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Editoria l - João Especial 

Neste número iniciamos uma rubrica intitulada “A minha primeira vez” (não é ESSA primeira vez!) na qual eméritos 
jogadores de todas as gerações e idades partilham connosco a aventura (ou mais provável desventura) que foi o 
primeiro jogo de miniaturas da sua vida. Onde, com que regras, com quem foi, que figuras, o que é que aconteceu, 
porque é que ficaram viciados?   

Tambem damos início á publicação da “Agenda” que divulga as iniciativas calendarizadas no Plano de Atividades 
para este mês, assim como o respetivo(s) dinamizador (ou dinamitador!) Tambem se faz referência a iniciativas 
organizadas por outros grupos e lojas que também possam interessar aos sócios e não só. Está já aqui em baixo 

------------------------------------------------//--------------------------------------------- 
Agenda 
 
12 de Março – Torneio de Malifaux –  Kult,35 ss  
12  e 13 de Março  – LISBOACON 2016   Boardgamers de Lisboa. Edificio da Aerlis Oeiras. Entrada livre. Mais 
informações: http://lisboacon.com/ 
13 de Março – Big game ADG . EE, Orlando Almeida, cenário Antiguidade e Guerra dos 100 anos 
19 de Março  – Torneio FOW . Suricatas. Kult, MW 1650 pontos 
20 de Março  – Dia Fenix  (re-inauguração do nosso EE) Dia inteiro aberto com jogos, croquetes, bebidas, bandas e 
majoretes. Venham todos! 
2 de Abril  – Torneio de X-WING. Kult. A confirmar 
9 de Abril – Especie de Torneio de GW (parte II) EE, AJSP, 1500 pontos (1 cp pintado) 3 jogos 
17 de Abril – Torneio de ADG. EE, AJSP. 200pt, open, 3 jogos 
 

------------------------------------------------//--------------------------------------------- 
 
Na reunião de Direção falou-se de … 
 
- Está em curso a renovação do emblema da AJSP. 
- Combinou-se as ultimas mudanças a realizar no Espaço de Encontro 
- A migração da base de dados do site já começou pelo que no próximo mês já devemos ter um novo site 
- Dia 20 vai ser um “open day” (DIA FENIX) para apresentação do EE remodelado (“Depois de casa arrumada abre-
se a porta”) 
- Estamos a apoiar os Corvos Brancos na realização do “Corvos 2016” em Novembro, nomeadamente na obtenção 
de um espaço para este evento. 
 

------------------------------------------------//--------------------------------------------- 
 
A minha primeira vez… 
 
Pedro Nunes: Depois de puxar um pouco pela memória, acho que foi assim: 

No 2º ano da preparatória (sim! chamava-se assim e não faço a mínima ideia como 
é que se chama agora.) tinha para aí uns 12 anos (1972) e já tinha uns soldadinhos 
de plástico amarelo da Airfix - que por acaso até acho que eram Napoleónicos de 



 

 

Waterloo - e já brincava com eles em casa e também fazia kit de aviões e tanques (como provavelmente todos nós). 

Já não sei porquê (possivelmente uma festinha de aniversário), fui a casa de um dos meus colegas de turma (que me 
lembro se chamava Filipe.) e morava na Estefânia. Daí até descobrir que ele também tinha os ditos cujos soldadinhos 
amarelos foi um ápice. Rapidamente começámos a fazer guerrinhas e acho que até inventámos uma espécie de 
regras de jogo. 

Lembro-me que o que gostávamos mesmo era de alinhar as figuras em formação e movê-las sobre o chão (que 
mesa qual carapuça!). E de seguida descobrimos e eu comecei a assinar a Airfix Magazine. Que acho que foi onde 
descobri o Grant e mais tarde o Quarrie. Não me lembro de mais, mas foi assim que começou... 

Nota: pelo caminho também fazia guerras sozinho em casa usando as peças de Lego; A infantaria era uma daquelas 
peças rectangulares e fazia cavalaria com uma dessas montada em cima de um cavalo feito de uma dessas peças, 3 
mais pequenas para o pescoço e patas e um peça de telha para a cabeça... imaginação, hem? 

 
 
A minha primeira vez… 
 
Miguel Mata  : A quente brisa nocturna que entrava pela janela mal aflorava as 
velas bruxuleantes... Ela debruçou-se sobre a mesa e empurrou um battlegroup 
para a frente, revelando a sua maravilhosa clivagem toráxica... sorriu para mim 
com um ar matreiro e disse: vou-te carregar... 

 
 
 
 

 
 

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

Os Engenheiros-Sapadores de Assalto soviéticos  

Por Filipe Martins 

Se há mitos e concepções erradas em relação à 2ª Guerra Mundial que 
persistem ainda hoje, as maiores talvez se prendam com o Exército 
Vermelho, que continua a ser visto como pouco mais do que uma horda 
de pessoal mal treinado e bruto que só sabia fazer assaltos frontais em 
massa. Essas concepções, que são correctas para 1941 e 1942, já são 
pouco convincentes para 1943, e nada têm a ver com o Exército 
Vermelho de 1944 e 1945, que basicamente aniquilou os exércitos 
alemão, húngaro, romeno, japonês, e tudo o que mais se colocou à sua 
frente. 

Falando em números, que não mentem, os soviéticos só “limparam” ¾ 
do exército alemão, esmagaram os aliados da Alemanha e estiveram a 
um passo de visitar Veneza e se quisessem, até teriam ido apanhar 
banhos de sol à Acrópole. A maior parte disto nos últimos 12 meses da 
guerra… 

Das várias componentes do Exército Vermelho dos Trabalhadores e 
Camponeses (RKKA ou Krasny Armya para os amigos), encontramos, a partir de meados da guerra, unidades 
especiais denominadas de“ Engenheiros-Sapadores de Assalto” (Штурмовые инженерно-сапёрные,) também 
chamadas “Blindados” (панцирников) que, como o nome indica, foram concebidas, treinadas e equipadas para 



 

 

assaltar fortificações especialmente coriáceas, onde as forças regulares do Exercito Vermelho não tinham 
conseguido entrar. 

A conceção inicial das unidades de assalto remonta ao final dos anos 30, contudo o conceito não havia sido porto em 
prática antes da guerra contra a Alemanha. As primeiras unidades 
de engenheiros de assalto surgiram no final de 1941 em 
Leninegrado e em Moscovo, no 16º Exército. 

Em Maio de 1943 veio a ordem de se formarem Brigadas de 
engenheiros-sapadores de assalto (ShISBr), formadas por homens 
escolhidos, inteiramente equipados com armas automáticas (PPSh, 
DP, etc.), granadas, lança-chamas e armas anti-carro, 
principalmente panzerfaust capturados (a que chamavam 
Faustenika), para além de todo o arsenal que requisitassem ao 
exército mãe, que podia ir até morteiros de 120mm ou obuses de 
artilharia de 122mm. 

Normalmente operavam em 3 grupos: O de Assalto, com a maior concentração de armas automáticas, granadas e 
lança-chamas possível; o de Apoio com as armas pesadas para bater previamente a posição, equipado de 
metralhadoras pesadas a canhões de 122mm (em tiro directo…); e o grupo de Reforço, semelhante ao de Assalto 
para consolidar uma posição conquistada e derrotar o inevitável contra-ataque alemão. 

Os sapadores de assalto também estavam devidamente treinados para operações de minagem e desminagem, para 
além dos normais trabalhos da arma de Engenharia, tais como a construção de pontes, abertura de caminhos, etc. 
Para além do material já citado, os sapadores de assalto envergavam uma couraça de 2mm de aço (os modelos 
subsequentes eram mais espessos) que os protegiam contra estilhaços, ricochetes de balas e disparos directos de 
pistola. Era devido a esta couraça que os sapadores eram apelidados de панцирников (isto é, os “blindados”). 

Foi graças a estes, entre outros heróis, que durante a Operação Bagration, as cidades de Orsha, Vitebsk, Mogilev e 
Minsk, supostas Festen Plätze, duraram … um dia cada! 

Apesar de já haver figuras a 1/72 em metal (e a 
15mm! 
http://www.flamesofwar.com/hobby.aspx?art_id=11
73 Nota do Ed.) a representar os sapadores de 
assalto soviéticos, nada havia em plástico, mas 
recentemente a marca ucraniana Orion obsequiou-
nos com um conjunto de figuras que, a meu ver, e 
apesar de terem algumas falhas, são 
verdadeiramente admiráveis e com as quais fiquei 
bastante satisfeito. 

Cada caixa contém quatro grelhas com 13 figuras, 
uma delas representando a icónica “polícia 
sinaleira” filmada nas Portas de Brandemburgo em 
1945,  (Maria Linmankova. Nota do Ed.) e as 
restantes apresentando sapadores de assalto, 
devidamente equipados, um deles com um lança-

chamas ROKS-3, outro com uma DP-28, um ainda com uma panzerfaust (que os soviéticos usavam sempre que 
podiam), e os restantes com a famosa PPSh. Todos levam o colete à prova de bala SN-42 (“CH-42”) e vestem fato-
macaco camuflado com o “padrão amiba”.  

As figuras estão bem proporcionadas, com poses bastante bem conseguidas que nos dão a sensação de acção. As 
caras também estão bem desenhadas, não tendo contudo um design cuidado e pormenorizado como o teriam, por 
exemplo, as figuras da “Waterloo 1815”, e as PPSh também perdem em termos de pormenor, o que constitui, a meu 



 

 

ver, a única falha destas figuras. Não obstante, este é um belo conjunto que me deu prazer em pintar e, espero eu, 
me poupará aos costumeiros dissabores no wargaming, assim 

os dados me ajudem. Talvez 
tenha de usar os meus 
штурмовые инженерно-
сапёрные para dar um 
“correctivo” aos dados! 

É pena haver pouca informação 
disponível, pelo menos noutras 
línguas que não o russo, sobre 
estes soldados de elite do 
Exército Vermelho. Tanto se 
escreve sobre outras formações, 
nomeadamente alemãs e 
Ocidentais, mas continuamos a 
sofrer de alguma ignorância no 
que à Frente Leste diz respeito. 
Claro que em parte a culpa se 
deve aos próprios soviéticos, que 
para esconderem os seus podres 
(que os houve, e bastantes!), 
também não divulgaram devida 
mas desapaixonadamente as 
suas glórias. É pena pois quem 
sofre com isso é a historiografia e 
o nosso conhecimento do que 
milhões de pessoas fizeram, e 
sofreram, para acabar com o 
império do Sr. Hitler. 

 

A consultar: 

http://erazvitie.org/article/shturmovye_inzhnery 

http://www.warrelics.eu/forum/headgear-steel-helmets-rkka-red-army-soviet-army/soviet-sapper-engineer-
5976/ 

 

 



 

 

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

 
 

Organização Atual da Brigada Mecanizada 
Por Rui Antunes 

 
Os dois Batalhões de Infantaria Mecanizada consistem em 3 Companhias de atiradores a 3 pelotões cada 
mais um pelotão de apoio de combate por Companhia, e uma Companhia de apoio por Batalhão. Cada 
pelotão de atiradores tem 2 secções cada uma com 1 M113 e 11 atiradores, + secção de comando com 1 
m113. 

O Grupo de Artilharia de campanha está organizado em 3 baterias de bocas de fogo com 3 secções de 
uma peça cada com m109 A5 

O grupo de Artilharia anti-aérea tem 3 pelotões a 4 secções cada (4 sistemas chaparral) e um pelotão de 
misseis stinger a 2 secções com 4 misseis por secção. 

 O esquadrão apoio de combate tem uma bateria de 
morteiros M106 de 107mm tambem a 3 baterias de 
bocas de fogo com 2 tubos cada em viatura m113. 

 

 As companhias de apoio de combate tem um pelotão de 
morteiros de 81mm M125 a 3 secções e 2 bocas cada 
um pelotão anticarro com 3 secções de um M901 ITV 
cada.  

 

Cada companhia pode ter o seu pelotão de apoio de combate 
a partir da companhia de apoio de combate sendo que este 
pelotão terá 1 secção de morteiros M125 1 uma secção de 
M901 ITV.  



 

 

As secções de Atiradores são constituídas por um máximo de 11 homens (a capacidade máxima das 
viaturas M113) mais o condutor e comandante da secção. 

Cada secção equipada com uma 
metralhadora ligeira, um lança 
granadas 2 armas anticarro ligeiras 
(LAW /SAW) e espingardas 
automáticas sendo dividida em duas 
equipas de 5 atiradores, para alem 
deste equipamento pode ser equipada 
com uma metralhadora ed 50mm e ou 
um sistema de misseis anticarro TOW 
ou Milan sendo que estes podem 
permanecer no M113 e manuseados 
pelo comando da secção ou 
desmontados, neste caso a secção 
ficaria com 2 equipas de 4 homens 
sendo que uma teria o comando e 1 
equipa de apoio com 2 atiradores em 

podem operar a metralhadora de 50mm ou o míssil anticarro, neste caso na M113 só fica o condutor e 
geralmente o veículo recua para fora de contacto. 

A Brigada tem ainda um esquadrão de reconhecimento com 3 pelotões de reconhecimento, cada um 
composto por comando, secção de exploração, secção de carros de combate secção de atiradores (1 
M113).  

pelotão de reconhecimento: 

comando pelotão 1 x m113 

secção exploração: 2 esquadras com 1 x M113 + 1 x M901 ITV (ou M113 TOW) cada 

secção carros combate 2 m60 / leopard  2 A6 

secção atiradores 1 m113 

 

 



 

 

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

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:  Rui Antunes, Miguel Mata, Filipe Martins, Pedro Nunes 
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)~ 
 
 
(Agora que o Irão já não faz parte do “eixo do mal” aqui estão alguns dos seus antepassados. Asparavan da dinastia Sassanida, seculos II a VII DC. 

Coleção João Especial, Pintura: Pedro Nunes (à 30 anos!) Bandeiras: Joao Especial) 

 

 


