
DESAFIOS DA SEMANA #02 
 

01 QUARENTÉNON! 

Durante o período de quarentena devido ao novo vírus, o Clube Xénon desafia os seus sócios a 
resolver um novo caso, desta vez ocorrido no próprio Clube Xénon, em 2066. 

O objetivo do desafio é encontrar uma explicação para o insólito acontecimento que teve lugar nas 
instalações do Clube Xénon nesse mesmo ano, com recurso a perguntas de resposta ‘sim’ e ‘não’.? 

 CHARADA 

o Estamos no ano de 2066. Depois de vários anos a angariar fundos, o Clube Xénon 
conseguiu, por fim, reunir o dinheiro necessário para a construção do novo pavilhão. 
Felizmente, este estaria pronto a tempo dos festejos do centésimo aniversário deste clube. 

o Claro que o projeto do novo pavilhão era 
ligeiramente diferente daquele que se tinha feito em 2018. 
De facto, era, agora, necessário fazer concorrência ao 
Clube Nau, que, entretanto, se tornara num clube quase 
tão grande como o Clube Xénon. 

o O novo pavilhão teria cinco andares, e incluiria uma piscina 
(a sério), uma sala de bilhar e de matraquilhos, um campo de 
laser tag, uma pista de karts e um campo de squash. Para tal, seria 
necessário proceder a escavações mais profundas do que aquilo que 
se tinha previsto inicialmente. 

o É precisamente aqui que reside o insólito de todo este caso. A 
meio das escavações, descobriu-se a presença de um 
esqueleto humano a alguns metros de profundidade sob o 
antigo pavilhão. Os únicos objetos que se 
conservavam junto deste esqueleto eram um 
telemóvel, uma carteira, uma corda e uma velha caixa 
de metal enferrujada. 



o Abrindo a carteira, os monitores descobriram parte de uma fatura de uma loja dos 
chineses, datada de 12 de agosto de 2014. O resto do papel estava desfeito. Também 
encontraram o que parecia ser uma página arrancada de um caderno com algo lá escrito. 
Continha as palavras: ‘Oculta… 193 do… galeria… todas…’. O resto do texto era ilegível. 
Por fim, encontraram um clip preso ao cartão de identificação de um tal Manuel Silveira 
Machado. 

o “Silveira Machado…?”, estranhou o diretor do Xénon, “Silveira Machado não é o nome da 
família que vivia aqui, no Campo Grande, 193, antes de o Xénon deslocar para cá as suas 
instalações?”. “Não pode ser!”, comentou outro monitor, enquanto pegava na caixa de 
metal para a abrir, “O Xénon está cá desde 1972…”. 

REGRAS 

o Até às 15:00 do dia 22 de março de 2020, domingo, todos aqueles que queiram participar 
na atividade devem pedir ao Tozé que os ponha no grupo de Whatsapp [932860919].  

o Todos os dias, a começar no dia 22 de março de 2020, desde as 15:00 até às 22:00, cada 
participante deve enviar três perguntas de resposta ‘sim’ ou ‘não’ para o grupo de 
Whatsapp do ponto anterior. As perguntas serão visíveis por todos os participantes e 
devem ser feitas por forma a encontrar uma história capaz de enquadrar todos os factos 
narrados acima. Pede-se que as três perguntas sejam enviadas em três mensagens 
distintas e que o grupo seja utilizado apenas para enviar perguntas. 

o Até às 23:00 de cada dia, o Tozé enviará as respostas a todas as perguntas colocadas no 
grupo. Mais uma vez, as respostas serão visíveis por todos os participantes. O Tozé reserva-
se o direito de, quando necessário, responder às perguntas de resposta ‘sim’ ou ‘não’ com 
respostas que não sejam nem ‘sim’ nem ‘não’. 

o O Tozé atribuirá classificações às perguntas feitas pelos participantes. Concederá três 
pontos às perguntas cujas respostas proporcionem informações extraordinariamente 
relevantes para desvendar o caso, dois pontos às perguntas cujas respostas proporcionem 
informações relevantes para desvendar o caso e um ponto a todas as restantes perguntas. 
As pontuações vão sendo atualizadas todos os dias e enviadas para o mesmo grupo de 
Whatsapp. 



o Em cada dia, se um participante achar que está na posse de uma história que explica 
todos os acontecimentos narrados acima, deve enviá-la, até às 22:00, por Whatsapp, para o 
número do Tozé, 932860919. Se a história contada estiver de acordo com a versão real dos 
factos, esse participante recebe 5 pontos e a atividade termina. Senão, o Tozé dir-lhe-á o 
que ficou por explicar e a atividade prossegue. 

o Se, no mesmo dia, forem apresentadas várias histórias que estejam de acordo com a 
versão real dos factos, as histórias serão seriadas de acordo com o seu grau de precisão. 
Então, a primeira receberá 5 pontos, a segunda receberá 4 pontos, e assim por diante. 

o Se até ao dia 28 de março de 2020, sábado, a atividade ainda não tiver terminado, os 
participantes terão de enviar a sua história até às 15:00 desse mesmo dia. Também nesse 
caso, as histórias serão seriadas de acordo com o seu grau de precisão. Então, a primeira 
receberá 5 pontos, a segunda receberá 4 pontos, e assim por diante. 

o O vencedor da atividade é aquele que tiver mais pontos quando esta terminar. 

PRÉMIO 

o O vencedor receberá um prémio chorudíssimo em guloseimas, que será entregue 
diretamente no domicílio, com direito a uma foto para o Insta do Clube Xénon. 

OBSERVAÇÕES 

o Se houver irmãos ou famílias a participar nesta atividade, terão obrigatoriamente de 
participar em equipa. Como qualquer outro participante, terão o direito de fazer 3 
perguntas por dia. 

o Os casos omissos serão resolvidos pelo Tozé.  


