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Editoria l - João Especial 

Este mês estamos a chegar-vos mais tarde porque a reunião de Direção foi atrasada uma semana e 
consequentemente também o Besteiro teve de ser adiado. 

Após as notas muito positivas que teve, continuamos com a nossa rubrica “Mulheres de Armas” desta vez com uma 
famosa Joana, cujo auto de fé foi precisamente no mês de Maio de 1431. De resto Maio é mês do Dia dos Museus e 
este ano não é exceção, onde vamos ter mais uma presença no Museu Militar. 

 

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

Agenda de Abril 
 
 - 21 de Maio : Torneio FOW, Kult, Suricatas, 1650 pontos, MW 
 - 21 de Maio : Dia dos Museus, Museu Militar, AJSP – Varias atividades (vejam na nossa pagina) 
 
 
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 … 
 
 - Situação financeira. Os apelos ao pagamento de quotas atrasadas surtiram efeito, tendo a AJSP recebido a maior 
parte dos valores de quotas atrasados. A situação financeira da AJSP melhorou, mas é preciso que os associados 
mantenham uma certa auto-disciplina no cumprimento dos seus deveres. 

 - Foi decidido relançar a ideia de um cartão com entradas pré-pagas para não associados. 6 dias de jogos por 25 €. 
O cartão pode ser entregue a um não associado, ou a um associado se este quiser convidar os amigos sem 
constrangimentos. 

 - Foi discutida a estratégia de comunicação da AJSP em execução e a executar. Vamos articular a informação entre 
os meios electrónicos ao nosso dispor: Facebook, página e fóruns. 

 - Discutiram-se os detalhes de organização da nossa participação na Noite dos Museus. 

 -Foi revisto o Plano de Actividades  (ver abaixo)  devido à alteração da data prevista para a Noite dos Museus, 
procurando deixar espaço para eventos não programados. 

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

 



 

 

Plano de Atividades 2016 
 

 
 

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

 

 
 

Mais algumas ideias para elementos cénicos, 

por José «Faustnik» Ventura 

Bases para Árvores 

Árvores, árvores… um elemento essencial em muitas mesas de jogos de guerra, em especial se estamos a falar de 
situações em zonas temperadas. 

Se á árvores que podemos comprar e algumas até já vêm com bases individuais, estas muitas vezes tornam 
complicadas, sem grandes estabilidade, a tombar, a ficarem «agarradas» às mangas e pelo tempo que demoram a 
serem colocadas individualmente, em especial se for uma grande área florestada. 

Assim, surge uma ideia, velha como o jogo – agrupá-las em bases com múltiplos de árvores. 

Nada de novo aqui, apenas a forma. Para isso utilizei CD e/ou DVD velhos, já sem grande uso, neste mundo em se 
encontra tudo na «cloud» ou então em flashdrives, USB pens…… 



 

 

Primeiro passo: arranjar as árvores – óbvio – aqui a escolha recaiu sobre uns pinheiros nórdicos, para utilizar em 
florestas. Comprei-as via Internet numa loja francesa especializada em produtos «made in China» 

Segundo passo: tapar o orifício central, utilizando um bocado de cartão fino  e cola (supercola no meu caso) 

Terceiro passo: colar as árvores :doh: 

Aqui usei a supercola (mais uma 
vez a loja do chinês, com as suas 
versões manhosas, mas baratas) 
colando 2 árvores (uma de 9cm 
de altura, outra com 13cm) o mais 
afastadas possível do centro. 

Quarto passo: cobrir/texturizar a 
base. Simples cola branca diluída 
e areia fina ou, no meu caso, 
pasta da Vallejo, numa sem mais 
nada, outra com uma pequena 
cratera «home made» (lugar para 
um próximo artigo). 

No presente caso aproveitei para 
usar também a técnica da areia e 
cola branca. 

Após este processo, basta dar 
uma cor base – optei por um 
Chocolate Brown da Humbroll, 
mas podia ser acrílico – e técnica 
do pincel seco com uma cor clara 
– Deck Tan da Vallejo, no meu 
caso. 

Flocagem a preceito (Noch ou 
Heki, nunca me lembro) e aqui 
temos as nossas arvores  

 

 

 

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



 

 

JOANA (que de Santa não tem nada) 

 

Joana começou a sua carreira bem cedo, aos 14 anos posando para a … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Espera não é a Joana Freitas! E a outra, a das armaduras, de Árc e de Orleans!  Esta! 

 

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

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_dos_Cem_Anos 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Orl%C3%A9ans 

 

Joana d'Arc   nascida por volta de 1412 , cognominada "A Donzela de Orléans " (em francês: La Pucelle d'Orléans) e 
também conhecida como Joana d'Arc, a ruiva (em francês: Jeanne d'Arc, la rousse) é uma heroína francesa e uma 
santa da Igreja Colotica 

É a santa padroeira da França e foi uma chefe militar da Fase final da Guerra dos 100 Anos, durante a qual tomou 
partido pelos armagnacs, na longa luta contra os borguinhões e seus aliados ingleses, marcando o inicio da vitoria 
francesa. 

Foi capturada e executada pelos borguinhões em 1431. Camponesa, modesta e analfabeta, foi uma mártir francesa e 
também heroína de seu povo, canonizada em 1920, quase cinco séculos depois de ter sido queimada viva num auto 
de fé.a 30 de maio. 



 

 

 

 

(Hufff!  Por momentos esta publicação parecia a FHM ou a Playboy..) 



 

 

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

(Des)construindo prédios de habitação…  

Na nobre arte de empurrar as figuras há, basicamente, três tipos de pessoas: os jogadores puros, para quem a 
existência de figuras e cenário é perfeitamente substituível por umas cartolinas com “umas coisas” escritas; os 
jogadores-modelistas, que gostam essencialmente de jogar mas que apreciam umas coisas bem pintadas sobre a 
mesa; e os modelistas-jogadores, que adoram ver figuras, modelos e material cénico lindo, bem pintado e 
espetacular sobre a mesa e que (já que estão com a mão na massa) também jogam… 

Eu, como já se sabe, pertenço a esta última categoria. 

Frequentemente reparo que, entre os wargamers, há quem 
tenha especial cuidado em bem pintar figuras e modelos, 
mas verifico igualmente que pouco cuidado é prestado ao 
material cénico, o que é uma pena pois é o cenário que 
“ambienta” o jogo e “enche a vista”, não só para quem joga 
como para quem está de fora a assistir.  

Recentemente vi algumas fotos de casas destruídas na Síria 
e Gaza e, ganhando inspiração, decidi fazer alguns prédios 
destruídos que pudessem ser usados para jogos à escala 
1/72 (20mm). 

 



 

 

Comecei por fazer uns desenhos com a planta e fachada da casa que queria fazer, tudo já à escala para facilitar. Em 
seguida comprei uma prancha de K-Line e cortei uma placa de contraplacado fininho (do que se usa na parte de trás 
das molduras para fotografias) e (nem a propósito) meti mãos à obra! 

 

Com régua e esquadro fui cortando as placas e os pedaços que iriam servir para o entulho, ao qual adicionei alguns 
arames retorcidos como é da praxe. Com cada um dos andares devidamente montado e colado com cola branca, 
dei-lhe um primário e a seguir iniciei os trabalhos de pintura com recurso ao aerógrafo com tintas acrílicas. Mais tarde 
dei os retoques com claros e escuros, alguns pigmentos castanhos e negros, e ainda montei em cada um dos 
andares “intactos” o mobiliário da casa de banho, que é um “must”! 

Para uma outra casa optei por fazer placas de 
pavimento abatidas, com pilares partidos e 
derrubados. Foi um tipo de construção mais 
demorada mas não foi nada do outro mundo, 
apenas tendo de ter o cuidado de fazer passar 
ferros pelos pilares que estavam mais expostos. 

Não sendo difíceis nem de se fazer nem de se 
pintar (não é preciso ser-se um Siza ou uma Paula 
Rego!), este tipo de construções causam impacto 
nos nossos jogos, tornando-os mais apelativos e 
aumentando o nosso gozo, quer enquanto 
“construtores”, que enquanto jogadores que 
usufruem das suas obras. 

 

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



 

 

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 
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/ (Em remodelação) 
 

Ezvone, Grecia, 1918 
Desenho por Filipe Martins 

 

 


