos seja qual for o número de sócios presentes.
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

João Especial

1º J.J.Diogo
2º H.Paulo
3º G.Branco
4º F.Sousa
5º J. Especial
6º P . Barreiro

Marcações para o Espaço de
Encontro

13º R.Simas
14º D.Leal
15º O.Almeida
16º M.Quinta
17º F.Alves
18º P. Pombal
A Organização

Próximos Encontros
1º Campeonato Aberto de AIM
a 9 e 10 de Fevereiro no E.E..
5º Troféu Pelágio de AIM
a 16 de Fevereiro, 2 e 16 de Março no E.E.
Ficha Técnica do Virote
Director
Augusto Martins
Redactor-Chefe
Eduardo Santos
Redactores
Orlando Almeida
Página Web
www.AJSPortugal.co.pt
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AJSPortugal@net.sapo.pt
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