
 

 

O Besteiro 

Boletim da Associação de Jogos de Simulação de Portugal 

 

Novembro de 2016 

 

 

Editorial - João Especial 

De volta á redação e já com ambos os olhos operacionais, não posso deixar de agradecer todas as mensagens que 

recebi. Muito Obrigado!   

Desta minha situação há algo que retiro e que me ficará para sempre (isto para além da vossa amizade e carinho, 

claro!) que é o seguinte: O deslocamento da retina, não tendo sido possível atribui-lo a um evento traumático 

concreto, terá possivelmente a sua origem nas longas horas que diariamente, ao longo dos anos, passei e passo 

frente ao ecran no trabalho, não tendo nada a ver com a pintura de figuras ou rolar dos dados. (Foi o médico que disse!) 

Moral da Historia: Pintar e jogar faz bem à saúde! Trabalhar… nem por isso. 

Há que ter as prioridades certas! :) 

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

Agenda de Novembro e Dezembro 
 
- 27 de Novembro – Torneio ADG, EE (Alfragide), AJSP 200pontos, 3 rondas   
- 4 de Dezembro -  Torneio de SAGA. EE (Alfragide) , AJSP 6 pontos, 3 rondas 
- 17 de Dezembro -  MASTERS de FOW, Kult, Suricatas, 1900 Pontos, LW,  3 rondas 
- 18 de Dezembro -  Adversários Historicos, ADG, EE (Alfragide), AJSP 200pontos, 3 rondas   
 
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… 
 
 - Preparação do calendário de atividades para o próximo ano: vamos ter torneios mensais alternados de Saga com 

ADG, 3 dias de Grande Guerra e ainda: 
- Saga Melee no Museu Militar em Abril 
- Expedição ao The Worlds em Salamanca (Agosto) 
- Lusitania Challenge no Museu Militar em Setembro 
- Modelstep 2017 
 
 - Proposta de participação das comemorações da batalha do Vimeiro em Julho do próximo ano 

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

 



 

 

O MODELSTEP e a AJSP 

Por Fernando Sousa 

No fim de semana de 5 e 6 de Novembro realizou-se a terceira edição do Modelstep em Loures. O Modelstep teve 

este ano mais de 800 visitantes e conseguiu posicionar-se como um dos principais eventos de modelismo da zona de 

Grande Lisboa. Quem os viu e quem os vê . Lembro-me perfeitamente de como, na primeira edição os três 

carolas fundadores (Sérgio, Vitor e David) juntaram os seus modelos numa sala quase vazia, visitados praticamente 

apenas por amigos e conhecidos. Foi então uma organização atribulada, com várias falhas, naturais para quem faz 

isto quase sem apoios e com pouca experiência (ainda). Com muito esforço, dedicação e uma certa dose de loucura 

(sempre útil para estas coisas) tornaram este evento num marco do modelismo (e não só). A grande questão é:  

como fazer o próximo ano ainda melhor do que este? 

 A 

AJSP marcou mais uma vez presença com jogos de demonstração que despertaram o interesse de vários elementos 

no público. 

No sábado concretizámos o sonho de fazer um jogo de napoleónicos sobre um dos magníficos fortes construídos 

pelo trio maravilha e que tantos Aaaahhh e Oooohh tinham provocado no ano passado. Foi um momento especial 

onde sentimos que estávamos a fazer história, provando que com boa vontade e espírito de colaboração, há muitas 

coisas giras que se podem fazer na maravilhosa linha finíssima entre o modelismo e os jogos de guerra.  

 



 

 

Batizámos o cenário com o nome 

pouco imaginativo de “Assalto ao 

Forte”. No cenário uma força anglo-

portuguesa defendeu-se do ataque de 

uma numerosa força francesa. No fim 

do dia os franceses ganharam, 

ficando os defensores portugueses 

com o prémio de consolação relativo 

de terem sido os ingleses os primeiros 

a fugir . 

 

 

 

No domingo levámos um jogo de X-Wing (como não podia deixar de ser, sendo Star Wars um dos temas do evento), 

um jogo de Great War (ver Battle Report mais à frente) e ainda um jogo de WW II com Force on Force.  

 



 

 

  

 

No fim do dia foi com muito orgulho que a AJSP contribuiu para a festa oferecendo o prémio para a categoria 

Tributo à FAP. Um fim de semana em cheio e a repetir! 

 

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



 

 

 
A campanha do Corpo Expedicionário Português no Medio Oriente - 1916* 

 
(Nota do Editor: Escusam de ir procurar aos livros de Historia. O CEP foi efetivamente para a Flandres em 1916 como todos 
sabemos, mas para efeitos do jogo que fizemos na Modelstep, ele teria sido enviado para o Egipto combater os Turcos, e o que se 
representa na mesa seria um dos sectores da primeira batalha de Gaza a 26 de Março de 1917.) 

 

Por Orlando Almeida 

 

Numa tarde soalheira de Março os exércitos Turcos e Luso-Francês observam-se. 

 

Após o apito dos comandantes Português o assalto é lançado, caindo os primeiros homens aliados, debaixo do fogo 

serrado das metralhadoras Turcas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Com o apoio dos tanques Franceses e do bombardeamento dos morteiros Portugueses, os aliados conseguem 

eliminar as 2 peças de artilharia Turcas. 

 

Do lado direito os Portugueses chegam à linha de arame farpado e lançam-se nas trincheiras turcas sofrendo 

imensas baixas, os turcos aproveitam para contra-atacar. 

 



 

 

Chegando ao mesmo tempo no outro flanco, os reforços motorizados dos turcos. Estes chegam largando saraivadas 

de morte nas tropas francesas que se preparavam para galgar o arme farpado. 

 

Os tanques franceses vingam os seus camaradas disparando todo o seu armamento nas automotoras, levando à sua 

destruição e que no final da tarde o desfecho final continue incerto. 

 

 

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



 

 

 

Missão de Reconhecimento na Holanda, 1944 

Por Filipe Martins 

 

 

Num recente cenário de reconhecimento, localizado na Holanda em 1944, fui incumbido de penetrar no dispositivo 

inimigo para fazer o reconhecimento de um cruzamento por onde deveria passar o eixo principal de ataque do 

exército britânico. 

À minha disposição tinha efectivos não desprezíveis, consistindo em quatro parelhas de Daimlers e Dingos, dois AEC 

para apoio de fogo, e um pelotão de infantaria motorizada. O comando do destacamento tinha ainda dois veículos 

mas a sua missão principal consistiria em comandar (claro!) e fazer comunicações para a secção de morteiros de 3”. 

O terreno tinha duas pontes, de passagem obrigatória, e dois pontos de estrangulamento onde era previsível estar o 

inimigo: um bosque, e uma BUA. Pesei as duas alternativas e decidi não comprometer o meu dispositivo num ataque 

a uma BUA, onde o defensor tem clara vantagem. Assim, e uma vez que tinha de reconhecer o campo de batalha, 

dividi as minhas forças de reconhecimento, com duas parelhas de Daimlers e Dingos e um AEC para cada lado, e 

concentrei a infantaria do lado esquerdo. Note-se que não tinha qualquer informação sobre as forças e localização 

inimigas pelo que qualquer passo dado poderia ser o último. 



 

 

Como se suspeitava, o dispositivo inimigo era forte e este estava bem entrincheirado. No bosque não havia qualquer 

inimigo mas em seu redor havia duas fortíssimas posições, uma delas dificílima de quebrar e outra que, apesar dos 

meus esforços, revelou-se ser invulnerável. Perdi demasiados efectivos, mais fruto do combate do que propriamente 

das opções tomadas. Na povoação o inimigo tinha algumas posições perfeitamente controladas e armas anti-carro 

(panzerfaut e panzerschreck), capazes de atingir quase toda a largura do terreno, e que conseguiram destruir pelo 

menos dois dos meus veículos. O apoio dos morteiros revelou-se importante mas não teve o papel decisivo que se 

esperava que tivesse, quer na utilização de HE, quer no fornecimento de fumos. 

Em todo o caso, foi possível furar o dispositivo e chegar com uma parelha de veículos ao objectivo pelo que, mau 

grado as baixas, consegui reconhecer-se boa parte do dispositivo inimigo. 

 

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

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 
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Editor adjunto: Fernando Sousa 
Neste número colaboraram: Joao Especial, Filipe Martins, Fernando Sousa, Orlando Almeida 
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/  
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