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Editoria l - João Especial 

Este mês temos um numero de verão, bem cheio de fotografias e ideias. Junho também é o mês do aniversario da 
AJSP e do tradicional dia de jogos para todos os gostos e períodos para alem do bolo que, disseram-me… este ano 
será uma verdadeira ESTRELA!. 

Neste numero começamos uma rubrica (Legião de Honra) que visa dar as boas vindas aos novos sócios e a quem os 
propôs.  Para alem disso vamos ter as rubricas habituais e … como é verão… não uma mas 3 moças de bikini 
mulheres de armas 

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

Agenda de Junho e Julho 
 
 - 18 de Junho : Torneio FOW, Kult, Suricatas, 1650 pontos, MW 
 - 26 de Junho : ANIVERSARIO DA AJSP , AJSP – Varias atividades (vejam na nossa pagina do Facebook) 
 - 10 de Julho: Torneio  ADG, EE da AJSP, AJSP, 200 pontos 
 - 16 de Julho : Torneio FOW, Kult, Suricatas, 1650 pontos, MW 
 - 24 de Julho : Torneio/Campanha SAGA, EE da AJSP, AJSP, 6 pontos 
 
E ainda cenários de “Force on Force” quase todos os fins de semana, anunciados semanalmente no nosso Facebook 
 

------------------------------------------------//--------------------------------------------- 
 
Na reunião de Direção falou-se de … 
 
 - Foram reformuladas as condições de admissão de novos sócios substituindo  e anulando as anteriores campanhas 
de captação/ renovação de socios. (3 meses a 7.5€ de quota e depois 15€ com direito a chave)  
 - Completou-se o trabalho de realojamento do site e vamos dar inicio á sua reformulação para o adaptar melhor ás 
funções de repositório de atividades e montra do que é a AJSP 
 - Como uma forma de reanimar o período de Antiguidade e Idade Media foi decidido fazer todos os meses um 
torneio der ADG a iniciar já em Julho. 

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

Legião de Honra 
 

Jose “Faustnik” Ventura recebe a Legião de Honra por propor para socio Filipe Cunha.  
 
Tres HURRAS por Filipe Cunha, nosso novo Confrade! HURRA HURRA HURRA  

 
 
 
 

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



 

 

 
Dia dos Museus 

Por Fernando Sousa 
 
No Sábado 21 de Maio a AJSP esteve no Museu Militar de Lisboa a mostrar quem somos e o que fazemos.  

Montamos um cenário de um assalto viking (Com as Regras SAGA Light, uma versão simplificada especialmente 
concebida para a participação do publico) em que os jogadores competiam entre si para saquear o mais possível e 
voltar para o drakkar antes que o senhor feudal chegasse com a cavalaria. Por esta mesa passaram 22 jogadores. 

 

 
O cenário da Grande Guerra onde uma companhia do CEP defende galhardamente um sector da frente na Flandres 

contra um ataque alemão apoiado por tanques ingleses capturados (os dos alemães não estavam pintados ). 
Num outro mundo, num outro tempo, Mechs de combate de fuas fações inimigas degladiam-se numa batalha de 
encontro.  

O nosso obrigado a todos os que nos visitaram e que deram por bem empregues os minutos (ou horas, nalguns 
casos) que passaram na nossa companhia. Para os que não estiveram lá, podem sempre encontrar-nos no Espaço 

de Encontro (em Alfragide) ou esperar pelo ano que vem  
 
http://s1243.photobucket.com/user/blackbeard_pt/Noite%20dos%20Museus%202016/story 

 

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

Curso de Pintura  
Por Filipe Martins (FM), João Especial (JE), Miguel Morão e Artur Vitória (AV)  

 
1ª Parte - Os básicos 

 
1ª pergunta - Deve-se dar primário, com tinta clara  ou escura?  



 

 

 
FM - Por regra, dou sempre o primário com cor clara, seja cinzento claro, seja branco. A cor clara permite realçar os 
pormenores do modelo (o que não é possível com preto), utilizar menos tinta (permitindo a sobrevivência de 
pormenores minúsculos como rebites, fivelas, etc.), e as cores aplicadas ficam mais claras. A malta tem tendência 
para pintar os modelos com cores escuras o que, com a concentração dos pigmentos devido à escala, faz com que 
os mesmos fiquem AINDA mais escuros. Com cores mais claras, o modelo, à distância, fica com a cor certa.  
Eu uso um primário acrílico em spray. O acrílico, como é uma camada fina, adere bem ao modelo e deixa muitos 
detalhes visíveis. O primário em esmalte (enamel) adere bem às figuras, nomeadamente às de chumbo. 
 

  
Cavalaria napoleónica com primário branco. 
Notem-se duas técnicas de baseamento 
para pintura: “Técnica do pau” e na base. 

Três fases de pintura: com primário; pintura 
realizada; modelo pronto  

 
 JE- Depende muito do que se quer e do que se vai pintar. Se o tom geral do modelo é claro, então dou um primário 
branco, se é escuro, dou um primário preto. Por exemplo: Quando pinto tanques alemães pós-43, "spray-os" a 
branco, uma vez que a primeira cor que lhe vou aplicar é o amarelo-torrado (diluído, para criar sombras 
instantâneas), a qual se tivesse de a aplicar em cima de preto, obrigava-me a muitas camadas de tinta para tapar o 
preto (e perdendo detalhe no processo). Já num tanque alemão de antes de 1943, (panzer grey) dou o primário a 
preto e trabalho a partir dai em drybrushes sucessivamente mais claros.  
 
Ter em atenção que quando se dá um primário preto, as outras cores que vão ser aplicadas em cima dele, devem ser 
usadas não diluídas (para diminuir a transparência) e deve-se deixar entre duas cores um tracinho de preto, que 
ajuda a "ler" a figura e cria-lhe a noção de profundidade.  
 
Alguns guias rápidos de pintura com primário preto: Infantaria napoleónica francesa, russa, prussiana ou portuguesa - 
Primário preto. Dry brush azul ou verde escuro. Pintar calças, deixando traços negros a separar superfícies de cor 
diferente. Pintar brancos (punhos, golas, casacas, talabardes) pintar os outros enfeites. Pintar a pele e cabelos. O 
bom desta técnica é que integra o primário na própria pintura da figura. Depois do azul/verde temos 70% da figura 
pintada  
 
Depois, para aumentar a confusão há ainda a técnica mista: Eu queria que os meus Hunos tivessem um ar mais para 
o escuro (adequado a quem foi o primeiro anti-cristo: Atila), mas havia uma data de cavalos a pintar e as figuras de 
cavalo e cavaleiro eram numa (H)única peça. Dado que não queria pintar os cavalos a partir de uma base de primário 
preto, (que sinceramente acho que já não o sei fazer bem) o que é que faço? Dou o primário a branco, pinto os 
cavalos com a técnica do wash castanho que descrevi no outro texto, depois pinto o cavaleiro com as cores que 
seleccionei, tendo em atenção usar tons mais claros do que o 
pretendido. Depois, já com a figura completamente pintada, 
dei-lhes um banho de SMOKE (uma tinta da Tamya para 
escurecer) que lhe criou as sombras a preto e deu à figura o tal 
ar escuro pretendido.  
 
E finalmente há as aproximações radicais: Se eu vou pintar 
infantaria napoleónica inglesa, porque é que não hei-de dar o 
primário a castanho e trabalhar a casaca vermelha com 
sucessivos drybrushes vermelhos, cada vez mais claros; 
criando assim com o primário, as sombras de base da figura?  
 
Na foto ao lado temos uma fotografia interessante do que 
acontece quando se usa o primário branco ou preto. Todas as 



 

 

figuras foram pintadas por mim. Na esquerda podem ver os meus Hunos e Godos, com os quais usei a técnica mista 
que descrevo acima, que acaba por ter um aspecto final semelhante á utilização do primário preto. Á direita temos 
uma linha de cavalaria Goda, que foi pintada com primário branco. De notar que as capas azuis destes foram 
pintadas com aguada, o que nos remete para a questão seguinte  
 

 
 
2ª pergunta - O que é uma "aguada"?  
 
FM - Aguada ou “wash” é a diluição da tinta num diluente, que pode ser um químico (essência de terebintina ou white 
spirit, diluente sintético e diluente celulósico), água ou álcool. No caso das tintas que eu uso (acrílicas), a diluição é 
feita em água, pois o álcool é um agente de diluição tão poderoso face aos acrílicos que sairia toda a tinta, inclusive a 
seca. Contudo, no caso da utilização de aerógrafo, a diluição de acrílicos em álcool é aconselhada uma vez que a 
tinta seca rapidamente e não escorre.  
A aguada usa a tinta base à qual é adicionada uma cor mais escura (por exemplo, castanho e preto ou apenas preto) 
e serve para “encher” as zonas mais deprimidas do modelo (ranhuras, reentrâncias, etc.). Deve ser usada com 
moderação, caso contrário a figura/modelo fica um “borrão”.  
 
JE - A aguada é uma técnica de pintura como outra qualquer. Não é um complemento, ou um truque que só serve 
para algumas coisas, um enfeite ou outra. É perfeitamente possível pintar exércitos inteiros com aguadas. Dito isto eu 
pinto um exército de Afrika Corps (por exemplo) todo com aguadas, com os seguintes passos: Primário branco. 
Amarelo-torrado diluído. Aguada de castanho (para reforçar sombras). Dry brush de bege. Dry brush ligeiro de 
branco. 
 
3ª pergunta - O que é um dry brush?  
 
FM - Ou pincel seco. É uma técnica que se usa sobretudo para clarear arestas ou dar a sensação de sujo/usado 
(weathering) e que deve ser feita depois da aguada. Faz-se uma mistura com a tinta desejada (num tom mais claro 
que o da cor-base do modelo), molha-se a ponta do pincel na tinta (usa-se preferencialmente um pincel de pontas 
achatadas) e depois dá-se uma primeira passagem num lenço de papel para tirar o excesso de tinta. De seguida 
fazem-se passagens leves nas superfícies do modelo que estão mais em relevo. Os resultados são arestas mais 
claras e um maior realce da profundidade. 
 
4ª pergunta - Tenho dois vernizes. Um líquido, norm al, e outro em spray mate. Devo dar só o líquido? C om 
um pincel? Em que quantidade? Ou devo dar só o mate ? Em que quantidade? A que distância do alvo?  
 
FM - Depende. Se os dois forem mate, tanto faz, se bem que o spray, à partida, tenha uma distribuição mais uniforme 
e seja mais indicado para viaturas.  
Contudo, os vernizes mate têm de ser bem agitados ou podem ficar meio acetinados. Em parte, para se evitar isso, 
dá-se uma primeira demão de verniz brilhante (que pode ser líquido, normal) e depois de seco dá-se uma segunda 
demão, desta vez com verniz mate, todos eles sempre bem agitados. Resulta sempre, a não ser que a Lua esteja 
numa fase má…  
Um conselho muito prático para se resolver o problema das misturas é o seguinte: quando se sair de casa pela 
manhã, coloca-se no bolso das calças ou do casaco a latinha de tinta com que se irá pintar à noite. Assim tanto a 
tinta como o verniz, como o matt coat da Humbrol, ficam bem misturadinhos e diminui-se a eventual má disposição 
da Lua.  
Por regra, todos os sprays devem ser dados a 40cm. O aerógrafo é utilizado a uma distância menor, dependendo da 
abertura do jacto e da sua força, mas isso só com a prática se chega lá.  

 

  
Merkava II com primário branco M-60 cuja cor base aplicada com aerógrafo 



 

 

  
Três tipos de modelos em que a cor base foi 

aplicada com aerógrafo 
Três formas de colocação de figuras para as 
pintar (a de cima equivale à “técnica do pau” 

explicada mais abaixo) 
 

JE - Tirando os períodos mais modernos, um exército envernizado a brilhante fica bonito e mais luminoso. Nos 
exércitos mais modernos (do sec. XX em diante) já ficam melhores se envernizados a mate. Eu comprei um verniz 
mate em spray no AKI por 3 euros e estou muito contente com ele!  
 

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

Mulheres de Armas 

A amazona de Junho é nada mais do que a Boudica e a as suas duas filhas 

 

 

 

Não é esta! O pessoal das fotos engana-se sempre nesta rubrica! Ora cá está! 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Boudica 



 

 

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

Crateras.. montes de crateras 

por José «Faustnik» Ventura 

Muitos tabuleiros de jogo, serão valorizados com a existência de crateras, pequenas ou grandes que, representam 
não só áreas de tiro de artilharia, trincheiras improvisadas ou simplesmente elementos cénicos. 

Mas como habitual, apesar de haver já muitos destes elementos em resina e plástico, muitas vezes necessitamos 
deles em grandes quantidades e aí o preço pode ser proibitivo…. A solução – fazer crateras caseiras usando 
elementos de fácil acesso, como sejam, velhos CD ou DVD para bases, areia e ……… pequenas formas de pasteis 
e/ou bolos. 

1. Arranjam um conjunto de pequenas formas em folha de alumínio daquelas para empadas ou pasteis de nata (o 
que mais pode ser em Portugal?) - podem-se usar daquelas já usadas, mas aconselho a que as lavem bem. 

 

2. Viram-nas ao contrário. 

 

3. Com um dedo, pressionam o centro da base e criam uma depressão 

 

 

 

 

 



 

 

Já temos a nossa cratera, agora é só trabalhá-la. 

4. Recortam o excesso de alumínio (podem fazer este corte antes de efetuarem a pressão) 

 

E é só ajeitar um bocado a vossa peça, a vosso gosto. 

5. Arranjar uma base: CD, DVD, plástico, PVC – o que tiverem, eu uso CD velhos e velhos cartões de PVC 

 

 

 

6. Agora é uma questão de com cola branca de madeira (diluída ou não) areia, aglomerado de gato (limpo 
naturalmente) fazer a textura. Depois primário a vosso gosto – as latas de spray acrílicas para frigorífico, cor mate 
podem ser uma solução barata, nas lojas de chinês. Cor escura e técnica de pincel seco com cor mais clara, alguma 
vegetação ou não e está pronto. Alguns exemplos: 



 

 

 

 

Usando um CD velho, uma cratera geminada, para ambiente urbano – qualquer período – usando um pequeno tubo 
cortado ao meio, pode-se dar a ilusão de canos à vista. 

Outra alternativa de apresentação: 

 

Espero que isto vos sirva de inspiração… 

 

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



 

 

Quotas em atraso? Tsss, tsss, tssss…  
 
NIB da AJSP: 0035 0325 00008218530 68 
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 Pedro Especial.  
Neste número colaboraram:  Jose Ventura, Joao Especial, Filipe Martins, Fernando Sousa 
Ilustração:  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/  
 

Ezvone, Grecia, 1918 
Desenho por Filipe Martins 

 

 


