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Editorial Por Fernando Sousa 

Em jeito de balanço venho falar-vos do que tem sido a AJSP nos últimos tempos e do que queremos que 
continue a ser. 

No ano passado continuámos com o modelo de um torneio por mês, alternando entre Saga e L’Art de la 
Guerre, os dois sistemas mais populares na AJSP atualmente. Os torneios são um pau de dois bicos. Há 
quem só jogue em torneios, há quem faça questão de não jogar em torneios. Felizmente a maioria está 
entre estes dois extremos e os torneios têm sido uma forma eficaz de reunir um número elevado de 
pessoas com afinidades e um bom espírito sobre o mesmo teto. Na AJSP procuramos que os torneios não 
sejam demasiado competitivos. Não há por aqui “jogadores profissionais”. Uns têm mais sorte ou mais 
habilidade do que outros, mas embora haja uma componente competitiva, o nosso objetivo principal é que 
todos se divirtam e deem por bem empregue o tempo que investem neste nosso hobby, que apesar de 
tudo parece estar a crescer (voltaremos a este ponto mais à frente). 

Mas nem só de torneios vive o Homem (felizmente) e não posso deixar de referir a dedicação do “grupo da 
2ª Guerra” que quase todos os fins de semana (mais frequentemente aos domingos) organiza jogos no 
nosso Espaço de Encontro com temáticas de 2ª Guerra Mundial (a maior parte das vezes), e que utilizam 
frequentemente o Facebook como veículo de divulgação e captação de novos associados. 

Outros associados, por sua iniciativa, têm procurado também organizar atividades regulares nas sextas-
feiras à noite, como jogos de napoleónicos e de sistemas “experimentais” (ouve-se falar de piratas, 
cowboys e índios, zulus e mesmo mosqueteiros). 

Temos também a decorrer uma campanha de Great War (FoW) inspirada numa ofensiva histórica alemã 
na Frente Ocidental. 

De forma integrada com estes eventos regulares, temos organizado um conjunto de eventos de exterior, 
com o objetivo geral de divulgar o nosso hobby e tentar mostrar a quem tiver interesse que somos um 
pouco mais do que “homens adultos a brincar com soldadinhos” ☺. Destacamos as participações 
regulares nos eventos de Modelismo, o nosso “hobby irmão”, como o Modelscala no Montijo e o Modelstep 
em Loures, e a inestimável colaboração com o Museu Militar de Lisboa, onde temos a honra de ser 
presença regular na dinamização da Noite dos Museus. Ainda no Museu temos implementado dois 
torneios internacionais por ano, tirando partido do espaço lindíssimo, da ambiência, e da impagável 
hospitalidade com que temos sido recebidos pela Direção e funcionários. 

De destacar o envolvimento conseguido com a Gripping Beast, produtor de Saga, que nos permitiu fazer o 
ano passado o primeiro SAGA Melee em Portugal, justamente no Museu Militar, o qual passará este ano 
para Grand SAGA Melee. 



 

 

Também estivemos no Centro de Interpretação da Batalha do Vimeiro, onde tivemos a oportunidade de 
realizar jogos de demonstração e participação no período napoleónico, e efetuámos a gravação de um 
vídeo com um relato da batalha ilustrado pelo movimento de figuras de 15mm em cima de uma mesa. 

Não posso deixar de referir este vosso Besteiro, fruto da carolice do seu incansável editor (e dos artigos 
que vocês têm enviado e precisamos que continuem a enviar) que tem saído mensalmente e é mais um 
canal privilegiado para comunicar com os nossos associados e amigos. 

Por falar em associados, apesar de algumas flutuações, as nossas fileiras têm vindo a crescer com mais 
pessoas que acreditam neste nosso/vosso projeto. É o melhor feedback que podemos ter e que nos diz 
que devemos estar a fazer alguma coisa bem. 

Não me vou alongar muito mais neste editorial, pois há neste número vários artigos sumarentos à vossa 
espera. 

Queremos que a AJSP seja um espaço de convívio são entre pessoas com afinidades e gosto por este 
nosso hobby, com toda a riqueza a ele associado. A pesquisa, a pintura e montagem de figuras, modelos 
e terreno, o jogo à volta de uma mesa com outras pessoas ao vivo, com quem podemos conversar, 
brincar, interagir. Ter um espaço próprio, disponível a qualquer hora para jogarmos e convivermos. 
Promover parcerias que nos permitem organizar eventos em locais de fazer inveja e atrair jogadores de 
outros países para virem jogar connosco. 

Esta é a nossa forma de viver o nosso hobby. Se te queres juntar a nós, faz como o Hugo Ximenes, o 
Carlos Pedro e o Luis Rodrigues e torna-te associado da AJSP. 

Bem hajam. 

Fernando Sousa 

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

Agenda de Fevereiro e Março 
17 de Fevereiro  - FOW, Kult, EW 1650 pontos 3 jogos 
25 de Fevereiro  – ADG Torneio Reconquista, EE, AJSP, 200 pontos, equipas de 2, 3 rondas 
11 de Março  – Distopyan Wars , EE da AJSP, Joao Diogo (Mais pormenores em breve)  
17 de Março  - FOW, Kult, EW 1650 pontos 3 jogos 
24 e 25 de Março  – SAGA GRAND MELLE, Museu Militar de Lisboa, AJSP, 6+1 pontos, 4 +1 jogos 
 
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 à noite no EE para 
regras e períodos novos. 
 

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

Na reunião de Direção falou-se de … 

• A próxima reunião ficou marcada para 2 de Março, via Google Hangouts. Os associados que 
pretenderem participar entrem previamente em contacto com Fernando Sousa. 

• Aprovação por unanimidade da entrada para associados de Hugo Ximenes e Carlos Pedro (bem 
vindos). Nota: a inscrição de Luis Rodrigues só nos chegou depois desta reunião, pelo que a sua 
aprovação formal só será realizada na próxima reunião. 

• Ponto de situação da Campanha Great War (que teve um arranque promissor e aguarda nova 
ordens do Kaiser). 



 

 

• Reflexão sobre o planeado Torneio de SAGA Mjolnir, que não aconteceu como tal por não haver 
inscrições suficientes, tendo acabado por aparecer mais pessoas para a mini-campanha 
improvisada em sua substituição. 

• Planeamento e organização do Torneio Reconquista de L’Art de la Guerre para dia 25/2. 
• Planeamento e organização do Grand Saga Melee a 24 e 25/3 no Museu Militar. 

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

                    Legião de Honra I 
 

Orlando Almeida recebe a Legião de Honra por propor para sócio Hugo Ximenes . 
 
Três HURRAS por Hugo Ximenes , nosso novo Confrade!  
HURRA! HURRA! HURRA! 
 

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

                    Legião de Honra II 
 

Orlando Almeida recebe a Legião de Honra por propor para sócio Carlos Pedro . 
 
Três HURRAS por Carlos Pedro , nosso novo Confrade!  
HURRA! HURRA! HURRA! 

 
 

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

                    Legião de Honra III 
 

Orlando Almeida recebe a Legião de Honra por propor para sócio Luís Rodrigues . 
 
Três HURRAS por Luís Rodrigues , nosso novo Confrade!  
HURRA! HURRA! HURRA! 
 

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

As Túnicas 

Por João Especial 

No Geral 

A túnica, essa espécie de t-shirt XXL da Antiguidade, foi a principal peça de vestuário dos povos à volta do 
Mediterrâneo e não só, durante milénios. Era feita de lã, mais ou menos tratada, conforme os usos e os 
meios de cada povo ou indivíduo. 

Frequentemente o embranquecimento era o único tratamento a que a lã era submetida. Depois disso, a lã 
podia ser tingida em várias cores, as quais tinham sempre uma coisa em comum: eram de muito má 
qualidade! Com efeito, era normal que, com o sol e a chuva as cores debotassem e assim um vermelho 
tendia a ficar rosa ou castanho, um verde caía para cinzento ou os amarelos passavam a creme.  

Também não nos podemos esquecer que roupa nova era sempre uma coisa rara (tanto assim que até 
podia ser usada como pagamento a tropas!) e que o indivíduo comum, para alem da roupa que tinha 
vestida, teria mais uma capa e umas perneiras para o inverno, enquanto que outro mais rico podia ter 4 ou 



 

 

5 túnicas e outras tantas capas. Uma loucura!  ☺ (É verdade! Cada um de nós deve ter mais roupa no 
armário que o Crassos e o Júlio César juntos) 

Finalmente não esquecer que o conceito atual de uniforme não existia (foi uma invenção francesa, no 
tempo de Luis XIV) em grande parte porque os combates eram muito lineares e o "fog of battle" causado 
pela pólvora preta ainda não existia. Também não havia aquelas manobras todas de convergência de 
tropas à Napoleão, por isso o perigo de confundir amigos com inimigos era raro. Na antiguidade e idade 
media as coisas eram muito mais simples: Nós estamos aqui e os maus estão ali à nossa frente. 

Os Soldados 

Quem é que lhes fornece a roupa? Nuns casos pode ser o próprio soldado, noutros casos é o Estado.  

No primeiro caso é natural que dentro de cada sintagma, manipulo ou bando, haja uma grande variedade 
de cores de túnica, mas sempre com predominância de tons claros (brancos, cinzento claro, creme, cor de 
areia) já que é o mais barato e facilmente obtido, com alguns indivíduos mais abonados, com túnicas 
verdes, castanhas, azuis ou vermelhas.  

Nos casos em que os soldados eram agrupados por classes de rendimentos, como no exércitos romanos 
da Republica, por exemplo, é uma boa ideia pintar os Hastati em cores claras, os Princeps com uma maior 
proporção de túnicas em cores sólidas e os Triari inteiramente de cores sólidas. Vermelho, por exemplo. 

No caso de ser o Estado, por razões de custo, as túnicas fornecidas eram de cores claras. Os tais 
brancos, cinzento claro, creme, cor de areia, ficando ao critério de cada um a cor em que posteriormente a 
tingia, quando tivesse dinheiro para isso. Esta é uma boa forma de distinguir veteranos de recrutas, sendo 
os primeiros mais coloridos que os segundos.  

Então e os Romanos não são vermelhos? 

A associação da túnica vermelha 
com o exército romano começou por 
causa de uma parede em Pompeia, 
na qual ficou preservado um fresco. 
Essa parede foi descoberta e 
parcialmente limpa no final do 
século XIX, expondo um soldado 
romano com uma túnica vermelha. A 
partir daqui, e dada a ausência de 
outras referencias literárias ou 
pictóricas (As estátuas e baixos 
relevos eram pintados, mas já há 
muito que as cores desapareceram) 
e como havia bastantes referências 
à utilização do vermelho por parte 
de exércitos helenísticos, pareceu 

lógico que os legionários romanos usassem túnicas vermelhas. Dai a imagem popular que hoje temos dos 
romanos, amplamente difundida pelos filmes de Hollywood. 

Entretanto, os trabalhos nessa parede ficaram parados (duas Guerras Mundiais, baixos orçamentos, 
outras prioridades, etc.) até meados da década de 70 do século XX, quando toda a parede foi limpa e o 
restante fresco exposto. E aquilo que ele mostrou, alterou tudo! 



 

 

O restante fresco mostra uma cena que se julga ser de desmobilização e/ou entrega de diploma, onde um 
soldado (de túnica vermelha) entrega um documento (possivelmente o diploma por 20 anos de serviço) ao 
primeiro de 4 soldados... todos de túnica branca! 

Branco... Pois! 

 

O que resulta disto é a teoria atualmente aceite (e posteriormente parcialmente comprovada por métodos 
indiretos) de que, talvez desde o tempo da reforma de Mário, mas certamente a partir de Augusto, com o 
crescimento explosivo do exército e com a obrigatoriedade do Estado fornecer equipamento tornou-se 
incomportável tingir de vermelho todas essas túnicas, pelo que elas seriam só embranquecidas. Quanto 
muito oficiais (Centuriões, signifers, tribunos) usariam o vermelho, ou por moto próprio, ou por 
uniformização. Eventualmente, com o tempo, os soldados veteranos mandariam tingir e decorar as suas 
túnicas, conforme o seu gosto pessoal  

Portanto esqueçam aquelas imagens de romanos todos iguais dos filmes. Nem os escudos se tem a 
certeza de serem iguais… (tirando do seculo IV em diante)  

 

Então e o vermelho vem de onde? 

Vem dos espartanos, que usariam essa cor para não mostrar que estavam feridos, diz-se, com os quais 
adquiriu o estatuto de “cor dos soldados de elite”, um pouco à semelhança com o que se passa hoje em 
dia com o uso da boina. Dai que mercenários gregos, fossem de origem espartana ou não, começassem a 
usar também túnicas vermelhas. No fundo estavam a reclamar para eles o estatuto (e o pré...) de tropas 
de elite. Daqui até que uma boa parte do exército de Alexandre e dos Sucessores usassem túnicas 
vermelhas, foi um passo.  



 

 

 

Mas uma coisa é tingir 20 ou 30.000 túnicas, outra é tingir 200.000 ou 500.000 como se calcula que fosse 
o efectivo ao tempo do Trajano. Era económica e industrialmente impossível aos romanos equiparem à 
partida todo o seu exército com túnicas vermelhas. 

Mas no Asterix os romanos têm túnicas verdes! 

 

Pois têm! E até os há em azul e amarelo! E porquê? Porque o Goscinny usou como fonte os livros dos 
Funcken (raríssimos, mas a valerem a pena, apesar de terem de ser tratados com cuidado...) os quais 
foram beber diretamente à historiografia romântica do final do seculo XIX. É por isso que os gauleses do 
Asterix têm capacetes com asas e cornos da Idade do Bronze, e andam com o chefe em cima de um 
escudo (Que por acaso é um costume germânico, posteriormente adotado por romanos e bizantinos a 
partir do no século V, aquando da “coroação” do Imperador...) 

Em Resumo 



 

 

A cor é um dos símbolos de status social e de riqueza, pelo que como regra base para pintarmos exércitos 
podemos usar o seguinte princípio: A generalidade da infantaria em cores claras e a cavalaria mais 
colorida. Nobres e unidades veteranas com mais cores, efeitos, e individualidade do que os outros, que 
normalmente tendia para estarem mais uniformes. 

Restrições 

Em algumas culturas havia cores que eram de uso restrito mesmo para as classes mais altas. Há o caso 
do PURPURA que só deve ser usado em listas em capas ou túnicas de indivíduos muito ricos 
(senadores/tribunos Romanos, Companheiros, etc.), quanto muito com uma capa dessa cor para UM dos 
generais e na França Medieval o AZUL era reservado para o Rei, assim como o AMARELO para o 
Imperador chinês. 

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

Cenário de Dystopian Wars 
Por Joao Jorge Diogo 
 
Dia 11 de Março (Domingo) irá realizar-se no EE da Ajsp um cenário de Dystopian Wars. Este irá decorrer 
a partir das 10H00 até as 17H00, com pausa para almoço.  

O cenário será uma emboscada a um comboio naval de mercadorias da Companhia da Índia Oriental por 
parte do Império do Sol Ardente e do seu aliado, o Império Prussiano ao largo do cabo da Boa Esperança. 

Quem quiser experimentar um jogo de forças navais em 1870 com tecnologia "alternativa" é sempre bem 
vindo! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

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

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,  Filipe Martins, Fernando Sousa e Joao Jorge Diogo 
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/  

 
 
 

 
Restauração – por Filipe Martins 


