
 

 

O Besteiro 

Boletim da Associação de Jogos de Simulação de Portugal 

 

Julho de 2018 

 

 

Editorial 

Por João Especial 

Este Besteiro é maior porque á semelhança do ano anterior, em Agosto não se publicará. O Editor não 
irá a banhos (principalmente porque aparentemente trocamos de posição geográfica com a Inglaterra, a 
avaliar pelo tempo…) mas também tem direito a ter um mês sem a lufa-lufa de procurar o que publicar 
mensalmente.  

Por falar nisso: Que melhor altura do que as chuvas de verão no Algarve (eu já estou por tudo…) para 
escrever aquele artigo sobre o vosso jogo/exército/ modelo favorito (Não! Não é desses modelos!) Ou a 
forma como pintaram/basearam/construíram o vosso novo projecto? Ou simplesmente a descrição de 
um jogo que vos correu gloriosamente bem ou miseravelmente mal? 

Pensem nisso, em vez de admirar as turistas de anorak neste verão ártico :) 

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

Agenda de Julho, Agosto e Setembro 
• 15 de Julho - Comemorações da Batalha do Vimeiro- Centro de Int erpretação da Batalha do 

Vimeiro, Vimeiro  
• 21 de Julho  – Torneio de FOW, Kult, EW, 1650 pontos, 3 rondas  
• 29 de Julho – Encontro de SAGA. 6pt+1, V2, EE da AJSP  
• 11 de Agosto – Training Day – Lusitania Challenge. EE da AJSP  
• 25 de Agosto - Training Day – Lusitania Challenge. EE da AJSP  
• 25 e 26 de Agosto –Reconstituição do cerco de Almeida, Almeida.  
• 08 e 9 Setembro – Lusitania Challenge, ADG, 200pt, equipas de 4. Mu seu Militar de Lisboa   

 
 
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  … 
 
• Análise do Open Day de 1 de julho. 
• Conclui-se que Assembleias Gerais são incompatíveis com dias dedicados a jogos. 
• Preparações finais para a participação nas Comemorações da Batalha do Vimeiro. 
• Continuámos com a preparação do Lusitania Challenge (Já se inscreveram?). 

 
 

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



 

 

Training Day – Lusitania Challenge 

 

 

Os dois Training Days marcados para o Lusitania Challange são para permitir ás equipas experimentatrem 
os seus exércitos contra adversarios do mesmo periodo, fora dum quadro de torneio. Neses dias é 
incentivado o repetir um movimento, corrigir um posicionamento e conversar sobre as capacidades das 
tropas.  

Os dias são 11 de Agosto e 25 de Agosto (sabados) e começam pelas 10 horas. 

 

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

Encontro de SAGA Ragnarok, dia 29 de Julho 

 

Datas e Horas: 29/07/18 ás 10H, EE Alfragide 
Inscrições : Gratis!  
Pontos : 6+1 (Herois ok)  
Regras : V2 
Universos:  Aetius &Arthur, Age of Vikings, Age 
of Crusades. 
Cenarios : Cenario base do livro de regras 
sorteando a versao mesa a mesa 
Emparceiramento:  Livre, só convem não 
repetir jogador e/ou facção 
Resultados: Quem ganha um jogo tem direito a 
levantar os braços e gritar “Banzai!” (Isto não 
quer dizer que o proximo Universo seja o 
Japão…) Quer perde paga uma cerveja ao 
vencedor 
Premios:  Haverá uma figura de premio a 
sortear pelos participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

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

Tank Fury! 
 

 
 

por José «Faustnik» Ventura 
 
Tank Fury!  Consiste num sistema de Jogo de Guerra envolvendo combate de Carros de Combate – vulgo 
tanques – num ambiente da 2ª Guerra Mundial, em especial o período 1943-45. 
 
Surgiu da necessidade de dar resposta a uma questão simples: como ensinar regras de jogos de guerra a 
público novo a jogos de guerra, mas possivelmente conhecedor de sistemas informatizados como «World 
of Tanks» ou «War Thunder»? 
 
Assim, criou-se um sistema simples, ideal para ser apresentado em público em convenções ou 
demonstrações em lojas de modelismo/jogos de guerra, usando dados de seis faces e usando 
mecanismos de fácil apreensão e com material de fácil acesso a desconhecedores de jogos de regras. 
 
Devido a vários fatores o presente 
sistema apenas apresenta modelos do 
período de 1943 a 45, o de mais fácil 
acesso em Portugal. 
 
Material necessário : 
 
- Modelos dos carros de combate, 
qualquer escala, mas 
preferencialmente de 1:144 a 1:56, de 
preferência 3 a 6 de cada lado. Existe 
um sistema de pontos onde os 
jogadores podem criar a sua força; 



 

 

 
Uma mesa de jogo, bastante elaborada 

 
Panzer.IV H 324, é ativado por o 4 de Paus 

 
- Tabuleiro/mesa de jogo: qualquer coisa entre os 1,20x,120m ou superior, com alguns obstáculos (em 
média 1 por cada 30x30cm de tabuleiro) onde os tanques se possam esconder ou proteger; 
 
- Um baralho de cartas normal, (ou em branco onde se possa escrever a designação de cada modelo 
usado) em alternativa podem ser usados dados de 6 faces para selecionar que carro é ativado. 
 
- 5 a 6 dados de seis faces (D6), preferencialmente de duas cores 
 
- Fita métrica 
 
- Marcadores para carros fora de Combate e Imobilizado: pequenas marcas de cor amarela e vermelha 

servem. 
 
Conceitos básicos 
 

� Todas as medições fazem-se da 
zona mais próxima do casco do 
modelo, normalmente o para-
lamas, mas não da peça (canhão,) 
para a zona mais próxima do outro 
modelo; 

 
� Alcance: uma peça apenas pode 

disparar até 80cm (ou menos se a 
mesa for pequena e de acordo 
entre os jogadores). 

� Linha de Tiro: Se houver uma linha 
recta entre o atacante e o alvo sem 
obstruções (peças de terreno que 

obstruam esta linha, estabelecido antes de jogo) existe linha de tiro. Se isto não ocorrer, não existe. 
 

� O jogo divide-se em Turnos , onde cada tanque é ativado, realiza as suas ações e passa a vez a 
outro tanque. Uma vez todos os carros ativados, o turno termina e inicia-se outro turno, até só 
haver Tanques de um dos lados operacionais. No final do Turno, dados não aplicados (reserva) 
são perdidos, com exceção dos de Tiro de Oportunidade, caso se usem as regras avançadas. 
 

� Terreno: existem vários tipos de terreno, que se dividem em 3 categorias: Obstáculos que dão 
proteção, como sebes e muros; obstáculos que dão proteção mas são difíceis para movimentar, 
como bosques abertos, pomares, vinhas etc. e obstáculos que Obstroem a Linha de Tiro, como 
cotas, casas e que muitas vezes são impassáveis ou terreno difícil 

 
Regras Básicas 
 
1. Identificar os Tanques : Cada modelo 

deve ser identificado individualmente, 
atribuindo-se-lhe uma carta de jogar 
normal (ou escrevendo algo numa 
carta em branco). Exemplo: 2 Pz.IV H 
são identificados com o Valete e Rei de 
Espadas respetivamente, enquanto o 
T-34/76 é-o com o 1 de Ouros e o 
T34/85 com o 2 de Ouros. 
 

2. As cartas selecionadas são então 
baralhadas, e colocadas com a face 
para baixo e os jogadores alternam-se 



 

 

 

para virar a carta superior que é colocada no tanque respetivo, que será o que irá ser ativado. Uma 
vez as ações/ordens concluídas, a carta é retirada e mostrada a carta seguinte, e repete-se o 
processo, até todos tiverem tido hipótese de ativar e repete-se o processo; 
 

3. Ativação : Uma vez sorteado o Tanque o jogador que controla esse tanque rola um D6 (dado de 6 
faces) e o valor deve ser lido como o número de ações/ordens disponíveis (o 1 passa a 3 e o 6 a 4), 
que corresponde ao número de D6 disponíveis para ações/ordens. Exemplo: um jogador com o 
T34/76 rola o valor 4, são 4 dados de ordens e o jogador com o Pz.IV H rola um 1 (que passa a 3) são 
3 dados de Ordens. 
 

4. ORDENS: Cada jogador é responsável pela distribuição dos dados pelo tipo de ordens que deseja 
efetuar, antes  de iniciar a sua ação. Existem 3 tipos de ordens: 

 
 

• Movimento : Movimentar-se um número de cm numa direção (com um pivô até 90º) e pode efetuar 
rotação da torre (se existir) para estabelecer o seu Arco de Tiro, porque apenas pode fazer tiro no 
arco frontal da torre. Para isso o jogador rola o número de dados estabelecido, e movimenta-se o 
valor dos dados vezes 2 cm. Se o movimento for em terreno difícil ou em marcha atrás será este 
valor dos dados vezes 1 cm. Exemplo: o jogador destina 2 dados para movimento e o valor final é 
de 7, movimenta-se 14cm em frente; outro jogador apenas atribuiu um dado para movimento e em 
marcha atrás, rola um 2, logo 2cm em marcha atrás; 
 

• Tiro : disparar com peça principal sobre um alvo na linha de tiro. Se esta for uma ação primário do 
Jogador, não necessita de Dados de Comando, apenas dos dados de tiro. O jogador é responsável 
por escolher quantos dados usará antes da Ativação do Tanque. 
Existe um valor base para Tiro que é rolar um 6 ou mais no(s) dado(s), este valor é modificado 
pelas seguintes deduções (cumulativas): 

� Alvo em proteção +1 
� Alvo de Lado -1 
� Alvo em Movimento (neste turno) +1 
� Próprio em Movimento (neste turno 

e antes de Tiro) +2 
� Alvo em Hull Down (apenas a torre 

à vista) e/ou atrás de cortina de 
Fumo +2 

� Factor de Tiro do Tanque -/+ x, ver 
tabela do Tanque 

 
O jogador estabelece antes da ação quantos dados das suas ordens reserva para tiro: exemplo o 
jogador com o T34/76, com 4 dados estabelece que vai usar 2 para movimento e 2 para Tiro, por 
esta ordem; efetua o movimento e se no final tiver alvo dentro da distância, arco frontal (um 

Tanque com torre será de 90ª para cada lado 
do seu Eixo e o de uma peça autopropulsada 
de 45ª para cada lado do seu Eixo) e Linha 
de Tiro, pode disparar usando os seus 2 
dados (valor somado). 

 
Para calcular se houve impacto, soma os 
valores positivos e negativos a 6 e rola os 
dados de tiro para ver se igualou ou superou 
esse valor: Exemplo, com 2 dados o Jogador 
do T34/76 vai fazer Tiro sobre o Pz.IV em 
terreno aberto e que ainda não se 
movimentou: 6+2 do seu movimento, dá 8, o 
jogador com 2 dados vai tentar rolar 8 ou 
mais; consegue um 8, houve impacto : rolar 



 

 

 
Tanque KO! 

um D6, somar ao resultado o valor de ataque do carro em questão; comparar com o valor de 
Defesa do Alvo. Se o valor de ataque inferior à defesa, nada aconteceu, se for igual, alvo 
Imobilizado , não se pode mexer e perde metade dos seus dados de ordens, quando for ativado; 
Se resultado for superior à defesa do alvo, Tanque Fora de Combate/Destruído . 
 

• Comando : Número de dado(s) reservado(s) para funções/Ordens especiais, à relação de 1 dado 
de Comando por Ordem . Estas ordens podem ser realizadas durante a ativação do Jogador ou 
reservadas para serem usadas durante a ativação de um Tanque adversário. Tipos de ordens: 
 

� Movimentar-se para dentro de terreno difícil , como Bosques, Pomares…. – Deve ser 
usado em conjunto com Movimento 
 

� Colocar o Carro em Hull Down , carro atrás de uma colina/elevação, apenas com a torre 
visível – deve ser usado em conjunto com Movimento 

 
 

� Lançar uma Cortina de Fumo  (2 marcadores de fumo 4x4cm) colocada até 5cm de 
distância do Arco Frontal. 
 

� Tiro de Oportunidade : reservar 
até 3 dados para Tiro (mais o de 
Comando) como reação a Acão 
do jogador adversário, se um 
tanque deste entrar dentro da 
Linha de Tiro do tanque com 
esta ordem. Rolar D6 para ver 
qual dos tanques joga primeiro 
nesta situação (ganha a valor 
mais alto); 
 

� Movimento : reservar até 3 
dados para Movimento (mais o 
de Comando) como reação a 
Acão do jogador adversário, se o 
tanque deste entrar dentro da 
Linha de Tiro do tanque com esta 
ordem. Rolar D6 para ver qual 
dos tanques joga primeiro nesta 
situação (ganha a valor mais 
alto); 

 
Regras Avançadas 

Caso haja acordo entre os jogadores o Comando de Tiro de Oportunidade  e de Movimento  como 
Reação, podem transitar para o Turno seguinte se não foram usados e mantêm-se até o Tanque ser 
ativado de novo, pelas vias normais. 
 

Tabelas de Tanques: 
 
 
 
 
 
 



 

 

TIPO/DESIGNAÇÃO NAÇÃO 

MOV: CM 

X  

PONTO DO 

D6 

DEFESA 

TIRO ATAQUE OBS PONTOS 
FRENTE L & T 

CROMWELL MK.IV GB 3 4 2 0 0+D6 Fumos 14 

COMET MK.I GB 3 4 2 0 2+D6 Fumos 15 

CHURCHILL MK.III/IV GB 1 4 3 0 D6-1 Fumos 11 

CHURCHILL MK.VII GB 1 6 4 0 0+D6 Fumos 17 

SHERMAN FIREFLY GB 2 4 2 0 2+D6 Fumos 15 

SHERMAN 75MM GB/EUA/URSS 2 4 2 0 0+D6 Fumos 13 

SHERMAN 76MM GB/EUA/URSS 2 4 2 0 1+D6 Fumos 14 

SHERMAN JUMBO 75MM EUA 2 6 4 0 0+D6 Fumos 17 

EXPEDIENT JUMBO 76MM EUA 2 6 3 0 2+D6 Fumos e Topo aberto 19 

M36 TD EUA 2 3 1 0 2+D6 Fumos e Topo aberto 11 

M10 TD GB/EUA 2 3 1 0 1+D6 Fumos e Topo aberto 10 

M18 TD EUA 3 2 1 0 1+D6 Fumos e Topo aberto 9 

T26E3 EUA 2 5 4 0 2+D6 Fumos 18 

PZ.IV H Alemanha 2 4 2 0 1+D6 Fumos 14 

PANTHER Alemanha 2 5 3 0 2+D6 Fumos 18 

TIGER Alemanha 2 5 4 0 2+D6 Fumos 19 

KINGTIGER Alemanha 2 8 4 0 3+D6 Fumos 26 

STUG.III G/STUG.IV Alemanha 2 4 2 0 1+D6 Fumos, Arco 90º 12 

PZ.IV/70 Alemanha 2 5 2 0 2+D6 Fumos, Arco 90º 15 

HETZER Alemanha 2 5 2 0 1+D6 Fumos, Arco 90º 14 

JAGDPANTHER Alemanha 2 5 3 0 3+D6 Fumos, Arco 90º 17 

T34/76 URSS 3 4 3 +1 0+D6  13 

T34/85 URSS 2 4 3 0 1+D6  14 

JS-2 URSS 2 5 4 +1 3+D6  18 



 

 

T70M URSS 2 3 1 +1 D6-2  6 

SU-85 URSS 2 3 2 0 1+D6 Arco 90º 10 

SU-100 URSS 2 4 2 0 2+D6 Arco 90º 13 

 

 
 

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

Comemorações da Batalha do Vimeiro 
 

 

 
 

A AJSP junta-se mais uma vez às comemorações da Batalha do Vimeiro. 
Vamos lá estar no domingo à tarde, com demonstração de jogos de guerra com miniaturas na época 
napoleónica. 
 
Vamos estar no próprio Centro de Interpretação, com dois jogos a decorrer: 
 
- Em 15mm, no contexto da Batalha do Vimeiro, temos um jogo inspirado no ataque de Solignac com os 
seus três batalhões pela Ventosa. E se Solignac se tivesse coordenado com Brennier e seus quatro 
batalhões e fizessem um ataque coordenado à Ventosa, em vez do último continuar com a sua manobra 
de envolvimento? Teria a sorte da Batalha do Vimeiro sido diferente? 
 
- Em 28mm, um jogo inspirado numa ação fictícia em 1810, passada numa aldeia situada algures a Norte 
de Torres Vedras. Um raid francês tem a missão de encontrar a famosa espia La Renard, que traz 
informações valiosas sobre uma certa "linha de fortes na cumeada dos montes a norte de LIsboa".  
Os aliados anglo-lusos sabem que os franceses andam à procura de alguma coisa, mas não exactamente 



 

 

o quê. Por uma questão de princípio, querem dificultar-lhes a vida. 
Mas um grupo de guerrilheiras, conhecidas como as Lobas do Sobral, sabe da presença daquela "bruxa 
traidora" e procura activamente o esconderijo de La Renard, prometendo-lhe uma execução sumária se a 
apanharem. 
 
Mas o programa é muito mais abrangente e muitas outras actividades valem mesmo a pena. 
Por isso organizem-se e apareçam. Venham experimentar os jogos de guerra com miniaturas, com um 
cheiro a pólvora no ar ou venham só passear e viver também as outras actividades. Mas venham e tragam 
a família. Muito melhor do que ir para a praia.  
 
O Centro tem uma pagina no facebook: https://www.facebook.com/CIBV-Centro-de-Interpretação-da-
Batalha-do-Vimeiro-151004314931746/ 
 

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

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 eletrónica gratuita para todos os sócios e amigos. 
Editor : João Especial.  
Neste número colaboraram:  João Especial, Fernando Sousa, Pedro Gil   
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/  

 
 

LUSITANIA CHALLENGE WANTS  

 
 

Inscrições abertas. Envio de listas para register@ajsportugal.org 


