DESAFIOS DA SEMANA #05
01 QUARENTÉNON!
Durante o período de quarentena devido ao novo vírus, o Clube Xénon desafia os seus sócios a
encontrar uma explicação para um facto macabro ocorrido na zona de residência deste clube no
dia 5 de maio de 2020.
O objetivo do desafio é apresentar uma história que explique o fatídico facto narrado em seguida,
com recurso a perguntas de resposta ‘sim’ e ‘não’.
CHARADA
o São 13:30 do dia 5 de maio de 2020, terça-feira, e os
monitores do Clube Xénon dirigem-se,
esfomeados, para a sala de jantar da zona de
residência do clube. É hora de almoçar!
o À medida que os monitores se vão sentando
ao redor da mesa, o Tozé, vindo da cozinha,
traz nas mãos uma terrina repleta
de sopa fumegante. “Feita por
mim!”, exclama, cheio de
orgulho. “E é sopa de quê?”,
perguntou o Pedro Viana,
com um ar desconfiado. “É
um simples creme de
legumes…”, respondeu o
Tozé, sentando-se. “Mas, então,
o que é isto?”, perguntou o Pedro.
De facto, algo boiava na sopa, dentro
da terrina. Muito lentamente, com a
ajuda de uma concha, o Pedro elevou
no ar aquele bocado flutuante.

Então, o horror espalhou-se na cara de todos os monitores. Era a carapaça de um cágado,
cágado este que estava um pouco mais cozido que o habitual!
o Na tarde desse mesmo dia, durante o funeral do Manel, o cágado do Clube Xénon, em vão
os monitores tentaram verter uma lágrima que fosse. A verdade é que ninguém sentia
propriamente falta daquele animal. Com efeito, o Manel hibernava durante a maior parte
do ano e, quando finalmente saía desse seu descanso, limitava-se a ficar parado, ao sol,
fazendo-se desentendido, olhando de esguelha para as pessoas que passavam. Só se
mexia para ir em busca da sua refeição diária, constituída, essencialmente, por minúsculos
camarões de pacote.
REGRAS
o Até às 15:00 do dia 14 de abril de 2020, terça-feira, todos aqueles que queiram participar
nesta atividade deverão pedir ao Tozé [932860919] para os adicionar ao grupo de
Whatsapp onde esta mesma atividade irá decorrer.
o Todos os dias, desde o dia 14 de abril de 2020, terça-feira, até ao dia 17 de abril de 2020,
sexta-feira, desde as 19:00 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 10:00 do dia seguinte, 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 Até às 15:00 do dia 18 de abril de 2020, sábado, os participantes terão de enviar a sua
versão final dos factos. As histórias serão seriadas de acordo com o grau de precisão, a
coerência e a qualidade do texto. Então, a primeira receberá 10 pontos, a segunda
receberá 9 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.

