
 
O diário de uma Princesa...  
Para o tesouro encontrares deverás levar contigo o mapa do monumento. Ele 
ajudar-te-á a seguires o caminho até ao meu tesouro. 
 
Descoberto o edifício onde se encontra o meu tesouro não será dificil de o 
encontrares, para isso irei dar-te algumas ajudas... Aqui vai a primeira: 
Sempre que os frades se encontravam doentes 
E tinham que ter cuidados adicionais 
Tinham que ter apoio médico 
E a divisão para o efeito era a _____________________ 

Vês não custa nada!  
 
O armário e a cama era o necessário para cada doente. 
Numeradas todas as divisões tinham que estar 
Zangado por fazer contas? Não são assim tantas 
E para saberes para onde seguires, ao número total de celas deverás contar e 5 
tirar 
 

Conseguiste? Bom trabalho! 
 
Quantas figuras...  
Usufriu bem e aprecia todas as virtudes que a sala tem 
Agora que falo, sabes quantas são? 
Terás que as contar 
Ou deste ponto não poderás passar. 
Raciocina, e à soma junta seis 
Zelaste pela tua aventura e aí tens a resposta para 
Encontrares o próximo ponto. Boa sorte 
 
Desta feita, terás que descobrir 
E o que encontrares terás que escrever num papel 
Ziguezagueia até ao ponto mais a Noroeste 
Aqui nesta divisão, se tiveres olho, verás num quadro um velho a matar um piolho  
No aro da janela encontrarás a indicação 
Olha bem porque ela está lá 
Vais perceber...  
E mais uma dificuldade vencer. 

(Dica: wnaryn) 

Vinha aqui a família Real assistir às cerimónias religiosas. 
Incontáveis as vezes, que da varanda que abre sobre o terreiro, D.João V aparecia 
ao povo. 
Não tem nada que enganar, conta o nº de hexágonos pretos que se encontram no chão, e 

Terás que ao resultado somar 17, 
E o número final será ímpar. 
Estás com dúvidas, eu ajudo 
Coloca-te em frente ao busto 
Imagina, o lugar em que o Rei se posicionava, e daí 
Não terá nada que enganar 
Conta e segue 
Ou o tesouro não irás resgatar. 
 
Terás que saber, das quatro que divisão escolher. 
Repara aquela que tem os quadros maiores que tu. Admira. 
Intencionalmente ou não, num deles, encontra-se “o Intruso” consegues 
encontrá-lo? 
Nesta sala conta o número que quadros e a esse valor,  
Terás que adicionar o número que corresponde à sala onde te encontras 
A tarefa não é difícil, e o tesouro muito em breve estará nas tuas mãos 
 
Tinham muitas diversões 
Reis, Rainhas e não só... 
Isso não são ilusões. 
Neste ponto os jogos contarás e o valor no papel guardarás! 
Terás que perceber, qual o Hobbie preferido do meu pai 
Algo que não será dificil, constatai 
Esqui não será, pois com certeza 
Dardos também não, pois não tinha destreza 
O que ele gostava mesmo 
Imagina... Já sabes? 
Segue duas salas para a frente e descobrirás! 
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Tantas hastes... 
Recordam aqui 
Imensa caça! Adivinhaste. 
Nunca faltavam, e na 
Tapada se juntavam! 
Agora terás que seguir 
E o Salão dos Frades descobrir 
Não tardas de o tesouro encontrar 
O caminho já percorrido é o certo. 
Vais ver que no fim de toda esta aventura  
Encontrarás o meu tesouro... 
 
Quando chegares,  
aqui vais ter que olhar  
Um salão enorme, onde eram tomadas as decisões dos frades  
Aqui terás que saber identificar no mapa,  
o número desta sala  
Repara qual o primeiro algarismo desse número  
E aponta no P2  
Não te demores, o tesouro encontra-se bem perto.  
Agora Terás que seguir até à mais valiosa divisão do Palácio.  
Estás bem perto, é preciso ajuda? Embora parece distante  
Tens que passar a sala dos retratos dos Frades, e a Antecâmara da...  
Realmente... Claro.  
Onde se encontram guardadas muitas e grandes obras  
E do que estás à espera  
Segue o teu caminho e deslumbra-te com a beleza desta próxima Sala 
 
Quando chegares 
Um momento terás que parar 
Admirar 
Realmente um feito grandioso como este 
Em nenhum outro lado encontraste 
No centro ergue-se uma abódoda, apoiada sobre quatro arcos, 
Tem esculpido um rosto humano representando o sol 
Aqui encontra-se um valioso acervo de c. De 36.000 volumes, 
E muitos deles encadernados na oficina instalada pelos Frades Franciscanos. 
Usufrui e conta, quantos candelabros pendurados na Biblioteca estão? 

Mostra que tomaste atenção e aponta, sem esse número o tesouro não abres 
não... Regressa 2 salas 
Toda a aventura foi ultrapassada 
E com isso chegaste à sala onde se encontra o meu tesouro 
Saberás se estás na sala certa? 
Olha em volta, e terás vários retratos  
Uma arca irás ver, e dentro dela irás encontrar o tesouro. 
Recordaste dos números que guardaste? 
Olha novamente para eles e segue as seguintes instruções: 
 
 
 
Algures pelo caminho recebeste as indicações necessárias de como abrir o meu 
tesouro. 
 
Manuseia o meu diário com cuidado. 
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