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Em 8 de outubro de 1978, o futuro 
presidente do Brasil João Baptista de 
Oliveira Figueiredo desembarcou na 
cidade de Santa Cruz do Sul, sendo 
recepcionado pelo então prefeito, 
Arno Frantz, e demais autoridades. 
Ele passou o dia na Capital do Fumo 
e, na oportunidade, fez um discurso 
entusiasta. Segundo alguns relatam, 
foi aqui na região que, pela primeira 
vez, proferiu a frase “Plante que o 
João garante”. Posteriormente, vira-
ria slogan do programa de incentivo 
à agricultura implementado no seu 
governo.

Naquela oportunidade, as atenções 
da política nacional voltaram-se para 
Santa Cruz do Sul, quando grande nú-
mero de autoridades locais e estaduais 
recepcionaram João Figueiredo. Mas 
ninguém sabia que, além do discurso, 
o então general tinha outro compro-
misso, não muito distante: um encon-
tro com um antigo amigo na localidade 
de Dona Josefa, interior de Vera Cruz.

Seu amigo sempre falava de uma 
cascata que havia perto de sua casa, a 
mais bela atração turística de sua cida-
de. Então foi esse o local escolhido por 
Figueiredo para tratar com o amigo de 
um assunto de grande relevância. O 
ilustre vera-cruzense de descendência 
alemã deveria resguardar uma das 
mais importantes relíquias da história.

Sabe-se que o vera-cruzense em 

questão, Eugênio Gerhard, e o general 
se conheceram no Colégio Militar de 
Porto Alegre e ficaram muito amigos. 
Em 1938, quando João se mudou para 
o Rio de Janeiro e entrou para a Esco-
la Militar de Realengo, acabaram se 
afastando.

Paulo Celso Gerhard Júnior (Caste-
linho) descobriu em seus estudos que 
o general Figueiredo, seu avô e mais 
algumas pessoas participavam de uma 
sociedade secreta denominada Society 
of Puzzles (Sociedade dos Enigmas). 
Esta sociedade é oriunda da Grã-Bre-
tanha e tinha como principal objetivo 
resguardar objetos raros que poderiam 
cair em mãos erradas e, quem sabe, 
mudar o rumo da história. Para isso, a 
sociedade convertia para um formato 
enigmático a localização desses obje-

tos. Assim, somente após desvendar os 
enigmas que seus discípulos poderiam 
encontrá-los e decidir o que fazer com 
essas peças.

Quarenta anos depois do encontro 
em Vera Cruz, o neto de Eugênio 
Gerhard tem a incumbência de relatar 
segredos daquela época que poderiam 
mudar a história e, quem sabe, o rumo 
do Brasil.

Para conseguir encontrar o objeto 
que o general Figueiredo confiou ao 
avô de Castelinho será preciso supe-
rar inúmeros desafios. Assim, talvez 
seja possível reconstituir a sociedade 
secreta e seguir os passos de seus inte-
grantes para desvendar esse mistério.

Equipes Kabonghi, Selvagens, Lar-
gados, Kaimana, Xiruz e Los Refugos, 
avante para mais esta aventura!

Os acontecimentos citados nesta
narrativa misturam fatos com ficção.

O Segredo do General Figueiredo

Society of Puzzles

Escrito por Paulo Celso Gerhard Júnior (Castelo)

A Society of Puzzles foi fundada na 
Grã-Bretanha. Não se sabe ao certo o 
ano da criação da ordem, porém sabe-
se que o Rei Arthur foi um de seus 
fundadores. A partir da seleção dos 
mais fortes, tanto física, intelectual e 
misticamente, o Rei Arthur trouxe para 
o seu lado os melhores cavaleiros. O 
mago Merlin foi um dos selecionados, 
compartilhando de suas ideias na 
sociedade.

No princípio, o objetivo do grupo 
era proteger os reis e guardar objetos 
“sagrados”. Estes objetos eram rouba-
dos pela ordem e escondidos em locais 
de difícil acesso, sendo que somente 
integrantes sociedade tinham acesso 
aos pontos de ocultação.

Contudo, diante da postura nociva 
de alguns reis em relação às pessoas 
e da pouca crença dos mesmos no 
sobrenatural, a ordem passou somente 
a resguardar objetos sobrenaturais e 
deixou de amparar os reis.

A sociedade acumulou vários arte-
fatos em sua jornada, incluindo o mais 
lendário de todos os tempos: o Santo 
Graal, que foi escondido e até hoje não 
foi encontrado.

Arthur, muito desgostoso com os 
reis e rainhas de outros reinos, orde-
nou que a sociedade furtasse todos 
os objetos sobrenaturais dos outros 
reinos, e que a sociedade ocultasse os 
objetos em locais de difícil acesso. Em 
seu leito de morte, o rei discorreu a 
seguinte frase: “Chegará o dia em que 
reis e rainhas não existirão mais, este 
será um bom dia.”

Em um de seus últimos dias de vida, 
Arthur, com medo de ser traído por um 
de seus discípulos, nomeou seu amigo 
e sábio místico, o mago Merlin, como 
novo rei da Society of Puzzles. Merlin 
ficou muito grato com o gesto e acei-
tou a incumbência. Arthur, então, fez 
um pedido ao amigo: ainda que algo 

lhe acontecesse, a ordem deveria ter 
continuidade.

Ato contínuo, o rei Arthur entregou 
ao mago Merlin o Código de Conduta 
e o Guia de Atribuições da sociedade, 
escritos por ele próprio, onde consta-
vam as orientações gerais da ordem e 
as funções de cada cavaleiro.

Código de Conduta da
Society of Puzzles 
Conjunto de regras que orienta e 

disciplina a sociedade:
1. A sociedade deve resguardar ar-

tefatos que possam interferir no curso 
natural da humanidade;

2. Os componentes da sociedade 
devem ser pessoas que se sobressaiam 
intelectual, física ou misticamente den-
tre as outras;

3. Deve-se respeitar a colocação 
de cada membro do grupo dentro da 
sociedade;

4. Os integrantes da sociedade de-
vem propor enigmas, que apresentem 
dificuldade intelectual, mística e física 
para os novos integrantes;

5. Somente o purificador da socie-
dade poderá convocar novos membros 
para decifrar os enigmas propostos por 
seus antecessores;

6. Os novos membros deverão pas-
sar pelo ritual de batismo da ordem 
e, somente após concluírem as tarefas 
propostas, eles se tornarão parte da 
sociedade;

7. Somente os membros da socieda-
de tem o poder de decidir se o artefato 
encontrado deve ser exposto para a 
humanidade ou protegido novamente;

8. Na sociedade sempre deverão ser 
nomeados homens e mulheres;

9. Os membros da sociedade deve-
rão ser pessoas que tenham um bom 
coração, sejam leais aos seus amigos e 
que respeitem seus semelhantes;

10. Somente um rei tem propriedade 

para escolher seu sucessor; em caso 
de sua morte, o purificador tem esta 
escolha;

11. Depois de adentrar à sociedade, 
a única maneira do integrante sair é 
a morte;

12. Todos os componentes deverão 
tatuar a marca da sociedade em sua 
pele;

13. Todos os reinos terão sua Socie-
dade dos Enigmas, cada um deles se 
adequando aos seus princípios e em 
seu tempo de existência;

14. Se algum dia a ordem tombar, 
cabe ao purificador deixar anotações 
para que um de seus descendentes 
assuma o reinado e convoque uma 
nova sociedade.

Guia de Atribuições dos
Membros da Society of Puzzles
1. The King (O Rei): É o líder da so-

ciedade, ele deverá ter o mesmo sangue 
do rei Arthur. Ele é o comandante do 
grupo, tudo passa por sua aprovação. 
Deve ser um líder nato, bom estrate-
gista e exímio lutador.

2. Silver Queen (A Rainha de Prata): 
Compete a ela pesquisar, analisar e ve-
rificar os artefatos que possam alterar 
a história da humanidade. Ela deverá 
ser a mais sábia da sociedade.

3. Red Queen (A Rainha Vermelha): 
Compete a ela elaborar tarefas intelec-
tuais para que os objetos resguardados 
possam ser achados pelos sucessores 
da sociedade. Ela é uma pessoa que faz 
o bem para o próximo e ajuda a curar 
os guerreiros da ordem.

4. Mystic Wizard (O Mago Místico): 
Compete a ele legitimar os objetos 
místicos e sobrenaturais do mundo. 
É um exímio alquimista. Cabe a ele 
resguardar misticamente os objetos 
achados, utilizando-se da simbologia 
na elaboração de tarefas para os can-
didatos convocados pelo rei.

5. The Conqueror (O Conquistador): 
Compete a ele descobrir o local onde 
possam ser resguardados os objetos 
que a sociedade adquire, além de achar 
os objetos escondidos. Ele é um exímio 
conhecedor de locais inóspitos e de 
difícil acesso.

6. King Fighters (Lutadores Reais): 
Compete aos lutadores reais conquistar 
os objetos que devem ser protegidos. 
Muitas das vezes são os homens que 
lutam nas batalhas, para obter os itens 
ordenados pelo rei. São fortes e não 
temem nada.

7. The Counselor (O Conselheiro): É 
o integrante mais próximo do rei, tendo 
a maior influência nas suas decisões e, 
dessa forma, o principal influenciador 
da sociedade na qual que está inserido.

8. The Purifier (O Purificador): So-
mente o rei sabe quem é esta pessoa. 
O purificador é a pessoa a quem o rei 
recorre quando se sente ameaçado por 
algum indivíduo da sociedade que dis-
corde de suas ordens e que ele julgue 
querer atrapalhar o objetivo da ordem. 
Ele tem a habilidade e a técnica de to-
dos os outros da ordem. É convocado 
somente no último caso, tendo o poder 
de restaurar a ordem.

As funções e representatividade 
de cada membro devem ser seguidas. 
Somente o rei tem o direito de julgar 
os atos de seus discípulos, fazendo com 
que ele seja o juiz de qualquer ato de 
desobediência.

“Arte e vida se misturam.
Fantasia e realidade se acrescentam.”
(Affonso Romano de Santana)

Vídeo encontrado
no acervo de

Eugênio Gerhard.


