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Reunião de Janeiro
� Foi apresentado a actual situação

financeira. Em destaque a situação
confortável no fim de Janeiro. Apesar
de algumas quotas continuarem em
atraso, a maioria dos sócios têm
respondido regularmente.

� Foi confirmada a mudança da página
Web da AJSP para o novo endereço;
http://www.ajsportugal.org. Este en-
dereço tem mais espaço disponivel e
é mais barato (+/- 40.00€) , estando
os próximos 2 anos já pagos.

� Foi feito pelas organizações, o ponto
da situação dos diversos eventos em
curso e em preparação.

� Foi criada uma equipa que vai tratar
da optimização de regras Classifica-
tivas/Ranking para utilização da AJSP
nos seus torneios de DBM. É com-
posta pelo Jerboa, Fernando Sousa e
Orlando Almeida.

� Foi dado conhecimento dos prepara-
tivos para a nossa presença no
ModelTroía. Ver anuncio à frente.
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Calendário de Actividades
 os eventos já marcados até Maio de 2003.

dade e 25 de Maio no E.E.
édia Arranca em Maio o 9º Campeonato de

DBM da AJSP. Será um Torneio aberto
disputado em 5 jornadas. Em breve mais
pormenores.

ónicos 22 de Fevereiro, 29 de Março, 26 de
Abril e 31 de Maio.
Eis as próximas jornadas de jogos a
realizar no EE.

 1/72 15 e 22 de Fevereiro, 15, 22 e 29 de
Março.
Ver pormenores da Campanha de 2ª
Guerra Mundial mais á frente.

 1/300 23 de Março e 11 de Maio.

e No próximo mês de Março.
Mais um jogo de Vietname em data ainda
a confirmar.

ech 22 de Março e 18 de Maio.

onstração de Novas Modalidades
e/ou Regras

dicas a alguma modalidade ou regra que não se joga na
 tens que contactar um dos sócios abaixo indicados para
conjunto organizem uma sessão de demonstração e

la no Boletim, n'O Virote e na página Web.

dores das Actividades:

do Sousa Antiguidade e Idade Média - DBM

l Branco Antiguidade e Idade Média - DBA

Modernos - Ambush

rge Diogo Sci-Fi - Battletech

razete Napoleónicos - Shako

Vietname – Bodycount e Charlie
Company

Guerra Civil Americana

iogo 2ªGM a 1/300 - Spearhead

o Santos AIM a 20/25 mm - DBM &  DBA

amos 2ªGM a 1/72 - Grupo de Combate
Pagamento de Quotas
Para faci l idade de todos,  paguem
as quotas por transferência ban-
cár ia,  através do NIB da AJSP.

NIB 0031 0005 0893020014406

Não esqueçam o pagamento
das quotas
Boletim Informativo da AJSP

http://www.terravista.pt/baiagatas/2914
http://www.ajsportugal.org/
http://www.ajsportugal.org/


ModelTroia - 8 e 9 de Março
Estamos a chegar ao ponto de finalização deste evento. A
AJSP, irá desenvolver no evento Modeltroia as seguintes
actividades, com a seguinte calendarização:

NAPOLEÓNICOS
Pavilhão central, Sábado das 15.00, até à hora de jantar;
� Buçaco � Ataque de Reynier.
Domingo a partir das 10.00 até à hora de almoço;
� Buçaco � Ataque de Ney.

II GUERRA MUNDIAL
Sábado a partir das 15.00 implementação dos cenários da
frente Leste propostos, convites aos participantes e visitantes.

DBA
Sábado a partir das 15.00, implementação, motivação e
demonstração de vários jogos, lançamento de convites para o
Torneio Nocturno Troia 2003.
Sábado depois de jantar (22.00 - 24.00).
� Torneio Nocturno Troia 2003.
Domingo a partir das 10.00, continuação da actividade dentro
das premissas de Sábado de tarde.

DBM
Sábado a partir da 15.00, implementação da Batalha de
Cannae e de Zama, entre Romanos e Cartagineses.

Troia encontra-se situada na costa Oeste, perto de Setúbal,
sendo possível utilizar um “ferry”, desde Setúbal o qual demora
cerca de 15 minutos. A frequência deste transporte e de cerca de
30 minutos

Quanto aos que pretenderem ficar de Sábado para Domingo,
será conveniente começar a pensar em marcar alojamento (de
prefe-rência até 20 de Fevereiro ), sendo os preços os
seguintes:

Simples : 60.00 €

Duplo : 41.00 € por pessoa

Triplo : 35.00 € por pessoa
Este preço inclui alojamento por uma noite, Jantar Convívio,
Vale de desconto no valor de 10%, utilizável numa próxima
estadia.
Para qualquer prolongamento ou antecipação da estadia,
sugere-se o pedido de informações para:
ajsportugal@net.sapo.pt, ou através da página
http://www.ajsportugal.org.

A página da AJSP mu
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Espaço de Encontro
Para marcação de mesas para Jogos no
E.E. contactar com antecedência José
Brazette. Seguem os seus contactos:

�:  931 013 250
�: jose.brazette@optimus.pt

Horário de abertura do E.E.
Sábados das 14h00 ás 19h30

Campanha de 2ª Guerra Mundial -
GrossDeutschland em Kursk

Continuam as actividades da Campanha de 2ª Guerra Mundial -
Regras Grupo de Combate (20mm), GrossDeutschland em
Kursk, Julho de 1943.
Eis as datas previstas:
� 15 Fev. – 2º Cenário da Campanha GD em Kursk “Estação de

Gertsovka”.
� 22 Fev. - 3º Cenário (e último do 1º Set) da Campanha Gd em

Kursk “Sapadores em Frente!”.
� 15 Março - Inicio da 2ª Ronda, com o 4º Cenário da Campanha

“Colina 247”.
� 22 de Março - 5º Cenário a “Ponta de Lança”.
� 29 de Março - 6º Cenário a “Contra-ataque Vermelho”.
� Entre 5 a 12 de Abril - 7º Cenário e último da 2ª Ronda da

Campanha, “Um Tigre Coxo”.

Os restantes só poderão ser calendarizados depois em Abril, tendo
em conta as reais disponibilidades dos intervenientes.
Os relatórios pós-operação e cenários, estão disponíveis no AJSP-
Yahoo Groups e no Site da Ajsp.
Para mais informações contactar com pelo email
jose_ventura@portugalmail.pt.

José Ventura

1º Torneio Medieval DBM D. João I.

Classificação Final

Classificação Nome Pts SOS DBM
1 Jerboa 6 17 27
2 Marco Quinta 6 11 29
3 Joao Jorge 4 12 10
4 Hugo Ximenes 4 11 18
5 Jorge Correia 4 6 18
6 Fernando Sousa 3 18 16
7 Paulo Barreiro 2 14 13
8 Filipe Martins 2 5 10
9 Eduardo Santos 1 12 8

Jerboa

PUBLICIDADE
Não só de pão vive o homem, e nem só
de quotas vive a AJSP, dessa forma aqui
quero deixar a lembrança de o O Virote
pode ser um veículo de publicidade, e se
é verdade que a quantidade de público
que o lê é percentualmente pequena,
sem dúvida que esses são os que mais
se interessam pelos seus conteúdos.

Lembro no entanto que este universo
abre-se bastante mais na medida em que
mensalmente o Boletim Informativo da
AJSP, é enviado para uma lista de e-mail,
com mais de 150 contactos, e de que
nesse Boletim se aconselha a consulta da
página da AJSP, onde se encontra o
Virote.

Assim aqui deixo os preços que
foram aprovados:

� 1/8 de página A4, ou seja
de1/4 de uma coluna  =
1,25 €.

� 1/4 de página A4, ou seja de
1/2 de uma coluna (na
vertical, ou na horizontal)  =
2,5 €.

� 1/2 de página A4, ou seja
duas meias colunas  = 5 €.

� 1 página A4  = 10 €.

Estes valores são para as páginas
pares, as páginas impares acresce
um valor de 0,25 €.

Exclui-se sempre a página 1, para
efeitos de publicidade.

Para contractos de referentes a meio
ano ( 3 números ), ou a ano inteiro (
6 números ), terão um desconto no
preço total de 15%, e de 20%.

A Direcção

mailto:jose_ventura@portugalmail.pt

