
Mensagens 
 
1ª 
Saindo pelo portão preto, atravessamos  a estrada para o outro lado pela passadeira. Vais andar 
em frente até encontrares a Expo Pintura, atravessa a estrada sempre pela passadeira e segue a 
rua da Expo Pintura, até aos Bombeiros onde encontrarás a próxima pista. 
2ª 
Vais ter que caminhar para encontrar a próxima pista e saber as cores do colar dos guerreiros. 
Ainda nos faltam algumas cores  para descobrirmos  o nome do colar, que alguns Índios traziam 
ao pescoço a mostrar a sua bravura de Homens Bons, Fortes, Honestos, sem medo ao fogo, 
aquilo que arde sem conseguirmos tocar, agarrar; que queima e destrói  muitas coisas; mas que, 
nos ilumina muitas vezes, como chama de uma vela, luz que nos acompanha, como Deus que 
nos guia. 
Esta cor é ____________.  
Desces até ao final da rua e viras à direita. Cuidado com a curva perigosa. Tens que atravessar a 
estrada com muito cuidado e seguir pelo sentido proibido até encontrares uma fonte, local da 
próxima pista. 
3ª 
A essas cores os Índios iam buscar as forças para serem fiéis ao Círculo Sagrado. 
Portanto sê fiel aos teus colegas e quando encontrares pistas não as tires do local em que 
estavam, pois no final no Círculo Sagrado tudo se descobrirá.  
Á cor de sangue, os Índios iam buscar o amor, a vontade de fazer bem aos da tribo, a vontade de 
que também os outros fossem felizes, mesmo que para isso fosse necessário sofrer. Temos que 
descobrir as cores do colar e a primeira é ___________. 
Vais descer a rua da fonte até encontrares uma estatua onde viras à direita para o palácio da vila. 
Aí podes desfrutar de uma paisagem bonita e onde encontrarás num dos cantos do pátio a 
próxima pista.  
4ª 
Ao que essas cores representavam eles iam buscar a sabedoria para serem felizes e viverem em 
paz. Vais para o parque da liberdade onde existe muita verdura e as irmãs plantas, os Índios iam 
buscar a esperança da vitória da vida, a certeza que a última palavra não cabe ao Inverno. Que 
cor é esta ?___________.  
Saindo do palácio desces sempre até ao parque da liberdade onde encontrarás a próxima pista 
junto ao portão.  
5ª 
É a cor do Sol, que está na origem da vida, aprendiam a vontade de dar a vida pelos outros, 
esquecendo-se de si para se reencontrar na felicidade dos outros. Esta cor é __________.  
Ilumina todo o Mundo e também os Índios os seus movimentos bons e maus, em todo o lado 
mesmo naqueles mais estreitos em que nós vamos passar. 
Vamos subir e sair pelo portão de cima do parque e continuamos na mesma direcção. A próxima 
pista estará no primeiro entroncamento.    
6ª 
Falo agora de uma cor, que marca o céu, onde os Índios iam buscar o agradecimento ao Grande 
Espírito que lá habita e que sempre olha pelos homens com amor. Essa cor é ____________. 
Continua a subir pelo teu lado esquerdo, até chegares à estrada principal, onde vais virar à 
esquerda, e subir até encontrares uma grande praça, onde existe uma cruz e uma cúpula, eis a 
próxima pista. 



7ª 
Existe uma cor, com que os Índios aprendiam, que é mais fácil vencer as dificuldades e a 
tristeza se não se estiver só; em grupo é mais fácil. (Tem que se ler devagar para se perceber). 
Esta cor, rima com o nome de um insecto que tem muitas cores...     , que voa....    e se chama 
borboleta.  Qual é o nome da cor? ____________. 
Ora bem, estamos a chegar, vamos até ao ramalhão, sempre pela beirinha a descer, passando na 
passadeira. Ao portão está a próxima pista. 
8ª 
A última cor é o Anil, é a cor porque vivem, rezam, fazem silêncio, fazem festa. Esta é a cor que 
completa a Descoberta do Sol e da Chuva, ao qual se dá o nome do colar. São sete cores que 
fazem o colar, que lhe dão um nome O COLAR DO ____________. 
Seguimos para o Acampamento. 
Espero que tenham gostado  de ir à descoberta do Sol e da Chuva durante este tempo. 
Como Chefe Índio me despeço, até já!!!!. 
 


