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Reunião de Abril
Realizada a 6 de Maio de 2003.

 Foi feita a apresentação da situação
financeira pelo Tesoureiro.

 Foi feito o ponto da situação do
Torneio de Loures de Napoleónicos
que se realizará no dia 14 de Junho
na Quinta do Conventinho, em
Loures.

 Sobre o 9º Campeonato de DBM da
AJSP foi dado a indicação pela
organização de já se terem inscrito
14 participantes, com promessas de
mais a caminho.

 Foram ainda discutido diversos
projectos  de eventos que estão
ainda numa fase de elaboração de
propostas e de contactos com várias
entidades.

 Foi decidido dar a maior exposição
possível á 2ª edição da Taça
Europeia de DBA cuja organização
está a cargo do Pedro Casimiro, do
grupo de jogos de simulação do
Porto.
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Calendário de Actividades
 os eventos já marcados até Julho de 2003:

idade e
Média

25 de Maio, 8 e 22 de Junho, 6 e
20 de Julho no E.E.
O 9º Campeonato de DBM da AJSP. Um
Torneio Aberto em 5 jornadas.

ónicos  31 de Maio, 28 de Junho e 26 de
Julho.
As próximas jornadas de jogos no EE.
...e 14 de Junho.
Sem esquecer o Torneio de Loures a
realizar na Quinta do Conventinho.

 Civil
cana

31 de Maio.
Já deixou de ser demonstração há algum
tempo, pelo menos para aqueles que já a
elegeram como uma actividade regular.

a 1/72 10, 24 e 31 de Maio.
A Campanha Gross-Deutschland em
Kursk da 2ª Guerra Mundial continua.

tech 18 de Maio.
Próxima jornada no EE.

onstração de Novas Modalidades
e/ou Regras

edicas a alguma modalidade ou regra que não se
AJSP? Só tens que contactar um dos sócios abaixo
s para que em conjunto organizem uma sessão de
tração e publicitá-la no Boletim, n'O Virote e na

eb.

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/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 0036 0270 99100008654 87

Não esqueçam o pagamento
das quotas
Boletim Informativo da AJS

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


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 14h30 ás 19h30

TORNEIO DE LOURES
Vai-se realizar no dia 14 de Junho um Torneio de Jogos de
Guerra com Figuras do Período Napoleónico, na Quinta do
Conventinho, a convite da Câmara de Loures.
Os jogos realizar-se-ão em mesas de 120 x 180cm sendo os
Exércitos constituídos por duas Divisões de Infantaria com 64
MR e uma de Cavalaria com 20 MR, mais os respectivos apoios
de Artilharia (4 Bate. de Artilharia). As Listas de Exército estão
a ser definidas por mim de acordo com a disponibilidade total
de figuras.
As regras para classificação serão aquelas já usadas no ultimo
evento ocorrido na AJSP. Os terrenos serão pré-definidos pela
Organização e sorteados no emparelhamento dos Jogadores
para cada um dos Jogos.
Cada Jogo terá uma duração de dez jogadas com um limite de
tempo de três horas de forma a que se possa enquadrar
dentro do tempo disponibilizado para o evento – 10h00 às
18h00, com uma paragem para  o almoço.

Mais uma vez aqui se lança o convite, a todos os Amantes
deste Período  a juntarem-se neste excelente convívio. Quem
estiver interessado em participar, pode contactar-me para TM:
93 101 3250 ou email- jose.brazette@optimus.pt, até ao dia
31 de Maio.

José Brazete

TAÇA EUROPEIA DE DBA
DBA EUROPEAN CUP

A organização em Portugal da 2ª
Edição da Taça Europeia de DBA está
a cargo do Pedro Casimiro, do grupo
de jogos de simulação do Porto.
O Torneio terá lugar no Museu
Militar do Porto, Rua do Heroísmo,
329-Porto, nos dias 21 e 22 de
Junho.
• No dia 21 jogarão exércitos dos

períodos I e II.

• No dia 22 jogarão exércitos dos
períodos III e IV.

E possível competir só num dos dias.
O Campeão Europeu será aquele que
pontuar mais nas duas provas em
conjunto, mas isso não impede que
cada prova tenha a sua classificação
própria.
Reservas de Alojamento.

Custo estimado por dia:
• individual 46€.
• duplo 55€.
poderão ser feitas através do email:
pedrocasimiro@mail.telepac.pt
Patrocínios.

Este evento vai atrair patrocínios, de
prestigiadas firmas: Corvus Belli,
Essex.
A AJSP dá todo o seu apoio a este
evento e espera uma grande adesão
dos seus associados com uma digna
representação.

A  Direcção

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁ

Foram aprovadas por maioria em Assembleia
26 de Abril de 2003, após apresentação do P
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9º CAMPEONATO DE DBM DA AJSP

o domingo deste mês arranca o 9º campeonato.
omento já temos 14 pessoas inscritas e N (as que
ndentes) confirmações, estas apenas carecem do

as respectivas listas afim de cumprir todos os
s da inscrição.
peonato promete, temos muito sangue novo mas

 alguns veteranos afastados das lides à algum
Aconselho vivamente a quem ainda não experi-
jogar DBM ou já não pratica à algum tempo a
rem neste evento. A flexibilidade existente quanto à
o dos jogos e a criação de listas específicas de
para cada adversário vão permitir desfrutar estas
as regras de antiguidade na sua plenitude!
s para: email: orlando.almeida@netcabo.pt ou por
ara a sede da AJSP.
mentos para Tel: 93 101 5196. Alista-te!

Orlando Ribeiro de Almeida
RIA DA AJSP DE 26 DE ABRIL DE 2003

 Geral Extraordinária da AJSP realizada no dia
arecer do Conselho Fiscal, as Contas da AJSP
02.
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA AJSP DE 26 DE ABRIL DE 2003

RELATÓRIO E CONTAS DE 2001 A 2002

O documento presente aos associados para aprovação, corresponde às contas do período
entre Setembro de 2001, e Agosto de 2002.

A este período corresponde a demissão da direcção do Sr. Augusto Martins em Janeiro
de 2002, a tomada de posse da direcção do Sr. João Paulo Caroço em Março, a demissão
desta direcção em Julho, bem assim como da qualidade de associados de alguns dos
membros dessa mesma direcção, e correspondente abandono completo da gestão da
AJSP por parte dos responsáveis, Presidente da Direcção, Sr João Paulo Caroço,
Tesoureiro, Sr João Pedro Especial, Presidente da Mesa da Assembleia, Sr Augusto
Martins, os quais e de acordo com o RGI, deveriam permanecer em funções até à tomada
de posse de nova Direcção (RGI Artº  33º  número 3)

Podemos constatar que embora a situação da AJSP, em Agosto de 2002 tivesse como
indica o documento anexo um Balanço negativo de  € 755.15, existia à altura quer na
conta da AJSP ( € 1.131,72), quer em quotas por cobrar um valor superior ( cerca de €
600).

Esta direcção chama no entanto à atenção para o valores abaixo indicados, e para os quais
não existe qualquer justificação, embora façam parte das contas lançadas, e como tal
inseridos os seus valores no Balanço final.

 € 102,34 de 31 de Dezembro de 2001
 € 284,66 de 14 de Janeiro de 2002
 € 95,17 de 21 de Janeiro de 2002
 € 336,50 de 11 de Abril de 2002
 € 150,85 de 5 de Julho de 2002
 € 64,22 de 8 de Julho de 2002
 € 95,90 de 9 de Julho de 2002

Num valor total de € 1129,64  (mil cento e vinte e nove Euro e sessenta e quatro
cêntimos).

Face ao exposto foi enviada uma carta registada para o Sr João Paulo Caroço, na sua
qualidade de Presidente da Direcção à altura, cuja cópia se encontra anexa.

Esta carta não foi levantada, tendo sido devolvida e recebida na sede da AJSP,
encontrando-se arquivada.

Face aos supracitados problemas, aos quais se adiciona a falta de 8 relógios de
competições de xadrez do acervo da AJSP, os quais nos foram entregues em 2001, pela
nossa organização do evento Almada 2001, e na perspectiva de evitar a responsabilização
destes Corpos Gerentes como tal, mandou esta direcção instaurar um processo de
averiguações, do qual serão os associados notificados com as respectivas conclusões.

A Direcção
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CARTA REGISTADA

ASSOCIAÇÃO DE JOGOS DE
SIMULAÇÃO DE PORTUGAL

Sua referência Sua comunicação de Nossa
referência

Data

008M2 / 03 28 Fevereiro 2003

Assunto:    Documentos e Materiais

Ex.mo. Senhor,

Vimos pela presente, informar V. Exª , na qualidade de Presidente da AJSP entre 16 de
Março de 2002, e 31 de Julho de 2002, de que se encontra em falta relativamente à
entrega de documentos e materiais (relógios duplos), os quais fazem parte do activo
desta Associação.

Os novos Corpos Gerentes foram confrontados com a inexistência de documentação
referente à saída do valor de 516,50 Euros relativo ao mês de Maio de 2002, no âmbito
da organização do evento IV Torneio de Almada e de um débito de 93.72 Euros
referente ao cheque n.º 20622554 no dia 02-08-02. Tendo em consideração que
precisamos de fechar contas, estes documentos são imprescindíveis e não queremos ser
responsabilizados pela falta dos mesmos. Deste modo, não querendo criar um litígio no
sentido de virem prestar contas, solicitamos que entre em contacto connosco, cooperando
com a regularização dos comprovativos de despesas.

Relativamente aos relógios em falta, os mesmos foram levados por V. Exª, para limpezas,
tendo sido criada a convicção, através de diversas solicitações informais consigo e com outros
membros da sua ex-direcção, que os devolveriam após a respectiva limpeza. Não tendo
havido no entanto qualquer restituição até agora, só podemos presumir que a devolução não
será realizada.

Tendo em conta a utilidade dos relógios no desenvolvimento das nossas actividades sabe,
com toda a certeza, V. Exª que a falta dos mesmos nos prejudica e como tal não vamos
deixar de desenvolver todos os esforços no sentido de os reaver. Por tudo isto, os relógios
em falta deverão ser devolvidos o mais brevemente possível, entrando em contacto
connosco no sentido de esclarecer a sua intenção relativamente aos mesmos, para
podermos actuar da melhor maneira, sem presunções infundadas.

Não entrando em contacto connosco nos próximos 15 (quinze) dias a contar do registo da
presente carta seremos obrigados a concluir que não pretende resolver as situações por si
criadas e sobre as quais tem responsabilidade.

Com os melhores cumprimentos, subscrevemo-nos
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

No cumprimento do disposto nos nossos estatutos, o Conselho Fiscal, vem submeter à
vossa consideração o seu parecer sobre as contas do período de Outubro de 2001 a
Setembro de 2002.

No exercício das funções que nos estão atribuídas, examinámos as contas do período
em análise, bem como os procedimentos adoptados para a relevação dos inerentes factos
patrimoniais, mas não o balanço que reflicta a actividade da associação naquele período.

Assim, nesse sentido, à falta de o balanço anual, o Conselho Fiscal teve de analisar as
contas mês por mês. No período entre Outubro de 2001 e Dezembro de 2001, as contas
mensais encontram-se elaboradas de forma clara e transparente, pelo que podemos
afirmar que os balancetes mensais daqueles meses, reflectem a actividade da nossa
associação sem erros ou omissões. No período entre Janeiro de 2002 e Setembro de
2002, não existem balancetes mensais, encontrando-se os documentos apenas
agrupados. Não se encontram justificados os seguintes movimentos a crédito no banco e
que constituem 19% do total movimentado, que em nossa opinião constituem um facto
relevante:

- Dia 9 de Julho de 2002, valor de 95,90€;
- Dia 5 de Julho de 2002, valor de 150,85€;
- Dia 8 de Julho de 2002, valor de 64,22€;
- Dia 11 de Abril de 2002, valor de 336,5€;
- Dia 21 de Janeiro de 2002, valor de 95,17€;
- Dia 14 de Janeiro de 2002 , valor de 284,66€;
- Dia 31 de Dezembro de 2001, 102,34€.

Ao analisarmos os documentos, encontrou-se documentos de despesa sem estarem
escriturados ou justificados e também lançamentos nas folhas de caixa mensais sem o
respectivo documento de despesa.

Verificou-se ainda a ausência de procedimentos de controle, quer do pagamento
das quotas dos sócios, das despesas efectuadas ou das restantes áreas.

Face aos factos mencionados e às limitações apresentadas (omissões de
documentos), não podemos afirmar que os documentos apresentados e referentes aos
meses entre Janeiro e Setembro, os quais estão na posse da nossa associação, podem de
alguma forma reflectir exclusivamente 9 meses de actividade da Direcção. Alertamos
ainda os associados para o facto de que a falta de controle e gestão evidenciada, pode
induzir que existam documentos do anterior período e que necessitem ainda de
liquidação. Deve a actual Direcção procurar junto dos responsáveis, a necessária
explicação dos montantes supra, os quais se consideram matéria relevante, sob pena da
falta da mesma conduzir aquele período a um momento de falta de rigor, de princípios de
equidade, de caracter íntegros pelos quais se devem reger os cidadões que se elegem
para o desempenho de cargos desta natureza.

O Conselho Fiscal
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