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EDITORIAL 
 

Bem vindos à primeira edição da nova vida de O Besteiro! 
 
Um novo ano se inicia e com ele vem um novo mandato dos Corpos Gerentes da AJSP para o triénio 2016-2018, 
com uma equipa renovada e novas (e algumas menos novas) ideias para pôr em prática. 
 
Temos plena consciência do compromisso que assumimos ao receber o testemunho desta tocha flamejante. É para o 
resultado duma pequena parte desse compromisso que estão a olhar neste momento. 
 
Vão receber a nova edição na semana a seguir às reuniões da Direção. Encontrarão sempre um resumo dos 
assuntos abordados, assim como um conjunto de artigos que pretendemos interessantes sobre temas relacionados 
com o nosso hobby, sejam relatórios de jogos, análise de regras, projetos de pintura e/ou terrenos, ou outros. 
 
Queremos que o Besteiro seja uma janela sobre o que é a AJSP e o que se vai fazendo por aqui. Por falar em fazer, 
podem encontrar na página seguinte as linhas orientadoras do que pretendemos que seja a AJSP. Sobre a 
persecução desses objetivos daremos notícia nestas páginas. 
 
Aproveito a oportunidade para desejar a todos um Excelente Ano de 2016, com dados bons e que se divirtam. Que o 
nosso hobby seja uma fonte de diversão e entretenimento, e não de arrelias e más vontades. Todos temos a nossa 
quota parte disso noutras áreas das nossas vidas. 
 

Bem hajam, 
Fernando Sousa 
 

“Tudo vale a pena se a alma não é pequena.” 
Fernando Pessoa 

 
 

 
PROGAMA DOS NOVOS CORPOS GERENTES 2016 - 2019 

• Informação aos associados  – Vamos criar um canal de comunicação regular para informações sobre 
eventos, entradas e saídas de associados, decisões da Direção, etc. (E este! Está aqui. É o Besteiro!)  

• Renovação do site da AJSP  - O site vai ser renovado e também vai servir para anunciar eventos e para 
marcação de mesas e atividades 

• Espaço de Encontro  -  Vamos arrumar o EE para otimizar o seu potencial, ter um espaço dedicado para ler 
uma revista, beber um café e conversar com os amigos, para alem de ser um espaço de eleição para jogar. 

• Plano de Actividades  - No Plano de 2016 vamos manter um evento internacional anual e apoiar torneios de 
qualquer sistema que possa atrair um número suficiente de jogadores. Mini-campanhas de um dia, dias 
abertos, participações no exterior e tudo o mais que os associados quiserem fazer no âmbito dos wargames 
com miniaturas. 

• Estatuto de Associação  - Devemos continuar a tirar partido deste estatuto único no panorama nacional para 
promover o acesso a espaços públicos, como o Museu de Marinha e o Museu Militar de Lisboa, pondo-o 
também ao serviço do hobby em geral. 

• Comunidade do Hobby - Colaboração mais estreita com todos os outros grupos dedicados à promoção de 
jogos similares. Participação cruzada nos respetivos eventos, organizações conjuntas, trocas de 
informações, rankings alargados, etc. 



 

• Revisão do RGI  -. É necessário rever o RGI-l no sentido de o tornar mais ágil e mais eficiente no suporte às 
nossas atividades como associação. Um dos pontos chaves é a revisão dos estatutos dos associados, 
visando o suporte à captação de novos associados, mantendo a estabilidade financeira da associação. 

-------------------------//-------------------------- 
 
Na reunião da Direção falou-se de … 
 

• Da necessidade de reorganizar e arrumar o espaço de encontro, sendo necessário que os Sócios 
devem identificar ou retirar até ao final do mês de Janeiro qualquer material ou caixas que 
tenham no EE, já que tudo o que não estiver identificado será considerado para “Lixo” durante as 
arrumações. 

• A garagem vai ser arrumada para permitir que lá caibam as mesas e cadeiras que estão no hall. 
• O Plano de Atividades será concluído na reunião de Fevereiro, saindo ligeiramente do modelo dos 

anos anteriores. No entanto podemos adiantar que há a intenção de manter um evento 
internacional pluri-sistemas, de realizar workshops e de dias temáticos de batalhas históricas. 

• Foi aprovada a aquisição do Great Hall 
• Foi aprovado o boletim mensal 

 
 

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

TEAM YANKEE 
Por Joao Especial 
  

“Team Yankee” é um livro escrito nos anos 80 
(http://leboserverid.eu/3/reviews-team-yankee.html) sobre 
uma hipotética invasão soviética da Europa ocidental 
relatando os primeiros dias de combate de um Combat Team 
(um grupo ao nível de Companhia) na Fulda Gap. 
 
A Batlefront tem a tradição de fazer regras simples mas não 
simplistas para o seculo XX, período onde a norma era o 
recurso constante a varias tabelas (de movimento, de 
deteçao, de tiro, de danos, etc, etc) no correr de uma jogada. 
 
Juntando os dois temos, “Team Yankee”, as regras, a nova 
aventura da Batlefront pelos conflitos de seculo XX, lançado 
com ponta e circunstancia em Dezembro passado, ( Com 
direito a site próprio e tudo http://www.team-yankee.com/ ) 
tendo como cenário uma historia alternativa, cujo ponto de 

divergência é a nomeação de um sucessor de Andropov da “linha dura”, em vez de Gorbatchov.  
 
As regras aparecem-nos num livro de capa dura, profusamente ilustrado a cores (uma media de 3 fotos em cada 2 
paginas) com 13 paginas de “ambientação” (nem toda a gente viveu os anos 80…) 55 de regras e depois outro tanto 
com listas, características de veiculos, instruções de pintura, indicação de montagem de mesas e cenários de jogos. 
A papinha toda feita. Só faltam as figuras e viaturas. 
 
Funcionalmente, as regras usam o mesmo motor de FOW, mas simultaneamente simplificado e “turbinado”. 
(Turbinado? Hmmm… isso lembra-me alguem… quem será?)  
 
O resultado final de tudo isto é o habitual formato de jogos de 6 a 8 turnos que se resolvem em 90 minutos a duas 
horas. Estamos a léguas da complexidade técnica e cientifica de umas Challenger II onde uma blindagem era 
definida por algo como 15c6s4r2 (15 de chapa, 6 blindagem chobham, 4 de blindagem espaçada e 2 de blindagem 
reativa) com cada uma a funcionar contra um tipo de projétil e cada uma a ter de ser testada separadamente. 
Obviamente nunca consegui acabar um jogo… 
 
Apesar de tudo nestas regras estar feito a pensar na escala de 15mm – 1/100, não fui o único a ver nelas potencial 
para a sua adaptação para a escala tradicional deste período, a 1/285 – 1/300; aproveitando para tirar o pó á coleção 
de microtanks que muita tem, desde os tempos da Guerra Fria. Á partida a única alteração necessária prende-se com 
as distancias de movimentos e alcances de armas, com o simples expediente de ler em cm as distancias indicadas 
em polegadas Neste momento estamos 3 (Eu, Rui Antunes e Pedro Roque) apostados em aquecer a Guerra Fria, 
mas com “bonequinhos pequeninos”. 



 

 
 

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

CAMPOS MINADOS E DE ARAME FARPADO 

Por Rui Antunes 
O arame farpado foi inventado nos Estados Unidos em 1873 e foi patenteado em 1874. Hoje em dia, mais de cem 
anos desde a sua invenção, é utilizado no mundo inteiro, existindo vários tipos diferentes de arame farpado. O arame 
farpado é também símbolo das guerras de trincheira e teve aplicações militares que remontam a 1888 quando os 
militares britânicos o construíram manualmente. Atualmente, o arame farpado é usado para proteger instalações 
militares, prisionais ou particulares, assim como para estabelecer algumas fronteiras territoriais. Neste caso vamos 
fazer campos minados para figuras a 15 e a 20 mm da 1ª e 2ª guerra mundiais que se possam utilizar com as regras 
de jogo da Battlefront FOW WW2 e FOW GW embora o conceito se possa alargar a outros sistemas de regras 
dependendo do tamanho oficial destes campos. 
 
Materiais 
Paciência, muita paciência.  Paciência, tenho tido alguma dificuldade em arranjar, tem estado esgotada no mercado, 
contudo uns fins de semanas sossegados e ou umas férias, costumam ser uma boa fonte de paciência 
 
Algum registo fotográfico poderá ser interessante.  Fotografias daquilo que queremos reproduzir dão sempre jeito 
de modo a não fazermos nada de profundamente errado, a Net ajuda muito  ou como se costuma dizer “Google is 
your friend!”, às vezes 
 
Bases para os campos, no caso de FOW, placas com 20 ccm x 5cm o mais finas possíveis. As bases que 
procuro utilizar têm sido de acrílico publicitário que vou encontrando por aí. Atualmente não tenho mais acrílico e 
arranjei placas de MDF com 3 mm de espessura que mandei cortar numa estância em retângulos de 5 por 20 cm, 
cortado na hora de forma impecável custou-me a volta de 5 euros cerca de 40 bases. 
Cola branca. Cola branca, a do chinês serve é barata cola rápida e bem 
 
Pedaços de espuma de alta densidade tipo “flormat” azul, ou rolhas de cortiça por exemplo.  Pedaços de 
espuma ou esferovite encontram-se por aí principalmente junto a locais de construção civil pois é usado em 
isolamento. Em modelismo também é usado muito para cenário e de um modo geral todos nos temos sobras de um 
ou outro projeto. Se não houver esta espuma, pedaços de rolha servem muito bem embora dêem mais trabalho a 
cortar a maneira que queremos. 
 
Palitos. Palitos são mesmo isso, palitos de preferência redondos ou então em substituição fósforos de cozinha 
 
Estuque de paredes.  O estuque de parede vai ser usado para se formatar o terreno em cima das bases eu uso da 
"Aquaplast" em pasta e em baldes pequenos para não se perder muito quando seca. 
 
Areia fina de aquário. Areia fina de aquário, bem porque o terreno não é liso alguma textura pode ser criada com 
esta areia, eu comprei uma embalagem de areia fina já a alguns anos por 2 euros e meio e ainda tenho praticamente 
metade 
 
Cartão.  Cartão, qualquer cartão de embalagens serve. A ideia é cortar pequenos círculos de cartão com o alicate de 
furos para fazerem de minas nos campos minados 
 
Ferramentas várias. x-acto pinceis, furadores (Dremel ou manuais) alicate de furos. 
 
Arame, linha de cozer ou arame farpado para modelis mo.  O arame a linha de cozer etc, para se fazer as linhas 
de arame farpado á volta dos paus (palitos) espetados no terreno. 
 
Notem que no início da WW1 o tipo de arame 
farpado era uma bobine de arame com pontas 
enroladas a pequenas distâncias e que se ia 
estendendo no campo, segura depois a postes de 
madeira ou de ferro a alguns metros de distância. 
Na 2ª metade da WW2 começa a aparecer o arame 
farpado em concertina que permitia uma mais rápida 
colocação no terreno e podia ser seguro só por 
algumas estacas em vez de postes. 
 
1ª Fase: A preparação das bases. 
Com uma régua marcamos os locais onde 
queremos por ás estacas. No caso de querermos 



 

fazer vários campos ao mesmo tempo, marcamos uma base e usamos essa para gabarito e furamos todas ao 
mesmo tempo com o auxílio de um berbequim. 
 
Convém vincarmos a base com uma faca abrindo pequenos socalcos que nos vão ajudar a segurar a cola. 
 
De seguida colocamos pedaços da espuma ou da cortiça em cima das bases para dar uma ideia de elevação de 
acordo com a zona que queremos recriar aonde vamos por o arame farpado ou as minas. 
 

Sendo por exemplo deserto o mais provável que esse 
terreno seja muito liso e assim pequenos montes não 
ficam visualmente bem mas se pelo contrário 
quisermos por o arame farpado numa zona da europa 
durante a Grande Guerra o terreno será tudo menos 
liso, daí a informação fotográfica do que 
pretendemos. 
 
Quanto aos pedaços de espuma convém que não 
sejam muito direitos, embora depois os vamos 
recortar mais e nivelar com um x-acto. Cuidado ao 
colar a espuma ela não gosta de cola celulósica nem 
de tinta celuosica. 
 
Usem cola branca para colar a espuma ou a cortiça. 

Geralmente aqui junto paciência e deixo a cola a secar de um dia para o outro pelo menos. 
 
2ª Fase: Nivelação do terreno 
Depois da cola bem seca é fácil recortar a espuma dando-lhe um aspeto mais integrado no terreno com poucos 
desníveis abruptos ou fraturas. De seguida usando uma espátula pequena ou até mesmo uma daquelas espátulas de 
plástico para mexer o café, espalhamos o estuque de forma a não taparmos completamente a espuma mas 
suavizarmos os declives e fazendo pequenas elevações no térreo. O estuque demora muito tempo a secar 
completamente pelo que vamos precisar de mais uma dose de paciência e vamos deixar as bases a secar durante 
mais de um dia. 
 
3ªFase: Texturar o terreno 
Aqui vamos abrir os furos que fizemos 
anteriormente e que ficaram tapados pelo 
estuque e pela espuma, uma broca manual 
enfiada por debaixo das bases e redada devagar 
vai abrir caminho pelo estuque sem problemas. 
 
É possível que o estuque estale junto aos furos, 
se for muito vamos por mais estuque se não 
podemos deixar assim 
 
Por esses furos vamos enfiar os palitos (meio 
palito por furo chega) e segura-los com cola 
branca. Os palitos tem as pontas mais finas e 
essas não vamos aproveitar pelo que o melhor é 
enfiarmos os palitos por cima de modo a que as 
pontas finas fiquem por de baixo. 
 
Com o auxílio de um pincel largo vamos espalhar cola branca diluída com água a 50% por cima do estuque e 
espalhamos a areia por cima da cola, como aqui já estamos a modelar o terreno convém deixar o topo da espuma e 
qualquer outra zona que nos não queiramos que fique com areia sem cola. Depois de espalhada a areia vamos 
deixar a secar por mais um dia pelo menos. E depois vamos retificar com mais cola e areia as zonas que precisarem 
e por último depois de tudo muito bem seco damos mais uma passagem de cola diluída por cima de toda a base. 
 
Esta camada de cola vai fazer com que a espuma fique completamente isolada, e possa assim recebe tinta celulósica 
e a areia e o estuque sendo porosos, vão ficar igualmente isolados e não vão absorver toda a a tinta quando formos 
pintar a bases. 
 
Mais uma dose de paciência e mais um dia de espera para secagem 
 
 
 



 

4ª Fase: Pintura 
Depois de tudo bem seco está na hora de começarmos a pintar, eu dou um primário branco em spray e ao fim de 
cerca de 1 a 2 horas já posso começar a pintar.Aqui as fotografias de referência tiradas do Google dão outra vez 
muito jeito. 
 
Como este arame farpado vai ser usado numa mesa de Grande Guerra por isso o terreno é muito irregular com 
algumas crateras com água pelo meio, pelo que a terra deverá ser escura ou até mesmo avermelhada. Para terrenos 
eu uso tintas acrílicas compradas nos híper da Windsor & Newton são baratas para a quantidade que trazem e ate se 
trabalham bem 
 
Uma primeira demão de “burnt siena” seguida de um wash forte de “preto 10%” e” burnt umber a 90%”.Para da mais 
realce ao tereno damos de pois um ou mais drybrush de” raw sienna” para aligeirarmos o escuro do terreno e se 
ainda for preciso um pouco de drybrush de Iraque sand da vallejo no fim embora geralmente não seja necessário. 
Para o fundo das crateras pintamos com burnt umber com cuidado para não pintarmos muito para cima. 
 

Qualquer zona que vá ter água (fundo cratera por 
exemplo) é pintada nesta altura. Se quisermos por 
alguma relva, pincelamos só a zona a levar relva e 
salpicamos por cima a relva que quisemos. 
Deixando secar, damos uma camada de verniz 
mate em spray para proteger a pintura e dar ainda 
mais rigidez à base e no fim de tudo bem seco, 
pintamos a zona de água com um efeito de água. 
 
Para este efeito as diversas marcas de material de 
modelismo ferroviário tem produtos assim como a 
Valejo, no meu caso comprei numa loja de artes 
um gel acrílico da Amesterdam que é transparente 
brilhante e muito grosso  e para esta escala 
parece funcionar bem, este gel custou-me 3,5 eros 
pelo que acho que vale a pena.  

 
5ª Fase: O arame  
O arame que vou usar vai ser esticado entre diversos postes pelo que usei linha de cozer preta grossa para ser mais 
resistente atando um aponta a um dos postes vai-se passando pelos outros sem repetir, se for preciso corta-se e ata-
se uma ponta e recomeça-se noutro lado. Depois de se passar alinha toda é conveniente dar um pouco de cola 
banca com um pincel ou ate mesmo de super cola em cima das laçadas dos postes para alinha não sair do lugar. 
Quando a linha estiver toda presa usa-se um pincel molhado em cola branca diluída e pinta-se a linha toda para lhe 
dar um certo peso e rigidez, querendo pode-se pintar um drybrush de ferrugem e metal pelas linhas para lhe dar um 
aspeto mais velho. E está pronto! 
 

O arame farpado de modelismo é bom se quisermos fazer 
arame farpado enrolado ou em serpentina. Para tal 
enrola-se o arame a volta de um pincel apertando e 
espera-se um pouco para o arame ganhar a curvatura 
depois é só prender uma ponta num poste e esticar um 
pouco a “mola” criada com o arame até um outro poste. 
 
6ª Fase: Minas 
A diferença entre as bases de arame farpado e os 
campos minados é que estes últimos não precisam de 
postes para arame farpado (estes iriam de uma forma 
geral denunciar a presença de possíveis minas no campo) 
assim não fazemos furos para postes e entre a 2ª e a 3ª 
fase colamos os tais pequenos círculos de cartão nas 

bases de uma forma mais ou menos geométrica mas a cobrir todo o tereno. Se o cartão for muito fino colam-se mais 
círculos uns em cima d os outros. 
 
Quando formos texturar o terreno devemos ter o cuidado de não taparmos completamente os círculos e darmos 
assim um especto de minas meio enterradas o que resulta visualmente muito bem na mesa. 
 
Na altura da pintura, antes dos drybrush de “raw sienna” pintamos as minas de uma cor mais própria, por exemplo 
refletive green ou panzer grey e gunmetal. 
 
 



 

 
 
 
 

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

PIPPO: UM NOME UMA ERA 
Por Filipe Martins 
 
Há muitos anos, trabalhava eu em Lisboa, viviam-se os tempos do Luís Felipe Scolari e os 
meus colegas, por simpatia, começaram a chamar-me de “Felipão”. Felipão para aqui, 
Felipão para ali, e eu, movido por alguma curiosidade relativamente ao dito Scolari (pois que 
quanto à “bola” sou pouco ou nada curioso), fui conhecer mais um pouco o meu homónimo. 
 
Foi assim que tomei conhecimento da existência de um tal de Filippo Scolari, dito “Pippo 
Spano”, político e condottiero florentino que ganhou algum renome ao serviço de 
Segismundo, rei da Hungria e mais tarde Imperador, que combateu insurrectos, italianos, 
turcos e hussitas e que foi membro da Ordem do Dragão. 
 
Ora bem, mas que Ordem do Dragão era esta? Esta Ordem de Cavalaria, de existência 
efémera, foi uma tentativa do Segismundo de congregar personagens influentes para uma 
causa comum, que era a luta contra o Turco, numa altura em que os Otomanos estavam 
numa maré alta de conquistas nos Balcãs. Desta ordem faziam parte, entre outros, o referido 
Filippo Scolari, o Déspota sérvio Stefan Lazarevic e ainda o Voivoda da Valáquia, cujo filho também chamado Vlad 
era um rapaz de hábitos curiosos e com um certo fetiche por espetadas. 
  

Recuemos agora no tempo até ao dia 28 de Junho de 1389. Nesse dia, frente a um exército 
otomano, estava o exército combinado sérvio e bósnio, sob a liderança do Príncipe Lazar. Os 
sérvios planeavam lançar duas cargas de cavalaria sucessivas para destruir a linha otomana. 
A primeira carga, liderada pelo próprio Lazar, chegou ao seu destino, mas a segunda foi 
interceptada pela cavalaria otomana liderada por Bayezit, filho do Sultão. Lazar foi capturado e 
chacinado, mas o Sultão não se ficou a rir pois ele próprio foi assassinado por um “traidor” 
sérvio… Nessa batalha a Sérvia ficou vassala dos turcos, Bayezit subiu ao poder e Stefan 
Lazarevic tornou-se Déspota da Sérvia, sob suserania otomana. 
 
Em 1396, Segismundo da Hungria lançou uma Cruzada contra os 

otomanos. Acorreram a essa cruzada numerosos cavaleiros, dos quais se destacava um 
poderoso contingente francês e borgonhês sob a liderança de Jean le Maingre, dito Boucicaut, 
um famoso e valoroso cavaleiro que estava habituado a partir tudo à sua frente e a derrotar 
todos aqueles que o defrontavam em duelo. Contudo, nem sempre conseguiu os seus 
intentos. Por exemplo, um ano antes, em Mântua, ele defrontara-se com um valoroso 
cavaleiro italiano chamado Galeazzo Gonzaga. O resultado foi um empate porque as coisas 
estavam prestes a “ficar sérias” e os oponentes foram afastados pelos “árbitros”. Esse 
Galeazzo havia sido treinado para este duelo por um Mestre de Armas chamado Fiore dei 
Liberi, que não só sabia da poda como, apesar de ser nobre, sabia ler, escrever e desenhar… 
 
Voltando à Cruzada, as forças cristãs desceram o Danúbio e foram aportar à cidade búlgara de Nicópolis (a Bulgária 
era vassala dos otomanos). Os turcos acorreram ao local e os húngaros, mais sabidões, entenderam que não era o 
momento certo para a batalha. Mas os franceses, que são 
dos tais que combatem pela honra (cada qual combate para 
obter o que não tem…), acharam que os húngaros eram uns 
cobardes e lançaram-se ao inimigo como gato a bofe. E de 
facto… cavalgaram, depois desmontaram e andaram a pé até 
ficarem mesmo com os bofes de fora. E no momento mas 
acesso da batalha chegaram os reforços turcos na figura de 
uma potentíssima carga da cavalaria… sérvia, liderada por 
Stefan Lazarevic! Resultado: os cruzados fugiram para os 
barcos no Danúbio para salvarem as suas vidas, imensos 
foram chacinados, dos prisioneiros, poucos foram os que se 
safaram (dos franceses, quase todos foram assassinados), 
em suma, o desastre. Três figuras famosas se safaram: 
Boucicaut, resgatado pelo rei de França a peso de ouro; 
Segismundo, que se pôs ao largo num dos barcos, e, claro, 
Filippo Scolari, que como bom italiano que era, deve ter 
jogado à retranca! 



 

 
Bayezit “Yldirim” (“o Raio”) estava em alta e era mesmo o maior lá da aldeia, mas 
seis anos depois apareceu-lhe, vindo do Oriente, um gajo que, esse sim, é que 
era mesmo o maior, lançava os foguetes e apanhava as canas todas. O fulano 
novo chamava-se Timur, também conhecido por Timur e-Lenk (Timur o Coxo), 
conhecido pelas nossas bandas por Tamerlão. Timur era um gajo porreiro, tinha 
uma paixão por fazer pirâmides com os crânios dos seus inimigos e gostava 
tanto de artistas e artesãos que todos aqueles a quem punha a mão em cima 
mandava emigrar para Samarcanda.  
 
Mas Samarcanda, famosa pelos seus azulejos azuis e pelos seus melões, 
precisava de vida nova pelo que Tamerlão resolveu visitar a Anatólia para fazer 
novas aquisições para o plantel. Bayezit não gostou desta OPA hostil e 
convocou a hoste. Stefan Lazarevic, com a sua força de cavalaria e infantaria 
bem equipada e armada com “armaduras negras”, ocupou o flanco esquerdo 
otomano (quando se combatia na Anatólia, os corpos asiáticos combatiam no 
lado direito, o da “honra”; quando se combatia na Rumélia – Europa – eram os 
corpos europeus que ficavam do lado direito). Mas se Bayezit era um “raio”, 
Timur era uma autêntica tempestade! Conseguiu a deserção dos turcomanos ao 
serviço do seu inimigo e Bayezit viu-se forçado a abrigar-se sob a hoste sérvia, 

que entretanto tinha ocupado uma colina. O Sultão ainda tentou fugir, certamente já a coberto da escuridão, mas os 
cavaleiros do Timur apanharam-no, e daí veio a famosa cena do Bayezit subjugado aos pés de Timur e este 
exclamando “É notável como Deus deu tanto poder sobre a Terra a um coxo (referindo-se à sua própria deficiência) e 
a um cego (referindo-se à cegueira de Bayezit em tentar comparar-se a Timur)”. 
 
Senhor do campo de Batalha, Timur tinha ainda aquela unha encravada que eram os 
sérvios, bem couraçados e no cimo do monte. Timur deve ter sentido saudades dos 
melões de Samarcanda e deve ter mandado dizer ao Stefan “olha, vão-se embora de 
fininho e não me aborreçam mais. Vá, andor!”. E os sérvios perceberam a deixa. 
 
Chegado à pátria, e com o sultanato otomano envolto numa guerra civil, Stefan decidiu 
tornar-se independente e Segismundo, sempre à espera de uma vaga, deve ter-lhe 
acenado com um belo colar com um dragão de ouro pendurado, ao que Stefan disse 
“’Tá bem!”. 
 
Voltando agora ao Scolari, e voltando um pouco atrás no tempo, o rapaz era um artista com os números e 
Segismundo, agradecido pelas suas boas contas, já o agraciara com um Banato (condado), daí o seu nome “Spano”, 
corrupção italiana do título “Ispán”. Mas Pippo não era apenas um homem dos números. Durante a sua vida ele 
também foi incumbido de lidar com rebeldes na Bósnia, foi um incansável e bem-sucedido lutador contra os turcos 
(bom, tirando o episódio de Nicópolis, mas aí a culpa foi toda dos franceses!), tendo iniciado na actual Roménia um 
sistema de fortificações com o fim de conter a ameaça otomana.  
 
Enviado para o Norte da Itália para convencer as cidades italianas a cortar os seus laços com o Reino de Nápoles, 
inimigo da Hungria, Filippo conheceu Nicolau III d’Este, senhor de Ferrara, que dois anos mais tarde seria agraciado 
com uma obra-prima da literatura (a literatura que interessa!) intitulada “Fior di Battaglia”… escrita pelo já referido 
Fiore dei Liberi. Enfim, Pippo acabou por ter de liderar um exército, desta vez contra Veneza. Obteve algumas 
vitórias, recebeu muitos resgates de prisioneiros mas também sofreu percalços e derrotas ao ponto de o 
vilipendiarem, acusando-o de corrupção (algo impensável para um italiano!) e anunciando a sua morte qual Manio 
Aquílio…  
 
Regressado à Hungria, Pippo Spano esteve presente no Concílio de Constança que deu por fim ao Grande Cisma do 
Ocidente e vaticinou a execução de Jan Hus e Jerónimo de Praga.  
 
Hus, um padre e académico, havia protestado contra certas práticas e doutrinas por parte da Igreja, nomeadamente a 
venda de indulgência e a proclamação de uma Cruzada contra Nápoles. Declarado herege, foi chamado pelo “Rei 
dos Romanos” Segismundo para se defender em Constança, com promessas de segurança para a sua pessoa. Mas 
enfim, promessas de político são o que se sabe e o facto é que o Jan Hus foi capturado e morto à má fila na fogueira.  
 
Os seus apoiantes, apelidados de Hussitas, enfureceram-se e desataram a partir aquilo tudo. Agrupados em “vozová 
hradba” (círculos formados por carroças bem protegidas e muito artilhadas), e com uma infantaria poderosamente 
armadas com tudo o que era arma de haste e balística, os hussitas enfrentaram com sucesso praticamente todas as 
forças imperiais e Cruzadas (sim, foram lançadas Cruzadas contra os hussitas!) que enfrentaram. Era uma nova 
forma de se fazer a guerra e provavelmente terá servido de lição e inspiração a muito boa gente. 
 



 

Pippo Scolari, tendo entretanto lutado activamente contra os turcos, foi encarregue de participar 
na primeira dessas Cruzadas… e quem é que, por essa mesma altura, também estava na 
Hungria a lutar contra os Hussitas? Nada mais, nada menos, do que o Infante português D. 
Pedro, o das “sete partidas”, o que viria a tornar-se Regente e que viria a morrer na malfadada 
Batalha de Alfarrobeira. D. Pedro, a quem, por serviços prestados, Segismundo concedeu a 
“Marca” de Treviso… 
 
Como acorrera com todos os outros, Pippo foi derrotado pelos hussitas. Convencidos da sua 
morte, os otomanos voltaram a atacar a Valáquia e Stefan Lazarevic, agora inimigo dos turcos, 
apelou ao auxílio húngaro, a que Pippo respondeu, travando e ganhando uma grande batalha 
contra os otomanos. Pouco depois, talvez comovido por ter voltado a fazer algo de jeito, Pippo 
sofreu uma trombose e viria a morrer passado algum tempo. 
 

Nascido em 1369, Filippo Scolari faleceu em 1426. Está sepultado em Székesfehérvár, última morada dos reis 
húngaros. Segismundo foi ao seu funeral. 
 
Temos assim esta situação engraçada em que, por curiosidade acerca de um nome, encontrei um personagem que 
não só me deu o meu “nom de guèrre” (e endereço de email) como se cruzou ou esteve de alguma forma relacionado 
com outros personagens famosos do seu tempo. 
 
 

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

AVISOS: 
 
 

Solicita-se a todos os Sócios que, até ao final do mês de 
Janeiro identifiquem com o seu nome ou retirem do EE todo 
e qualquer material ou caixas que lá tenham, já que tudo o 
que não estiver identificado será considerado para “Lixo” 
durante as arrumações. 

 
 
 

 Quotas em atraso? Tsss, tsss, tssss…  
 
 

--------------------------//---------------------- 
 
Ficha Técnica:  
“O Besteiro  “ é o boletim da AJSP, Associação de Jogos de Simulação de Portugal, com periodicidade mensal e 
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