DESAFIOS DA SEMANA #04
01 QUARENTÉNON!
Durante o período de quarentena devido ao novo vírus, o Clube Xénon desafia os seus sócios a
encontrar uma explicação para uma chamada feita para o 112, no dia 19 de julho de 2021.
O objetivo do desafio é apresentar uma história que enquadre os factos relativos a essa chamada
telefónica com recurso a perguntas de resposta ‘sim’ e ‘não’. Não é necessário descobrir aquilo que
se passou após a chamada telefónica.
CHARADA
o Na sala-de-estar do Centro Operacional do Norte do 112,
no dia 19 de julho de 2021, segunda-feira, às 22:55,
um agente da PSP, encostado a uma parede, bebe
um café enquanto aguarda o começo do seu turno no
atendimento à linha europeia de emergência.
o É, então, que entra na sala-de-estar o colega que terá de
render. Vem com um ar algo indignado. “Passou-se alguma
coisa?”, perguntou o primeiro, desencostando-se da parede
o cumprimentar. “Nem sabes o que acabou de me cair em
mãos!”, respondeu, suspirando, “Um adulto ferido no
meio do nada e umas quantas dezenas de crianças
desaparecidas.”. “Umas quantas?”, perguntou o
primeiro, soltando uma pequena risada. “Pois, não
sabem ao certo! Já enviámos duas patrulhas para o local.”

para

REGRAS
o Até às 15:00 do dia 5 de abril de 2020, domingo, todos
aqueles que queiram participar na atividade devem
ao Tozé que os ponha no grupo de Whatsapp
[932860919].

pedir

o Todos os dias, desde o dia 5 de abril de 2020, domingo, até ao dia 10 de abril de 2020,
sexta-feira, desde as 15:00 até às 22:00, cada participante deverá 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 o facto narrado 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 reservase 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 Até às 15:00 do dia 11 de abril de 2020, sábado, os participantes terão de enviar a sua
versão final dos factos. As histórias serão seriadas de acordo com o seu grau de precisão.
Então, a primeira receberá 10 pontos, a segunda receberá 8 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.

