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Agenda de Dezembro 
 
17 de Dezembro  – Open Day de Natal, EE AJSP. Jogos e bolo rei! 
 
E ainda cenários de Segunda Guerra Mundial (e não só…) quase todos os fins de semana, anunciados 
semanalmente no nosso Facebook, para além da “Tertúlia das Sextas” às sextas-feiras á noite no EE. 
 

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

Na reunião de Direção falou-se de … 
 

• Completou-se o plano de atividades para 2018  (vejam na ultima pagina) 
• Alinhamos as atividades para o Open Day de Natal 
• Vamos criar um sistema de “Season tickets” para os não socios para os torneios de Saga e de ADG 
• Os próximos torneios de ADG vão ter prémios para alem dos trofeus 

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

Open Day de Natal 

 

No próximo domingo 17 de Dezembro vamos ter um Open Day para jogos e bolo rei! Todos os que estão a ler estas 
linhas estão convidados, (bem como todos os que quiserem convidar) para um dia com vários jogos (No previous 
experience required!), galhofa, bolo rei em particular e boa disposição no geral. Vamos ter um cenário de multi-



 

 

participantes de Saga à volta, por dentro e por cima do Great Hall; a primeira experiencia de “Sharpe Practice 2” 
(Napoleonicos em 28mm) para os amantes da pólvora preta e de madames de corpete, o regresso de Batletech, 
agora na sua versão simplificada “Alpha Strike”,  assim como Piratas, Mosqueteiros e Gladiadores, um destes ou 
todos juntos eventualmente… 

Isto sem contar com os jogos que quiserem trazer, c omo é normal nestes dias!  

Por isso marquem na agenda o 17, tragam um bolo rei e uma garrafa de Porto (Ou Madeira, ou Favaios, que não 
somos esquisitos!) e venham jogar connosco! 

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

Iniciamos nesta edição a publicação no Besteiro dos três cenários de SAGA finalistas do concurso 
promovido pelo blog Jugando Saga, do nosso amigo Antonio Roman.  http://jugandosaga.blogspot.pt/ 

Por Fernando Sousa 

Cenário finalista: " Carne no Menú ! "  
 

CARNE NO MENÚ!  
By Enrique Laureano  

 
“Esta noite celebramos em honra aos nossos deuses! A Cathy ofereceu-se para preparar o seu famoso 

Javali Assado… Esperem um momento… Quem tinha de trazer o javali? 
Ninguém? Corram irmãos, peguem nas vossas armas e rezemos aos deuses para que encontremos carne 

antes que a Cathy decida assar-nos a nós!” 
 

 
 

PREPARAÇÃO:  
A partida joga-se numa mesa de 120x90. 
O terreno coloca-se segundo as regras gerais (pág. 106) (não se pode colocar nenhum tipo de edifícios). 
 
Coloca-se um javali no centro exacto do mapa (podes usar outros animais se não tiveres essas miniaturas, 
ou mesmo usar bases vazias ou tokens para representar as presas de caça), depois cada jogador coloca 
outro javali na zona designada do mapa a M ou mais de qualquer javali já colocado. 



 

 

Depois de colocar os javalis, cada jogador escolhe a sua zona de colocação começando pelo que tirar o 
número mais alto num lançamento de dado (em caso de empate escolhe primeiro o que tiver a barba mais 
impressionante). 
 

DURAÇÃO DA PARTIDA:  
A partida dura 6 turnos. 
 
COLOCAÇÃO:  
Cada jogador coloca até S da sua borda (decidida por um lançamento de dados). 

 
 

RAGNAR FALA!  
Humm… Todos temos de jantar, não? Este cenário pode jogar-se em todos os períodos de SAGA, apenas 
precisam de alterar a presa de caça. 
 

CONDIÇÕES DE VITÓRIA:   
Ganha quem tiver mais javalis após 6 turnos. Em caso de empate ganha quem tiver mais Slaughtering 
Points. 
 

REGRAS ESPECIAIS:  
- A presa:  coloca na tua unidade um marcador de presa depois de matares em combate cada javali ou 
presa (se o matares à distância o marcador deve ser recolhido do ponto onde se matou a presa). 
Os seus atributos são: gera 3 dados de ataque, a sua armadura é de 5 em combate e 6 contra disparo, 
absorve 1 hit antes de rolar para salvar, em combate contra cavalaria reduz a armadura desta em 1 (o 
javali precisaria de 4 em vez 5 ao dado para atingir Hearthguards montados, por exemplo). O jogador 
contrário ao que ataca o javali lança os seus dados e decide como usar as fadigas do adversário em 
combate. Os javalis não se podem activar de nenhuma forma, apenas se movem se perderem o combate 
para se afastarem S do caçador, pois são afectados por todas as regras aplicáveis a unidades normais, 
tais como a obtenção de fadigas e a sua utilização pelo adversário. 
 
- Que boa peça!:  apanhar um javali faz com que a unidade respectiva se mova (devido ao peso do 
animal) como se estivesse em terreno acidentado (entrar em terreno acidentado não diminui mais o 
movimento), os marcadores não se podem largar ou passar a outra unidade. O javali assado da Cathy é 
mesmo bom! 
 
- Caçador caçado:  se uma unidade adversária eliminar uma unidade com um marcador de javali em 
combate, este passa diretamente para a unidade vencedora (se a eliminação acontecer à distância o 
marcador fica na posição da unidade eliminada até que seja recolhido). Se uma unidade inimiga fizer fugir 



 

 

uma com marcador de javali, o marcador fica no lugar. Considera-se que os outros preferem fugir a comer, 
por muito bom que seja o javali assado da Cathy! 
 
- Em caso de empate os javalis eliminados não contam como Slaughtering Points. 
 
- Não se podem usar habilidades que eliminem ou  controlem os javalis (como a Loki dos vikings ou a 
Jomsborg dos jomsvikings). 

 

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

Quem não tem “sabaka”, caça com “kot” 

Por Filipe Martins 

Uma das boas criações do Exército Vermelho durante a Grande Guerra Patriótica  foi os Sapadores-
Engenheiros de Assalto, ou ShIS, uma unidade especial de assalto concebida para “quebrar” posições 
inimigas impermeáveis às normais formações de infantaria. 

 

 

 

Os ShIS, mantidos como reserva estratégica das Frentes e para além de beneficiarem de um treino 
apurado, estavam quase totalmente equipados com armas automáticas (DP e PPSh), para além de lança-
chamas e das tradicionais cargas de demolição, apanágio das unidades de sapadores. (E tinham armadura e 
camuflados,que é o que os torna giros numa mesa de jogos! Nota do Editor) Como armas de apoio pesadas, os 
ShIS usavam a SG-43 Goryunova… e é aqui que a porca torce o rabo!  

À escala 1/72, a única caixa que eu conheço de figuras de Sapadores-Engenheiros de Assalto provém da 
Orion, como já o relatei num anterior artigo para “O Besteiro”. Infelizmente, a caixa, com figuras bem 
giras, não traz qualquer arma de apoio. Poderia trazer, mas não traz. É a vida. 

Ora, para um assalto soviético bem-sucedido, já sabemos que há que usar Katyushas, montes de 
artilharia convencional, Himalayas de morteiros e, já agora, algumas metralhadoras pesadas. Poderia eu 
usar algumas das Maxim que tenho em stock, por exemplo das da Esci? Poder, podia, mas ficaria mal 
porque o que os ShIS usavam era as Goryunov. 

Solução: fazer umas! Afinal de contas, quem não tem cão, caça com gato. 

O primeiro passo foi obter boas imagens esquemáticas da metralhadora em causa. Uma pesquisa breve 
na internet deu-me o que precisava. 



 

 

 

Depois, foi tomar opções. Por exemplo, as carretas em que as metralhadoras vinham montadas. Tinha 
duas hipóteses: ou fazer carretas de raiz (huuummm…) ou aproveitar umas carretas Sokolov das Maxim, 
porque as Goryunov também se montavam nas Sokolov.  

Em seguida, mãos à obra. Fazer medições, converter à escala, cortar ferros pequeninos à medida, cortar 
plástico, cola, cola, cola, lixa, lixa, lixa, cortes com bisturi, mais lixa, mais cortes, mais cola… O 
resultado ficou satisfatório. Com Duro (uma pasta de moldar) fiz o cunhete e a fita da munição. 

Mas como uma metralhadora sem serventes não serve para nada, houve que tratar das figuras. A do 
“artilheiro” foi fácil pois apenas lhe refiz as calças, a parte da frente da gymnastyorka e acrescentei-lhe 
um capuz, convertendo a roupa num fato-macaco como o usado pelos Sapadores. A outra figura, a do 
municiador, teve de ser feita a partir de um tronco com cabeça e um braço, sendo o resto de raiz. Gostei 
do resultado final pelo que dei-lhes o primário, fiz-lhes uma base mais ou menos catita e pintei a 
rapaziada, arma incluída. 

 

  

Agora, com o apoio da sua Goryunov, os meus Sapadores-Engenheiros de Assalto já podem arrasar 
alegremente as posições dos fascistas para levar a guerra ao coração do Império do “senhor” Hitler! 

Hurray Pobieda! 

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

O Museu Militar de Lisboa fez 166 anos! 

Palco dos nossso eventos de maior visibilidade e afluência, não queremos deixar em claro esta efemeride 
sem um forte abraço e o desejo de mais 166 anos ao serviço da Historia, do Exercito (e já agora tambem 
dos Wargames!)  

https://www.exercito.pt/pt/quem-somos/organizacao/ceme/vceme/dhcm/lisboa 



 

 

 

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

 

Quotas em atraso? Tsss, tsss, tssss… 
 

IBAN da AJSP: PT50 0035 0325 00008218530 68 

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

Ficha Técnica: “O Besteiro  “ é o boletim da AJSP, Associação de Jogos de Simulação de Portugal, com 
periodicidade mensal e distribuição eletrônica gratuita para todos os Sócios e amigos. 
Editor : Joao Especial.  
Neste número colaboraram:  João Especial, Fernando Sousa, Filipe Martins 
Nota: A opinião expressa nos artigos publicados reflete apenas a opinião e gostos do seu autor e de nenhuma forma 
compromete a AJSP. 
 

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

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

 
 
 



 

 

 

 


