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“Uma viagem no tempo”
Joga online… continua no Hotel
Dentro de um Baú quadrado encontrarás um Livro que relata, em imagens, os momentos mais marcantes da História do Convento dos Capuchos. Para chegar ao Livro dos Capuchos tens de descobrir
alguns segredos:
Qual será a chave que abre o Baú que contém o Livro dos Capuchos?
Qual será o código que abre o cadeado do Baú comprido que guarda as chaves do Convento
dos Capuchos?
O primeiro passo é procurar, nas fotos panorâmicas 360º dos diversos espaços públicos do Hotel, as
Fórmulas que te darão um Código de três dígitos.
Depois, abre o Baú comprido e terás acesso às chaves do Convento dos Capuchos. Escolhe a chave
certa… que abre a fechadura verdadeira… e chegarás ao Livro dos Capuchos!
Atenção, o Hotel Convento dos Capuchos está cheio de surpresas. Pelo caminho, enquanto procuras
os Códigos, vais encontrar chaves, frases misteriosas e até as ‘mascotes’ do Hotel. Não te deixes enganar. O que tu precisas é dos Códigos!

Boa Sorte!
Queres Pistas?
Vê nas páginas seguintes. . .
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O Código que procuras tem um
signiﬁcado muito importante na vida
do Convento dos Capuchos:
corresponde aos três últimos dígitos
do ano em que o edifício conventual se
tornou privado.

Queres Pistas?
Vê nas páginas seguintes. . .

· JO

A·
RT

DESCOB
A
E
GO

Os códigos estão escritos em cor clara
sobre a parede branca e estão
assinalados por uma seta preta, e estão
em três divisões diferentes.

Queres Pistas?
Vê nas páginas seguintes. . .
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1º dígito do Código está no Bar, junto à
TV.
O 2º dígito do Código é visível num dos
lados do Claustro, numa coluna central
no piso térreo.
O 3º dígito do Código está na parede do
Restaurante, junto a uma janela de
grades.
Queres Pistas?
Vê nas páginas seguintes. . .
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Deﬁnitivamente, não tens jeito para
detetive. Dirige-te à Receção e pede
ajuda ou, em vez disso, vai tomar uma
bebida no bar ou dar um mergulho na
piscina. É mais o teu estilo…

