Guia turístico do Brasil misterioso

Por Cain Wolf
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O Autor
Caim Wolf é o pseudônimo de Abel Cordeiro de Sousa Filho, pesquisador de
mistérios e temas que desafiam a ciência desde sua adolescência. Nascido em
Palmeira dos Índios, Alagoas, sempre procurou ler e escrever sobre temas que
gostava, tendo o apoio de seus pais que o abarrotavam de livros sem
preconceito algum com os temas mais insólitos e não aceitos oficialmente pela
mídia. A vida numa cidade do interior do nordeste brasileiro o expôs ao contato
direto com lendas, ao mesmo tempo, que o contato com os best-sellers
mundiais ampliava sua visão do universo. Estudou Medicina e Direito em
Maceió, se especializando em Psiquiatria, no Rio de Janeiro. Durante esse
período, também buscou investir em formação científica diversa, se envolvendo
com Neurociência, Astronomia amadora, Hipnose, Psicologia e os Temas do
Insólito.
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Apresentação
Por toda minha vida me encantei com o lado enigmático do universo. Sendo
uma criança do interior de Alagoas, ouvi e vivi muitas dessas lendas e fatos
inesplicaveis como qualquer outro fato real que fizesse parte do meu cotidiano.
Aos 10 anos, fui presenteado com o livro “Eram os deuses astronautas? ”, de
Erich Von Daniken, dado por meus pais, e dai em diante nunca mais parei. Fui
leitor de Charles Berlitz, Carl Sagan, Sergio O.Russo. Descobri que meus tios
eram “enigmáticos” rosacruzes, e vi homens que caçavam lobisomens, quase
em frente de minha casa. Vieram contribuir as clássias revistas Planeta,
PsiUfo, entre outras. Tudo isso foi deixado um pouco de lado durante a
formação academica, mas, a “chama” nunca apagou em meu ser. Hoje,
retomados os estudos, que tambem envolvem um resgate de livros antigos em
alfarrábios, o poder gigantesco de informações precisas e imprecisas da
internet, me encontrei, durante a crianção da matérias e estudos que faço para
o blog e canal do YouTube “Detetive do Improvável”, me vi envolvido na
descoberta de um Brasil insólito e ricamente assustador, cheio de estranhos
personagens e ricos tesouros perdidos, os quais eu não poderia guardar
somente para mim. Assim nasceu essa obra, fruto de uma pesquisa de cinco
anos, que envolveu livros esquecidos, conversas despretenciosas com
pessoas simples, “chats” na internet, canais, sites e blogs pela internet. A idéia
é que sirva de um guia para aqueles viajantes que gostem de mistérios e
lendas. Uma vez visitando algumas das citadas cidades que nao passe
despercebido a incrivel história que pode habitar as mais frias sombras. Vamos
juntos, conhecer esse incrivel Brasil misterioso. Ele pode estar no bairro o qual
voce vive.
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PREFÁCIO

Este livro que você, prezado Leitor, tem agora em mãos o conduzirá como
um especial convidado para realizar uma viagem pelos fascinantes territórios
do mistério, do fantástico e do inexplicável que nos cercam.
Porque o mistério e o misterioso desconhecido residem por vezes ao
nosso lado - verdadeiramente nos espreitam – porque, quase sempre
despercebidos, estão sempre ao nosso redor!
Há muitas décadas atrás, naquele que foi o nosso primeiro livro, fizemos
uma comparação bem apropriada sobre o quê precisamente o misterioso e o
fantástico representam para as nossas breves vidas neste plano terreno.
Disséramos que o mistério é precisamente como um vizinho ao nosso lado aquele cuja casa tem as portas e as janelas interditas há milênios, mas que,
lentamente, já começa a descerrar as suas empoeiradas mas fiéis cortinas.
Acreditamos não haver comparação mais adequada!
Uma vez que, nós, os buscadores da verdade, somos tais e quais aquelas
crianças curiosas que se atrevem a pular as proibidas cercas tendo nas mãos
archotes dotados de luzes tímidas porém resolutas, tentando penetrar naqueles
corredores sombrios, porém altamente reveladores, que sabemos existir lá
dentro!
Pois, verdadeiramente, forças estranhas convivem conosco e quem sabe
até mesmo nos movam sem que apercebamos. E será exatamente no interior
da tal casa dotada de muros altos e propositadamente bem guardados, que
talvez encontremos muitas das respostas que afligem os nossos espíritos
inquietos e inquiridores.
Só que, através deste trabalho fascinante e inédito do nosso estimado
amigo Cain Wolf, a casa misteriosa terá o tamanho do nosso Brasil,
apresentando, de norte a sul, os mistérios presentes em todos os Estados do
seu imenso território!
Nesse particular, será sempre oportuno relembrar que entende-se por
Realismo Fantástico - essa nossa área de trabalho - o estudo de tudo aquilo
que foge ao convencional, penetrando por vezes nos domínios da Metafísica e
também roçando aquilo que se convencionou chamar de “sobrenatural”. Esse
estudo abrange todos os mistérios em geral e por certo será verdadeiramente a
ciência do amanhã, quando todos os tratados convencionais de História,
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Paleontologia, Religião, Astronomia, Física e todos os demais ramos do
conhecimento humano terão, diante de todas as espantosas evidências, que
forçosamente ser revistos e devidamente alterados.

E não estamos absolutamente tratando de ficção científica. Bem ao
contrário dela, tudo aquilo que o verdadeiro mistério representa irá
definitivamente nos provar que qualquer semelhança não terá sido mera
coincidência.
Aliás, quando se trata do Realismo Fantástico as chamadas coincidências
simplesmente não existem! Até porque a experiência sempre nos provou que
nem sempre as lendas e os mitos são verdadeiramente e no estrito sentido do
termo, meramente “lendas” ou “mitos” freqüentemente acreditados como
desprovidos de verdade.
Porque, nós, aqueles que trazemos o Realismo Fantástico e as suas
intrigantes nuances para você, assim como para todos os demais leitores
dotados de mentalidades abertas, de maneira alguma tentamos impor nada!
Apenas apresentamos FATOS e hipóteses - os quais em última análise
estimulam neurônios - sendo você o juiz para julgar, aceitar ou rejeitar! Enfim,
nosso trabalho não é abrir as SUAS portas interiores, porém fornecer as
chaves para que VOCÊ MESMO, meditando e refletindo profundamente, o
faça.
Por conseguinte, todo esse trabalho, enfim toda e qualquer obra desse
fascinante gênero, será apenas um eloqüente grito no silêncio - e será
precisamente como já escreveram Pauwels e Bergier na sua monumental e
precursora obra O DESPERTAR DOS MÁGICOS, quando sentenciaram uma
grande verdade: “Não passamos de pobres britadores. Outros
construirão a estrada”.
A partir de agora, então, você, prezado leitor, ao percorrer as trilhas
ainda em construção desta maravilhosa e muito promissora estrada penetrará
na casa do tal vizinho percorrendo, de norte a sul - um por um! - todos os
seus intrigantes cômodos.

Sérgio O. Russo
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Lista geral de temas abordados
Acre
O fantasma de Neutel Maia
O homem da capa preta
Os geogrifos do Acre
A lenda de Santa Raimunda de Bom Sucesso

Alagoas
Assombração de Zumbi dos Palmares
A mulher da capa preta
Menino Petrúcio, um santo maceioense.
O Fantasma do Padre do Palácio da Associação Comercial
A cachorra da Palmeira

Amapá
Fantasma da Mulher afogada
A fortaleza de São José de Macapá
O ovo e a linha do Equador
A Stonehenge da Amazônia.

Amazonas
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Assobrações do Teatro Amazonas
A velha barrageira do Tropical Hotel de Manaus
Lenda do Triângulo Amazônico e a Fantástica Cidade espectral do Ano 3.000
Cidades de Ouro

Bahia
O solar das sete mortes
Na Ilha do Medo
A lagoa do Abaeté
A cidade perdida de Muribeca
Gentio do Ouro

Ceará
Penitenciária Industrial e regional do cariri
As cuirosas pedras do Ceará
Pedra do Ingá
Misterioso Açude Velho dos Caboclos
Uma encantada cidade de pedra
A pedra da galinha choca

Distrito federal
Teatro Nacional
Brasilia, a cidade dos fantasmas
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Espírito Santo
O frade e a freira
Cinco Pontões
A lenda da ilha escalvada
A lenda da praia dos padres
A lenda do Painel da Virgem da Penha
Tesouros e mais tesouros perdidos no Espírito Santo
O Tesouro da Ilha dos Franceses
O Tesouro da Ilha da Trindade
Os remadores noturnos
A Igreja de São Tiago e o tesouro perdido dos Jesuítas
A Pedra do Diabo

Goiás
A Lenda da Tereza Bicuda
A Lenda do Cavaleiro de Jaraguá
Mistérios e lendas do interior goiano
A Lenda do Romãozinho
Paraúna, o vale dos mistérios

Maranhão
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Ana Jansen
A lenda da serpente encantada
A misteriosa Manguda
O triângulo da Bermudas do Brasil

Mato Grosso
Um caso de eterno amor materno
O casarão de Ana Maria do Couto
A Serra do Roncador
Lagoa Miararé
Mistérios de Bonito
A Capela do Sinhozinho

Mato Grosso do Sul
Temas diversos

Minas Gerais
Seres estranhos
A curiosa Jacutinga
Ouro Preto misteriosa
Varginha e seu Extraterreste

Pará
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A “Operação Prato”
A cidade fantasma de Fordlândia

Paraíba
Poltergeist no Teatro Santa Roza
A Mulher da Lagoa
A fascinante Pedra do Ingá

Paraná
Hotel Thermas Yara

Pernambuco
Temas diversos

Piauí
Mistérios do Rio Longá
Parque Nacional de Sete Cidades

Rio de Janeiro
O Tesouro dos Jesuítas e o Morro do Castelo
Fantasmas da Fortaleza de Santa Cruz
A Pedra da Gávea e seus mistérios
A bruxa dos Telles
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Mascaras de Chumbo

Rio Grande do Norte
Temas diversos

Rio Grande do Sul
Igreja Nossa Senhora das Dores
Museu Júlio de Castilhos
Outros pontos assombrados
Rumo ao interior em busca do mistério
Outros lugares assombrados

Rondônia
O misterioso Monte Roraima
Rumo a civilização...mais mistérios!
Fantasmas do Porto Velho Hotel

Roraima
Temas diversos

Santa Catarina
Leprosário de São Francisco do Sul
O casarão assombrado de Procópio Gomes
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Pedra descansa defunto
Túnel assombrado de Siderópolis
A gruta da noiva
Palácio Cruz e Sousa
Entradas para o mundo subterrâneo em Santa Catarina

São Paulo
O castelo da Rua Apa
Edifício Andraus
O Edifício Joelma
Edifício Martinelli
Capela da Santa Cruz dos Enforcados
Vale do Anhangabaú

Sergipe
Temas diversos

Tocantins
Mistérios do Lajeado
Caixeiras da Pedra do Divino
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Acre
O estado do Acre é envolvido pelos longos braços da floresta Amazônica e,
como tal, por seus povos e lendas. A cultura indígena miscigenada com a dos
colonos criou um inevitável acervo de entidades e lugares mágicos que
enriquecem a atmosfera de mistério e enchem os olhos e ouvidos de quem os
busca. Poderíamos escrever um livro inteiro sobre esses fenômenos. Porém,
nossa proposta nessa obra é outra. E sendo fiel a ela, nos deparamos com um
primeiro grande mistério acreano.

O fantasma de Neutel Maia
Na capital do estado do Acre, uma aparição é costumeiramente identificada
como o fantasma de Neutel Maia. E teria até um local especial onde ocorreria a
manifestação. O turista que resolver encontra-lo deverá se dirigir a Rua da
Cunha Matos, Segundo Distrito, em Rio Branco. Porém, acreditamos que a
primeira pergunta a ser feita é quem foi o próprio Neutel Maia. Pois bem, ele foi
o fundador da cidade de Rio Branco.

Porém, num momento de profunda

decepção em sua vida, chegou a amaldiçoar a cidade que ajudou a criar e a se
desenvolver. O motivo teria sido que Neutel Maia foi o seringueiro que primeiro
chegou com sua família e outros na região, mas, durante a revolução Acreana,
apoiou os bolivianos. Com a derrota, e sofrendo pressões políticas, resolveu
deixar a cidade, declamando uma maldição a ela já no barco a vapor que o
conduzia embora durante sua partida da cidade definitiva. Entretanto, sua vida
foi interrompida no Rio de Janeiro, quando sofreu um atropelamento,
curiosamente, na Avenida Rio Branco.
Mas, vamos aos detalhes que interessam ao lado misterioso da história, e que
merecem mais atenção aos que querem visitar o local onde ocorre a aparição
do fantasma. Na Rua Cunha Matos, facilmente se achará uma árvore
conhecida por Gameleira, que teria sido a mesma observada pelos fundadores
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da cidade, nela acampando para fundar o novo município. É nesse local onde,
segundo relatos, pode-se encontrar o fantasma de Neutel Maia caminhando
próximo, ou, sentado embaixo da árvore. Vale a pena passar um tempinho por
lá. Pois, além de facilitar o encontro com a aparição, você estará se deleitando
da sombra da Gameleira símbolo da cidade e considerada um monumento
histórico. Lembre-se de tirar boas fotos. Por vezes, o que nossos olhos não
registram, as lentes artificiais captam, criando um curioso documento.

O Homem da Capa Preta
Depois de ir a Rio Branco e se assustar com o fantasma de Neutel Maia,
aproveite um tempo admirando como a capital do Acre é belíssima e moderna,
bem diferente do aglomerado de barracos e casas de taipa que você imaginou.
Tente ir à cidade de Cruzeiro do Sul. Não é perto. Fica a cerca de 640
quilômetros da capital. Entretanto, você poderá encontrar um dos pontos de
mistérios brasileiros mais bem amparados por pessoas de confiança e seus
relatos. Autoridades já investiram esforços em descobrir a identidade da
estranha figura sem sucesso. Basicamente, o que se descreveu nos relatos de
moradores foi um homem usando uma capa preta e um chapéu de grandes
abas largas. O ponto mais provável de você se deparar com ele seria a rodovia
que leva ao aeroporto da cidade, o que facilitaria uma fuga desesperada da
parte de quem o encontrar e não achar agradável. Falando sério, os relatos
registrados descrevem que a aparição poderia surgir na frente dos carros ou à
beira da pista claramente sendo observada pelos ocupantes do veículo. È
correto afirmar, entretanto, que há muito o que ainda se investigar sobre essa
aparição.

Os Geógrifos do Acre

Então você viajou para conhecer o norte do Brasil, mas preferia estar em locais
mais famosos no aspecto de mistérios antigos? Algo como Stonehenge seria
mais próximo do que você queria ver? Saiba que estando no estado do Acre,
você pode estar rodeado de marcas de civilizações perdidas e não sabe. O
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transformado em pasto áreas cobertas por arvores há séculos. A destruição
tem nos trazido vergonha, mas também surpresas do passado da humanidade.
Um deles são os chamados Geógrifos do Acre. Os geógrifos são marcas
deixadas na terra que tinham importante significado para os povos que os
construíram. No caso dessas marcas no solo acreano, tem-se encontrado
grandes formas geométricas ali desenhadas. Elas podem ser observadas nos
vales dos Rios Acre, Abunã e Purus. Os caçadores de mistérios mais
cientificamente exigentes vão gostar de conhecer. A comparação as
conhecidas linhas de Nazca, no Peru, é inevitável até pelos estudiosos mais
acadêmicos. Não seria nenhuma surpresa se a região onde se encontram os
misteriosos polígonos venha a virar uma área para visitação pública no futuro.
Mas, e quanto a sua origem? No início, falou-se que os próprios fazendeiros
achavam que eram antigas trincheiras da Revolução Acreana. Logo quando
passaram a ter mais notoriedade, os geóglifos do Acre foram relacionados a
alguma civilização perdida e, até, alienígena. Tais ideias foram baseadas na
dificuldade da construção, já que a quantidade de terra deslocada para o feito
teria que envolver ou um grande número de pessoas ou uma avançada
tecnologia. Para se ter uma noção da obra, alguns desses sinais no solo
chegam a ser grandes quadriláteros com 215 metros de lado e circundado por
um fosso de 15 metros de largura e quatro metros de profundidade, com
bordas de dois metros e meio. Uma obra que moveria aproximadamente
51.600 metros cúbicos de terra. Somente por essas dimensões, os soldados da
revolução acreana são descartados como os criadores, pois o número de seu
contingente e o tempo que por lá estiveram estaria aquém do necessário para
o feito. Deve ser considerado que ao investir em visitar tais locais, se estaria
realmente indo há algo único no mundo. Algo que poderia afirmar que a própria
floresta amazônica não seria tão velha quanto se achava antes da descoberta
dos Geóglifos. Além das regiões já citadas, pode-se encontrar mais marcas nos
territórios de Rio Branco e Xapuri, perto da fronteira do Brasil com o Peru e a
Bolívia. Até o momento, pelas últimas informações levantadas as contagens já
registravam 250 geóglifos no Estado do Acre, estando em sua maioria
dispostos nas regiões de Senador Guiomard, Rio Branco, Xapuri, Plácido de
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Castro, Acrelândia, Sena Madureira, Bujari e Epitaciolândia. E aí? Ainda vai
dizer que no Brasil não tem o que um caçador de mistérios visitar? Mas,
estamos apenas no começo.

A lenda de Santa Raimunda de Bom Sucesso
Assis Brasil é uma cidade que está localizada na tríplice fronteira entre o Brasil,
o Peru e a Bolívia, formando um núcleo de populações vizinhas, com a cidade
peruana de Iñapari e com a cidade boliviana de Bolpebra. Encontra-se a 319
quilômetros da capital do estado. Indo até a cidade, se pode visitar a Capela da
alma de Bom Sucesso. Uma construção humilde que é alvo da grande devoção
e peregrinação por parte dos devotos da Santa Raimunda. Seus milagres
seriam testemunhados por inúmeras pessoas das mais variadas regiões do
Acre. A sua lenda remonta a primeira década do século vinte, quando uma
mulher, por nome de Raimunda, sozinha na selva, veio a sentir as dores do
parto. O marido era um homem bruto e a havia deixado sozinha para trabalhar
ali perto. Dando à luz a uma criança, sentiu que não iria sobreviver e entregou
sua alma a Deus. Posteriormente, seu corpo foi encontrado pelo marido com
seu filho ainda vivo. Uma particularidade é que ao se tentar remover seu corpo,
notou-se que este estaria anormalmente pesado, o que levou ao seu
sepultamento ser feito ali mesmo onde falecera sob uma grande seringueira.
Até hoje, nesse local, as pessoas sentem um suave perfume que seria de
origem celestial, e que nunca abandonou o local desde a morte de Raimunda.
Então, muitas pessoas passaram a visitar o local para fazer orações, iniciando
um movimento religioso. A santidade veio a se solidificar com o passar do
tempo, após pedidos de oração por curas e milagres feitos a Santa Raimunda
serem atendidos. Sua santidade, entretanto, ainda não é reconhecida
oficialmente pela igreja católica. A Capela de Santa Raimunda pertence à
paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na cidade de Assis Brasil, no
estado do Acre. Uma vez pela região, que tal se expor ao tão místico perfume?
O estado do Acre tem muito a oferecer aos buscadores do insólito. Lembre-se
que em território acreano, você estará na terra de incríveis criaturas. O Acre é o
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lar das lendas da cobra-grande, o Mapinguari, o Gogó de sola, a Tiranabóia e
tantas outras criaturas lendárias incríveis.

Alagoas
As terras alagoanas são conhecidas por suas inesquecíveis praias e magnifica
culinária, porém também tem suas cidades e regiões que fizeram parte
importante da história do Brasil. Passear por cidades como Penedo, ao sul do
estado, caminhar por suas ruas no fim da noite, pode ser uma viagem no
tempo. Mas, um grande local de valor histórico que recomendamos você visitar
é a famosa Serra da Barriga que fica a cerca de nove quilômetros do município
de União dos Palmares, situado a nove quilômetros de Maceió, capital do
estado de Alagoas.
Assombração de Zumbi dos Palmares

Os grandes eventos da resistência negra liderada por Ganga Zumba e Zumbi
ocorreram na Serra da Barriga, que fica em União dos Palmares e, hoje em dia,
possui até um local de referência a ser visitado, no qual, no dia da Consciência
Negra se pode aproveitar várias atividades relacionadas ao tema. Porém, é em
Viçosa, na Serra Dois Irmãos, local onde viveu Zumbi dos Palmares que
encontraremos nosso destino. O líder dos negros, que não admitiu nenhum tipo
de submissão à Coroa Portuguesa teria se foragido nessa serra após sua
derrota anos antes. Nesse local, onde também se pode visitar, fundou um
Quilombo de negros fugidos e foi morto no dia 20 de novembro de 1695, na
cachoeira da Serra dos Dois Irmãos. É justamente nas proximidades da
cachoeira onde pessoas juram ouvir gritos, lamentos e sons de tiros da última
batalha na qual ocorreu a derrota do Zumbi dos Palmares.

A mulher da capa preta
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Na cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas existe uma clássica estória de
aparição que, com o passar dos anos, passou a ser mais cultuada do que temida
pela população local. As provas da veracidade dos antigos relatos estariam no
próprio túmulo de uma jovem situado no Cemitério Nossa Senhora da Piedade, no
bairro do Prado. Logo ao entrar, seguindo o muro a esquerda, a meio caminho, o
visitante perceberá um curioso e bonito tumulo antigo. Em suas alegorias, será fácil
notar uma cruz muito bem-feita, encoberta por uma espécie de manto negro, ou
capa, feito em mármore caído sobre a cruz, como que acabado de ser,
melancolicamente, posto.
A lenda sobrevive e descreve fatos que teriam ocorrido no início do século XX,
quando um jovem rapaz, durante um baile, conheceu e, prontamente, se
apaixonou por uma moça que também se encontrava ali na festa. Conversaram,
trocaram sorrisos a noite toda, parecendo ser um início de uma história de amor
para uma vida inteira. Ou além. Entretanto, com o passar das horas, chegando
próximo à meia-noite, a moça disse ao rapaz que queria ir embora. Como estava
chovendo, o cavalheiresco enamorado disse que a acompanharia até sua casa,
oferecendo sua capa para protege-la da chuva. Seguindo pelas ruas ainda
trocando algumas conversas, a moça, a certa altura, parou de caminhar, detendose na frente do cemitério, dizendo que o rapaz somente poderia seguir a mesma
até aquele ponto. Disse, entretanto seu endereço, para que o rapaz fosse buscar a
capa no outro dia. Nada estranhando, no outro dia o jovem foi, então, ao local
referenciado pela moça, com mais vontade de reencontra-la do que, realmente,
reaver sua capa. Chegou logo na residência, mas a família, para seu espanto,
disse que não existia ninguém ali com esse nome, mas, que, coincidentemente,
era o primeiro nome de uma das filhas que já havia falecido anos antes. Ele
descreveu a jovem que conhecera para os presentes, e os mesmos afirmaram que
também seria a descrição da jovem que já morrera. O rapaz, chegou a pensar que
estava sendo vítima de algum tipo de golpe ou brincadeira, até que um dos
parentes se prontificou a leva-lo até o cemitério. Chegando lá, ele não apenas se
deparou com o túmulo, mas, com sua capa, que havia sido emprestada a jovem,
colocada sobre a cruz da lápide. Uma réplica foi colocada no local, em desejo e
respeito a paz e descanso eterno da alma da moça. Assim termina a narrativa.
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Aberto a visitação, como a maioria dos cemitérios públicos, o tumulo está lá para
quem quiser ver de perto. Para os mais sensíveis, não precisa nem entrar no
cemitério, pois a cruz e o manto de mármore podem ser vistos já da calçada.
Segundo os funcionários, ônibus de passeio com turistas chegam a parar em frente
ao muro, onde de dentro dos veículos muitas pessoas fotografam o local. Existem,
entretanto, outras versões. Uma afirma que tudo ocorreu já na década de setenta,
outras chegam a confirmar que a jovem teria falecido por volta de pouco mais da
quinta década de vida, mas, retornaria em forma fantasmagórica com aparência
jovem. Talvez pelo fato do túmulo conter datas que levem a conclusão da duração
de vida de cinquenta e poucos anos de quem ali foi sepultado. Quem defende essa
corrente da estória, complementa que a mulher morreu, sem nunca ter se casado,
pois teria tido tuberculose, e voltaria em forma de espírito para viver um grande
amor.
Porém, se utilizando de poucos dados contidos no túmulo, reportagens e relatos
achados na internet, em vários sites, é possível se concluir algo muito curioso. A
estória de uma mulher fantasma usando uma capa preta está presente em muitas
cidades brasileiras. Em Cuiabá, podemos encontrar a mesma estória que teria se
passado em um cemitério de mesmo nome, “Nossa Senhora da Piedade”. Curioso,
não? Mas, voltando ao mistério maceioense, claramente, está registrado no tumulo
o nome “Carolina de Sampaio Marques, nascida em 21 de março de 1869 e
falecida em 22 de novembro de 1921”. Outro fato interessante é que do lado está
enterrado um homem, e os dois locais de descanso são protegidos por um singelo
cercadinho, igualmente antigo. Na mesma pesquisa rápida já citada, procuramos
saber quem foi a mulher, cujo o nome completo estaria gravado no tumulo com a
capa preta. Pois bem, Dona Carolina, foi esposa do Dr. Sampaio Marques, que foi
médico, escritor, professor e político em Alagoas. Sim! Ela foi casada. Eles eram
primos e se casaram em 1894. Na biografia do médico, consta a data de
nascimento e que a senhora Carolina nasceu, inclusive, na cidade de São Miguel
dos Campos, sendo filha do coronel João Correia Sampaio. Impressiona o fato de
como uma lenda pode ser encontrada em diferentes cidades muito distantes umas
das outras, mas, falemos agora de um pouco de ética. Alguém pode achar a
estória divertida, mas, não deve ser muito confortável ter um parente, como uma
avó, transformada em assombração pela sociedade. O culto a lenda da mulher da
capa preta motivou a produzir até mesmo, um bloco carnavalesco, que chegou a
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desfilar alguns anos pelos bairros de Maceió, até ocorrer um acidente com
múltiplas vítimas que encerrou, aparentemente, suas atividades. Não precisa
comentar que o fato foi relacionado a “maldição” da mulher da capa preta, não é
mesmo? E quanto a capa de mármore, que pode ser vista na lapide até hoje? Ao
nosso ver, trata-se de apenas uma reprodução do manto sagrado de jesus cristo,
colocado por um esposo enlutado, tentando homenagear sua amada esposa
falecida. Em outros túmulos igualmente antigos, não somente no Brasil, mas, em
outras partes da Europa e Estados Unidos, é possível encontrar outros mantos de
pedra com o mesmo simbolismo. Apesar de considerarmos um mistério resolvido,
entendemos que a lenda não desaparecerá da noite para o dia e com esse nosso
estudo. Mas, caso se tenha vontade de visitar o local onde descansa a Dona
Carolina, que o faça a partir de agora com respeito e ética não somente a ela e a
seu esposo, mas, também aos seus familiares que tiveram e tem que conviver com
a lenda da mulher da capa preta.

Menino Petrúcio, um santo maceioense.
Para os que gosto do mistério, mas que sej ano sentido sagradao, ou melhor, no
mistério da fé, vale a visita há cemitério popular que pode ser encontrado na
mesma avenida que o cemitério da “mulher da capa preta”. Lá, cercado de
homenagens humildes, ex-votos e outros simbolos de gratidão por graças
alcançadas e milagres realizados, está o tumulo de um jovem, o “menino Petrúcio”.
Petrúcio Correia nasceu no dia 3 de fevereiro de 1927 na Rua Ouro Preto no Farol,
em Maceió. Era filho Francisco Aprígio Correia e de Maria Menezes Correia. Um
casal humilde que tentava criar e educar Petrúcio e mais sete irmãos. Infelizmente
o pai veio a falecer em 1935, oque, inevitávelmente, veio a desestruturar toda a
familia. Em vida, o pai alem de policial militar, tambem vendia verduras no
mercado.
O pior ainda estava por vir, e nos meses e anos posteriores, um doença foi se
alastrando e matando os filhos da já sofrida familia.. Um a um, foram falecendo,
até que sobraram de filhso somente Petrúcio e dois irmãos. A mãe desesperada,
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por nome de Maria, mas, tambem muito conhecida como Dona Maroca, buscou
ajuda na chamada Casa do Pobre, onde pediu guarida na instituição da
Arquidiocese que ainda se chamava Colônia de Mendigos.
Nesse novo ambiente, Petrúcio, como a sua mãe, mantinha uma atidude
predominantemente timida, mantendo e se focando em seus estudos e auxiliando
ajudava as freiras na jardinagem. Nas horas vagas, gostava de jogar futebol com
os outros orfãos que chegavam a algumas dezenas, na época..
Petrúcio mostrou uma boa adaptação, evoluindo muito no estudo e devoção
religiosa, participando da comunhão e se confessando às quartas-feiras. Devoto
de Nossa Senhora, era diretor do Apostolado da Oração sendo um líder em sua
comunidade.O monsenhor Antônio reconheceu cedo o interesse e dedicação do
menino, chegando a o batizar. Suas atitudes passaram a ser admiradas pelos
religiosos, Por exemplo, quando certa vez, lhe foi solicitado por uma madre que
fizesse umas compras no centro de Maceió, e ao voltar todos suado, justificou que
economizou o valor do transporte para que sua mãe pudesse comprar açucar.
Um dia, o jovem caiu doente sentindo fortes dores no intestino e apresentando
muita febre. Mandaram que ficasse em repouso, mas, Petrucio disse que “com
febre não se brinca”, solicitando que um padre lhe desse os ultimos sacramentos.
Umirmã sobrevivente já trabalhava como enfermeira e vendo melhora no menino, o
perguntou brincando se ele queria ficar bom ou ir para o céu. Ele rindo respondeu
que, com certeza, preferiria ir par ao céu, mas, não queria deixar a mãe sozinha.
Seu quadro voltou a piorar e os presente resolveram chamar o padre Medeiros
Neto(há depoimentos indicando que foi o monsenhor Antônio Valente) para fazer a
confissão e lhe dar o último sacramento. Pela conversa que tiveram, o padre teria
dito: “Confessei um santo!”.
Infelizmente, Petrúcio veio a falecer na tarde do dia 24 de abril de 1938 de febre
tifoide, como registrou o médico J. Vasconcelos no atestado de óbito. Tinha 11
anos de idade. O menino já era considerado santo, e muitos compareceram ao seu
enterro.
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Mas, onde estariam as manifestações sobrenaturais? A primeira delas teria sido a
premonição da própria morte. Os relatos dos que estavam presentes no leito de
morte de Petrúcio, o ouviram falar que uma mulher surgira em uma visão dizendo
que viria busca-lo as 15 horas e que isso, precisamente, aconteceu. Esse foi o
momento de sua morte. Lógico que a famosa dedicação do menino a religão
contribuiu com a imagem de santo, assim como o claro amor e preocupação que
tinha com sua mãe. Ele tambem teria questionado coma mulher que o iria levar
para o céu como ficaria sua mãe após sua morte. A mulher teria dito que não lhe
faltaria nada. Isso tambem virou um fato. Após a morte do filho, a mãe passou a
receber tantas doações que logo teve condições de comprar uma casa própria(que
até hoje fica na Avenida Cabo Reis). Pessoas começaram a testemunhas graças e
curas alcancadas, sendo uma delas sua própria irmã que foi curada após sua mãe
pedir a Petrucio, no céu, que ajudasse a irmã doente.
O folclorista Luís da Câmara Cascudo avaliou a sua dedicação à religião como
uma “impressionante precocidade religiosa e caritativa. É o Guy de Fontgalland
brasileiro. Logo após a sua morte, o seu túmulo no Cemitério de São José, no
Trapiche da Barra, em Maceió, passou a ser procurado principalmente pela
população mais pobre, que acendia velas para ele, deixando também placas e exvotos em agradecimento por graças alcançadas. Logo após a sua morte, o seu
túmulo no Cemitério de São José, no Trapiche da Barra, em Maceió, passou a ser
procurado principalmente pela população mais pobre, que acendia velas para ele,
deixando também placas e ex-votos em agradecimento por graças alcançadas.
O tumulo do santo maceioense está no cemitério publico de São José , no bairo do
Prado, aberto a visitação. Vale realmente a visita.

O Fantasma do Padre do Palácio da Associação Comercial
Um dos locais mais belos no quesito arquitetura na capital alagoana, sem dúvida, é
o prédio da Associação Comercial, no bairro de Jaraguá. Admirado por turistas,
recebe em épocas festivas, como o natal e o final de ano, enfeites e caprichos por
parte da prefeitura municipal de Maceió. É também um ponto quase obrigatório
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para turmas de formandos dos mais variados cursos registrarem sua foto oficial
para posteridade, nas comemorações de formatura. O prédio já tem 142 anos,
aproximadamente, de fundação e possui muita estória e história ao redor de suas
paredes. Entre elas, existe a da aparição de um certo clérigo em seus corredores.
O fantasma teria uma predileção por uma parte do prédio, chamada de Ala dos
passos perdidos, onde seria sempre visto, caminhando, alheio ao mundo que o
cerca, em direção ao Salão Nobre. Seu repetitivo caminho sempre termina próximo
a mesa de reuniões desse salão. Até onde se sabe, o padre já teria, inclusive, sido
reconhecido por pessoas que o viram em anos de outrora e por historiadores. A
aparição seria do Cônego Manoel Capitulino de Carvalho, uma importante figura
religiosa e política da história alagoana. Ele foi o responsável pela assinatura da Lei
de 9 de junho de 1921, quando assumiu o cargo de Governador do Estado de
Alagoas, já que era vice-presidente do Senado alagoano. A lei era o alicerce para a
construção do prédio no qual hoje seu espectro vem a habitar. Não era, entretanto,
maceioense, tendo nascida na cidade de Penedo no sul do estado, tendo seguido
ampla carreira política, como já citado.
É curioso explicar como muitos estudiosos da parapsicologia, mais precisamente,
da ectoplasmogenese, entendem uma aparição dessa do padre Manoel Capitulino.
Ela não interage com ninguém, mesmo se chamado, por exemplo. Então, o que
seria? Não teria a alma do religioso encontrado paz após sua morte? Isso não seria
obrigatório. Os especialistas iriam, muito provavelmente, classificar a aparição
como não-inteligente, já que não interage com o meio. Na verdade, não se trataria
da alma do padre, mas, sim, de uma espécie de gravação espectral, fruto das
energias emanadas pelo padre ainda vivo e que continuariam no local, se
repetindo e se repetindo, como um filme que foi gravado e é projetado. A alma
pode já estar no além, passando muito bem inclusive. Mas, um registro enérgico e
fantasmagórico permanece no ambiente. Isso ocorre também com manifestações
sonoras, como passos que ninguém explica, e que se costuma serem ouvidos em
ambientes assombrados. Então, preste muita atenção no tipo de energia que você
tem colocado em sua casa, ou em seu trabalho, para não virar um fantasma ou
assombração depois que você se for.
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A Cachorra da Palmeira (a pedido do pai do autor)

A palmeira que vemos citada no título é a cidade de Palmeira dos índios, local
onde o humilde autor desse livro nasceu. Se faz necessário contextualizar o
que isso significa. Ser criança numa cidade do interior de Alagoas na década
de 80, era estar em contato com muitas lendas e seres fantásticos. Para que
fique mais claro, um lobisomem era como qualquer coisa real como um boi, um
cão, por exemplo. A criança ia dormir e ouvia a distância, o bando de homens e
seus histéricos cães na caçada a terrível criatura que, vez ou outra, voltava a
atacar na cidade. No outro dia, no colégio, colegas contavam que uma vítima
tinha sido levada às pressas para a capital do estado, Maceió, para ser visto
por médicos, já que suas feridas não fechavam. Mulheres que espancavam a
própria mãe se transformavam em uma gigantesca “porca” assassina. Mas, a
lenda mais clássica e mais antiga era a da “cachorra da palmeira”. Existem
versões diferentes, mas o seu conteúdo central é sempre o mesmo. Se conta
que uma moça viu o Padre Cicero pela primeira vez numa manchete de sua
morte e perguntou a um tio quem seria aquele homem. O tio prontamente a
explicou que era o Padre Cícero(o mais popular santo nordestino) e que havia
morrido, estando todo o nordeste em luto. Nesse momento, com desdém, a
moça soltou uma gargalhada e teria dito que o tio não ficasse de luto pelo
padre, mas, sim por sua cachorrinha que também havia morrido naquele dia.
Nesse momento, ocorreu uma terrível transformação da moça numa cadela.
Existem versões que falam que a moça conversava numa loja com uma mulher
que solicitou tecido preto para se vestir em luto pela morte do Padre Cícero.
Jamais teria recuperado a forma humana outra vez, tendo sido criada pelo
irmão numa jaula, até quando morreu, pondo-se um fim a sua vida e sua
maldição.
Existe uma versão que cita um outro padre considerado santo pelos
nordestinos, o Frei Damião. Nessa versão, a moça teria ido olhar pela
fechadura da porta o que o religioso fazia trancado por várias horas, em
silencio. Então, flagrou que o Frei se alimentava de flores. Ao contar para
outras pessoas o que teria visto, começou a debater-se e soltar latidos e uivos,
se transformando numa cadela.
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A lenda da moça que virou “cachorra” não é exclusiva da cidade de Palmeira
dos Índios. Pode ser encontrada em outras regiões de Alagoas e, até em
outros estados do Nordeste e também na literatura de cordel.

Amapá
Fantasma da mulher afogada
Assim como os outros estados da região norte do país, o Amapá também tem
sua rica cultura relacionada as lendas da floresta amazônica. Entretanto,
alguns mistérios já se apresentam com características únicas, urbanas e
modernas. Um exemplo com essas características, se baseia numa história
ocorrida em 1940, quando um navio veio a naufragar após se chocar em
algumas pedras que, anteriormente, já eram conhecidas por surpreender os
navegantes. Para que outras naus não viessem a sofrer um mesmo destino, foi
decidido se construir um “aviso”, pondo um bloco de concreto que,
posteriormente, passou a se denominar de Pedra do Guindaste. Além, do
bloco, e por influências da forte fé católica na região, se completou a obra com
uma imagem de São José, santo padroeiro de Macapá. Esse é o cenário do
nosso ponto turístico misterioso.
Após sua conclusão, a “Pedra do Guindaste” ganhou uma grande
responsabilidade, além de prevenir novos naufrágios. Acredita-se que, caso o
bloco de concreto seja retirado, toda a cidade de Macapá será devorada pelas
águas. Imaginou a responsabilidade da prefeitura em manter sua conservação?
Será que há investimentos, por exemplo, para proteger a obra de vândalos à
noite? Talvez não seja tão necessário, já que o outro mistério que envolve o
local pode ser suficiente para gerar alguma proteção. Existem relatos que uma
aparição fantasmagórica de um espírito de uma mulher que teria se afogado,
apareça surgindo das águas. Alguns falaram até mesmo ouvir seus gritos de
socorro ecoando na noite. Caso queira conferir, o visitante deverá ter como
referência o Trapiche do Eliezer Lavy, que fica ao lado. No local, os moradores
das ruas mais próximas, facilmente contarão sobre as lendas envolvendo a
pedra. Como a de que uma colossal cobra habita o local, e de uma
antiquíssima lenda indígena, mais precisamente da tribo Tucuju, que falava
25

que uma índia esperou seu marido da volta da pesca, como fazia todos os dias,
até que ele desapareceu e nunca retornou para casa, o que fez a índia chorar
até a morte, sendo seu corpo transformado nas pedras que vemos no local.

Pode-se, então, perceber que, uma vez em visita a Macapá, a Pedra do
Guindaste é um ponto obrigatório para o desbravador do Brasil misterioso,
não? Mas, Macapá ainda tem o que oferecer nessa senda...

A fortaleza de São José de Macapá

Por toda a costa brasileira, durante o império, as principais cidades foram
guarnecidas por fortalezas militares que visavam prevenir saques, revoltas e
instabilidade política. Vemos fortes em Recife, Rio de Janeiro, Natal, entre
outras cidades. A maior construção erguida no Brasil desse tipo é, justamente,
a Fortaleza de São José de Macapá, feita sobre pedras que já formavam um
forte natural, considerada desde 1950, patrimônio nacional. A edificação foi
construída em 1784, e hoje é um ponto turístico obrigatório para quem visita a
capital do estado do Amapá. Para nós, a visita pode ser bem mais interessante
se feita à meia-noite...

Com uma iluminação moderna que a deixa, ainda mais, envolvida num ar
misteriosos, a fortaleza está situada na zona central da cidade de Macapá. Os
relatos sobre ser assombrada remontam ainda sua construção, quando negros
e índios escravizados, morreram entre fugas e trabalhos forçados. Além de
suas arrepiantes aparições como vultos descalços, ainda portando correntes,
alguns teriam deparado com fantasmas de soldados que, entre os cômodos da
fortaleza, caminham cabisbaixos a esmo. Em visita ao local, procure ficar na
praça central, de onde você poderá se ver arrodeado pelos velhos muros,
percebendo que a fortaleza possui em seu interior uma igreja, outrora, as
antigas acomodações dos soldados e dos oficiais. Alguns cômodos das
galerias, por algum tempo, serviram de prisão, sendo esses locais evitados até
mesmo pelos atuais vigilantes. Da igreja, você poderá se deparar com um
fantasma de um padre decapitado (que mesmo não tendo boca, apresentaria
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um cigarro flutuado no espaço à altura de onde ficaria o orifício oral). Ainda
posicionado na praça central, não deixe de se aproximar com atenção do
desaguadouro situado no centro, por onde muitos escravos tentaram fugir em
busca de liberdade e encontraram nada mais que a morte, sendo possível até
hoje ouvir suas vozes lamuriosas.

O ovo e a linha do Equador

Talvez o ponto turístico considerado mais indispensável pelos que visitam a
capital do Estado do Amapá seja o Marco Zero da linha do Equador.
Famosíssimo, se constitui na forma de um imponente obelisco que, para
alguns, possui um estilo artístico militarizado demais, com sua linha vertical
verde e amarela, que se completa no chão, como se fosse sua sombra.
Visitando o local, não se pode esquecer de levar um ovo. A lenda é que você
pode colocar o ovo em pé equilibrado estando ele exatamente na linha do
Equador terrestre, ali precisamente demarcada. Algumas pessoas, graças a
facilidade atual da tecnologia portátil, se utilizam de aparelhos de GPS para se
certificarem da exata localização do monumento. Para os mais exigentes,
alguns guias de turismo locais recomendam visitar o local no dia do Equinócio,
quando a sombra do sol está precisamente em cima da linha do Equador. A
opinião científica se divide sobre se a física poderia explicar o motivo do ovo
ficar equilibrado nesse ponto da Terra, porém, alguns se valem da “força de
Coriólis”, que ocorreria influenciando a rotação do planeta e que é comprovada
facilmente. Se você estiver hospedado do lado ao Sul da linha do Equador,
poderá observar em que direção o redemoinho de água da pia do banheiro
gira. Permita-se almoçar em algum restaurante que está ao norte do marco
zero e vá na pia do banheiro. Você perceberá que o redemoinho da pia terá
sua rotação invertida se comparada à que você viu ao sul. Tudo graças à “força
de Coriólis”.
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Mas, estando no Marco Zero, dê uma esticada até o Estádio Zerão, não
distante dali. A linha do meio do campo também está exatamente sobre a linha
do equador terrestre. Inusitado, não?

A Stonehenge da Amazônia.

Já passamos por pontos misteriosos do Amapá que agradariam os que tem gostos
pelo paranormal e por algo mais cientificamente e emocionalmente mais ameno.
Para os que fazem o estilo arqueólogo e sonha em conhecer os vestígios de uma
misteriosa humanidade sábia do passado, um ponto para visitação é um curioso
achado arqueológico do estado.

Acreditamos que nos próximos anos, o Estado do Amapá possa passar a oferecer
ao público geral, a permissão de abrir para visitação seus sítios arqueológicos. O
mais recente deles, e também o mais curioso, talvez seja o conjunto de megalitos
encontrado em Caçoene, a 374 quilômetros de Macapá. De tão expressivo,
chegou a ser comparado ao conjunto de megalitos ingleses de Stonehenge. Até o
fechamento desse livro, o local ainda pode ser considerado inóspito demais e sem
condições de receber grupos de visitantes nas proximidades. Enquanto para
alguns mais acadêmicos, o local se mostraria convidativo somente pela disposição
das rochas, para os mais espiritualistas, também há história de fantasmas,
sobretudo quando se comprovou que a estrutura milenar também servia para
rituais fúnebres, tendo por sua vizinhança antiquíssimos cemitérios indígenas. O
complexo não é tão simples como se possa pensar à primeira vista. É formado por
cerca de 125 rochas distribuídas no topo de uma pequena colina. O círculo
principal tem 30 metros de diâmetro, com algumas pedras possuindo altura de
quatro metros. O destaque fica para um dos blocos que marcaria o solstício de
inverno, que é o dia mais curto do ano, através do Sol, que nessa data ficaria
diretamente sobre o monólito, não formando sua sombra.
Este é apenas um dos muitos sítios arqueológicos encontrados e estudados no
território do Amapá, sendo, inclusive alguns deles encontrados em plena capital
Macapá.
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Amazonas

Como já citado anteriormente nos outros estados do norte do Brasil, os
mistérios, comumente, deixam o ambiente urbano das cidades e adentram a
densa floresta amazônica se miscigenando com a cultura indígena. Entretanto,
os lendas urbanas e lugares envoltos em relatos insólitos podem ser visitados
quando em visita as cidades do Amazonas.
Assombrações no Teatro Amazonas
A cidade de Manaus é rica em arquitetura clássica. Existem muitos prédios
deslumbrantes que compõem um testemunho das fases mais áureas da
cidade. Sem dúvida, um desses locais é o Teatro Amazonas. Fundado em
1896, ainda no ciclo da borracha, foi projetado pelo Gabinete Português de
Engenharia e Arquitetura de Lisboa. Já em sua construção foram registrados
eventos considerados incomuns, fazendo surgir lendas que estariam ligadas ao
teatro até os dias de hoje. Relatos dos pedreiros durante a obra original de
construção do teatro afirmavam que objetos sumiam ou trocavam de lugar sem
explicação plausível e de forma tão traumaticamente estranha que muitos
abandonaram o emprego. O que antigamente não se estudava, hoje possui
muito mais material analisado que vem reforçar a importância dos testemunhos
dos operários. Por exemplo, os homens relatavam mudanças de temperatura
bruscas e intensas, ventos frios vindo sem explicação, atualmente, bem
comuns em ambientes dito assombrados. Com a inauguração e o início das
atividades artísticas, pessoas do público e, principalmente, atores e
profissionais envolvidos diretamente com as apresentações diziam ouvir vozes,
murmúrios, gargalhadas e inúmeras aparições que habitavam os corredores e
camarins do teatro. Uma dessas aparições foi reconhecida como sendo um
pianista assassinado no local enquanto ensaiava. Em visita, se pode tentar
permanecer alguns momentos próximo ao palco, local de maior incidência de
encontros com esse fantasma, onde se pode, inclusive, escutar pedaços de
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músicas tocadas ao piano. Achou interessante? Ainda temos alguns conselhos
para uma visita aos mistérios do Teatro Amazonas. Os relatos mais acalorados
falam que um visitante pode ter uma experiência paranormal completíssima se
concordar em dedicar mais tempo para conhecer os fantasmas artistas do
antigo teatro. Poderá se deparar com o estranho cavalheiro bem vestido à
moda do século XVIII (incluindo a peruca marteau) que, certa vez, teria se feito
presente a um ensaio de uma peça, sendo hoje considerada uma presença de
fácil encontro. Seria ele um ator italiano que veio a falecer em 1912, por
malária. Mas, o teatro teria seu próprio elenco de fantasmas residentes, pois
muitos ex-artistas europeus que ali se apresentaram foram vítimas das
doenças tropicais muito comuns na região. Ao visitante que queira enfrentar o
macabro espetáculo, se relata que deve ir ao teatro no dia 31 de Dezembro,
que também é a data de aniversário do prédio, para desfrutar da peça
“LaGioconda”, encenada por fantasmas e regida pelo espírito do Maestro
Genivaldo Encarnação, que morreu numa briga numa conhecida pensão
(Pensão da Mulata). Pronto para o show?

A velha barrageira do Tropical Hotel de Manaus
Ir a Manaus já é uma aventura, mas, visitar a cidade hospedado no Hotel
Tropical deve ser considerado um privilégio para um bom caçador de mistérios.
O motivo é que o visitante não precisaria nem sair do hotel para já se
considerar em um local inusitado, possuidor de uma curiosa lenda urbana da
capital do Amazonas.
O que se conta a respeito é que onde hoje é o Hotel Tropical já teria sido uma
terra ocupada por pessoas humildes que vieram a ser expulsas pelos
proprietários da região, bem as margens do Rio Negro. Entre os moradores,
havia uma senhora já idosa que não concordou e reclamou por sua
permanência onde vivia. Na desavença, veio a falecer, mas, nem mesmo na
morte, se afastou totalmente do local que gostaria de ter passado seus últimos
anos de vida. Atualmente, existem relatos de hospedes e funcionários que
afirmam que a velha senhora é vista caminhando pelos corredores do hotel.
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Essa aparição seria protagonista de muitos sustos, inclusive alguns sob a
forma de uma linda moça, comumente confundida com uma hóspede. Os
primeiros relatos remontam ainda a construção do hotel, e possui uma curiosa
precisão ao ser descrita por pessoas de diferentes origens e épocas ali
hospedadas. Além de sustos, a aparição também seria responsável, por
acender e apagar de luzes, abrir torneiras, fazer barulhos sem explicação, etc.
Caso o leitor tenha a oportunidade única de encontrá-la, saiba que ela não é
considerada uma aparição do mal, o único perigo é matar alguém de susto.

Lenda do Triângulo Amazônico e a Fantástica Cidade espectral do Ano 3.000
Esse desafio vai para os buscadores do mistério que apreciam um bom voo.
Fazendo parte desse grupo, fica fácil acreditar que já se viu (ou até mesmo o
fez) voando sobre a planície de Nazca no Peru, para contemplar as
enigmáticas gravuras no solo. Ou, para os mais afoitos ainda, desafiar o
famigerado e, talvez ainda mais famoso, o Triangulo das Bermudas e suas
estranhas turbulências. Porém, talvez ainda não tenha conhecimento dos
inacreditáveis relatos dos nossos pilotos brasileiros que, heroicamente,
enfrentam sobrevoar a floresta amazônica. Região de difícil acesso, que já
engoliu aeronaves que jamais foram encontradas. Uma área que formaria um
triângulo imaginário com vértices nas cidades de Manaus, Santarém e Porto
Velho tem seu próprio, original e fascinante mistério. Há relatos inúmeros de
pilotos que teriam se deparado com a visão de uma cidade do futuro, surgindo
diante de seus olhos. Já recebeu apelidos do tipo “cidade do Buck Rogers”(não
precisa nem comentar a idade dos pilotos que criaram essa denominação), ou
“cidade do ano 3000”, devido a sua aparência de algo que imaginamos estar
em nosso futuro, tão bem retratado nos filmes de ficção científica.
Uma das características que mais fascina quem estuda os relatos dos pilotos é
a semelhança ao descrever a tal cidade. Profissionais bem treinados,
examinados periodicamente para evitar uso de drogas, e comprovar total saúde
mental e física estariam descrevendo algo muito semelhante, muitas vezes
sem conhecer o relato de outros pilotos. Comumente são citadas avenidas
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largas, sendo uma delas bem central, convidativa ao pouso, sempre presente
nos relatos, torres, domos, espirais, grandes edifícios e, até mesmo, pirâmides.
Mas, querem saber o motivo pelo qual ninguém ainda pousou lá? Segundo os
que a viram, em determinado momento em que se inicia uma aproximação
aérea, toda a metrópole se desfaz no ar, num típico comportamento de uma
miragem. Há quem relacione essas ocorrências, a supostos avistamentos de
discos voadores na região, que não apenas teriam sido fotografados em suas
rotas, como também acompanharam aviões durante determinado tempo, para
desespero das testemunhas. E então? Que tal um sobrevoo turístico pela
região?

Cidades de Ouro

Agora estamos falando de algo para os buscadores de mistério e aventura no
nível de “experts”. Um destino tão audacioso que até mesmo foi utilizado num
dos filmes do grande aventureiro fictício “Indiana Jones”. Sim! Aqui se pode
realizar o sonho de uma aventura recheada de perigos, numa selva densa e
desconhecida, com animais perigosos, índios ferozes, guias trapaceiros e
assassinos, cidades de ouro! O grande mistério que a Amazônia lança como o
maior de todos os desafios seria a busca pela cidade de Akakor. Uma lenda
que uniria duas outras de igual quilate, à saber a lenda das Amazonas e a
lenda do Eldorado. Que tal? Consegue encarar? Um dos últimos que tentou o
feito morreu misteriosamente assassinado no Rio de Janeiro enquanto ainda
estava a organizar a pesquisa teórica. Estamos nos referindo a Karl Brugger, o
jornalista que publicou a história relatada por Tatunca Nara. E quem seria esse
personagem curioso? Para alguns, o mito seria fruto da mente do próprio
Tatunca Nara, cujo nome verdadeiro é Gunther Hauck, e seria alemão de
nascença. Evidentemente, que ele teria se baseado em um tema comum, já
que se tem vasta literatura sobre o famoso El Dourado, ou Paititi, com as
mesmas características da estória de Akakor, uma cidade de ouro perdida.
Quem já teve a oportunidade de conhecer a vastidão da floresta amazônica,
pode aceitar a ideia de uma cidade chegar a ser completamente devorada e
coberta pela vegetação. Isso ocorrendo a uma distância relativa da civilização
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também não estaria dentro do impossível. É bom lembrar que, até hoje,
existem comprovadamente, e até sendo protegidas por órgãos federais, tribos
que ainda não conheceram o “homem branco”. Durante nossa pesquisa para
esse livro, obtivemos muitos relatos que ainda é possível encontrar Tatunca
Nara e seus filhos e alugar com eles um barco a motor e se embrenhar rumo a
Akakor. Alguns relatos falam sobre o difícil trato com essas pessoas. Para os
mais interessados, recomendamos o livro “Crônicas de Akakor”, um best-seller
da década de 80, escrito pelo jornalista alemão Karl Brugger, morto no Rio de
Janeiro, por um homem que nada levou de posses materiais. O livro é todo
baseado em horas de narrativa do próprio Tatunka Nara. Relacionam a morte
do jornalista ao fato dele ter declarado que iria revelar segredos nunca antes
conhecidos a respeito de Akakor. A história é incrível demais? O mais
espantoso é encontrar fotos de sepulturas e cruzes portando símbolos nazistas
ladeadas por indígenas com seus típicos adereços e rostos sorridentes.
A lenda de Akakor é incrível por vários aspectos. Um grande mistério para
pessoas que realmente gostam de arriscar o pescoço. Encara a aventura por
sua conta e risco?

Bahia
O imenso estado da Bahia não é gigante apenas em suas dimensões
geográficas. É também colossal em termos de história e diversidade cultural e
religiosa. Tal conjuntura pode ser considerada um verdadeiro catalizador para o
surgimento de mistérios e lendas, e no território baiano não poderia ser
diferente.

Da capital Salvador aos locais curiosos da região interiorana,

podemos guiar quem busca a aventura em curiosos locais. Vamos ao primeiro
deles.

O Solar das Sete Mortes

Quem já teve a oportunidade de percorrer as ruas de Salvador, apesar do
intenso movimento no centro antigo, pode perceber como quão convidativo é
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ser levado a uma viagem mental ao passado. As ruas de paralelepípedos, os
inúmeros casarões e igrejas parecem ter testemunhado incontáveis situações e
vidas humanas que por ali circularam deixando para trás alguns mistérios a
serem enfrentados. Numa dessas ruas, mais precisamente a rua dos Passos,
poderemos visitar o casarão número vinte e quatro, muito conhecido pela
denominação “casarão” ou “Solar das sete mortes”. A construção é belíssima,
encantando os olhos de quem a percebe já ao entrar na rua. A data da sua
fundação é imprecisa, com suas características ibéricas (misturando cultura
espanhola, portuguesa e moura), existem evidencias de mapas antigos do
século XVI nos quais já constava sua presença. Algumas fontes a classificam
como um dos casarões mais antigos do Brasil, já que especialistas já
apontaram que ali se encontram os azulejos(em lindas cores azul e amarelo)
mais antigos encontrados no Brasil e datados no século 17.
E quanto a sua macabra denominação atual? O que se sabe é que em 1755
ocorreu no casarão um crime terrível, composto por assassinatos em série,
nunca desvendados. Há registros históricos dos homicídios nos arquivos do
Tribunal de Justiça da época. O que ficou escrito a respeito dos detalhes foi
que uma escrava teria envenenado a família inteira para a qual trabalhava.
Descreve-se ainda que se tratava de uma família muito rica da época. Há
informações também que dizem que o que motivou a escrava teria sido a
conduta cruel com que a família tratava seus escravos costumeiramente.
Teriam perdido a vida o casal e seus dois filhos. Sabe-se também, que após
um curto período de tempo após o ocorrido, a imensa casa voltou a ser
habitada pelo Padre Manoel de Almeida Pereira, que lá viveu com mais dois
criados que sempre o acompanhavam. Certo dia, o Padre informou que as
pessoas com quem vivia teriam sido assassinadas em circunstancias e por
motivações que nunca foram esclarecidas, totalizando assim, as sete mortes
que denominaram a casa até os dias de hoje. As mortes dos criados do Padre
também foram historicamente registradas no Arquivo Colonial e Provincial, no
livro do Tribunal da Relação.
Após esses fatos, o casarão, que se destinava a ser residencial, permaneceu
vazio e evitado de ser habitado por qualquer um que conhecesse os relatos.
Logo, a vizinhança passou a ouvir estranhos ruídos, barulhos, murmúrios e
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gritos que partiriam do interior do casarão, ganhando assim a fama de ser
muito assombrado. Até hoje surgem ocorrências de aparições como sombras,
névoas, sons de passos e portas que se abrem e fecham sozinhas. Que tal
visitar o local? Quem sabe não consegue permissão para pernoitar com um
saco de dormir envolvido por seus pisos que lembram um jogo de damas, e
suas portas com arcos clássicos. Mas, lembre! Nada impede de o Casarão
passar a se chamar “o solar das OITO mortes”.

Na ilha do Medo

Ainda envolvido pelos encantos da Bahia, o turista que procura lugares
misteriosos não pode deixar de visitar, no município de Itaparica, a pequena e
desconcertante Ilha do Medo. Já se imaginou numa aventura em uma ilha
assombrada, com ruínas, evitada por qualquer pescador que você queira
contratar? Esse seria seu destino! A pequena Ilha do Medo é uma das 56 ilhas
que compõem o arquipélago da Baía de Todos os Santos. Com área total de
12.000 m², a pequena ilha é despovoada e não tem nenhuma nascente de
água potável. Não esqueça seu cantil de viagens.
Para sabermos um pouco da história da Ilha do Medo, temos que voltar até o
século 19, quando holandeses a ocuparam e até fabricaram pólvora por lá.
Saiba, então, que a ilha foi palco de batalhas. Além desse passado, o local
também serviu como depósito humano, de pacientes com doenças incuráveis
que lá eram deixados a esperar pela morte. Entre tais patologias, destaca-se a
lepra, e graças a isso, até hoje podem ser encontradas na ilha as ruínas do
antigo leprosário, com seus arcos sobre suas antigas entradas que exprimem
ainda uma certa beleza.
Mas, e o mistério? Segundo os pescadores que se deixam atrasar no mar e
cruzam a ilha a noite, pode-se ouvir gritos de dor, lamentos e até seu próprio
nome sendo chamado. Fumaças estranhas, névoas e até um fogo que parece
se locomover nas partes mais interna da ilha são testemunhados. Um dos
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relatos mais famosos tem o de um pescador que viu uma velha senhora vindo
da ilha até seu barco, andando sobre as aguas, e ao se aproximar, abriu uma
boca desproporcional a sua anatomia e revelou uma goela de fogo. Em
seguida, se virou e sumiu na noite. O pescador nada sofreu, porém, após
contar ao primeiro grupo de amigos o que vira, perdeu a voz para sempre.
Outra aparição muito famosa da Ilha do Medo, seria o espírito de um padre que
teria se negado a realizar uma missa para os antigos pacientes, os tratando de
maneira rude. Teria, então, o sacerdote sofrido uma maldição feita pelos
moradores da ilha, e

até hoje, ao navegar próximo a sua costa, pode-se

encontrar o padre chamando para virem participar da missa que jamais chegou
a realizar em vida. Para muitos, entretanto, as almas, dos soldados holandeses
e as dos próprios pacientes que viveram seus últimos dias na ilha já
justificariam os horrendos lamentos que são costumeiramente escutados.
Há quem não se importe com tais lendas, pois, até tentaram comprar a Ilha do
Medo para construção de resort para turistas. Entretanto, a região hoje está
protegida por leis que amparam o meio ambiente de toda a baía. Em contraste
a essa iniciativa, é clara a agressão feita por pessoas que insistem em
acampar pelo dia e deixar para trás muito lixo que hoje, se percebe, acumular
em alguns pontos do lugar. Mas, acreditamos que não será o caso do leitor que
se propôs a ler esse livro. Sabemos que todos gostariam mesmo era de
pernoitar nas ruinas do antigo leprosário, não é mesmo?

A lagoa do Abaeté
Cantada por grandes artistas baianos, a Lagoa do Abaeté não perde seu ar de
mistério, resistindo ao avanço da especulação imobiliária que cada vez mais a
cerca ameaçadoramente. O local é muito visitado por turistas apesar de suas
lendas e fama de ser assombrado. Visitar a lagoa não representa, portanto,
grande problema logístico, pois ela é localizada no Bairro de Itapuã em
Salvador. A palavra Abaeté é originária da língua tupi e significa "pessoa boa e
honrada", não devendo ser confundida com Abaíté que significa "pessoa
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terrível, ruim". Mas, de onde teria vindo o nome? Seria um nome próprio, de um
índio, mais precisamente um Morubixaba, Cacique. Conta a lenda que havia
desaparecimentos já acontecendo na lagoa, atribuídos a várias entidades da
mitologia indígena, sendo que este Morubixaba teria sido levado por Uiara
(Mãe d'água) para as profundezas da lagoa. A partir de então, entre as
lamúrias que se escutava, os nativos passaram também a presenciar cânticos
e, entre as vozes vindas do fundo das águas, se destacava a do cacique
desaparecido. Como era muito admirado por seu povo, seu nome sobressaiu,
nomeando a lagoa até os dias de hoje. Mas, o mais interessante é como a
lagoa influenciou todos os povos que com ela tiveram contato de alguma forma.
Existe, por exemplo, a versão dos negros escravos que justificam as vozes ali,
por eles também ouvidas serem de uma sereia, chamada Janaína, que, sendo
filha direta de Iemanjá, seria dona de lagos e rios, tendo uma curiosa
preferência por cantar nas margens da Lagoa do Abaeté. Outro povo que
também tem sua versão para contar seria os colonizadores europeus que
afirmam haver nas profundezas da lagoa um lindo palácio encantado onde
viveria até hoje um príncipe e toda sua corte, sendo soberano entre os peixes e
a força das águas da lagoa. Por vezes, esse nobre senhor poderia ser
encontrado caminhando calmamente as margens da água, chegando a
escolher e sequestrar alguns visitantes para viver pela eternidade em seu reino
subaquático. Caso você não considere muito essas lendas, ao menos, saiba
que, independente delas, a Lagoa do Abaeté é considerada um ponto perigoso
para banho, tendo muitos casos de morte por afogamento. Entretanto, vale a
visitação, você pode até organizar um mergulho bem equipado e se expor de
vez a possibilidade de encontrar o palácio submarino. Porém, vá a noite. Caso
não encontre o tal príncipe, ou a encantadora sereia, em ambiente noturno,
com seu típico silêncio, talvez seja mais fácil dançar ao som dos cânticos do
cacique Abaeté e as centenas de almas que o acompanham.

A cidade perdida de Muribeca
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Facilmente é de pensar que após ler algo sobre cidades perdidas, nos
remetemos as selvas fechadas da grande floresta amazônica. Porém, no
estado da Bahia, sobre as heroicas coleções de Mata Atlântica sobreviventes
repousa a lenda de uma outra cidade perdida. Sendo algo de merecido
documento no passado, as provas de sua existência, ou pelo menos da lenda,
estão até registradas na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, mais
precisamente na seção de manuscritos e obras raras. O documento seria do
Século XVII, possuindo o título de “manuscrito 512”. Está assinado pelo
religioso J. Barbosa, e é dirigido ao Vice-Rei do Brasil da época por nome de
Luís Peregrino de Carvalho Menezes. O manuscrito é o relato histórico de uma
expedição oficial guiada por Francisco Raposo e João Silva Guimarães, tendo
ocorrida em 1753. Tendo a oportunidade de ler o conteúdo, o leitor vai se
deparar com uma aventura de fazer inveja a muito roteiro de cinema. A
expedição buscava uma cidade perdida feita de pedras e ruas largas, cheias de
inscrições em uma língua esquecida. Para chegar nela, a coragem era
indispensável, pois a região era território de duas grandes comunidades
indígenas, os Pataxós e Aimorés, duas tribos que não gostavam de se
relacionar com os homens-brancos, entrando em combate com estes por anos
antes de serem expulsos de suas terras. Porém, o que realmente destacava a
cidade perdida era a lenda das minas de ouro e de prata que dela faziam parte.
Já se acreditava na época , que desde o século XVI, quando o português Diogo
Álvares, o Caramuru, veio a ser salvo por índios Tupi-Guaranis, após ser o
único sobrevivente em um terrível naufrágio. A história desse curioso
personagem da história do Brasil é bem conhecida. Caramuru ficou vivendo
entre os índios, casou com a filha do chefe por nome de Paraguaçu (que
apesar de ser considerada uma mulher selvagem por muitos, mostrou grandes
habilidades de assistências sociais para a época), tendo filhos e netos. Um
desses, se chamava Muribeca, e foi ele que veio a descobrir minas de
diamante, rubi, ouro, prata em outras regiões do interior brasileiro, sempre
auxiliado por indígenas de sua confiança. Com o tempo, tornou-se um rico
negociador desses minérios no Porto de Salvador. Sua história pessoal está
fortemente ligada a mina que, na lenda, recebeu o seu nome. Porém, foi graças
a um de seus filhos que a expedição veio a ocorrer. Seu nome registrado é
Robério Dias, que por busca de status social, foi a Europa negociar com o rei
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de Portugal um título de marquês. O monarca aceitou contanto que o jovem
entregasse a pose das lendárias Minas de Muribeca para a coroa, finalmente.
A expedição foi iniciada, sob a guia do próprio Robério Dias, que, durante o
trajeto, solicitou para constatar na documentação assinada pelo rei as suas
condições do acordo. Qual não foi a sua surpresa ao observar que o rei o havia
enganado dando a ele apenas o título de “capitão da missão militar”. Nesse
momento, confrontou os militares, negando-se a continuar os levando até a
localização de sua mina secreta. Por isso, foi preso, ficando no cárcere até
morrer, sepultando consigo a localização da mina de Muribeca para sempre.
Com base no manuscrito 512, muitos homens perderam a vida à procura das
riquezas nele descritas. A mina de Muribeca também foi descrita no documento
que pertence ao Instituto histórico e geográfico brasileiro, no tomo I, relatando a
viagem de Francisco Raposo, em 1753. Abaixo podemos ler um texto extraído
na íntegra do documento:
“Exploramos a zona e nos demos conta de que estávamos entrando em uma
cidade antiga, desabitada. Caminhávamos entre as ruínas da cidade e
observávamos emocionados essas casas destruídas pensando que em um
passado longínquo deveram haver estado ferventes de atividade.
Na entrada havia três arcos. O central estava muito mais acima que os dois
laterais e tinha alguns signos desconhecidos gravados na pedra.
Logo nos adentramos nas ruínas da cidade, mas não encontramos nenhum
sinal de presença humana recente. Tudo estava abandonado desde havia
séculos ou quiçá milênios. No centro da cidadela havia uma praça com a
estátua de um homem que indicava o Norte. A um lado da praça havia um
grande edifício em ruínas. Pelo aspecto exterior, parecia ser um grande templo
destruído por um devastador terremoto. Em frente à praça principal fluía um
grande rio, enquanto que do outro lado do curso de água havia campos com
grandes quantidades de animais: pássaros e corços, aos quais estranhamente
nossa presença não assustava.
Navegamos pelo rio durante três dias e encontramos várias pedras onde
estavam incisos estranhos signos, parecidos aos do arco da entrada da cidade.
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Encontrávamo-nos na zona das minas, já que era fácil ver grandes pepitas de
ouro nas margens do rio”.
Uma vez viajando a Salvador e apontando sua agenda de viagens para o
interior do estado, que tal encarar essa viagem rumo as minas perdidas de
Muribeca? Demais para você, nobre leitor? Então, que tal algo mais curioso,
porém leve de enfrentar? Vejam o próximo tópico.

Gentio do Ouro
Existe um destino em território baiano para os que gostam de desbravar o
interior do estado, com suas fortes características rurais, simples, mas, ricas
culturalmente e sem mistérios muito assustadores, porém curiosos. Estamos
falando de um lugar especial que pode ser visitado no Município de Gentio do
Ouro, na vila de Santo Inácio. É bom destacar que estamos nos referindo a
mística região da Chapada Diamantina, rica em suas belezas, lendas e
mistérios. Fazendo esse passeio, o viajante pode se gabar entre amigos
dizendo que está vivendo uma autentica rota dos Bandeirantes, sobretudo a de
um desses desbravadores conhecido por Belchior Dias Moreira, que teria sido
o primeiro homem branco na região, por volta do século XVII. A região, de
características cinematográficas, ideais para uma grande aventura, possui um
grande lajedo composto por deslumbrantes formações naturais, havendo
inclusive, resquícios de já ter sido algum tipo de santuário de alguma civilização
esquecida. Mais ainda, enquanto passeia e faz suas fotos nas rochas, você
pode encontrar autenticas pinturas pré-históricas. Caso sua visita a região seja
na época da Semana Santa, você poderá ver o evento local chamado
“Lamentação dos Mortos”, onde pessoas rezam e cantam dentro do cemitério,
partindo em procissão até a principal igreja das redondezas. Calma. Estamos
ainda falando de um destino para os buscadores de mistérios que não gostam
de sustos. Nos passeios pelas trilhas nas rochas, o visitante poderá encontrar
os curiosos locais que queremos relatar. O Primeiro deles é chamado de o
”pezinho do menino Jesus”, que é formado por um fóssil de uma pegada de
uma criança pré-histórica (ou seria pura pareidolia?) encontrada no lajedo da
entrada da vila. Na curiosa formação, alguns chegam a perceber até os
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detalhes da separação dos dedinhos. Bem próximo, nota-se um desenho
natural de uma cruz na pedra, que para muitos observadores, também é rico de
detalhes, nos quais se percebe os contornos de alguém crucificado, como as
pernas dobradas, sendo essa formação conhecida por “cristo na cruz”. Há
também, a “sepultura dos gêmeos”, onde segundo a lenda irmãos gêmeos, que
muito se amavam, vieram a ceifar a vida um do outro por uma disputa de um
grande diamante por eles encontrado. No local onde tombaram, ficou uma
marca que lembra a sepultura de duas pessoas. Você pode encontrar essa
formação do lado direito da pista da curva que fica na entrada da vila. Da
“sepultura dos gêmeos”, erga seu rosto e contemple ao seu redor. Facilmente,
poderá ver a “Pedra da Cruz”, perto de você uns 60 metros. Não pare por aí.
Entre as formações misteriosas da região, existe uma que serve para espantar
“coisas ruins”. Pegue algumas pedrinhas e deixe separadas para atirar na
“Rapadura do Diabo”. Segundo os locais, atirar pedras na formação, espanta
até espíritos malignos. Não deixe de procurar informações sobre a “pedra da
barca”, O “banco de areia estrela”, a “pedra da mulher” (onde uma eterna
mancha de sangue testemunharia uma história violenta de amor e traição).
Além de tudo isso, a vila é cercada por pinturas rupestres antiquíssimas, já
bem estudadas por especialistas. Aos corajosos que a elas forem buscar,
lindas recompensas em forma de cachoeiras e tocas (de onça e do coã) serão
ofertadas. Caso você tenha achado leve demais, fazendo o estilo mais
buscador de mistério agressivo, provoque um bom papo com os locais e
pergunte sobre a história do “túmulo da cobra”, ou os inúmeros fantasmas da
região, como os do caso do “viajante”, “do prato”, de luzes misteriosas, e sons
do além. Parece uma aventura inesquecível, não?

Ceará
A riqueza de locais para se conhecer no Ceará, seja qual for sua abordagem, é
inquestionável. Seja culinária, religiosidade, folclore, você encontrará em locais
de turismo do estado. Não precisamos lembrar que somente as lendas e
milagres envolvendo o Padre Cícero, talvez o santo brasileiro mais querido do

41

país, já seriam uma fonte inesgotável de apreciação para aqueles que busca
fatos misteriosos.

Penitenciária Industrial e regional do Cariri
Até uma penitenciária tem suas lendas nessa região. Estamos falando na
Penitenciária Industrial e Regional do Cariri, na qual fantasmas assustam todos
que nela vem a visitar ou conviver em suas instalações. Situada na região do
Sitio Tourão, a penitenciaria teria ficado ainda mais famosa após a chegada da
era das câmeras de segurança, as quais vieram a registrar inexplicáveis
aparições nos corredores, arrepiando, indiscriminadamente, os cabelos de
visitantes, presidiários e funcionários. Para alguns desses, baseado no que
viram, todas as macabras aparições poderiam ser ligadas a um detento por
nome de Sérgio Rolim, homem conhecido por ser acusado de matar inúmeras
mulheres na região de todo o Cariri. Seriam, pois, as vítimas assassinadas que
poderiam ser captadas rondando os corredores da prisão?

As curiosas pedras do Ceará
Os amantes da arqueologia não podem deixar de conhecer pessoalmente
algumas das pedras mais fascinantes do Estado do Ceará. A chamada “Pedra
do Letreiro”, pode ser encontrada perto do município de Quixeramobim-Iguatu,
com cerca de 10 quilômetros de distância dessa referência, via rodovia CE060. Deve-se procurar a localidade de Cupim, seguindo à esquerda e com mais
três quilômetros se atingirá a Fazenda Alegre, às margens do riacho de mesmo
nome. O percurso total de ida e a volta é cerca de 3.800 metros e pode ser
explorado na totalidade, em até três horas de passeio. Embora seja
considerado o sítio arqueológico mais importante da região, facilmente se nota
o abandono das autoridades e a ação de vândalos no local. O passeio pode ser
estendido por regiões que apresentam, tal qual a Pedra do Letreiro, pinturas e
marcas pré-históricas misteriosas. Além da Pedra do Letreiro, pode se visitar
os locais de Canhotinho, São José, Poço da Serra, Mocó e Serrote Santa
Maria, já situados na Fazenda Caraíbas. Além dessas, na Cachoeira do Nêgo,
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podem ser vistos os serrotes da Onça e da Fortuna, assim como, o serrote da
Lagoa do Fofo, na Fazenda Jordão. Trata-se, então, de uma vasta região rica
em registros antiquíssimos, sendo o maior deles a “Pedra do Letreito”, um
verdadeiro “outdoor” dos tempos esquecidos. A pedra apresenta 30 metros de
largura por 5 metros de altura, apresentando cerca de 800 inscrições e
símbolos

marcados

em relevo na pedra.

Sujeito as

mais

variadas

interpretações, as “mensagens” ali registradas são observadas pelos visitantes
que tentam concluir algum conteúdo deixado para ser compreendido nas
próximas eras. Há quem veja Jesus Cristo e seus apóstolos e até discos
voadores pousados com seus tripulantes ao redor. Prato cheio para os
apoiadores das teorias do escritor Erich Von Daniken, em seu famoso livro
“Eram os deuses astronautas? ”.

Pedra do Ingá
Também bastante conhecida e estudada, outra pedra compete com a “Pedra
do Letreiro” a boa fama e importância histórica. Distante 600 km de
Quixeramobim se encontra Ingá, onde se localiza a “Pedra de Ingá”, e suas
misteriosas inscrições. De tão enigmática, alguns estudiosos defendem a teoria
que ela é a testemunha muda da presença de povos do Oriente Médio há
18.000 anos, sendo suas inscrições, inclusive, ricos registros da língua hitita.
Incrível demais? Pois, saiba o leitor que as evidências da presença dos fenícios
e suas marcas, para muitos, podem ser achadas do Maranhão ao Estado de
Sergipe. Quanto a esse povo, algumas marcas estariam próximas do visitante
que esteja na Pedra do Ingá, pois, na cidade de Tauá, que fica a 182
quilômetros de Quixeramobim, existiriam marcas desses grandes navegantes
do passado, e até mesmo, um açude por eles construído. Ele é nossa próxima
parada nos caminhos do lado insólito do Ceará.

Misterioso Açude Velho dos Caboclos
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Nosso destino se encontra a cerca de 330 Km da capital Fortaleza, no sertão
de Tauá. Durante as décadas de luta contra à seca que castiga
tradicionalmente essa região do Brasil (há quem defenda à teoria de um
inevitável processo de desertificação), inúmeros açudes foram criados
artificialmente para ajudar as populações sedentas mais próximas. Entretanto,
entre esses açudes, um teria sido feito há muito, muito mais tempo. Essa
conclusão foi divulgada pela primeira vez após estudos no início da década de
oitenta, quando pesquisadores estudavam pinturas rupestres comuns na
região. Durante as pesquisas, os cientistas foram apresentados pelos
moradores locais a antiquíssimos muros de pedra que represavam aguas.
Claramente de forma artificial, pedras laminares foram deitadas umas sobre as
outras a fim de formarem um muro de retenção. Curioso lembrar que mesmo
sendo pessoas de cultura muito simples, os locais se referiram ao povo fenício
quando da apresentação das misteriosas construções aos pesquisadores,
sugerindo que o grupo não seria o primeiro a pesquisar aquela região com
conhecimento de causa. Devemos lembrar que até o contato com informações
pela televisão, naquela época e naquela região não era tão fácil de ser obtida.
A informação a respeito dos fenícios parecia ser passada pelos avós dos atuais
moradores. Entretanto, em uma rápida pesquisa, encontramos que o
historiador Thomas Pompeu Sobrinho, falecido no ano de 1977, defendia que
na região haviam sido catalogados açudes que eram pré-cabralianos, e préhistóricos, já encontrados em seu atual local represados, ainda nas primeiras
expedições portuguesas na região. O açude dos Caboclos é um dos citados
em seus estudos com essas características. Não afirma, porém, em nenhum
momento, a origem fenícia. Preferindo atribuir a obra aos indígenas locais que
já enfrentavam as severas estiagens da região. Deve ser considerado, que a
arqueologia oficial defende que os povos que ali habitaram possuíam
características nômades e extrativistas, apenas retirando benefícios da região
que moravam, não investindo em construções ou empreendimentos como
outros povos das américas e seus gigantescos impérios de pedra imortais.
Como em outras áreas da ciência nacional, a região está esquecida e não tem
despertado grandes interesses aos estudiosos, ou, simplesmente, “falta verba”
para as expedições. Para os mais intrépidos leitores, o açude pode ser
encontrado a cerca de 10 quilômetros apenas da cidade de Tauá, num lugar
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chamado de Cruzeta, após sair da BR-020, por 2 quilômetros. Até hoje, o
curioso turista caçador de mistério pode visitar o local e tirar suas próprias
conclusões.
Se a visita aos muros da represa perdida pode ser encantadora, o que dizer de
uma cidade inteira?

Uma encantada cidade de pedra
A riqueza da região em marcos pré-históricos que, por si só, nos fascina e
envolve em mistérios fica evidente após simplesmente cita-los. Ao todo, a
região da cidade de Tauá tem para oferecer aos visitantes três sítios
paleontológicos e 15 arqueológicos, que podem ser visitados atualmente.
Recomenda-se conhece-los nos períodos de estações mais frias, tendo em
consideração as altas temperaturas que atacam a região no verão. Da própria
cidade, o turista poderá apreciar um dos maiores pontos atrativos da região, o
conhecido Serrote Quinamuiú. Uma grande formação de pedra no topo de uma
serra.
As construções mencionadas no texto acima não são as únicas curiosas
estruturas de pedra que podem ser encontrada nos arredores da cidade de
Tauá. No chamado “Sertão dos Inhamuns”, região onde se situa a cidade,
existe também disponível a visitação a chamada “cidade de pedra encantada”,
rica em pinturas pré-históricas e formações que desafiam o conceito de
“pareidolia”. No local, se pode encontrar painéis de rocha com pinturas feitas a
dedos que descrevem cenas que recebem as mais diferentes interpretações de
quem as vislumbra. Mais precisamente, no Vale do Riacho das carrapateiras,
os painéis de pedra pintada são acompanhados por desafiantes rochas
equilibradas umas nas outras e que formam também curiosas esculturas
naturais. Apesar do clima e da seca, ainda se encontram tanques de água
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feitos pela natureza e locais de banho. Fica fácil imaginar que dádiva a região
era para uma população pré-histórica.

A Pedra da Galinha choca
Quem resolve desbravar de carro as estradas de todos, realmente todos os
estados do nordeste brasileiro, logo se percebe presenteado com incríveis
formações de pedra à beira das estradas. Focando mais no Estado do Ceará,
quem se fascina por tais formações, com certeza logo elegerá a sua preferida.
Entre os viajantes, existe uma que sempre corre o risco de ser essa especial.
Ela é a chamada “pedra da galinha choca”. Ela pode ser encontrada na região
do município de Quixadá, e está a cinco quilômetros dessa cidade. Um ponto
de referência para encontrá-la, é procurar o Açude do Cedro, numa região rica
de curiosas formações rochosas em forma de monólitos naturais. A visão da
Pedra já a distância, ou a beira do Açude do Cetro é deslumbrante. Para os
que tiverem a curiosidade, é possível se subir a imensa galinha de rocha,
através de uma trilha. Para a ciência tradicional, a Pedra da Galinha é uma
escultura natural feita pelo vento. Para outros, o testemunho de aplicações de
técnicas desconhecidas de uma civilização perdida, ou, até de extraterrestres.
A região é admirada pelos amantes da pesquisa de discos voadores. A forma
da galinha sentada em seu ninho não é uma unanimidade entre todos que a
observam e estudam. Existem os que a assemelham a uma esfinge, tendo o
que seria seu rosto, características mais felinas do que de uma ave como a de
uma galinha. Conhecendo esse monumento natural lindíssimo, o visitante
também estará num local que já foi set de filmagens do filme “O cangaceiro
trapalhão”, um dos sucessos da década de oitenta do conhecido grupo “os
trapalhões”.

Distrito Federal
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A capital do país também tem seus mistérios e curiosidades para os que
apreciam a busca pelo insólito e improvável. Não estamos falando aqui de
funcionários fantasmas e desaparecimentos inexplicáveis de verbas e
documentos discriminatórios de homens poderosos. Humor à parte, Brasília
tem seu lado misterioso desde seu projeto. Conhecida também por ser um
marco

arquitetônico,

sendo

considerada

oficialmente

pela

UNESCO,

Patrimônio Cultural da Humanidade, em 1987, a cidade convida o visitante a
encher os olhos com sua beleza.
Há quem defenda que o próprio idealizador do projeto de arquitetura, o famoso
Niemeyer, teria recebido instruções diretas e em detalhes do presidente
Juscelino Kubistchek de como deveria projetar Brasília. Tais nuances exigidas
pelo chefe de estado, para alguns estudiosos, seriam evidências que Juscelino
seria a reencarnação do famoso faraó egípcio Akhenaton. Quais seriam, então,
tais evidências de tão incrível argumento, que poderiam ser observadas por
alguém em visita a Brasília?
Fácil imaginar que os opositores do presidente poderiam ter atribuído a
construção de Brasília aspectos “faraônicos”. Mas, para muitos místicos,
Juscelino teria o título de “Faraó do século XX”, sendo o impulso de fazer a
nova capital do país, algo que ele ainda teria trazido de sua outra vida.
A primeira característica que faria elo de ligação entre Brasília e o antigo Egito
seria a posição da cidade. Na antiguidade, Akhenaton, teria construído do
nada, uma capital nova e completa para seu reinado. A cidade se chamava Tell
el Amarna, e suas ruínas podem ser visitadas até hoje, ao sul da cidade do
Cairo. O projeto de Tell el Amarna, a deixava na forma de um grande pássaro
visto de cima, com suas asas abertas, voltado para o leste, assim como é o
projeto de Brasília que possui o formato de um avião com grandes asas. De
fato, sem apelar para pareidolia, o traçado do projeto de Brasília lembra mais
um pássaro que um avião. Coincidência? Bem, é sabido que em 1930, ainda
jovem, Juscelino teria visitado as ruínas de Tell El-Amarna. As consequências
dessa viagem foram registradas no livro de sua própria autoria chamado “Meu
Caminho para Brasília”, onde se lê:

47

“Levado pela admiração que tinha por esse autocrata visionário, Akhenaton,
cuja existência quase lendária eu surpreendera através das minhas leituras em
Diamantina, aproveitei minha estada no Egito para fazer uma excursão até o
local, onde existira Tell El-Amarna/Akhetaton.”
“…vi os alicerces da que havia sido a capital do Médio Império do Egito. A
cidade media oito quilômetros de comprimento por dois de largura. À margem
leste do Nilo, jardins verdejantes haviam sido plantados e, atrás deles, subindo
a encosta da rocha, erguera-se o palácio do Faraó, ladeado pelo grande
templo”.
Outro livro que registra a relação que o presidente tinha com o faraó
Akhenaton, se intitula “Brasília Secreta”, da egiptóloga Iara Kerns e do
empresário Ernani Figueras Pimentel, publicado pela Editora Pórtico. Em seus
textos, os autores escrevem:
“Segundo especialistas esotéricos, Juscelino e Brasília vieram nos dias atuais
para iniciar um período final de consolidação da história humana, o final de um
grande ciclo, ao que Akhenaton e a cidade de Akhetaton deram o início. Tanto
Juscelino quanto Akhenaton construíram para o futuro, apesar de os outros
faraós terem construído para os mortos, na própria visão de Juscelino.”
Para os defensores da ideia do “Juscelino faraó”, chama a atenção pelo fato de
que tanto a antiga capital egípcia, quanto a cidade de Brasília teria sido
construídas e inauguradas em apenas 4 anos. Pirâmides poderiam ser
encontradas em ambas, como por exemplo, o prédio da CEB em Brasília com
seu curioso formato piramidal, assim como uma parte da sede da LBV segue
também o estilo. Por esse mesmo prisma, a arquitetura do Congresso Nacional
e seus dois pratos invertidos significaria que um faria a captação da energia da
mãe Terra e o outro a captação da energia do universo. As duas grandes
torres seriam inspiradas nos antigos obeliscos egípcios A grande rampa do
Congresso nacional parece, realmente, muito similar as encontradas em
edificações importantes do Egito antigo. Pode-se comparar o Templo de
Hatshepshut com a aparência do prédio do Congresso.
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Também é curioso como o projeto pode ter considerado a posição dos astros
na data de cada aniversário da cidade, em 21 de abril. O Sol se põe,
diariamente, no lado oposto, atrás do Memorial de Juscelino.
Outra forma piramidal pode ser observada no prédio do Teatro Nacional,
localidade que possui seus próprios mistérios, os quais destacaremos mais à
frente. O próprio tumulo de Juscelino, com sua imagem sobre um grande
obelisco e as características opulentas da construção em si, o remente a um
líder de proporções de rei de uma grande civilização.

Embora muitos pensem que a ideia de que Brasília possa ter sido totalmente
originária da mente de Juscelino Kubistchek, isso não seria verdade. Registros
históricos brasileiros documentam que o projeto é bem mais antigo, sendo,
primeiramente, idealizada por José Bonifácio de Andrada e Silva, que, em carta
à Corte, em Lisboa, sugeriu: “Criar uma cidade central no interior do Brasil,
para assento da Regência que poderá ser em 15° de latitude, em sítio sadio,
ameno, fértil, e junto a algum rio navegável…”
Somente em 1822, o projeto teria sido aprovado pelos deputados brasileiros da
época, já constando o nome “Brasília” que teria sido anonimamente sugerido
pelo próprio Bonifácio.

O Teatro Nacional
De volta ao Teatro Nacional de Brasília, já citado por sua inusitada forma
piramidal, que aquece o coração dos caçadores de mistérios de Brasília, o
visitante poderá ter ainda mais surpresas em tão majestoso local. O prédio está
localizado na Via N2, Setor Cultural Norte, Asa Norte. No seu interior,
destacam-se as salas Martins Pena, Villa-Lobos e Alberto Nepomuceno, onde
sempre se realizavam, ao longo da programação anual, numerosos
espetáculos dos mais variados. Quando aberto, o teatro sempre é bem
frequentado por turistas que querem conhecer seus salões e corredores.
Entretanto, não seriam apenas pessoas vivas que teriam predileção em circular
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pelos cômodos do Teatro Nacional. Segundo relatos, ocorreriam muitas
aparições fantasmagóricas, comprovadas pelos antigos funcionários. Além
disso, portas que batem, elevadores que vão em andares não solicitados, ou
que se movem sem comando algum, instrumentos da orquestra que emitem
sons sozinhos, gritos e cânticos que são ouvidos na madrugada não se sabe
de onde, também permeiam as estórias dos frequentadores do teatro. As
aparições mais famosas seriam a de uma bailarina já observada dezenas de
vezes, que seria vista no palco, se desmaterializando diante de olhos
assustados, rumo ao além. Essa mesma bailarina, entretanto, já foi observada
em corredores e diante dos elevadores principais. Além dela, outra aparição
teria sido vista em tão grande riqueza de detalhes, que teria sido reconhecida
como o maestro Claudio Santoro, que, em sua biografia oficial se afirma “que
faleceu em Brasília, na data de 27 de março de 1989, em plena regência
durante o ensaio geral do concerto em homenagem ao Bicentenário da
Revolução Francesa”. O relato mais famoso da aparição do fantasma do
maestro teria ocorrido quando trabalhadores se depararam com seu fantasma
andando pelos corredores do subsolo, durante a pintura de um painel, que na
época, se encontrava no porão do teatro.

Brasília, a cidade dos fantasmas!
A capital do Brasil está, na verdade, cheia de aparições e fantasmas. Alguns,
aparentemente, são repetições, ou reinterpretações das hoje chamadas
“lendas urbanas”. Um exemplo do que estamos falando seria a estória da “loira
da w3”. A w3 Sul é umas das rodovias da cidade, onde, certa vez, um taxista
teria visto uma mulher loira solicitando um taxi à beira da estrada. Assim que a
passageira entrou no carro, o motorista sentiu seu perfume forte tomar conta
do ambiente. Falando baixo, ela o orientou a seu destino pretendido, que seria
próximo a um conhecido cemitério. Na chegada, para terror do taxista, o cheiro
do perfume desapareceu subitamente, assim como sua misteriosa passageira,
sem deixar qualquer vestígio de sua presença. Até hoje, você pode perguntar
aos taxistas sobre a loira da w3 e se algum deles já recusou passageiras loiras
solicitando taxi nas imediações da rodovia.
50

Porém, porque nos referimos a Brasília como a cidade dos fantasmas? O
motivo é porque não faltariam explicações para a cidade apresentar aparições
fantasmagóricas em qualquer parte. A principal delas seria relacionada as
inúmeras mortes que ocorreram no imenso canteiro de obras original. Os
chamados “Candangos”, trabalhadores que construíram Brasília, morriam
diariamente, sendo sepultados em qualquer parte, relativamente próximo das
obras. Conforme o livro “1001 Coisas que Aconteceram em Brasília e Você
Não Sabia”, de Hélio Queiroz, os inúmeros acidentes de trabalho fatais
realmente ocorreram em diversos pontos da obra sendo o foco mais intenso
durante a construção dos ministérios. Chegou-se a registrar de dois a três
acidentes ocorridos por dia em cada edifício ministerial. Fala-se, inclusive, que
alguns trabalhadores perderam a vida ao cair no concreto ainda fresco, se
afogando sem direito a resgate, estando seu cadáver preso nas paredes e
colunas até hoje (tal afirmação também é encontrada em outros locais famosos
de construções pelo Brasil e pelo mundo. Esse mesmo relato é atribuído a
construção da famosa Ponte Rio-Niterói, no Estado do Rio de Janeiro).
Entram também na lista de locais assombrados de Brasília, o Colégio Militar
de Brasília, o Hotel Nacional (onde circularia pelos corredores uma mulher
vestida de branco), o Memorial JK (onde a noite os funcionários não se
aproximam do túmulo do ex-presidente), o Panteão da Pátria (ou da Justiça, do
qual se relatam casos de pessoas que desmaiaram ao focarem a atenção na
iluminação que atravessa o imenso vitral vermelho localizado no segundo
andar), a Faculdade de Educação da UnB (que homenageia dois trabalhadores
mortos durante sua construção com o Auditório Dois Candangos, mas, que
teria sido palco de muitos outros acidentes de trabalho fatais pelo ritmo
desumano que foi adotado na época), o Palácio do Planalto (assombrado por
um fantasma de um militar da famosa corporação “Dragões da Independência”
que teria morrido acidentalmente durante seu serviço) e o Museu Nacional(com
o fantasma de uma arquiteta que também surge vestida de branco, mais
comumente na região do Complexo Cultural da República).
Além desses muitos pontos “visitáveis” na capital brasileira, existiria mais um
famoso fantasma importante. Na lista das assombrações de Brasília, não
escapou nem o padroeiro da cidade. O italiano João Melchior Bosco, ou, Dom
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Bosco tem até um monumento construído em sua homenagem. Sua história
misteriosa antecede a construção de Brasília, pois ele teria profetizado a
construção da cidade. O religioso teria tido um sonho revelador com direito a
detalhes incrivelmente precisos da localização da futura capital. O monumento
Ermida Dom Bosco, como é conhecido, é cercado por testemunhos de
aparições de um vulto vestido de padre, sendo tal fantasma atribuído a Dom
Bosco.
E você fazendo piada como se Brasília precisasse contar com alguns
funcionários fantasma para ser considerada misteriosa.

Espírito Santo
O estado do Espírito Santo pode ser o quarto menor em tamanho do Brasil,
porém, tem imenso destaque no quesito mistérios brasileiros. Pronto para
encarar as estradas capixabas? Então, vamos começar pela cidade de
Cachoeiro do Itapemirim.

O frade e a freira
Esse destino pode ser para toda a família. Nada de maldições ou ameaça aos
exploradores. Trata-se de uma montanha e de sua curiosa forma tomada por
dois picos que se destacam. Tais formações, para a maioria das pessoas,
apresentam claros contornos que retratam dois religiosos cristãos católicos. As
curiosas figuras estariam se olhando. A formação da esquerda chega a ter até
as mãos

postas. Pelo nome já podemos imaginar o que a maioria dos

observadores concluem. A montanha forma um padre e uma freira se olhando,
olhos nos olhos. A lenda relacionada descreve que o próprio Deus criou um
monumento ao amor (vivido por um padre e uma freira) usando a montanha.
Teria escolhido a montanha pelo motivo que o monumento deveria retratar a
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grandiosidade do sentimento do jovem casal enamorado. Para conseguir vê-los
pessoalmente, pegue a BR-101, em direção ao trecho de Vitória para a divisa
com o estado do Rio de Janeiro. Busque a região de Itapemirim, entre os
municípios de Cachoeiro do Itapemirim, Vargem Alta e Rio Novo do Sul. Não é
complicado. Existe até mesmo o Parque Municipal Frade e a Freia.
Deslumbrante!

Cinco Pontões
Outro monumento natural de grande beleza são as rochas chamadas de Cinco
Pontões. As pedras parecem ter sido colocadas em pé por gigantes, dispostas
uma ao lado da outra. Diz a lenda local que ela marca o exato lugar onde
estaria enterrado uma grande quantidade de ouro. Outras estórias afirmam que
o tesouro foi enterrado com o ouro fundido e moldado em forma de um
gigantesco cacho de bananas de ouro. Inusitado, não? Para explorar essa rota
do tesouro perdido, partindo de Vitória, a capital do estado, você deve seguir
rumo a Itarana e depois para Itaguaçu. Existe um sítio chamado “Recanto da
Pedra”, já bem próximo do monumento natural, onde locais oferecem
acampamentos e até guias para o local. Não esqueça de levar as pás.

A lenda da Ilha Escalvada
Para quem prefere as aventuras costeiras ou, até mesmo, mar adentro, temos
algumas curiosas ilhas. A primeira delas, chamada Ilha Escalvada, hoje já é
uma área de proteção ambiental, situada a cerca de 5 milhas náuticas. Uma de
suas características mais marcantes é seu antigo farol, que desde sua
construção, tem atraído mergulhadores que se maravilham em suas águas,
ricas em vida marinha. Para os moradores da região, entretanto, o que mais
fascina é a capacidade que a ilha tem em modificar sua forma. Essa
propriedade se deveria a ilha estar ainda sob a influência de um forte
encantamento feito por uma bruxa de, acreditem, rara beleza feminina. É
possível encontrar quem afirma ter visto a ilha tomar forma de navios, grandes
castelos, barcos onipotentes, baleia, tartarugas gigantes e até de bolo de
53

aniversário. Os fenômenos poderiam ser vistos mais comumente a noite,
entretanto há relatos de testemunhas que assistiram a incrível mudança na
forma da ilha pelo dia. Quanto a bruxa, ela ainda estaria no local, porém, após
a invasão da ilha e a consecutiva construção do farol, a antiga inquilina
resolveu se transformar em golfinho a habitar o mar que circunda seu antigo
lar. Ainda é possível encontrar grupos de golfinhos que observam curiosos a
presença de turistas e mergulhadores. Quem sabe se um deles não é a própria
bruxa espreitando a todos em seu perfeito disfarce.
.
Lenda da Praia dos Padres
É possível que o leitor já tenha ouvido um ditado queixoso que diz “quanto
mais eu rezo, mais assombração me aparece”. Pois bem, parece ser o caso da
conhecia Praia dos Padres. Considerada por muitos como a praia mais bonita
do estado do Espírito Santo, a praia fica numa enseada lindíssima de rochas
que formam piscinas naturais. O lugar é bem estruturado para receber
visitantes. Entretanto, antigos moradores de sua região ouvem tanta
conversação em voz alta, tantas lamúrias vindas da praia que muitas vezes
chegaram a achar que tinha uma multidão no local, ou um grande encontro de
pescadores. Porém, ao se averiguar, sempre se encontrava a praia vazia. A
situação piorava conforme ia anoitecendo. As perturbações pioraram com o
tempo a ponto de alguém sempre solicitar a um padre para benzer ou fazer
rezas e orações na praia. Tal fato se repetiu tantas vezes que a presença
constante de padres na região culminou em contribuir para denominar a praia,
passando a se chamar Praia dos Padres. Topa uma pescaria noturna? Não
esqueça de convidar aquele sacerdote amigo para dividir as iscas.

Lenda do painel da Virgem da Penha

Como falamos no tópico anterior, tendo o leitor convidado um amigo sacerdote,
aproveite para leva-lo em local inusitado e que envolve a fé católica. O
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convento de Nossa Senhora da Penha, fica em Vila Velha, é considerado um
dos mais importantes monumentos religiosos do Brasil colonial. Para chegar
até ele busque a estrada à entrada da baía de Vitória, e logo o encontrará no
alto de um morro de 135 metros de altura, cercado por mata atlântica de
restinga. A devoção de Nossa Senhora da Penha foi trazida para o Espírito
Santo, em 1558, por frei Pedro Palácios, franciscano, o qual, ao pé do atual
convento, ergueu a pequena Ermida das Palmeiras que foi assim chamada por
ser ladeada por duas frondosas palmeiras. O frei Pedro Palácios tem sua
imagem atribuída a eventos curiosos, considerados milagres por seus
admiradores. O mais famoso deles se refere a lenda do painel da Virgem da
Penha.
Diz o relato que o painel da santa teria sido trazido da Europa pelo próprio frei,
que retratando a Virgem Maria e o Menino Jesus, tem seu pintor de identidade
desconhecida. Animado com o painel, o frei logo construiu uma capelinha para
colocá-lo, tendo escolhido realizar a construção num terreno ao lado de uma
gruta na qual residia. Quando a construção já estava pronta e o Painel foi nela
fixado, por diversas vezes, a obra desaparecia do local onde tinha sido posta,
sendo encontrada no alto do morro (morro das palmeiras), em cima das
pedras. Tantas vezes se trouxesse de volta, nada adiantava. O painel voltava a
aparecer em cima do morro de manhã. A multidão de fiéis que acompanhava e
investigava os desparecimentos e aparecimentos do painel, juntamente com o
frei, deduziram que a santa estaria passando a mensagem que queria ficar em
cima do morro. Resolveram então, aproveitar um terreno mais aplanado em
cima do morro e fazer uma nova capelinha, onde colocaram o painel da santa.
Não adiantou. O painel voltou a sumir algumas vezes aparecendo no lugar que
sempre aparecia, situado mais em cima do morro. Então, se decidiu que, a
qualquer custo, iria se fazer uma capelinha no local exato onde o painel
aparecia como que por vontade própria. Tudo então se resolveu. Em 1566, foi
erguida a Ermida das Palmeiras, onde logo após

foi acompanhado do

Convento Nossa Senhora da Penha, que se pode admirar até hoje.

Tesouros e mais tesouros perdidos no Espírito Santo
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Para os mais afoitos desbravadores que venham procurar a “fortuna e a glória”
nas páginas desse guia, deixamos registrados alguns relatos de tesouros
perdidos. O primeiro deles é referente a todo o ouro perdido que ainda espera
seu explorador nas chamadas “minas do Castelo”. Castelo é um município,
nesse caso, que foi explorado e colonizado pelos jesuítas, no Século XVII. Se
atribui aos próprios religiosos boa parte da mineração, porém, a proporção que
a evangelização foi crescendo, podemos imaginar a participação da mão-deobra indígena na extração do rico minério. Alguns historiadores defendem a
ideia de que o rei de Portugal desconfiou que a igreja estava se apossando do
ouro do Brasil indevidamente, existindo até o chamado “Decreto Pombalino”
por essa motivação. Que as minas existiram é fato considerado histórico. O
que se perdeu foi sua localização exata. A principal causa da perda de onde o
mapa marcava o “x” foi a presença indígena na região que tinha, realmente,
direito sobre o território, pois o ocupavam desde antes da descoberta do Brasil.
Por isso, detestavam os mineradores, exploradores e aventureiros que
ousavam desbravar a vizinhança. A tribo que mais se envolveu nessa questão
referente as minas foi a dos Puris, chegando, inclusive, a atacar também os
jesuítas. Que mal tiveram tempo de fugir com seus paramentos (inclusive um
sino) rumo ao baixo Itapemirim. Poucos homens brancos conseguiram
aproveitar o ouro dessas minas, como o Coronel José Francisco de Andrade e
Almeida Monjardim que, em sua época, exibia duas bengalas de ouro maciço
nas festas da alta sociedade local.
A mineração das minas do Castelo não resistiu a toda guerra, violência e morte
que foram impostas aos mineradores, caindo cada vez no esquecimento e
sendo evitada cada vez mais com o passar do tempo. As minas estão lá, com
todo o seu ouro, esperando por seu novo redescobridor.

O Tesouro da Ilha dos Franceses
Que tal uma aventura de piratas, ou, mais adequadamente, corsários de
verdade? Com direito a tesouro perdido e tudo mais! Pois bem, a Ilha dos
Franceses, localizada a quatro quilômetros da Praia de Itaipava, que faz parte
do território do município de Itapemirim tem muito a oferecer nesse estilo. O
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que mais a caracteriza hoje é a presença do farol em seu ponto mais alto,
erguido em meio aos dois mil metros quadrados de superfície da ilha. Área
essa que é muito, muito bem povoada por uma infinidade de cobras. Esse é o
principal motivo pelo qual a ilha é evitada, mas, também, por quase não possuir
nenhuma praia. Apenas uma pequena entrada de areia compõe o lugar, sendo
o restante formado por penhascos rochosos que medem até oito metros de
altura. Historicamente, a ilha foi esconderijo de corsários franceses, existindo
até hoje marcas de balas de canhão e pedaços de velhas porcelanas. Tais
achados e o próprio nome da ilha estariam ligados a missão francesa ocorrida
em 1555, feita por Nicolau Durand de Villegaignon, que queria criar a França
Antártica. Sendo atacado por forças indígenas e portuguesas, o francês teria
usado a ilha como base e esconderijo sendo aí que começa a base para a
lenda do tesouro perdido da ilha. Numa das suas encostas, pode-se observar a
presença de uma gruta. Dizem que nunca foi explorada até o seu final, o que
mantem a ideia que estaria lá o baú com o ouro destinado a manutenção da
expedição francesa e que nunca foi encontrado oficialmente. Algumas pessoas
acreditam que ele possa, entretanto, já ter sido encontrado e retirado, pois,
pelo que se sabe, o grande temor dos franceses veio a ocorrer e foram feitos
prisioneiros dos portugueses, sendo toda a tripulação enforcada no continente.
O único que poupado, teria sido um jovem de 16 anos que foi levado para a
Europa. Alguns locais defendem que, um dia um francês veio a habitar a região
e conviver com os pescadores, trabalhando até comprar uma canoa. Teria sido
esse francês um jovem descendente do sobrevivente da tripulação de
Villegaignon? Teria ele encontrado e fugido com o tesouro? Não é o que a
maioria acredita. Para muitos, o tesouro ainda está lá, com as iniciais
NDV(Nicolau Durand de Villegaigno) na tampa, no fundo da gruta da Ilha dos
franceses.
Ha muitos outros pontos como esse na história capixaba. Locais com estórias
curiosas, como a Pedra dos Ovos e a Pedra da Ema(em Burarama), que
esconderia também um sino de ouro puro enterrado por escravos, com
minúcias de encantamentos e espíritos inquietos que compõem a lenda,
enriquecida com a presença de uma mancha pálida presente na rocha que
toma a forma de uma ave. O fenômeno pode ser observado com mais
57

destaque entre os meses de junho a setembro, ao meio-dia, quando a mancha
vai tomando a forma de uma ave de bico erguido, com as patas e as asas
abertas. Os contornos vão perdendo a forma, desaparecendo pouco depois
das três da tarde, quando atinge o auge de sua manifestação. Ha também um
elo de ligação com as, já citadas, minas do Castelo, tendo sido o ouro utilizado
na forja do sino oriundo de lá. Muito já se procurou e se cavou em busca do
lendário sino perdido. Ele ainda estaria por lá...

O Tesouro da Ilha da Trindade
Uma outra aventura pirata, com características semelhantes a anteriormente
citada, lhe aguarda na Ilha da Trindade. A referência para começar a encarar a
empreitada é a conhecida Barra de Vitória, onde a mais de mil milhas se
encontra a verdadeira ilha do tesouro perdido. Muitas expedições já foram
feitas, sendo elas de várias nacionalidades. Por exemplo, ingleses e
americanos, bem como brasileiros, foram derrotados pelos mistérios e
dificuldades que rodeiam o tesouro da Trindade. Todavia, o maior de todos os
desbravadores dela, o Dr. F. Knight, famoso advogado londrino, organizou uma
expedição, com treze amigos, em 1882, mesmo não conseguindo retirar o
tesouro, saiu convencido de sua existência, reconhecendo, porém, que
precisava de melhores meios para ter êxito. Meios esses bem mais fáceis em
nossa época atual.
A origem do tesouro mais evidente é espanhola, e o ouro que o constitui veio
dos saques as igrejas da Cidade de Lima, no Peru, que teriam ocorrido durante
a independência. Que fique claro que estamos lidando com um tesouro
gigantesco. O ouro alcançou a costa do Brasil a bordo do Galeão espanhol San
Juan, que depois de partir de Callao, sofreu um terrível ataque de piratas que
assassinou a população e afundou o navio, levando o tesouro consigo. Nessa
situação, a Ilha da Trindade veio a calhar com suas necessidades, pois era
fora das rotas comerciais da época. Após dobrarem o cabo Horn, firmaram sua
rota até a estratégica ilha. Entretanto, o que eles não esperavam era que, após
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enterrar o tesouro e partirem rumo as Antilhas, seriam aprisionados pelos
espanhóis e toda a tripulação condenada à morte por enforcamento, exceto um
jovem russo. Os relatos falam que esse jovem, adoeceu e foi internado em um
hospital em Bombaim, e em seu leito de morte, falou a um capitão inglês sobre
a existência de um tesouro escondido. De posse dessa informação o oficial
britânico teria ido até a ilha e, inclusive, perdera um filho nela, após ocorrer um
desmoronamento. As rochas desse trágico evento se tornaram um grande
desafio para as outras expedições e ajudaram a deixar o tesouro lá, intacto,
guardado, quem sabe, para você, nobre leitor.

Os remadores noturnos
Saindo um pouco dos temas dos tesouros perdidos, vamos enfrentar agora um
lugar misterioso formado por um dos afluentes do rio Doce, chamado “São
José". O rio foi rota dos aventureiros escravagistas que, em busca das minas
de ouro, exploravam os negros escravizados até o limite da resistência
humana. Conta-se que é muito comum se encontrar névoa sobre a agua. O
fenômeno estaria relacionado a um encantamento presente desde tempos
antigos no leito escuro do rio. O fenômeno é sempre observado, mas, poucos
tiveram coragem para esperar o seu auge, quando a meia-noite se ouve
estalos de chicotes, gritos, lamúrias, e o barulho de fortes remadas na água.
Devido ao que se é testemunhado, os locais concluíram que se tratam de
fantasmas de escravos remadores e seus violentos senhores que ainda
navegam por aquelas águas. A espectral manifestação é, então, denominada
de os “remadores noturnos”. Caso queiram conhecer e ficar no local até a
passagem dos fantasmas navegantes, levem sua canoa. O passeio pode ser
muito bonito a noite, ficando aqui o convite.

A Igreja de São Tiago e o tesouro perdido dos Jesuítas
A igreja de São Tiago, hoje Palácio Anchieta, é um local onde curiosas histórias
e estórias ocorreram. Por exemplo, foi nela que Manuel da Nóbrega entrou com
o governador-geral Tomé de Souza e entoou o hino Veni Creator Spiritus, em
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1552, em 1860, exaltou com o famoso hino cristão “Te Deum” a honra a Dom
Pedro II e Dona Teresa Cristina, em 1860. Também, chegou a tocar seus sinos
no episódio em que Maria Ortiz deu um banho de água fervente no almirante
holandês Heyn, em 1626. Quarenta anos depois desse episódio, chegou a
quase ruir tendo que ser quase totalmente refeita em detalhes. Não bastando
isso, ainda sofreu um incêndio em 1796, onde uma imensa imagem de São
Tiago em Metal chegou a ser comprometida. Algumas outras reformas
ocorreram, até ser novamente atingida por outro incêndio em 1939, sendo que
dessa vez somente as paredes externas restaram, se perdendo muitos
documentos históricos que lá eram guardados. Alguns acreditam que muita
informação sobre a Igreja se perdeu com essa história tão conturbada. Entre
elas, estariam arquivos e textos sobre um tesouro dos padres Jesuítas. Um dos
registros mais críveis a respeito do que esses religiosos poderiam ter oculto é
um texto do botânico e viajante francês Auguste de Saint Hilaire, que diz:
"Quando os jesuítas se retiraram da província do Espírito Santo, deixaram toda
a prataria das suas igrejas, mas não fora achado numerário nos seus
conventos. Eis um fato que me foi narrado por uma cura que me pareceu ser
um homem honesto e verdadeiro. Esse eclesiasta cavava perto de um edifício,
quando um índio velho veio dizer-lhe, com mistério, que não devia cavar mais
porque ali havia coisas escondidas. O cura fez então esse homem entrar na
sua casa, deu-lhe aguardente e o incitou a falar. E o índio acabou por dizer-lhe
que, se cavasse num certo lugar que designou de modo preciso e que o padre
me indicou, acharia uma chave, segundo o conhecimento que tinha da
localidade. O cura julgou que a descoberta de algum tesouro escondido pelos
jesuítas traria à região perseguidores; fez parar as escavações e repôs as
coisas no estado primitivo. O índio velho, que sem dúvida estava ligado ao
segredo por algum juramento, arrependendo-se de ter sido infiel, desapareceu
para sempre" (Segunda Viagem ao Interior do Brasil - pag. 98 ).
Para os que duvidam do relato ou da disposição que os padres teriam de
cavar, ajudados por índios, evidentemente, é bom lembrar da descoberta
comprovada de túneis nas imediações de onde viveram os Jesuítas. O primeiro
encontrado foi o túnel que se dirigia para o chamado "porto dos padres",
situado hoje onde fica o cruzamento da atual avenida Florentino Avidos e a rua
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General Osório. Ligava, portanto, a "casa dos padres ao porto dos padres".
Posteriormente, foram encontrados os túneis que ligam o cais de São
Francisco e mais outro em direção ao Convento do Carmo. O Palácio Anchieta
continua lá, no centro de Vitória, com suas histórias, esperando a sua visita.

A Pedra do Diabo
Em Inhanguetá, na Estrada de Contorno, na cidade de Vitória vale a pena
conhecer a famosa Pedra do Diabo. A lenda que a envolve é bastante curiosa,
tendo para seus defensores as marcas incontestes do que teria ocorrido para
que o local se tornasse tão especial.
Reza a lenda que a região onde a pedra se encontra já pertenceu a um homem
rude e que desdenhava dos mais pobres, sendo muito apegado a riquezas
materiais. Tão doentio era esse apego que, por vezes, tentava tomar as coisas
dos outros de forma desonesta, avançando seus cercados nas terras dos
vizinhos, por exemplo. Além disso, por falar desdenhosamente dos mais
pobres e incluir até Deus em suas brincadeiras depreciativas, logo ganhou
fama de ser rico por ter feito um pacto com o Diabo. Mesmo nessa época, a
pedra já era conhecida, porém, o que se falava a seu respeito, era que ela
demarcava o local onde o homem rico escondia o dinheiro e somente o Diabo
conseguia remover a rocha que servia de tampa para seu cofre improvisado.
Entretanto, veio o castigo dos céus por tanto desrespeito com o Divino. Suas
plantações foram atacadas por pragas terríveis, nunca vistas na região. Logo o
boato que Deus o estava castigando correu na região. Seria o boato verdade?
Sendo assim, o homem teria recebido uma proposta do Diabo para cortar o
castigo dos céus, já que eram aliados. Pediu ao homem que para ter de volta
sua

riqueza, teria que sacrificar o seu filho único. Se sentindo refém da

situação, o homem teria fechado o acordo com o capiroto e se preparou para
oferecer o filho em sacrifício, numa sexta-feira, à meia-noite, sobre a pedra que
guardava o que sobrara de seu dinheiro. O que ninguém contava era com a
sensibilidade do coração materno de sua esposa, que ao tomar conhecimento
do acordo macabro, caiu em orações ininterruptas, suplicando a Santo Antônio
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que evitasse a tragédia. No dia esperado, a mulher colocou escondido no bolso
de seu filho, uma imagem do Santo. O homem, sem nada suspeitar, conduziu o
garoto até o local da pedra e o deitou sobre a mesma para ser assassinado.
Neste momento, o Diabo já se fazia presente no local, sem imaginar o que
aconteceria em seguida. Envolto em sagrada luz, eis que surge o próprio Santo
Antônio atendendo às súplicas de uma mãe devota e chorosa, e fazendo uma
marca na pedra em formato de uma cruz, próximo onde o demônio estava
parado. Prontamente, o poder de Deus foi evocado causando uma enorme
explosão de luz, que ao desaparecer, deixou para sempre registradas na rocha
as marcas do embate entre o bem e o mal. Até hoje, ao visitar o local, se pode
perceber a marca da cruz, as dos pés onde Santo Antônio pisou e o contorno
do demônio.

Goiás
Chegando ao estado de Goiás, o caçador de mistérios não perderá a viagem
se começar pela capital Goiânia. A cidade é rica em pontos com lendas,
assombrações e outros mistérios. Porém há muitos locais no interior do estado
que irão encher o coração de quem busca o universo insólito e lendário.
Em Goiânia, os pontos mais comentados englobam o Centro Cultural Martim
Cererê, no Setor Sul, com relatos de assombrações relacionadas, inclusive a
torturados durante o período de regime militar brasileiro. Os funcionários dizem
ouvir gritos e movimentos de objetos sem explicação no local, ocorrendo
também manifestações elétricas que fariam as luzes acenderem e apagarem
sem explicação mais técnica. Com a ditadura e os seus fantasmas de
torturados ainda existem ligados ao local os relatos de aparições no Centro
Cultural Martim Cererê. O Teatro Goiânia também é relacionado a
assombrações desse mesmo período político do país, possuindo testemunhos
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que teriam ouvido ranger e sussurros sem explicação, mas, a lenda mais
atraente do local é a que descreve a existência de um túnel que ligaria o teatro
ao Palácio das Esmeraldas.
Outro ponto assombrado famoso seria o tradicional Colégio Santa
Clara, mais precisamente no Setor Campinas, onde, na torre do sino da capela
se veriam aparições, sombras e vultos que habitariam salas que, segundo foi
colhido, viveram a maior parte do tempo trancadas a chave, e que, quando
adentradas, causariam calafrios e mal-estar aos mais afoitos. Outro colégio que
apresenta fama de ter fantasmas seria o Colégio Gonçalves Ledo, a relatos
que citam o chamado Setor Fama. O colégio pode ter ganho essa reputação
pela proximidade física com o cemitério Jardim das Palmeiras, e a pobreza dos
testemunhos pode encontrar apenas nisso a justificativa de existirem. Esses
não seriam os únicos locais destinados à educação famosos por apresentar
assombrações. A própria Faculdade de História da UFG, na Vila Itatiaia, teria
como residente permanente o espírito do Padre Luís Palacin, que também foi
um grande historiador local, sendo visto nos corredores ao passar emudecido.
Nessa realidade, alguém pode facilmente concluir que alguns estudantes
goianos estão sendo muito supersticiosos ou fantasiosos, ou, por serem
reprovados, quiseram se vingar colocando alguma fama negativa em seu local
de estudo. Entretanto, as lendas vão ficando mais sólidas com o passar do
tempo e a divulgação nos meios digitais atuais. Sob essa realidade, não
escapou nem o próprio Instituto de Educação de Goiás, em Vila nova, onde
espíritos de pessoas que lá teriam perecido vagavam pelo lugar. Inclusive três
delas eram irmãs, tendo uma encontrado a morte no auditório.
Numa capital com tantos pontos supostamente assombrados, não é difícil de
se esperar que assombrações povoem as ruas e avenidas, sobretudo a região
dos cemitérios. Ha regiões que possuem conhecidos espíritos que pediriam
carona a motoristas desavisados. Os relatos incluem a mulher de branco das
imediações da antiga fábrica de leite conhecida como “Leite Gogó”. Mas, há
locais até sugestivos de se ir frequentar caso você, leitor, venha a se ver
transformado em assombração, como por exemplo, o Morro do Além, na região
do Cemitério Parque.
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A Lenda da Tereza Bicuda

Depois da capital, Goiânia, talvez o município com mais lendas e mistérios seja
o de Jaraguá, que seria bem rico nesse aspecto, talvez por absorver muito dos
mistérios já com as características modernas e urbanas, mas também em se
manter intimamente ligado com o folclore interiorano mais antigo e tradicional.
Um exemplo disso, é a lenda da Tereza Bicuda, que conta que, certa vez,
habitou a região uma negra de aparência ruim e muito má em ações. Em sua
feiura se destacava uma boca que assemelhava a um bico de ave. Entre suas
atitudes ruins incluíam até mesmo maus tratos com a própria mãe. Numa
dessas sessões de maus tratos, chegou a pôr aparatos de montaria, e colocou
na idosa uma sela de cavalo e tudo mais e, montada em suas costas,
desdenhava nas ruas próximas à casa onde viviam, sobretudo, na conhecida
Rua das Flores, como se montasse um animal. Devido ao esforço a mãe não
aguentou e caiu na rua, falecendo ali mesmo. Entretanto, suas últimas palavras
teriam sido uma maldição para a ingrata filha Tereza. Passado o tempo, Tereza
também veio a falecer tendo sido enterrada no interior da Igreja do Rosário. Aí
que começa o mistério. Os relatos falam que durante a noite, posterior ao dia
do enterro de Tereza, ocorreu uma terrível ventania que abriu tudo pelo
caminho e chegou a fazer o corpo da malvada falecida ser encontrado pela
manhã fora da cova. Envolvidas com a superstição da maldição da mãe, as
pessoas resolveram enterrar Tereza do lado de fora da igreja, porém, tudo se
repetiu. Nova ventania, e lá estava o cadáver da mulher de novo fora da cova.
O pânico quase se instalou na região, chegando ao ponto de todos decidirem
abandonar o corpo ao relento na Serra de Jaraguá, para que Deus fizesse o
que lhe fosse vontade. Dizem que onde ela foi deixada, nasceu um pé de Caju,
todo torto, que para alguns parecia até estar de cabeça pra baixo, quem vai
nessas redondezas sempre é atacado por abelhas. Caso o leitor queira ir
constatar, não esqueça o traje de apicultor. Entretanto, se estiver fora de forma
para encarar a subida da Serra, não perca as esperanças. Vez ou outra a
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aparição de Tereza Bicuda ainda é vista na Rua das Flores. Achou Jaraguá
interessante? Vamos continuar um pouco mais pelas ruas dessa cidade.

A Lenda do Cavaleiro de Jaraguá
A cidade de Jaraguá já é bem pitoresca de se visitar, com suas ruas com ar
histórico e com a serra como guardiã. Mas, talvez a parte da cidade que mais
represente essas características seja a já citada Rua das Flores e os mistérios
e lendas que a envolvem. Até hoje é fácil ainda encontrar idosos que dizem ter
testemunhado coisas estranhas que ali ainda acontecem. Fantasmas, espíritos
e seres do além, sendo o mais famoso deles, talvez o espirito de um homem
mau e ciumento, conhecido como o Cavaleiro, pois ouvem quando ele passa
com seu cavalo batendo na pedra as ferraduras, e o homem caminhando com
suas estridentes esporas que tinem a cada passo.

Mistérios e lendas do interior goiano

Como mencionado anteriormente, se o caçador de mistérios fixar sua rota para
o interior do estado de Goiás, ele irá se deparar com ricos desafios. Para se ter
uma ideia, a região tem sua versão própria do “Pé-grande”, que se chama de
Arranca-língua e seria um enorme macaco de dois metros de altura de aspecto
brutal. A criatura ataca costumeiramente animais da zona rural, existindo
relatos de ataques a seres humanos mais raramente. Ele teria hábitos
noturnos, mas, há testemunhos de ter sido observado pelo dia nas regiões que
margeiam o rio Araguaia. Vale lembrar que estamos falando de uma região
onde lendas mais conhecidas são muito cultuadas. Um exemplo é a do
lobisomem e a dos chamados “nêgo d´agua” cujos os avistamentos iniciais
seriam pré-cabralianos e se espalhariam por praticamente todos os rios do
território brasileiro, tais como, Amazonas, São Francisco, etc. A descrição
dessas criaturas semi-aquáticas possui pouca variação apesar do extenso
território onde se houve falar da lenda. Criaturas de pele negra, lisa e reluzente
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a luz da lua cheia, com características físicas de animais aquáticos como pés
de pato, mãos com membranas que facilitariam o nado, poucos ou nenhuns
traços na face (tendo para muito o rosto todo liso). Todas as descrições de
seus ataques também apresentam comportamento bem típico de qualquer
animal selvagem. Viram barcos, roubam pescarias, cortam redes e linhas de
anzol. Nunca foram observados longe dos rios. As demais variações da lenda
são mais relativas ao relacionamento humano com esses seres do que de seu
comportamento propriamente dito. Por exemplo, pescadores deixam parte da
pescaria para os nego-d’água com fim de não serem atacados, ou, em outras
regiões, os oferecem cachaça.
Outros seres fantásticos habitam a região tornando uma boa pedida aos mais
corajosos e céticos a realização de um camping nas regiões de matas
ribeirinhas. Nessa situação, se pode encontrar, talvez, o famoso, Pé de
Garrafa, outro primo brasileiríssimo, do pé grande dos Estados Unidos, ou do
abominável homem das neves, numa versão tropical. Quem o encontrou o
descreve como um gigantesco homem primitivo, com o corpo coberto de pelos
escurecidos, exceto na região periumbilical, que demarcaria seu ponto franco
com uma destacável pelugem mais branca ou, até sem pelo algum. Ao
contrário

de

seus

parentes

citados

anteriormente,

seus

pés

seriam

arredondados como os de um elefante, ou como o do fundo de uma garrafa, o
que ajudou a denomina-lo por quem o já encontrou frente a frente. Diz-se que
ele se locomove mais aos saltos do que dando passadas, deixando seus
característicos rastros redondos lado a lado. Solta berros finos e assobios que,
para alguns, teriam efeitos hipnóticos. Seus hábitos são predominantemente
noturnos. Mas, existe uma criaturazinha que não pode faltar no acampamento
macabro que você, leitor, possa decidir realizar em desafio aos mistérios das
matas de Goiás. Continue em frente para conhecer o Romãozinho.

A Lenda do Romãozinho
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Diz a lenda que um homem da roça teve um bebezinho, que chamavam de
Romãozinho e que já teria nascido como se fosse a maldade em forma de
gente. Mesmo antes de ter dentes, já tentava abocanhar os dedos de quem
tentava o tocar e ao ser amamentado tentava ferir o seio materno. O tempo
passou e logo o bebe foi se tornando um menino famoso por ser mal com
animais e pessoas. Algumas versões falam que, inclusive, possuía algumas
deformidades físicas. Outros defendem que a lenda de Romãozinho seria a
versão Goiana do Saci-pererê.
Mas, como Romãozinho teria se transformado num espírito do mal? Se
prepare, nobre leitor, que o relato é pesado. Se conta que, certa vez a mãe de
Romãozinho o mandou levar o almoço do pai que trabalhava na roça, um
pouco distante. Então, no meio do caminho, o menino abriu e viu que o almoço
era carne de galinha. Ele então resolveu que iria comer o almoço e deixar
dentro da marmita os ossos. Quando o pai recebeu a encomenda e percebeu
como estava, perguntou ao filho o que havia acontecido. Romãozinho não
apenas disse que a mãe tinha colocado do jeito que estava, como havia
comido tudo na companhia de um homem que sempre ia na casa deles quando
o pai não estava. Tomado por ciúme, o pai correu até a casa e assassinou a
esposa com um punhal. Nesse momento, Romãozinho que tudo observava,
soltou uma gargalhada, comemorando ter conseguido enganar a todos. O pai
ao perceber o erro, no mesmo impulso enlouquecido, suicidou-se com o
mesmo punhal que ferira a esposa. Entretanto, a mãe do diabólico menino,
antes de falecer, o rogou uma terrível maldição. Disse ao Romãozinho que ele
nunca iria conhecer o céu, nem o inferno, que nunca iria morrer, ficando a
vagar pelo mundo eternamente. Além disso, ele também nunca mais cresceu,
passando a ser

a danação de quem ele encontra, chegando a agredir

pessoas, animais e até mesmo, plantas. Apesar da má fama, há quem diga que
ele já fez boas ações, mesmo se valendo de algum tipo de tortura ou castigo
para pessoas que fizeram maldades com outros. A suposta área de atuação do
Romãozinho é bem ampla indo muito além das fronteiras do estado de Goiás.
Entretanto para os que desejam encontra-lo, dizem que a maior probabilidade
seria na região do município de Pedro Afonso, interior do estado. Porém, seja
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prudente. As vezes o amaldiçoado menino pode ser visto sob a forma de uma
tocha de fogo.

Paraúna, o vale dos mistérios
Agora vamos falar de mistérios para os que preferem o estilo “arqueólogo em
busca de um mundo perdido”. Vamos falar de Paraúna, um dos locais mais
incríveis para quem gosta de coisas insólitas. Nele, a arqueologia acadêmica
se choca com a chamada ”arqueologia proibida”, que cultua civilizações
perdidas e astronautas extraterrenos em visita a Terra num passado distante,
ou até mesmo, a que considera a possibilidade de ter existido um povo antes
da nossa civilização. Esse fantástico destino de comunidades místicas atuais
se encontra a cerca de 160 quilômetros de Goiânia e, possui toda uma
paisagem rica em formações rochosas curiosas e cascatas que irão fascinar
seus desbravadores. A cidade de Paraúna, possui em torno de oito mil
habitantes e se organizou com o passar do tempo a busca frequente de suas
maravilhas por turistas curiosos. Hoje já possui reservas particulares, parques
estaduais que permitirão o leitor entrar nessa aventura acompanhado de toda a
família. Não será difícil de encontrar as trilhas e passeios das supostas ruínas
de uma cidade perdida. Há quem defenda a existência de esfinges, pontes e
toda uma cidade em ruínas de cerca de dois quilômetros de extensão (parte
sob a vegetação local).
Não esqueça de incluir em seu passeio uma visita a Serra da Portaria, com
direito a túneis pouco explorados e um enigmático topo estranhamente plano.
Além disso, os moradores da região falam de seres fantásticos que habitam o
lugar, que atrai, por isso, místicos e até ufólogos. Mais que tudo, você poderá
tirar suas próprias conclusões a respeito de quem está certo em suas
afirmações. Se é a arqueologia tradicional, que diz que tudo não passa de obra
da erosão do vento na região, ou nos defensores de uma antiga civilização
perdida, cujas pesquisas afirmam que acharam até resquícios de óleo de
baleias misturados a argamassa que construiu a cidade. Tal fato sendo
verdade, nunca foi nem de perto a técnica usada pelos nativos que habitaram a
região em nossos tempos conhecidos. Infelizmente, por enquanto, as duas
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frentes de pensamento estão perdendo devido ao pouco investimento no Brasil
em favor da ciência, sobretudo, da arqueologia.
Se o leitor gostou desse tipo de desafio, saiba que Goiás tem muitos
pontos no mesmo estilo que merecem visitação. Tais como Serranópolis, onde
foi encontrado os restos humanos mais antigos no Brasil, as artes rupestres da
Gruta do Diogo, da Gruta do Urubu e da região de Caiapônia, entre outros.
Goiás não pode faltar na agenda de suas expedições, nobre aventureiro do
mistério.

Maranhão
O Estado do Maranhão é um dos berços históricos do Brasil. Possui muita
história preservada em suas cidades. Tem olhos no passado, e no futuro, como
por exemplo na cidade de Alcântara. Como não lembrar da base aeroespacial
que lá existe, se candidatando a ser nossa janela para os mistérios do
universo? Na mesma Alcântara, a história está em toda parte, como na Rua da
Amargura e suas ruínas silenciosas, nas capelas históricas, e até mesmo, no
Pelourinho que também lá foi preservado, tal como em Salvador, na Bahia,
desde da época que ainda existia a escravidão no Brasil. Na capital São Luiz,
se fala que existem locais assombrados, sendo o maior dele o mercado de
carne, que fica próximo a feira do João Paulo, situada na Avenida João
Pessoa.
Ana Jansen
Além do citado local para encontro de espectros e aparições, São Luís
também guarda a lenda de Ana Joaquina Jansen Pereira, ou, somente Ana
Jansen ou ainda Don´Ana Jansen, que nasceu e viveu na região no século 19,
sendo muito conhecida por sua crueldade com seus escravos. E possuía
muitos desses infelizes para seu cruel deleite, pois era rica, mas, considerada
de caráter duvidoso. Há muitos relatos que ela é vista cruzando as ruas em sua
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carruagem do além, que é conduzida por cocheiros espectrais horripilantes.
Não bastasse essa medonha visão, algumas testemunhas relatam se ouvir
súplicas, lamúrias e gritos de horror, que são atribuídos a legião de fantasmas
de escravos torturados que a seguem. Não vá dormir cedo estando em São
Luís. Há mais do você espera para se olhar.

A lenda da serpente encantada
Você pode caminhar nas ruas e esperar algo que possa surgir da
próxima esquina. Mas, dobre a atenção, pois o insólito pode estar abaixo de
seus pés. Diz a lenda que embaixo da cidade moraria uma monstruosa
serpente encantada. A criatura habitaria as galerias que corta toda a cidade,
sobretudo no Centro Histórico. Ela possuiria uma terrível maldição que
produzirá algum dia a destruição da capital do Maranhão. Isso acontecerá no
dia em que sua cabeça se encontrar com a ponta de sua calda. E ela está
crescendo sem parar a cada dia. No dia do encontro, toda a grande ilha onde
está São Luís será devorada pelas aguas que a circundam. Segundo os
habitantes mais idosos a serpente foi vista pela primeira vez ainda no século
XV, tendo nascido próximo ao Forte de São Luís. A terrível cabeça estaria no
Forte do Ribeirão (com relatos de testemunhas que a encararam com seus
terríveis olhos avermelhados), seu ventre se estenderia pela região da Igreja do
Carmo, findando em sua cauda que estaria localizada Na Igreja de São
Pantaleão. Então, fica a dica: a parte mais legal para fotos é nas galerias
subterrâneas no Forte do Ribeirão.
A misteriosa Manguda
Se o seu limite é se manter acima da superfície da terra, então, enquanto
espera a carruagem espectral de Ana Jansen, você pode passar o tempo à
noite na Praça Gonçalves Dias. Quem sabe, com sorte (ou não), aconteça um
encontro com a Manguda? Ela é uma figura conhecida e temida desde o século
19, que, segundo se dizia, era uma aparição de uma misteriosa mulher
totalmente vestida com um longo vestido branco com sua cabeça envolta numa
ofuscante e misteriosa luz. Não se sabe muito bem que tipo de perigo ela
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realmente oferecia, até pelo motivo de tanto ser temida, não chegou a ter
oportunidade de encontrar alguém para transformar em sua vítima. Todos
evitavam a região da praça, deixando-a completamente deserta à noite. Por tal
motivo, os mais céticos defendem que tudo não passou de uma comprovada
história de que a Manguda foi um boato criado pelos comerciantes que
realizavam contrabando de tecido e, que ao passarem a ter a praça esvaziada
pelo medo, conquistaram a oportunidade de fazer suas negociatas bem mais à
vontade, de ser forma, protegidos pela Manguda. Vai acreditar nessa e
encarar? Bem, talvez seja melhor ir para algo abaixo da superfície do oceano.

O triângulo da Bermudas do Brasil
O Triângulo da Bermudas é um famoso local situado no caribe onde desde as
caravelas

de

Cristóvão

Colombo

se

relatam

desaparecimentos

de

embarcações. Com o avanço tecnológico, aviões dos mais variados modelos
entraram na lista de desaparecidos. O autor Charles Berlitz lançou alguns livros
clássicos sobre o tema. Outros autores do chamado “realismo fantástico” o
acompanharam, tendo alguns sugerido que, na verdade, ao redor do planeta
existiriam dezenas de locais de desaparecimentos inexplicáveis. Um desses
locais foi justamente dentro do território do Maranhão onde, por muito tempo,
se registrou eventos de perda de contato com embarcações sem deixar
nenhum sobrevivente que pudesse contar o que ocorreu. Esse local ficou
conhecido como o “Parcel de Manuel Luís”, sendo o último naufrágio registrado
em 1984 (o petroleiro Ana Cristina). Tal qual o Triângulo das Bermudas, O
parcel maranhense registrou seus naufrágios inexplicados e desaparecimentos
sem deixar vestígios logo quando da chegada dos primeiros Portugueses, ou
seja, das primeiras navegações no local. As primeiras expedições deixaram
registrados em seus diários, as comunicações e buscas realizadas, na
esperança vã de se encontrar os desafortunados tripulantes das naus
desaparecidas. Inclua na lista desde caravelas, cargueiros e transatlânticos,
sendo

registrados

oficialmente

mais

de

duzentos

desaparecimentos.

Entretanto, atualmente, a região convida muitos mergulhadores que buscam
naufrágios. O local é considerado um dos maiores cemitérios de navios do
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mundo. Os céticos defendem que as formações encontradas no leito marítimo
e os fortes ventos comuns na região sejam o suficiente para explicar a maioria
dos casos. Para conhecer o local e, quem sabe, desaparecer sem deixar
vestígios, basta o leitor procurar informações sobre o Parque Estadual Marinho
do Parcel de Manuel Luís. Bom desaparecimento.

Mato Grosso

Alguns podem não lembrar, mas quando falamos de um estado como o do
Mato Grosso, estamos falando e um região do país cuja a capital Cuiabá
possui cerca de 300 anos de história. Muita cultura forma o folclore local rico
em diversidade desde de sua fundação. Tal conjuntura forma os ingredientes
fundamentais para a criação de lendas e mistérios, sendo a região muito
atrativa para os que buscam locais relacionados ao insólito.
Porém, vamos encontrar aspectos curiosos em alguns desses mistérios locais.
Um exemplo disso é a existência de um outro relato de uma “mulher da capa
preta” como já contamos entre os mistérios do estado de Alagoas. Com alguns
floreios a mais ou a menos a estória praticamente se repete. O que se fala na
localidade é que, certa vez, um estudante de direito se deparou com uma
moça, chamada Teodora, durante um baile de carnaval, precisamente
localizado no Clube Feminino de Cuiabá, situado na Rua Barão De Melgaço,
prédio que hoje abriga a Secretaria de Cultura do Município, no centro da
cidade. Os jovens se conheceram enquanto se divertiam na grande festa.
Entretanto, por volta de meia-noite a moça disse ao jovem que já iria embora.
Percebendo o rapaz que lá fora chovia muito, ofereceu-se a acompanhar a
jovem até onde ela morava, ofertando um taxi para isso. Ao se preparar para
entrar no veículo o rapaz cobriu a moça com sua capa de chuva que muitos
haviam também levado junto com guarda-chuvas devido ao tempo chuvoso dos
dias anteriores. Os dois seguiram e, para surpresa do rapaz e do taxista que
dirigia o carro, ao chegar em frente ao cemitério Nossa Senhora da Piedade
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(sim, caro leitor! O mesmo nome do cemitério da mulher da capa preta de
Maceió, Alagoas.) a jovem pediu que parasse. Se despedindo com um sorriso,
e ainda vestindo a capa do rapaz, a moça adentrou o cemitério desaparecendo
na escuridão do local. Os dois homens no veículo acharam estranho, mas
nenhum ousou comentar com outro o ocorrido. Entretanto, o rapaz, não se
conformou com o mistério e resolveu reencontrar a jovem. Conseguindo
encontrar o motorista que o acompanhou na noite, voltou até o cemitério para
conversar com um dos zeladores, que , tendo apenas a lista dos nomes dos
sepultados no local, encontrou

uma por nome de Teodora, que já havia

morrido há meia década. Os homens se dirigiram para o túmulo de Teodora e
ao constatarem a foto nele contida, logo a reconheceram como a mesma moça
que eles tinham deixado na porta do cemitério, Mas, não bastando isso, para
total espanto dos presentes, a capa de chuva preta do rapaz fora deixada
cuidadosamente sobre o túmulo.
Interessantíssimo, não é, caro leitor? Para os céticos a confirmação que o
mesmo relato se repete contribui para a falta de credibilidade dos fatos
ocorridos. Porém, para os mais espiritualistas, até o fato da mesma estória,
ocorrer num cemitério de mesmo nome, vem a trazer só mais uma infinidade
de interrogações e mistérios.

Um caso de eterno amor materno
Em Cuiabá você pode encontrar quem diga ter visto esse caso em jornais de
muita credibilidade na região. Entretanto, podemos afirmar que o mesmo relato
foi apresentado num antiquíssimo programa de rádio nacional chamado de
“Incrível, fantástico, extraordinário” e também produzido em vídeo pelo
programa da Rede Globo “Fantástico”, por duas vezes. Pode ser ouvido em
conversas com caminhoneiros em qualquer parte do país, curiosamente,
sempre com os mesmos detalhes minuciosamente descritos.
Contam os cuiabanos mais idosos que um caminhoneiro vinha dirigindo à noite
por uma das rodovias do município de Cuiabá, quando foi surpreendido por
uma mulher, aos prantos, pedindo socorro. Parando para ver o que havia
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acontecido, mal teve tempo de se aproximar da jovem senhora. Ela falava
apressadamente que havia sofrido um acidente, tendo seu carro saído da pista
e caído ladeira abaixo. O caminhoneiro logo percebeu que a vegetação estava
quebrada e ao fundo de um declive estava o carro da mulher acidentado. A
mulher continuou pedindo ajuda ao homem dizendo que o filho dela, ainda
bebê estava no carro preso. Ao ouvir aquilo, o caminhoneiro não pensou duas
vezes e desceu às pressas até onde estava o veículo. Ainda na metade do
caminho, pode ouvir o choro da criança vindo do interior do carro bastante
avariado pelo acidente. Qual não foi sua surpresa ao encontrar o bebe ileso,
bem protegido pelo corpo de uma mulher que morrera no local, e que, num
último esforço, protegera a criança com seu corpo da violência da tragédia.
Entretanto, a surpresa virou espanto quando o homem ao olhar para o rosto da
mulher morta, reconheceu prontamente que era a mesma que o havia pedido
ajuda na beira da estrada. O home virou-se para olhar para o cume da
ribanceira onde a mulher estava anteriormente a beira da estrada e ela havia
desaparecido completamente. Após o resgate do bebe, o homem solicitou
apoio das autoridades e seu relato teria ganho as manchetes dos jornais da
região.
Mas, voltemos a segurança dos centros urbanos assombrados.
E Cuiabá tem muito o que oferecer aos caçadores de mistérios. Que tal a visita
noturna ao histórico Beco do Candeeiro, onde nos tempos de pouca luz e
acendedores de lampiões, sempre se falava em avistamentos de lobisomens
na localidade. Todavia, vamos em busca de algo mais “sólido”...Como o ouro.
Existe uma lenda que vai encher os olhos dos caçadores de tesouro. Conta-se
que onde hoje se encontra a Igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito,
perto do Morro da Luz, certa vez existiu um garimpo, uma mina de ouro. De tão
rica, muitos escravos foram direcionados para abandonar as plantações e se
dedicarem a busca do precioso minério. Ocorreu, então, que dois desses
cativos, ao investirem suas ferramentas nas paredes, encontraram uma pepita
de ouro. Animados eles decidiram em não quebra-la, mas ir a contornando
para ver seu formato e tamanho original, pondo-se a cavar ao redor da mesma.
A pepita era grande em sua extensão, o que levou os escravos a denomina-la
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“alavanca de ouro”, devido ao seu formato que lembrava a tal ferramenta.
Envolvidos com a escavação e impressionados com as dimensões da peça de
ouro, os homens não atentaram que não escavavam com segurança, o que
causou um desabamento das paredes do local que os ceifou a vida. Outras
pessoas que teriam testemunhado a empolgação dos escravos os teriam
advertido em vão. Após a desativação das atividades de mineração na região,
o local foi esquecido e sobre o mesmo erguida uma capela, que com o passar
do tempo foi trocada pela atual igreja. Até hoje a “alavanca de ouro” está em
seu local original, possivelmente acompanhada dos esqueletos dos dois
escravos.

O casarão de Ana Maria do Couto
Uma heroína local com merecida projeção nacional, colaboradora da história,
da educação, da política do Estado do Mato Grosso. Essa foi Ana Maria do
Couto. Seu nome serve para engradecer e denominar escolas, praças,
avenidas, um presídio feminino até mesmo fora das fronteiras de seu estado.
Além de uma inteligência indescritível, relata-se que era dona de incrível beleza
e medidas, do alto de seus 1,67 metros de altura. Foi professora de educação
física, colocando, já na década de 40, as meninas do colégio para jogar futebol.
Seu destaque nos esportes, a tornou uma atleta reconhecida e a levou a ser a
primeira mulher a presidir um time de futebol no país. Além disso, também se
voltou para as áreas de finanças, política, comunicações e se formou em
Direito. ”May”, como era conhecida, teve poucos namorados e nunca casou ou
teve filhos, pois, na sociedade machista da época, sofria certa desconfiança
uma mulher que gostasse de tomar uma cerveja sozinha ou com amigos nos
bares badalados da cidade, ou simplesmente, fosse tão participativa em tantas
atividades importantes. Cuiabá perdeu precocemente uma de suas filhas mais
carismáticas. May faleceu de câncer aos 46 anos. Até seus últimos dias no
hospital, ela e sua mãe habitaram um grande casarão que ela havia
construindo para viver com conforto. Com os anos posteriores, muitas pessoas
juraram ver seu fantasma nas sacadas, ouvir seus gritos de dor ecoando do
interior da moradia, tal qual foram notados em seus dias finais de tratamento.
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Até hoje essa fama de assombrado recaí sobre o casarão. Entretanto, por ter
sido muito querida, a tal lenda não é bem vista por todos da cidade, sobretudo
os que ainda a conheceram e acompanharam a dor que se seguiu nos anos
posteriores ao seu falecimento. Ex-zeladores fazem questão de afirmar que
nunca viram nada que realmente pudesse provar a existência de qualquer
fantasma ou aparição. Muitas fontes, na verdade, apontam que os rumores
teriam um certo fundamento de existirem, mas nada no âmbito sobrenatural. O
que teria ocorrido realmente, foi que o luto da mãe de May foi muito arrastado e
doloroso. A senhora teria decretado aos familiares que nenhuma demonstração
de alegria poderia ser feita na casa, proibindo luzes à noite, televisão,
aparelhos de som, mas, que costumava ouvir as fitas gravadas com
depoimentos e discursos feitos pela filha ilustre falecida. Num período que
alguns quartos foram alugados, uma mulher tinha o descuido de andar de
camisola perto dos janelões, sendo confundida com o fantasma de May.
Para aqueles que queiram tirar suas próprias conclusões e queiram dedicar um
tempo a observação do casarão, poderá utilizar a praça que tem bem em
frente, facilmente localizada pela estátua com o rosto de May.

A Serra do Roncador
Da Serra do Roncador não é preciso falar muito sobre qual sua importância
quando o assunto é mistério. A região envolve praticamente todas as vertentes
do insólito. Seja para quem gosta de tesouros, civilizações perdidas, estranhos
desaparecimentos de exploradores, portais para outros mundos paralelos,
espíritos da floresta e discos voadores. A Serra do Roncador é o destino para
esses buscadores. Formada por colossais paredões que seguem até o estado
do Pará, por nada mais que oitocentos quilômetros, a serra recebeu esse nome
devido ao som do vento ao passar por sua muralha natural, soando como um
gigante roncando. Mas, há quem diga que tem a ver com o pouso de grandes
espaçonaves extraterrestres, existindo inclusive no local um monumento que
seria um tipo de aeroporto para discos voadores, em Barra das Garças.
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Nesse maravilhoso local, existem pontos de extrema curiosidade, como a
chamada Gruta dos Pezinhos onde ficaram registradas na rocha endurecida
pegadas antiquíssimas de animais e de pessoas. Algumas são bem estranhas
pois possuem 6 dedos, ou 3 e 4 dedos de aspectos não humanos, sendo
relacionadas as lendas do Índios Xavantes e Bororós, que falavam de seres
fantásticos com essas características físicas. O mais curioso é que não há
nenhum registro de um típico pé humano com cinco dedos entre as antigas
pegadas.
É evidente que um registro desse tipo abre possibilidades para muitas
interpretações. Alienígenas no passado e até temas considerados “mais
radicais” do realismo fantástico, como a Teoria da Terra Oca são defendidos
por muitos, tendo até uma grande obra do escritor Raymond Bernard de
mesmo título (Terra Oca). A ideia é praticamente idêntica ao relatado no livro
de Júlio Verne “Viagem ao Centro da Terra”, onde existiriam aberturas que
levariam ao interior do planeta. Existem comunidades místicas com sede na
região que cultuam e defendem a existência de portais que abririam conforme o
alinhamento dos astros permitindo o acesso ao interior de nosso mundo, onde
viveria uma incrível civilização oculta.
.
Lagoa Miararé
Eis aqui um lugar considerado um verdadeiro portal em forma de lagoa. Mesmo
para os céticos, a visita presenteia com uma vista paradisíaca. Os índios,
entretanto, evitavam a lagoa, sendo permitido apenas os pajés das tribos
frequentarem esse curioso acumulo de água antiquíssimo, onde, porém, a vida
nunca se desenvolveu em seu interior. Em frente, o visitante encontrará uma
caverna, considerava de extrema periculosidade pelos antigos.
A região desafia não apenas os turistas e os caçadores de mistérios
iniciantes, pois se sabe que pelo menos um famoso grande explorador já a
enfrentou e nela desapareceu para sempre. Estamos nos referindo ao famoso
caso do Coronel inglês Percy Fawcett que em 1919 foi até a região, mais
precisamente em Barra das Garças, em busca de uma cidade perdida. Mais
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que isso, defendia a existência de uma civilização que vivia dentro das
entranhas da Terra; O explorador portava até mesmo uma estatueta com
estranhos algarismos numa placa no peito que o guiava até o ponto exato para
o contato. Inicialmente, o coronel teria investigado a existência da cidade Z nas
matas da Bahia, e, posteriormente, se dirigido para a região da Serra do
Roncador, em busca de Manoa, a cidade mítica. Quanto à existência da
expedição há registros oficiais que ela realmente existiu, com documentos
manuscritos que podem ser estudados na biblioteca nacional do Rio de
Janeiro. Já o desaparecimento do Coronel Fawcett foi oficialmente reconhecido
em 1925, com ele estavam seu filho Jack e seu amigo Raleigh Rimmel. Sua
fatalidade, sua fama e o jornal inglês The Times, ao oferecer uma recompensa,
motivou muitas outras expedições. Todas sem sucesso.
Alguns pesquisadores mais acadêmicos defendem a possibilidade de que o
Coronel Fawcett ter confundido a lenda de Manoa, ou Cidade Z, com o sítio
arqueológico de Kuhikugu, situado próximo ao território indígena do Xingu. Já
estudado, o que se acredita é que as ruínas lá encontradas são os registros de
uma civilização pré-colombiana, que deixou ricas amostras de sua cidade,
porém, infinitamente mais simples do que o descrito pelos bandeirantes.
Para os mais afoitos que desejem seguir os passos dos desaparecidos
exploradores, a primeira iniciativa correta a ser feita seria ler o Manuscrito 512,
nos documentos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, onde manuscrita
está a carta dos bandeirantes ao Vice-Rei em 1754. Nele, o leitor poderá
constatar a riqueza de detalhes do lugar, de suas ruas e arquitetura. Até
mesmo a tal estatueta que Fawcett conseguiu se apossar e levar em sua
viagem é também mencionada em pormenores. Deve ser considerado que
tudo está em solo sagrado do que ainda é hoje território dos Índios Xavantes,
não devendo ser tentado ir lá sem a permissão dos mesmos. Se for investir
nessa empreitada, melhor começar pelo Parque Estadual de Serra Azul, onde
poderá encontrar curiosos relatos de seres encantados das estrelas e de
dentro do mundo com os habitantes locais, indígenas ou não. Deve também
considerar a Lenda da existência dos chamados “Índios Morcegos”, guardiões
das entradas para dentro do mundo. Caso você queira manter o pensamento
positivo, pode considerar a possibilidade do Coronel Fawcett e seu filho terem
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encontrado uma civilização acolhedora que não desse motivo algum a eles de
voltar a nossa tão estressante realidade.

Mistérios de Bonito
A região de Bonito cada dia fica mais conhecia por sua incomparável beleza
natural com seus balneários que encantam os olhos até mesmo de quem não
aprecia o mergulho livre ou autônomo. Mas, para os desafiadores de lendas, a
cidade também tem o que oferecer.
A Capela do Sinhozinho
A primeira atração que envolve uma lenda na região é a Capela do Sinhozinho,
situada próximo ao Rio Mimoso. Um local muito simples, porém, bastante
frequentado por seus fiéis que vem, sobretudo em 12 de outubro, em busca de
milagres e de agradecimentos por graças alcançadas.
A lenda não é tão antiga, tendo tudo supostamente ocorrido nos anos 30 do
século XX, quando um homem, que se alimentava exclusivamente de vegetais,
curava enfermos na região. Quando encontrava alguma manifestação do mal,
construía uma cruz de madeira, benzia e colocava no local. O seu maior
desafio foi quando veio a enfrentar uma terrível serpente gigante que encontrou
saindo de uma das rochas do lugar. Ao vence-la, fez como de seu costume e
levantou mais uma cruz de madeira, prendendo a Serpente num buraco. Tal
fato teria marcado o fim de sua missão como homem no local, sendo que
nunca mais voltou a ser visto. Deixou, porém, a lenda que, caso a cruz seja
retirada, a serpente voltaria para devorar todos em seu caminho. A capela está
aberta à visitação.
Essas seriam apenas algumas citações da infinidade de lendas e mistérios que
formam o Mato Grosso, porção do Brasil tão rica em indescritíveis belezas
naturais que bem podem, por si só, atrair pessoas desse e de outros mundos.
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Mato Grosso do Sul
É fácil imaginar que, com referência a belezas naturais, os estados do Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul compartilham de semelhanças. Entretanto, é
muito curioso como esse estado brasileiro pode ser considerado assombrado.
Os casos mais famosos estão nas ruas da capital Campo Grande com toda a
simplicidade que pode envolver um bom mistério. Se fala da loira que sai do
túmulo e pede aos taxistas para a levar, juntamente com uma amiga morena
que nunca fala, até uma igreja da cidade. Ha relatos até de ouvirem da mesma
que ela chegou a ser morta por facadas. Outra aparição comentada seria a
“mulher do cabelão”, sendo essa já pertencente as redondezas da aldeia
Ipegue, distrito de Taunay, em Aquidauana, a cerca de 130 quilômetros da
capital Campo Grande. Tal aparição já é testemunhada por moradores há 30
anos, sendo vista vagando a aldeia, ou embaixo de arvores chamando as
pessoas para o além-mundo nas noites de lua cheia.
Outra local que sofre com assombrações seria a aldeia urbana de Marçal de
Souza, onde existe um medonho assobio misterioso. A população local ainda
faz seus rituais indígenas. Quando esses eventos ocorrem as quintas-feiras,
sempre se pode ouvir um assobio que ninguém sabe de onde vem ou quem
seria o autor. Um som fino, pouco duradouro, já conhecido pela população
corta a noite.
Entretanto, é sobre castelos que iremos falar agora. Mesmo situado numa área
onde você duvidasse da existência de alguns deles. É certo que não são
grandes castelos. São até, modestamente, denominados de “castelinhos”, e
estão sim, no território do estado do Mato Grosso do Sul.
O primeiro deles está situado na cidade de Ponta Porã, e foi construído quando
a região ainda era um território federal, na década de 20 do Século XX. A
construção já funcionou como prisão e como quartel em tempos mais gloriosos.
O que se fala a seu respeito é que nos anos 60, ainda funcionando como
prisão, ocorreu um assassinato que terminou por surpreender a todos que
trabalhavam no castelinho. A mulher que fornecia a alimentação para os
funcionários, teria assassinado o marido brutalmente com inúmeras facadas.
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Ela, então, chegou a ser presa e conduzida para os grilhões do castelinho.
Como era conhecida do local, todos queriam ver a mulher na cela da prisão, e
logo a denominaram “a Dama do Castelinho”, já que também, era a única
mulher presa no local.

Fala-se também que ela ficava todo o tempo em

silencio, olhando pelas grades da cela, e apresentava episódios de gritos e
falta de ar, sendo sempre socorrida. Seus gritos, lamentos e seu próprio vulto
ainda podem ser vistos e ouvidos por muitas testemunhas do lugar.

Outro castelo famoso por provocar arrepios pode ser encontrado em Porto
Murtinho, município já próximo à fronteira com o Paraguai. A cidade está a 480
quilômetros da capital do estado e teve entre suas primeiras construções esse
castelo, erguido entre 1910 e 1914, sendo por isso considerado um dos
monumentos mais antigo do Mato Grosso do Sul. É popularmente conhecido
como “Castelinho” e, ao contrário do anteriormente citado, esse possui um
conto de fadas romântico em sua história. Entretanto, a parte que fala “e foram
felizes para sempre” não está contida nos fatos que envolve o curioso edifício.
No início da construção da cidade, Porto Murtinho era uma região de muito
comercio de importação e exportação, o que levava a inúmeros estrangeiros a
residir no local. Entre eles, veio o comerciante uruguaio Dom Thomaz Herrera
fixar residência junto com sua amada Virgínia, que tinha origem belga. O casal
havia se conhecido durante uma viagem à Europa. A moça estudava numa
Universidade Francesa e era sobrinha de um Imperador austríaco. Por essa
origem, foi exigido de Thomaz muitas posses que justificassem a aprovação do
relacionamento. Na busca da conquista de seu amor, mandou ser erguido o tal
castelo, as margens do Rio Paraguai, para que desse modo ficasse claro que a
moça iria viver em um local a sua altura social. A favor do homem apaixonado,
eclodiu a primeira guerra mundial e a família da jovem passou a ter interesse
que ela deixasse a Europa e viesse para a região, fugindo dos horrores e
imprevisibilidades da guerra. Após o casamento, Virgínia era o centro das
conversas da sociedade da vila. Seus lindos vestidos e sua aparência angelical
chamava a atenção e encantava a todos.
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Entretanto, os negócios de Dom Thomaz não prosperaram e ele teve que
passar a vender suas mercadorias em um carro de boi pela região, chegando a
ficar meses fora de casa. Sem o esposo e longe da família, a alegria de
Virgínia foi desaparecendo e ela se tornou uma mulher extremamente solitária
e isolada. Suas ocupações agora eram dar aulas de piano e de idiomas para os
filhos dos fazendeiros da vizinhança. A situação continuou piorando e Dom
Thomaz encontrou a falência total, se tornando depressivo e irritadiço, o que
ocasionou brigas com Virgínia que resolveu voltar para a Europa. Essa é uma
das versões da história.
Alguns historiadores, entretanto, defendem que Virgínia se apaixonou por um
de seus alunos, e Dom Thomaz falido e traído, em um ataque de raiva e
descontrole emocional, teria matado Virgínia, enterrando-a no porão do
castelinho. Com dívidas, Dom Thomaz vendeu o castelinho para um senhor
chamado Celso Teixeira Cordoniz. Daí começou a lenda que o castelinho seria
assombrado pela alma da jovem esposa assassinada, tendo seu espectro sido
visto descendo as escadas da torre com um dos seus lindos vestidos brancos,
procurando eternamente a saída de sua outrora residência. Existe uma
passagem no porão que daria acesso ao rio, existindo relatos de avistamentos
do fantasma também nesse local.

Minas gerais

Minas Gerais e sua importância histórica e cultural são inquestionáveis para o
Brasil. Sua gente hospitaleira e a riqueza de seu folclore atraem pessoas de
todos os lugares, seja quem já nela viveu, e no pós-morte insiste em continuar
a habitando, seja dos confins do espaço, de mundos alienígenas que queiram
conhece-la.
Com tanta diversidade de mistérios, é de se esperar que os casos insólitos
estejam como em outros estados no ambiente urbano e rural. Campos e ruas
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desafiam os pesquisadores do universo misterioso. Comecemos essa incrível
exploração.
Na grande Belo Horizonte já se pode tentar entrar em contato com curiosas
entidades. Como por exemplo a Loira do Bomfim, que seria uma misteriosa
mulher que nas madrugadas paquerava os madrugadores que ficavam num
ponto de ônibus. Quando esses “sortudos” resolviam a acompanhar até sua
casa, descobriam que a loira morava num cemitério. Uma versão mineira da
“mulher da capa preta”? Pelo que se descreve, apesar de animados com sua
beleza, os homens que a ela seguiam a viam se desfazer em pleno ar, sem
ganhar nem um beijinho de despedida.
Caso alguém se habilite a procurar a tal loira, evite alguns locais que tenha
dança, sobretudo os que encontrarem na Avenida Vilarinho. Pode acontecer de
encontrar algo pior. O que se conta é que na década de noventa, um rapaz
chegou muito animado numa das danceterias, logo tirando uma das moças
para dançar. Entretanto, durante um descuido, deixou cair o chapéu que usava
e dois grandes chifres foram revelados. Gritos de pavor e muito corre corre
impediram de alguém cogitar algum tipo de captura, principalmente após
perceberem que o indivíduo também apresentava ligeiros pares de pernas de
bode com casco e tudo. O episódio foi registrado pela imprensa local como o
“Capeta de Vilarinho”.
Numa capital antiga e histórica como Belo Horizonte, é possível se imaginar a
infinidade de imóveis assombrados. Não escapa nem os oficiais, sendo o
principal deles, o magnífico Palácio da Liberdade, destinado a sede do governo
em muitas gestões, considerado verdadeiramente assombrado por muita
gente. Com uma arquitetura exuberante, recheada por móveis de luxo, painéis
belíssimos e rica decoração francesa, o Palácio foi palco de terríveis mortes em
sequência, sendo abandonado por alguns governantes. A origem seria uma
terrível aparição de uma mulher apelidada de “Maria Papuda”, pois, em vida
sofria de bócio. Teria sido vítima de abuso de poder quando viu o terreno em
que vivia numa humilde casinha ser tomado para a construção do Palácio da
Liberdade.
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Seres estranhos
No interior do Estado de Minas gerais, o universo misterioso corre solto. Bem
esperado. Afina, estamos nas terras onde nasceu, praticamente o Saci-Pererê
e os caboclos d’água, que vão ser avistados da nascente até a foz do Rio São
Francisco e que a população ribeirinha tem como única arma para afugenta-los
as famosas carrancas a frente de seus barcos. No norte do estado temos a
criatura conhecida por Bicho da Pedra Azul, bicho da Fortaleza, ou ainda a
denominação de Lobisomem de Jequitinhonha, sendo muito temida na região
até hoje. O ser teria a aparência de um grande cachorro, cuja origem teria sido
após o túmulo de um certo Joaquim Antunes de Oliveira, que morreu ainda no
século 19, ser violado durante uma mudança de local de um cemitério. Contase que a tumba nova, já no cemitério de Pedra Azul, teria amanhecido revirada,
cheia de pelos de animais. Houve mortes de animais concomitantemente ao
fato, e as visões do grande animal. A criatura ainda habita os pesadelos da
população local.
Indo mais para a região do centro de Minas Gerais, encontraremos a cidade de
Mariana. Palco de uma grande tragédia humana e ecológica recente, quando
ocorreu o rompimento da Barragem do Fundão. A localidade é rica com
belíssima arquitetura barroca, herança dos seus 300 anos de história. Suas
ruas são acolhedoras e convidativas, passando facilmente a sensação de uma
viagem no tempo para os dias do início do Brasil. Uma dessas ruas, entretanto,
teria algo mais para mostrar. A conhecida Rua Direita apresenta relatos de uma
aparição fantasmagórica. Turistas e locais tem testemunhado se deparar com a
visão de uma mulher cabisbaixa, vestida em farrapos à caminhar pela rua. Ao
tentar alguma aproximação a visão se transforma mostrando uma dama
bastante elegante, trajando finas roupas, cobertas com adornos de pedras
preciosas, posteriormente desaparecendo no ar. Concordamos que o contexto
que a rua apresenta pode induzir a ver alguém em trajes antigos, tendo em
vista os majestosos casarões que compõem a fotografia local, com as igrejas
seculares em uma de suas extremidades. Mas, para ter uma opinião formada
mais assertiva sobre o assunto, somente mesmo encontrando a aparição.
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Esta seria apenas umas das aparições mineiras. Em Sabará se fala de uma
procissão dos mortos que pode ser vista a noite. Aliás, esse é um relato
comum em muitas cidades do território brasileiro. Nas regiões de Entre rios e
São Brás de Suaçuí, se relata a “Luzinha da Quaresma”, que brilha todas as
noites, aumentando de potência luminosa no período da Quaresma. Por vezes,
pode se transformar numa imensa bola de fogo que persegue alguns, ou se
apresenta se transformando numa mulher que fica pedindo ajuda a quem a viu.
Não existem relatos de ninguém que ficou para saber o motivo das lamúrias da
aparição até o momento. Mas, existem cidades ainda mais especiais por fatos
insólitos e desafiadores aos aventureiros do improvável. Entre elas, não podem
ser deixadas de serem citadas as cidades de Jacutinga, Varginha e Ouro Preto.

A curiosa Jacutinga
Jacutinga é um município da microrregião de Poços de Caldas. Entre todos os
pesquisados, esse o leitor ficará com a sensação de que é um local imperdível
para os buscadores de mistérios, tendo em vista a diversidade dos relatos que
recebemos durante a confecção do livro. A região seria rica em aparições de
seres lendários, a exemplo de lobisomens, indo até a avistamentos de naves
extraterrestres e um capeta, que teria causado grande tumulto numa estação
central. Porém, a informação mais inusitada foi a de que um duende foi visto
andando numa fonte da praça municipal, sendo inclusive não apenas visto
como filmado por várias pessoas. Lugar muito curioso, não?

Ouro Preto misteriosa

É de se esperar, sobretudo após percorrer à noite as antigas ruas de Ouro
preto, que uma cidade tão antiga e envolvida em tantos pontos da história de
seu país, tenha herdado uma infinidade de lendas e, quem sabe, de fantasmas.
A sensação é de chegar a duvidar se, ao ter acabado de dobrar a esquina,
você não passou por alguma fenda no espaço tempo, e foi transportado para o
85

Brasil ainda imperial.

Muitas igrejas apresentam um clima propício para o

surgimento de lendas. Sombras, ecos, cantos escuros falam de histórias e de
pessoas com vozes...antigas. A lista de locais assim pode ser bem rica. A
igreja do Rosário onde a quem ouça até tambores, acompanhados de gemidos
e cantorias vindas do além-túmulo. Os mesmos sons seriam testemunhados
também na Igreja de São Francisco de Assis. Velas fantasmagóricas passeiam
ou tremulam suas chamas sobre as lápides do cemitério da Capela de Nossa
Senhora das Dores, assim como, estranhas luzes brotariam do nada na Igreja
de São Francisco de Paula. A igreja do Carmo seria a morada de um fantasma
que teria até um nome, sendo conhecido por Maria Chinelaque. Seu espectro
seria visto ainda limpando o interior da igreja, arrastando seus espectrais
chinelos barulhentos, assim como fez inúmeras vezes em vida.
A lista de fantasmas continua além dos estabelecimentos da fé. Na conhecida
Casa dos Contos, que antes era o local de pesagem e fundição do ouro, foi
onde o poeta e inconfidente Cláudio Manoel da Costa foi encontrado morto. Até
hoje, o fato está envolto em mistério, não se sabendo se o poeta se suicidou ou
foi morto na surdina por forças da coroa portuguesa. As testemunhas afirmam
que chegam a reconhecer o inconfidente andando pelo casarão que hoje é um
centro de cultura mantido pelo Ministério da Fazenda. O fantasma andaria
vagarosamente enquanto declamaria alguns de seus poemas.
Como falamos antes, toda Ouro Preto tem uma atmosfera propícia para o
cultivo do mistério. Quando toda a arquitetura e história antiga do local ainda é
apimentada por jovens, então, o resultado não poderia ser outro. Para os
estudiosos da parapsicologia, jovens teriam características psíquicas de maior
sensibilidade podendo gerar até mesmo os chamados “Poltergueists”. Então
imagine, esse caldeirão de elementos, quando consideramos a existência das
chamadas “repúblicas estudantis” que a cidade possui. São nessas repúblicas
que ocorrem os relatos mais incríveis, ricos e frequentes do lugar. As casas
ocupadas hoje por estudantes são antigas como tudo na cidade. Cheias de
histórias boas e más, alegres e tristes. Algumas foram palcos de crimes e
assassinatos conhecidos. Em praticamente todas há testemunhos de ruídos
inexplicáveis, bater de janelas e portas e outras manifestações.
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Cada república recebeu uma denominação própria. As que são bons exemplos
quando o assunto é mistério são a república Cassino, a Jardim de Alá, a Nau
sem rumo e a Maracangalha. Cada uma com seu conto de fantasmas.
Na República Cassino, por exemplo, um fantasma já é bem conhecido. O que é
de não esperar, tendo em vista que no terreno onde ela se encontra hoje já foi
o cemitério da Igreja do Pilar. A aparição é relata como sendo de um estranho
senhor que apresenta ter lábios leporinos, sendo sua visão mais frequente em
dois específicos quartos e na sala da casa. Os alunos o apelidaram por “João
Vitor”. Há quem o encontre, ou mesmo chegue a sonhar com ele o
perseguindo,

ou

tentando

estrangular

com

fortes

mãos.

Sua

forma

fantasmagórica também já foi vista atravessando as paredes dos quartos, ou,
simplesmente sentada numa das poltronas do local.
Já na república conhecida por Jardim de Alá, parece que sua antiga
proprietária se recusa a deixar o local. Lá teria vivido uma senhora viúva, que
tinha um único filho que, por ser comerciante, viajava muito fazendo com que a
senhora passasse muitos períodos sozinha. Certa vez, quando o filho voltou a
casa, encontrou sua mãe morta já em avançado estado de decomposição. Os
relatos sobre o fantasma dessa antiga proprietária falam que alguns animais,
como cães, não entram no antigo quarto que fora da moradora. Lá se sente
respirações, estranhos ruídos, e há versões que defendem que pessoas
sensitivas já foram levadas até o local e caíram em acessos de choro
incontroláveis.
Na República “Nau sem Rumo” e na casa ao lado, outra República por nome
de “Purgatório” também se tem relatos fantasmagóricos. As duas antigas
residências pertenceram a mesma família, onde uma mulher vivia com seus
filhos. Na época que doenças contagiosas, como a tuberculose, eram fatais, a
única coisa a se fazer era isolar os portadores doentes do restante da família. A
senhora, foi, por isso, colocada sozinha na casa onde fica a república “Nau
sem rumo”, e o restante da família ficou na casa ao lado. Quando vinha a
precisar de algo, a senhora chamava seus filhos com um sininho. As
testemunhas afirmam que já viram a velha senhora andando pela casa, ou
ouviram estranhas risadas e murmúrios nos cantos. Outros relatam que
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aparelhos eletrônicos ligam sozinhos e houve alguém até que falou que chegou
a acordar sendo puxando da cama por alguém invisível.
Entretanto, é na República “Maracangalha” que está a mais famosa aparição
do local, e que também, possui uma das mais tristes histórias envolvendo
fantasmas. Ela chama a atenção pela sua origem possuir indícios reais, através
de documento históricos em Ouro Preto. Na casa onde está a república, já
viveu uma família que era composta por mãe, pai e um filho, um garotinho loiro.
Tragicamente, todos foram atingidos pela tuberculose, sendo, portanto,
isolados do resto da comunidade. Para que não morressem de fome, os
vizinhos, todos os dias, deixavam três pratos de comida na porta da casa e
depois os recolhiam vazios. Certo dia, apenas dois pratos voltaram vazios. Os
vizinhos pediram para entrar e acharam o pai da família morto na casa.
Recolheram seu corpo e voltaram a fechar a casa, mantendo como sempre os
dois pratos de comida sendo entregues diariamente. Passadas algumas
semanas, somente um prato voltou vazio, e novamente os vizinhos entraram
na casa e encontraram o corpo da mãe. Como antes, recolheram o corpo e
voltaram a deixar somente um prato de comida na casa para o garotinho. Então
veio o dia que nenhum prato voltou. A vizinhança abriu a casa para recolher o
corpo do menino, mas, ele havia desaparecido. A casa permaneceu fechada
por anos, todos os móveis foram retirados com o tempo, mas, na parede existia
um quadro com o rosto do garoto que está “chumbado” a parede. O quadro era
muito bem feito, seguindo a mesma técnica utilizada da famosa Monalisa de Da
Vinci, na qual, não importa de onde você esteja, o menino sempre estará
olhando para o observador. Nos olhos do menino, existe um reflexo pintado
onde se mostra um mulher. Acredita-se que seria a mãe dele. Há relato que
ocorreu uma infiltração na parede e hoje o quadro não está mais colado a ela,
estando fixado por prego como de costume. Onde ele se encontra atualmente,
tem se deixado a luz acessa do corredor em respeito ao menino e sua história.
Sendo ela, uma história com a letra “H”, pois no cartório de Ouro Preto anda
existe a ata sobre a tragédia familiar, com a morte do casal e o real
desaparecimento do garoto. De tão triste, antes a história fosse totalmente
lendária.
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Mas, o que dizem as testemunhas a respeito desse caso? Na casa ocorreriam
aparições do menino. Certa vez um homem dormiu na sala da casa, sem
cobertor e estava sentindo frio na madrugada. Surgiu então um menino e o
deixou com uma coberta. Pela manhã, ao tentar devolver a peça a um dos
alunos, achando que era o irmão mais novo, causou confusão entre as
pessoas presentes. Até que alguém teve a ideia de mostrar o quadro do
menino na parede e o homem o reconhecer prontamente. Também falam que,
por brincadeira, o quadro foi retirado e levado para outra república, chamada
Caixotinho, passando a acontecer coisas estranhas do tipo, objetos caírem,
janelas e portas baterem, cessando apenas com a devolução do quadro ao seu
local original. Numa das comemorações de carnaval, uma mulher comentou
que havia uma criança entregando cerveja as pessoas, e que aquilo não estava
correto, tendo em vista sua pouca idade. Procuraram e não havia nenhum
garoto por lá. Mais uma vez a testemunha foi exposta ao retrato, reconhecendo
o menino de imediato. Sempre se comentou que o quarto do menino, desde
que se tem notícia, era o único pintado de branco em toda a antiga casa. Existe
a incrível ideia que se ele for pintado de uma cor diferente, no outro dia
amanhecera pintado de branco. Entretanto, nunca tentaram desafiar tal relato,
permanecendo o quarto em sua cor original. Não apenas o fantasma do
menino estaria na casa. Outras testemunhas já teriam avistado seus pais,
ouvido seus murmúrios, até os vistos deitados em camas, ou visitando os
quartos dos atuais moradores durante a madrugada. A família nunca deixou
aquela casa.
Para os leitores incrédulos, Ouro Preto está de portas abertas para suas
próprias experiências e relatos. Um incrível passeio, talvez, numa das cidades
mais assombrados do nosso país. Mas, lembre-se: há quem diga que muita
gente virou fantasma, justamente ao procurar um desses enigmáticos seres.

Varginha e seu Extraterreste
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O caso do Extraterrestre de Varginha é muito famoso, tendo tido muito
destaque na mídia. Tudo teria inicialmente ocorrido na noite de 19 de junho de
1996, quando um casal acordou de madrugada com algo no céu que eles
disseram parecer um submarino que voava, soltando uma fumaça. Logo no
outro dia, correu a história da captura de um estranho animal pelas
autoridades. Os relatos não pararam por aí, continuando com as afirmações de
três garotas que disseram ter visto um ET agachado, junto ao muro de um
terreno no qual passavam e que ligava dois bairros da cidade. A criatura foi
descrita como tendo a pele de cor marrom, com veias saltadas, grandes olhos
vermelhos e uma cabeça desproporcional ao corpo, apresentando três
saliências na testa. Ufólogos da região começaram as pesquisas, logo
descobrindo que autoridades teriam capturado a tal criatura, ou outra de igual
semelhança. O hospital teria recebido o ser, sendo isolado por tal motivo, e o
Caso Varginha, como foi chamado, estava apenas começando com sua
riqueza de detalhes. Logo apareceu um piloto que confirmou ter visto algo no
céu que lhe pareceu uma espaçonave. Pessoas testemunharam a captura de
uma criatura pelo corpo de bombeiros de Varginha, que nunca defendeu que
tal fato tenha ocorrido. A escola de Sargento das Armas, que muitos
defenderam ter participado da operação de captura do alienígena, inclusive
com soldados bem armados sido vistos saindo do mato com grandes sacos, no
qual, dentro de um deles, algo ainda se movia, também nunca oficializou nada.
Fato foi que a cidade, nessa época, bem como seus hospitais importantes,
apresentou grande movimentação de autoridades e de militares, ocorrendo
limitação de certos espaços nesses estabelecimentos. Ufólogos que já
possuíam, e outros que passaram a ganhar grande nome no meio de pesquisa
do assunto de discos voadores, se dirigiram e atuaram sem parar para a
elucidação do caso. Outra criatura chegou a ser vista no zoológico de Varginha
dias depois do encontro das meninas. O corpo de bombeiros teria levado algo
para os especialistas de lá verem, mas houve um desencontro e a analise não
ocorreu. Porém, foram relacionadas a essa segunda aparição de uma criatura,
várias mortes inexplicáveis de animais do Zoo que ocorreram na época. Muitos
defenderam que tudo foi verdade e que o alienígena, ou até mais de um deles,
foram levados para a Universidade Estadual de Campinas, onde foram isolados
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e estudados, tomando então um destino incerto, após serem colocados a bordo
de aviões da força aérea brasileira. O caso deixou até uma vítima, tendo um
policial que teria tido contato direto com uma das criaturas, sem usar
proteções, morrido por causas ainda misteriosas.
Muitos documentos foram gerados sobre o caso na época. O próprio exército
providenciou a abertura de processos investigatórios sobre o fato nos anos de
1996 e 1997. Tais procedimentos culminaram na instauração de um Inquérito
Policial Militar (IPM), o qual foi encaminhado à Auditoria da 4ª Circunscrição
Judiciária Militar, em Juiz de Fora/MG. O assunto foi encerrado com a
conclusão do IPM. O exército teria publicado também que o "ET de Varginha"
seria, na verdade, um rapaz com problemas mentais, conhecido como
“Mudinho”, que morava em frente ao local onde a criatura foi vista e tinha o
costume de ficar agachado na rua. Ele também apresentaria uma cabeça maior
que o normal e teria sido confundido com um alienígena. Enquanto mais e mais
jornalistas e ufólogos chegavam a cidade, a mãe das meninas que teriam visto
o extraterrestre, afirmou que estava sendo ameaçada por homens misteriosos
que teriam ido a sua casa para oferecer vantagens e dinheiro pelo silêncio
delas. Muitas, mas, muitas outras informações surgiram com o tempo. A cidade
foi transformada para sempre, depois do ocorrido. Atualmente, é ainda um
centro de referência para os amantes da Ufologia, tendo muitas edificações
públicas, como pontos de ônibus, uma caixa d’água, com aparência de discos
voadores. Muitas lojas vendem souvenires com referência ao caso, e até uma
praça ganhou uma estátua de um simpático extraterrestre de Varginha, que
vale a visita de toda a sua família.

Pará
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É provável imaginar o leitor, ao iniciar o Estado do Pará como tema desse
estudo, a pensar que falaremos de forma repetitiva sobre personagens
folclóricos já citados em outros espaços dos mistérios da região norte do país.
Realmente, o folclore da região é rico de uma cultura amazônica que não
respeita as fronteiras políticas, entrando por todos os estados que estão
ligados a cultura derivada da floresta. Mas, não precisa esconder a surpresa
quando mencionarmos que iremos falar agora sobre um tema que, para muitos,
é o maior caso documentado sobre discos voadores do mundo. Estamos
falando da chamada “Operação Prato”.
A “Operação Prato”
A cidade de Colares, no Estado do Pará, jamais seria a mesma depois dos
fatos ocorridos no ano de 1977. Moradores começaram a afirmar que estariam
sendo atacados por uma luz que vinha do céu, na maioria das vezes, à noite,
chegando a paralisar as vítimas, enquanto retiravam sangue por um facho de
luz que deixava marcas e lesões na pele. Logo a imprensa espalhou a notícia
além das fronteiras do estado e o fenômeno foi denominado de “Chupa-chupa”.
Devemos lembrar a grandeza territorial do Estado do Pará, e destacar que os
relatos surgiam, por vezes ao mesmo tempo, de pessoas que moravam há
centenas de quilômetros umas das outras. Diversos municípios foram
registrados como submetidos ao fenômeno, As cidades de

Viseu, Vigia e

Santo Antonio do Taúa chegaram a relatar o aparecimento de corpos
luminosos no céu, estacionados ou em movimento.
Até mesmo em Belém, as aparições teriam ocorrido, entretanto Colares,
localizada a cem quilômetros da capital paraense, foi indiscutivelmente o
epicentro dos testemunhos. Em novembro de 1977, moradores do bairro de
Pedreira avistaram luzes no céu que não souberam identificar o que seriam.
Esse fato foi registrado nos jornais locais. Na Baía do Sol, ocorreu o primeiro
caso de um ataque direto sobre uma mulher que chegou a ser levada para um
atendimento médico que atestou as lesões em seu corpo. A imprensa também
levantou que os relatos já teriam ocorrido no Maranhão, entrando pelo território
do Pará. Entretanto, a repercussão criada pelo jornalismo teve pontos
negativos para o fenômeno. Verdadeiramente, houve pânico coletivo, com
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pessoas abandonando as cidades, outras montando vigília, acendendo
fogueiras, ou grandes grupos se reunindo numa única casa ou em igrejas,
claramente reféns do medo que sentiam. Foi por essa situação psicológica
grave que a Prefeitura de Colares solicitou apoio oficial do governo do Estado e
a Força Aérea Brasileira, que atendendo prontamente através do I Comando
Aéreo Regional, I COMAR, no mês de agosto. Numa resposta rápida, em
setembro, chegou a Colares uma equipe de militares para iniciar as
investigações do fenômeno, começando, então, a “Operação Prato”, a maior
missão militar brasileira sobre a pesquisa de discos voadores já feita. Com a
mesma rapidez a qual começou, a missão também foi subitamente
interrompida em novembro do mesmo ano, sem que fosse dado uma resposta
a população das cidades acometidas pelo tal “Chupa-chupa”.
O caso foi, todavia, reaceso em 1997, duas décadas depois, o chefe da
Operação, Coronel Uyrangê Hollanda concedeu duas entrevistas históricas na
mídia, onde falou abertamente que o que era avistado nos céus de Colares
eram discos voadores. Chegou a desenhar muitas aeronaves descritas e vistas
por ele própria tanto em ocorrências noturnas, quanto diurnas. Disse também,
que resolveu voltar por conta própria para continuar investigando os céus da
região. Destacou que mesmo seu material pessoal como vídeos, fotos e
anotações que teria feito, foi arquivado pela Aeronáutica. Dois meses depois
após essas entrevistas o militar foi encontrado morto em sua residência, sendo
alegado suicídio por enforcamento com uma faixa ou cinto na cabeceira de sua
cama.
Nos últimos anos, ufólogos brasileiros criaram uma iniciativa para que o Brasil
abrisse seus documentos oficiais a respeito de Discos Voadores. Isso foi
conquistado parcialmente e muitos dados relacionados com a Operação Prato
já estão à disposição de qualquer pesquisador no Arquivo Nacional.
E a cidade de Colares? Claro, ainda merece a visita sua e de sua família, nobre
leitor. A prefeitura tem investido muito no chamado “turismo ufológico” e, a
exemplo de Varginha em Minas Gerais, decorou a cidade com o tema,
espalhando discos voadores e extraterrestres na decoração da pitoresca
região.
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A cidade fantasma de Fordlândia

Durante o auge da vida, Henry Ford, o “criador” do automóvel fez investimentos
grandes e, também, alguns inusitados. No ano de 1920, ele resolveu criar um
centro automotivo no Estado do Pará para aproveitar a proximidade da
borracha das seringueiras para seus pneus. Ele então escolheu o município de
Aveiro, comprando uma vasta região de terras, a qual foi denominada de
Fordlândia. Nela, implantou fábricas e uma grande infraestrutura que dela
dependia, empregando muitas pessoas daquela região e de outras mais
distantes. A vida imposta aos trabalhadores era rigorosamente americana. Isso
incluía até mesmo a alimentação com hambúrguer e coisas do tipo. Tais
características, estranhas, como o uso de crachás, mostraram promover uma
difícil adaptação aos empregados. Com a Morte de Henry Ford, os
administrados preferiram adotar uma outra estratégia, decidindo por abandonar
toda a região. Entretanto, devido a ótima qualidade dos prédios, logo as
pessoas foram chegando, se apossando e a cidade continuou a existir. Embora
seja chamada de cidade-fantasma, possui hoje em torno de mil e duzentos
habitantes vivos, e, sim, alguns fantasmas que garantem a fama de
assombrada a incrível localidade.

Paraíba
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O Estado da Paraíba pode surpreender com sua diversidade os buscadores do
universo insólito, porém, nada pode ser comparado em solo paraibano a
misteriosa Pedra do Ingá. Mas, antes de seguirmos a ela como destino, vamos
dar uma passadinha na capital João Pessoa para conhecermos algumas
curiosas aparições.

Poltergeist no Teatro Santa Roza

O Teatro Santa Roza em João Pessoa é o considerado um tesouro cultural e é
o mais importante teatro da Paraíba, tendo sido inaugurado em 1889. Nas
imediações do terreno onde foi construído era, entretanto, um local
considerado marginalizado, pertencente ao submundo, onde, portanto, se
ocorriam muitos crimes, nunca solucionados, existindo, inclusive boatos de ter
havido muita desova de corpos e ocultação de cadáveres que ali teriam sido
precariamente

enterrados.

Após

a

inauguração

do

magnifico

teatro,

começaram a brotar relatos de portas, janelas e objetos que se moviam
sozinhos, além de vultos que seriam avistados dobrando seus corredores,
assustando muitas testemunhas ao longo da história do prédio. Simples em
vida e no pós-morte, almas errantes habitariam o local sem resquícios de suas
histórias pessoais.

A Mulher da Lagoa

As aparições sem muita história do Teatro não são as únicas que habitam e
assombram a capital da Paraíba. João Pessoa também tem sua “mulher Loira”
fantasmagórica que seduz e assusta quem a encontra. Ela pode ser vista,
justamente, num dos pontos turísticos mais queridos da cidade que é a lagoa
do Parque Sólon de Lucena. Relatos descrevem encontros ocasionais de
visões a certa distância, mas ocorreriam abordagens diretas por parte do
espectro. De sua história pessoal, existem apenas algumas conversas que
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afirmariam que ela teria sido vítima de um crime, sendo seu corpo atirado para
dentro da lagoa, onde estaria até os dias de hoje.

A fascinante Pedra do Ingá

Como vimos ao estudar os mistérios dos estados que fazem fronteiras com o
da Paraíba, a riqueza em tesouros arqueológicos na forma de escritos,
petróglifos pré-históricos, é imensa na região. Todo esse incomparável registro,
tem o seu ponto culminante na Pedra do Ingá. O grande monólito possui cerca
de vinte e três metros de comprimento e na parte mais alta chega a medir três
metros e meio de largura. Forma então, nada menos que quarenta metros
quadrados de misteriosas mensagens cujo o conteúdo adormeceu na noite dos
tempos. Seus primeiros registros oficiais são do ano de 1618, escritos pelo
português Ambrósio Fernandes Brandão, em seus escritos intitulados de
“Diálogos da Grandeza do Brasil”. Ela está localizada na Serra da Borborema,
situada no município de Ingá, às margens de um rio de mesmo nome. Para os
visitantes motorizados, vale lembrar que a localidade da pedra está a oitenta e
cinco quilômetros de João Pessoa e dista apenas trinta e cinco quilômetros da
cidade de Campina Grande. A visita dever ser feita preferencialmente no verão,
pois no período das chuvas o acesso pode ficar mais dificultoso e a pedra
parcialmente embaixo da água. Mas, o trajeto é considerado de pouca
dificuldade.
Quais seriam então os mistérios que existiriam relacionados e contidos nos
símbolos da pedra? Os baixos relevos poderiam ter sido talhados por
instrumentos pré-históricos confeccionados por um povo bárbaro antigo. O que
chama a atenção é o acabamento delicado que exigiriam melhores técnicas.
Lembremos que os povos antigos que viveram na américa na região, não
tinham a escrita ainda.
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É provável que este monumento tenha seu lugar reservado entre os mais
intrigantes enigmas arqueológicos já descobertos em nosso planeta. É sabido
que se trata do maior, mais complexo e mais misterioso conjunto rupestre que
reporta a um passado desconhecido e carrega consigo uma grande quantidade
de caracteres e signos ainda por serem decifrados. Curiosamente, desde o
contato europeu com o índio da região do Ingá, nunca os indígenas atribuíram
as inscrições aos seus antepassados, afirmando que aquilo era ainda mais
antigo que seu povo. Já se falou que no interior da pedra existiria um tesouro, o
que levou o monólito a ser vítima de vândalos, caçadores de tesouros
inescrupulosos. Há realmente coisas curiosas registradas naquela pedra e nas
que a circundam. Há alguns furos, por exemplo, que desafiam quem defende
que foram feitos com instrumentos rudimentares. Os próprios símbolos
possuem características muito exclusivas se comparado aos registros
encontrados nas demais culturas que fabricavam petróglifos no mundo. Na
porção oposta à da Pedra do Ingá, existe uma pedra deformada de cor cinza,
que parece ter sido amassada por poderosas mãos, com símbolos gravados
em sua superfície. Na parte de cima, há uma depressão na forma de uma
pegada, como se um pé a pisou ainda amolecida. Ainda, se alguém bater nela
como se batesse à uma porta, ela emite um som como se fosse oca e feita de
algum tipo de metal. Então, tenhamos a real situação. Toda a região
circunvizinha está cheia de misteriosos pontos como esse. A respeito das
muitas teorias que tentam explicar a origem desses colossais ornamentos, e a
riqueza e tradução dos símbolos neles contidos é tão ampla que teríamos que
confeccionar um livro exclusivamente para o tema.

Paraná
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No Estado do Paraná encontraremos muitos contos de assombrações típicas
do lugar, tendo entre eles, mais uma famosa mulher de capa preta. Nessa
versão, entretanto, a moça foi assassinada por um taxista que, meses após o
crime jamais desvendado, pegou uma passageira que o orientou ir até o
cemitério municipal. Quando lá chegou, ao olhar o rosto da passageira,
reconheceu a jovem assassinada e morreu ali mesmo dentro de seu veículo de
um infarto fulminante. Outro fantasma de uma jovem que também é vista no
cemitério, costuma desafiar jovens a retirar uma cruz de seu tumulo.
Entretanto, o cemitério mais famoso no Estado, nesse horripilante aspecto, fica
na região de Maringá, sendo conhecido como “Cemitério dos Caboclos”. Nele,
como o próprio nome diz, foram sepultados muitos mestiços entre índias e
brancos. O cemitério está precisamente situado no município de Paiçandu, na
região metropolitana de Maringá, sendo facilmente reconhecido por ser
delimitado por um pequeno círculo de pedra, onde no centro existe um
monumento com uma cruz e uma capela. Não se sabe muito sobre ele e sua
fundação. Acredita-se que entre os anos de 1930 e 1950, muitos caboclos
foram ali sepultados. Seus vultos estariam sempre vagando pelas imediações
do cemitério, algumas vezes, provocando sérios acidentes automobilísticos.
Pense um pouco na capacidade de controle de um veículo, onde um motorista
que, após passar por um grupo de pessoas paradas a beira da estrada,
subitamente não mais as visse pelo retrovisor. Alguns defendem que, após
anos de sofrimento e preconceito sobre sua cultura, os caboclos foram um
povo que foi extinto da cultura do Paraná. Muito pouco foi preservado até
mesmo na literatura. Para ter contato com a parte mais “viva” desse grupo
étnico, talvez o pesquisador tenha que pernoitar acampado no modesto
Cemitério dos Caboclos.
Hotel Thermas Yara
Para os que preferem hotéis para se hospedar e descansar em suas viagens
em busca do insólito com um pouco mais de conforto, na região do município
de Bandeirantes há o belo e enigmático Hotel Thermas Yara, que até hoje
possuiria donos, mas, que há décadas permanece fechado e cada vez mais
assombrado. O prédio foi construído na década de 1950 e veio a ser coberto
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por terríveis mortes que ali aconteceram. Se fala que ocorreu uma sucessão de
mortes

entre os que se atreveram a ser proprietário, chegando a ficar

abandonado e sem cuidados. Antigos hóspedes e funcionários relataram ouvir
passos vindo de algures, janelas e portas batendo sem correntes de vento no
local, vultos que empurravam as pessoas nos corredores. Tudo isso já
começou a ser apresentado tão logo o hotel foi inaugurado. Sob o comando de
um tal Domingos Regalmuto o hotel chegou a prosperar, mas, sob um
caríssimo preço: um terrível “pacto com o Diabo”. Acordo esse mal pago, que
levou a ser cobrado com juros, culminando com o Diabo levando a alma do
proprietário do macabro hotel.
Todo o estado do Paraná tem focos de mistério.
conhecido na região que

Por exemplo,

é bem

um disco-voador teria descido na Colônia Goio-

Bang, no município de Pitanga, no dia 23 de julho de 1947. Esse teria sido o
primeiro disco voador que teria aterrissado em solo brasileiro que se tem
notícia. Não pense o leitor que o fato foi algo visto de longe, durante à noite.
Aconteceu diante de testemunhas em plena luz do dia, sendo descrito por José
Higgins e sua equipe de topógrafos que trabalhavam na região. Além disso,
avistaram também os tripulantes da espaçonave, que aparentavam ter cerca de
dois metros de altura e emitiam sons agudos altos e alguns sinais com as
mãos. Na época, houve muita investigação e divulgação do fato.
Alguns mistérios poderiam ser comprovados pelos pesquisadores mais
corajosos, como por exemplo, a misteriosa Bola de fogo que é avistada na
estrada que vai para Ivaí. A estranha aparição costumeiramente é vista
seguindo carros, motos e até algumas pessoas a pé. Alguns relacionam a bola
a morte violenta sofrida por um policial na região.

Para os que gostam de acampar e ter contato com a natureza, a região do
Paraná oferece muitos locais para a pratica de acampamentos e mini
expedições. Em alguns desses pontos, uma coisa que os intrépidos
desbravadores não podem reclamar é de solidão. Mesmo que sozinho ou em
grupos pequenos, já se relatou casos de companhias bastante teimosas em
manter sua presença mesmo vindas do além.
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Alguns exemplos são aparições fantasmagóricas, sons inexplicáveis, sombras
e, até mesmo, criaturas bem parecidas com o famoso “Chupa-cabras”, que
teriam atormentando algumas pessoas que acampavam. Um desses relatos é
oriundo do dia 13 de julho de 1997, no alto do Anhagava, quando um grupo de
rapazes foi perseguido por horas por algo que afastava a mata e produzia
barulhos que, ora vinha de trás do grupo, ora pelos lados e pela frente. Após
algumas horas, o grupo atingiu as ruinas de uma capelinha que existe em cima
desse morro, e que para muitos seria um antigo tumulo, e acharam que
estariam mais seguros, ainda crendo que poderia ser algum animal que não
conseguiria os seguir até aquele ponto, diante da dificuldade em se superar
uma passagem conhecida como “escadinha”. O relato segue com o retorno dos
misteriosos sons, levando ao total desespero do grupo que, nada mais tendo a
fazer se colocou a rezar junto. Curiosamente, para seu espanto, os barulhos
cessaram com as orações, porém, sempre voltava ao termino das mesmas.
Assim teria se seguido até o alvorecer do dia, quando os ruídos
desapareceram por completo. Entretanto, é necessário destacar que relatos
semelhantes (e de uma semelhança extrema) são ouvidos, na verdade, em
toda a Serra do mar. Há também o trecho da Ferrovia Curitiba, onde esses
ruídos e presenças inexplicáveis, sempre causando uma sensação ruim em
quem os testemunha, acontecem costumeiramente. Apesar da possibilidade de
animais selvagens na região, os relatos não se assemelham com a fauna típica
ali esperada e os sons que esta vem a ser capaz de produzir. Devemos
ressaltar que há avistamentos, sim, de seres desconhecidos, ou não
reconhecidos, muitas vezes por pessoas que vivem no local desde sempre.
Exemplo disso são os clássicos relatos de “chupacabras” ocorridos na região
na onda de 1997, ocorridas no chamado “Caminho de Itupava” e na entrada
para o morro “Pão de Ló”.
Ainda no trecho da ferrovia Curitiba-Paranaguá, mais precisamente na, hoje
depredada, Casa do Ipiranga existem casos de sons estranhos e fantasmas
que perseguem quem se aventura pela região. Se você desejar acampar no
local objetivando investigação paranormal, fique atento.

Se ouvir gritos

terríveis na região circunvizinha, parabéns! Sua busca está sendo um sucesso!
Com um pouco mais de sorte, logo se sentirá cercado por uma estranha
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presença, ou pode até mesmo, visualizar algo extremamente macabro vindo
das matas que estarão lhe arrodeando durante a noite.
Sobrevivendo a todos seus desafios, não deixe de dar uma esticadinha até a
cidade turística de Antonina. Suas receitas regionais encantam multidões. Seus
mistérios são quase incontáveis. Vão desde assombrações, tesouros perdidos,
mitos clássicos do folclore, como a mãe d´ouro, até caçadas e vigílias
ufológicas. Isso tudo a apenas 77 km da capital Curitiba. Para se ter uma ideia,
há até lendas sobre contatos de índios brasileiros com o povo Inca, com
registros perdidos nas cavernas subterrâneas da região da Serra do Mar.
Encontramos relatos de uma suposta pirâmide antiga, já envolta por vegetação.
Indo por essa região, o pesquisador deve

fazer o passeio de trem entre

Curitiba e Morretes, onde, ao largo da belíssima cadeia de montanhas, olhos
mais atentos poderão distinguir uma formação piramidal entre os picos.
Não deve deixar de ser dito que, em se tratando de Curitiba e região, o
desbravador estará pisando em solo sagrado da Ufologia nacional, com muitos
casos que foram considerados clássicos e amplamente estudados, como os
famosos pousos de discos voadores na chácara da família Salick.
Não caberia aqui, realmente, todas as regiões e mistérios do Paraná, somente
no quesito discos voadores. O estado é rota obrigatória para todos aqueles que
se acham detetives do improvável. Fica o desafio.

Pernambuco

É justo mencionar que quando falamos do Estado de Pernambuco, tendo a
cultura como tema, estamos nos referindo a um lugar riquíssimo em folclore,
lendas, escritores, artistas e, claro, com mistérios não seria diferente.
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Facilmente, podemos concluir que Pernambuco merece um livro de mistérios
somente dele. O livro, pelo menos voltado a capital, já existe: “Assombrações
do Recife Velho” do sociólogo Gilberto Freyre. Estamos, realmente no grande
centro de estudos sobre todas as coisas da região. Recife é uma perola para
os caçadores de mistério. Tanto isso é fato que em Recife, a capital do Estado,
possui um “turismo assombrado”, onde, com direito a guia turístico, os
visitantes podem seguir uma rota pré-definida com paradas nos principais
locais assombrados da cidade. Não precisa dizer mais nada, não é verdade?
Então vamos nos entregar a magia dessa impressionante terra, pois, a coisa
chega a ser sedutora, no sentido exato da palavra.
Existe um tipo de assombrações que são conhecidas por Almas Sedutoras. A
muito citada loira de branco, e outras aparições femininas são ótimos exemplos
destas. São encontradas em muitas capitais brasileiras como já citamos em
capítulos anteriores algumas delas. Louras do táxi, damas de branco, mulheres
de capa preta surgiram no início do século XX e não tem perdido mais o lugar
entre as lendas modernas. Pelo contrário, vão se renovando e absorvendo
características

até

tecnológicas,

sendo

exploradas

e

divulgadas

nas

novíssimas mídias. Em Recife vamos encontrar algumas dessas damas
macabras que solicitam aos homens sua companhia para serem conduzidas
até sua casa, terminando em frente ao cemitério, desaparecendo em pleno ar
gélido que deixam para trás. A lista recifense é curiosa. A mulher da curva, do
Bairro dois irmãos, sempre solicitando um cigarro aos aventureiros(indo por lá,
leve um exemplar mesmo que não seja fumante). No bairro Casa Amarela, é o
local da Namorada do Além, que surge em janelas tentando atrair quem passa,
geralmente habitando uma casa velha, ou em ruínas que só se percebe ao
estar nesse estado após o susto já está garantido. A Loira do elevador que
surge em algum hotel da capital (fique atento, pois pode ser o seu) e a
Encantada da Praia do Pipa que surge nua das águas para atrair algum
homem solitário que por ali esteja a passeio. A lista continua com a freira
fantasma do hospital Osvaldo Cruz, vista entre os corredores, a noiva da casa
de Apipucos, que assombra a casa que nunca veio a morar pois morreu
praticamente em seu casamento. A loira do Necrotério do bairro de Santo
Amaro, O frade franciscano sem cabeça, visto na praia de Piedade e que teria
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morrido em um ataque de tubarão (algo bem mais incomum em sua época do
que nos atuais dias recifenses). A velha da Avenida Caxangá que vez ou outra
costuma pegar ônibus e coletivos, sendo registrada como aparição desde
1959, quando fazia uso de trens elétricos que haviam na região. A velha da
Casa do Arruda que aparentemente deixou de ser vista após seus
descendentes acharem seus ossos ocultos num baú na casa onde assombrava
até então. O célebre fantasma de Dona Branca Dias, conhecido como o
fantasma do Prata, que lançou na agua todos os seus tesouros pessoais. O
local hoje é represado e virou um açude. Em vida, Dona Branca chegou a ser
deportada e morta pela Inquisição, ainda no Século XVII.
Essas são as aparições solitárias da cidade. Entretanto, ainda temos muito o
que se comentar. Recife tem seus locais ricamente assombrados. Um deles é a
famosa Praça Chora Menino, onde recebeu o nome pelo barulho de choro que
se ouvia vindo do além. Acreditava-se que a mortalidade infantil de outras
épocas justificassem os sons de choro. Mais tarde, juntando com a história
oficial, foram acrescentando fantasmas e lamúrias oriundos de uma batalha
vivida na praça. Mais modernamente, foi falado que pelo menos um fantasma
visto lá seria de um pedreiro que morrera durante a construção de um edifício
presente no local. Ao fim, houve quem atribuísse o som inexplicável de choro
de criança a um tipo de rã muito encontrada na região e que emite um som
muito parecido aos dos relatos históricos. Que tal ir lá pessoalmente escutar?
Outro ponto famoso é o Arquivo Público, que fica na Rua do Imperador, no
bairro Santo Antônio. O prédio do Século 18 já serviu para sede da Casa da
Câmara e também, a cadeia principal da cidade. O seu principal fantasma é o
ilustre Frei Caneca, mas também é possível se encontrar escravos
acorrentados e outros espectros com roupas do Brasil imperial. Siga seus
arrepios até a Rua dos Coelhos, onde ficava o antigo Hospital Pedro II, hoje a
sede da Secretaria Estadual de Saúde, e encontre um fantasma de uma freira
a sua espera. Ela, nos tempos do hospital, sempre prenunciava a morte de
pacientes graves, surgindo na porta de seus quartos ou à beira de seus leitos.
Hoje, talvez anuncie a morte de quem deseje encontra-la, quem sabe? No
mesmo prédio se avista uma criança, uma mulher de branco, um velho e um

103

rapaz sempre sorridente. Os profissionais que ainda trabalham lá testemunham
passos, risadas e outros sons presentes no local.
Caso sua frequência cardíaca ainda permita, não deixe de ir visitar os
casarões do Arraial Poço da Panela, o Teatro Santa Isabel, bem as margens
do rio Capibaribe. Nessas águas muitas almas não encontraram seu descanso
após misteriosos afogamentos. Vale também conferir o horripilante vulto escuro
e alto que surge no Palácio do Campo das Princesas, que sempre veio avisar
coisas ruins, como quando um cozinheiro enlouquecido tentou envenenar o
jantar de várias pessoas, durante um evento. Se ele aparece, é porque sempre
vem coisa ruim por aí.
Por unanimidade, o local mais assombrado do Recife é a chamada Cruz do
Patrão. Mesmo se sabendo que a cruz original, que foi erguida ainda pelos
holandeses, no século XVII, já não é a que se encontra no local, o mistério está
vivo. Era, verdadeiramente, um instrumento de orientação marítima para os
navios que se aproximavam do porto. Hoje existe no local uma obra de arte,
em forma de coluna dórica feita de alvenaria de seis metros de altura. Onde se
encontra esse marco era outrora o local onde se enterravam os corpos de
escravos que morriam durante a viagem entre a África e o Brasil. Para somar a
energia do local, ainda se documentou assassinatos, lutas que ocorreram no
lugar e até mesmo, fuzilamentos oficiais, como documenta o livro de Maria
Graham, o Journal of a Voyage to Brazil. Lá há relatos de terríveis aparições,
bem como perseguições e ataques deixando marcas físicas em algumas
vítimas que por lá se aventuraram a noite.
Entretanto,

uma

das

figuras

horripilantes

mais

cultuadas

da

capital

pernambucana, habitaria até hoje o centro de Recife. Seria a famosa “perna
cabeluda”, assim chamada por ter um ataque tão rápido que nenhuma de suas
vítimas, após receber forte golpe ou empurrão, chegou a vê-la por completo, só
conseguindo observar uma perna cabeluda já cruzando a esquina para
desaparecer na escuridão. O que existe a respeito de sua origem é oriunda da
chama Literatura de cordel, que documenta que o dono da perna cabeluda teria
matado sua mãe a chutes recebendo a terrível maldição de vagar assustando
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os outros, sendo sua principal arma, uma potente ”rasteira”, seguida de chutes
sem pena.

Piauí
O Estado Do Piauí possui o rico folclore nordestino que, já citamos, não
respeita as fronteiras políticas dos estados brasileiros. O folclore segue

o

povo, indo aonde ele está. Com isso podemos imaginar até que também
aconteça uma migração de assombrações, ou múltiplas apresentações de
mesmos personagens encontrados em cidades distantes como os fantasmas
também relatados anteriormente em outras regiões. Há, entretanto, um lado
encantador no universo misterioso piauiense. Boa parte dele está embutido na
natureza que compõe as terras do estado.

Mistérios do Rio Longá
Com paisagens exuberantes, a região do Rio Longá, mais precisamente, no
município do Boqueirão do Piauí, vai encantar os buscadores de mistério que
gostam de desafios junto a natureza. Nessa região, algumas pessoas
costumam visitar uma estranha pegada humana que foi cravada na rocha. O
local é conhecido como Rastro de São Pedro. A imagem é curiosa e foi
relacionada ao santo, quem por sua vez foi diretamente ligado pela sabedoria
popular ao clima e a chuva, tão desejada na região. Vale a visita que pode ser
completada com uma pescaria em família. Entretanto, No Piauí existe um
parque que para os caçadores de mistérios antigos é visita obrigatória.
Estamos falando do Parque Nacional de Sete cidades.

Parque Nacional de Sete Cidades
O Parque Nacional de Sete Cidades, localizado no norte do estado do Piauí,
possui uma área de 6.221 hectares. Ele se encontra a cerca de 18km do
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município de Piracuruca, cidade que muito se orgulha da proximidade com o
local misterioso.
Considerado por muitos injustamente mal divulgado e pouco reconhecido, Sete
cidades tem uma beleza exuberante, com inúmeras formações rochosas de
diversos nomes, tamanhos e formatos, que facilmente aos olhos de quem visita
forma castelos, edifícios, muralhas, pessoas, animais, mapas e objetos, é um
mundo petrificado. Como se não bastasse a atmosfera de um sertão de outro
planeta, o visitante ainda pode conhecer banhos (riachos, piscinas naturais) e
uma cachoeira, onde circula uma grande variedade de animais silvestres e
inscrições rupestres de origem desconhecida.
O nome "Sete Cidades de Pedra" foi dado devido à divisão do parque em sete
grandes praças imaginárias. Ao longo dos anos foi visitada e estudada por
inúmeros historiadores, pesquisadores e turistas que ajudaram a criar inúmeras
interpretações e teorias sobre do que realmente se trata as curiosas
formações. Entre essas várias conclusões de quem estudou o parque estão
algumas bem curiosas como, por exemplo, as que acreditam que a região foi o
primeiro centro intelectual dos povos tupis. Ou, mais remotamente, um local de
passagem dos povos fenícios, ou uma mítica cidade encantada, uma
civilização destruída comparada a Sodoma e Gomorra, aniquilada pelo fogo do
céu, camadas de geleiras, ou até um antigo golfo marítimo visitado pelos
navegadores vikings, e muitas outras suposições e lendas.
Como já referido, o Parque foi dividido em 7 cidades imaginárias. A chamada
“Primeira Cidade” possui curiosas formações que foram denominadas, por
exemplo, de Pedra dos Canhões: que lembra essa arma em seu formato mais
antigo como em filmes de piratas, mas, também parecem troncos de árvores
petrificados, a Pedra da Gia pela forma de rã, chamada de Gia, na região, o
místico ‘Salão do Pajé” que se destaca por inscrições rupestres. E por possuir
em cima do salão a pedra denominada Dragão Chinês. Máquinas de Costura,
Pedra da Cobra, Banco da Praça, Pedra da Ema, Serra Negra, Painéis de
Inscrições, Arca de Noé. Também compõem as estruturas da Primeira Cidade
que tem como destaque a presença da Piscina dos Milagres, formada por uma
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das nascentes do parque e que, mesmo nas secas mais rigorosas conhecidas,
nunca deixou de jorrar.
A “Segunda Cidade” possui um dos locais mais fotografados de todo o parque,
o conhecido “Arco do Triunfo”, pois lembra o arco francês. A Pedra do
Americano tem uma enigmática história. Sabe-se que em 1951, quatro
americanos chegaram na região e montaram um acampamento. Após
estudarem as inscrições nas pedras, seguiram uma sequência de setas e
cavaram num local. Nunca esses homens revelaram o que retiraram da terra,
mas, no local foram encontrados restos de carvão. Dez anos depois, em 1961,
os americanos voltaram para uma segunda pesquisa, mas as leis brasileiras
tinham sido refeitas e já não era permitido escavações no parque, ficando até
hoje o enigma do que eles acharam e o que os convenceu a uma nova
empreitada no local. Ainda na segunda cidade, se encontra o local mais alto
de todo o parque, sendo apelidado de Vista panorâmica: com 82 metros de
altura. Há também a Biblioteca, atrativo que lembra um local de leitura, com
livros e papéis empilhados e que chamou a atenção do pesquisador Erich Von
Daniken, em seu livro “Eram os Deuses Astronautas? ”. Sim! O parque é citado
nesse livro, sendo incluído na chamada “Teoria do astronauta antigo”. Vale
visitar também o Pé do Gigante. Um pé esquerdo marcado na rocha, com o
detalhe de seus cinco dedos. Pedra do Falo, pedra com o formato do órgão
sexual masculino. O morro das Oliveiras, Pedra do Castelo, Igreja Velha,
Soldado Velho e o Teatro de Arena. Tudo de pedra...formado pela natureza?
Já na “Terceira Cidade”, o visitante irá se deparar com uma rocha com o
formato da cabeça de Dom Pedro I também bastante fotografada. Os Três Reis
Magos que parecem parte de um presépio natural. A ”Pedra do Segredo” que
lembra o órgão sexual feminino. Pedra do Beijo, com duas rochas que formam
dois rostos se beijando. O “Dedo de Deus”, lembrando o formato de um dedo.
Pedra do Pombo, que lembra um pombo pousando sobre uma rocha. O Mapa
do Brasil onde também é encontrado algo semelhante na quarta cidade, mas
esse teria a divisão dos estados. Ainda a Cabeça do Preto Velho, a Cara do
Diabo, com direito a chifres e tudo. A Pedra do Gorila que lembra esse animal
batendo palmas. Pedra de Nossa Senhora, situada logo abaixo da Pedra do
Gorila. O pequeno arco conhecido como Passagem do Vento e que dá acesso
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à gruta do Estrangeiro. A misteriosa Janela do Rei, a qual o geólogo Reinaldo
Coutinho, relacionou a uma civilização antiquíssima e que se utilizou dessa
pedra para, através do Sol, definir as estações do ano. A Pedra do Sacrifício,
onde os povos pré-históricos desconhecidos faziam seus rituais esquecidos. A
maior caverna do complexo, chamada de a Gruta do Estrangeiro, e mais, o
cavalo Marinho, Pedra da Pirâmide, Pedra do Cachorro e do gato, Totem do
sol, entre outras.
Indo para a “Quarta Cidade”, o visitante poderá conhecer a Gruta do Catirina,
onde viveu, realmente, José Catirina, o curandeiro de Sete Cidades. A Archete,
que é uma passagem que leva a vários outros atrativos, contendo pinturas
rupestres. Ainda apresenta a Pedra de Águia, Pedra dos Dois lagartos, Pedra
dos Dois Irmão e Leão Deitado.
Na Quinta Cidade teremos a Pedra do camelo na forma de um camelo
dromedário. A Furna do Índio com inscrições de rituais de caça. A Pedra do Rei
com contornos de um rei de costas, com seu manto e coroa. A Casa do Guarda
como se vigiasse a cidade. E mais pedras com inscrições e com pinturas préhistóricas.
A Sexta Cidade apresenta a famosa Pedra da Tartaruga que lembra o casco de
uma tartaruga, ou para alguns, uma antiga rua pavimentada, retorcida pela
infinidade do tempo. A Pedra do Elefante que lembra um paquiderme com a
tromba em destaque e a Pedra do Cachorro.
Na Sétima e última cidade se encontra hoje a Reserva Ecológica para
preservação da fauna, flora e dos monumentos ricos em inscrições préhistóricas. O acesso é restrito a pesquisadores e somente concedido com
solicitação prévia.
Para se chegar até o parque, o aventureiro pode ir pela BR-343. Deve ficar
atento ao chegar em Petecas, em Piripiri, a 163km de Teresina, pois, existe
uma bifurcação com a BR-222, que conduz a Tianguá e Fortaleza, no Ceará.
Deverá continuar seguindo mais 10km a partir de Petecas pela BR-222,
entrando à esquerda na PI-111, sinalizada por placa indicativa na estrada.
Passados, então, mais 10km chegara a entrada do Parque. Caso, venha a
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partir de Piracuruca, são 18km pela PI-111 até o portão do Parque e depois
mais 5km até a administração. Ha uma pequena taxa de visitação a ser
cobrada, locais para comprar lembrancinhas e guias no local para enriquecer
sua visita. Traga suas próprias conclusão e teorias na mochila quando voltar e
não esqueça roupa de banho para as cachoeiras.

Rio de janeiro

O Rio de Janeiro pode ser considerado um estado turístico completo, já que ele
atende a todos os tipos de turismo que existem. Inclua ai na lista o turismo dos
buscadores do mistério. A capital do estado, por exemplo, é rica no assunto,
atendendo as variações que estão embutidas nesse estilo de visitação. Muitos
dos mistérios estão escancarados nos principais pontos turísticos da cidade,
fazendo com que milhares de pessoas que a visitam não percebam que diante
deles grita o insólito. É crível que alguns leitores dessa obra, irão ter vontade
de rever velhas fotos tiradas em suas viagens ao Rio de Janeiro. Elas podem
guardar segredos escondidos em simples álbuns de fotografias de viagens.
Somente no quesito “fantasmas” temos uma lista considerável de locais para
uma arrepiante visitação. Algumas podem ter origem duvidosas e macabras,
como o Palácio Pedro Ernesto, atual Câmara dos Vereadores, ricamente
recheada de fantasmas oriundos de rituais satânicos realizados numa capela,
outrora em ruinas, onde sobre ela foi construído o atual palácio. Há também um
fantasma no Prédio Candido Mendes, no centro da cidade. O museu Histórico
Nacional, sempre teve uma energia “pesada” para os mais sensitivos. Para
muitos, ligada ao fato de Tiradentes ter sido esquartejado em seus calabouços,
ou, a presença de múmias egípcias, tendo inclusive registros fotográficos com
inexplicáveis sombras nos cantos das fotos. E sim! Tal energia permaneceria,
mesmo após o terrível incêndio que se abateu sobre o local. No Campo de
Santana já foram vistos espíritos de madrugada, assim como nos bairros de
Santo Cristo e Gamboa, com espectros transeuntes. Vozes, inclusive pelo dia,
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são ouvidas na chamada “Caixa de Socorros Dom Joao VI, também no centro,
são testemunhadas até hoje. A Colônia dos Tuberculosos, atual Instituto
Estadual de Dermatologia Sanitária, também há registros de fantasmas de
antigos pacientes, assim como se fala no Hospital Pedro II, ou Nise da Silveira.
O próprio Duque de Caxias já teria sido visto em sua forma espectral na Casa
que recebe seu nome. A rua 28 de Setembro já teve mais fama por aparições
de pessoas, durante a madrugada em trajes antigos da época mais boêmia da
cidade maravilhosa. Aparições medonhas também foram relatadas onde ocorre
o retorno dos trens da Central do Brasil, durante as madrugadas onde o fluxo
de passageiros no desembarque, simplesmente, não corresponde ao
embarque, tendo, então uma multidão de fantasmas perambulando entre os
vivos, de forma, as vezes até indistinguível. Na conhecida “Torre do Almirante”,
que foi construída sobre os escombros do incêndio do edifício Andorinha, que
ceifou 21 vidas, que estariam ainda emitindo seus gritos e lamentos do além
até hoje. O belíssimo “Castelinho” da Rua Dois de dezembro, seria
assombrado pelo fantasma da menina Maria de Lourdes, que foi em vida
atormentada por um tutor, e que, nos dias de hoje seria vista, ouvida e até
sentida por tocar alguns visitantes do prédio. Na imensa lista, não escapariam
nem os prédios da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde no prédio do
Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, no Largo São Francisco, sempre se
observa indefinidas aparições, sendo tais registros também feitos no Campus
situado na Praia Vermelha, nos prédios antigos que envolvem o famoso Pinel.
Na vizinha cidade de Niterói, na Fortaleza de Santa Cruz, que já foi também um
presídio durante a revolução de 64, ouvem-se gemidos e lamúrias, sendo
também relatado o encontro com espíritos atormentados, no Teatro Municipal
de Niterói, onde fantasmas de homens muitos altos são visto rondando o palco.
Já na Ilha de Paquetá, durante as madrugadas, muitos espíritos inquietos de
escravos circulam ainda pelas ruas, já que outrora a ilha servia de primeira
parada de navios negreiros, e onde também, ocorria uma espécie de seleção
de grupos antes de se chegar ao Rio propriamente dito.
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Assombrações, assombrações e mais assombrações. O Rio de Janeiro está
recheado delas, como todo local histórico do Brasil. A nossa visita está apenas
começando.

O Tesouro dos Jesuítas e o Morro do Castelo
Muita coisa estranha se fala até hoje sobre o Morro do Castelo. Talvez uns
dos seus fatos mais curiosos seja a lenda do tesouro que foi escondido pelos
Jesuítas. O tema foi bastante estudado com o passar do tempo. A tal riqueza
também foi caçada por muitos sem nunca ter sido encontrada. Já vimos ao
longo dessa obra, a magnifica quantidade de tesouros lendários do Brasil.
Porém, nenhum suposto local de esconderijo foi tão arrasado quanto o Morro
do Castelo. O local foi completamente destruído, e nem mesmo o morro está
mais lá como testemunha da existência de seus tuneis, catacumbas e segredos
para apoiar a veracidade da lenda.
Mas, o que temos de concreto a respeito? O Jornalista Lima Barreto, em seu
livro "O Subterrâneo do Morro do Castelo" sustentou e defendeu a existência
do tesouro perdido. Tudo foi feito na forma de manuscrito pelo autor, sendo
composto de uma série de artigos publicados no ano de 1905 no "Correio da
Manhã" do Rio de Janeiro. Muito documentos históricos a respeito da
cronologia de acontecimentos no local descrevem o que já existiu no morro. O
local foi sede de antiga Fazenda dos Jesuítas em São Cristóvão. Depois foi
transformado em Hospital dos Lázaros em 1763 pelo Governador Gomes
Freire, Conde de Bobadela. Após urbanização do local, a propriedade dos
jesuítas tinha como endereço a Rua São Cristóvão, em frente à Rua Escobar,
onde, se observa na época, uma curiosa engrenagem elevatória em uma torre
ligada por uma arcada à sede da chácara. Um registro gráfico da região foi feito
na aquarela de Debret, a qual mostra o Palácio de Santa Cruz no início do
Século 19. Era onde ficava uma antiga sede de fazenda dos Jesuítas naquela
área. Foi devido a essas crises que se decidiu investir mais no Morro do
Castelo, sendo construídas uma fortaleza, uma igreja e o colégio dos Jesuítas
próximo ao que já existia. A maioria dessas construções só vieram abaixo com
a destruição do morro. Nessa época, os jesuítas possuíam muitas terras com
111

as sesmarias. Inclusive, grandes propriedades no bairro de Santa Cruz. Como
tudo foi deixado para trás por eles, após o decreto do Marques de Pombal,
fazendo-os sair do Brasil, alguns defendem a possibilidade do tesouro ter sido
retirado do Morro do Castelo e ter sido escondido em algum lugar no Bairro
Santa Cruz ou São Cristóvão. Um dos pontos possíveis de referência seria o
Hospital Frei Antônio do Desterro. A outra possibilidade que surgiu com a
destruição do morro foi a que defende que o tesouro foi oculto num túnel
escavado de cima para uma profundidade que ficaria abaixo do nível da base
da antiga elevação. Nesse caso, estaria em algum lugar até hoje onde antes foi
a base do morro. Será que a constante ameaça de invasões da época,
justificariam uma empreitada desse porte por parte dos religiosos?
O tesouro dos Jesuítas fica ainda como um grande desafio aos caçadores de
tesouros modernos, apesar da atual tecnologia.

Fantasmas da Fortaleza de Santa Cruz

Para os buscadores do mundo espiritual, um curioso ponto para se visitar no
Rio de Janeiro é a Fortaleza de Santa Cruz da Barra.

Ela é uma das

construções mais antigas da nossa história, sendo que seus primeiros canhões
foram colocados no local ainda no século 16. A fortaleza enfrentou muitos
desafios, chegando a se tornar uma prisão de piratas e outros criminosos da
época. Alguns desses entraram e nunca saíram vivos do cárcere.
Ha quem diga que um funcionário do local chegou a se encontrar com um
fantasma, com aparência sofrida de um antigo prisioneiro que chegou até a
falar ao homem uma mensagem em português com muito sotaque francês, que
dizia:
- "Senhor, tenha piedade, sei que invadi suas terras, mas estou nesta
masmorra há dois séculos, perambulando de um lado para o outro e não
consigo sair. Creio que morri lá dentro, mas não consigo sair! Por favor, eu e
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meus quatro parceiros precisamos de sua ajuda para nos libertar. É preciso
que o Senhor e mais quatro amigos seus passem uma noite inteira na
masmorra, e rezem por nossas almas à cada badalada do sino da capela que
somente vocês e nós deveremos ouvir tocar. Então nossas almas serão
libertas!"
Devido ao desespero no qual foi encontrado após fugir do local, o funcionário
não mais quis voltar para realizar o pedido do fantasma do corsário francês,
que só queria a liberdade de sua alma e dos seus infortunados amigos. Que tal
juntar alguns amigos e pernoitar na fortaleza?

A Pedra da Gávea e seus mistérios

Um dos pontos mais exuberantes e curiosos da cidade do Rio de Janeiro é,
sem dúvida, a Pedra da Gávea. Parte de um gigantesco conjunto de
montanhas que preenche a cidade, a formação possui um enigmático rosto de
um homem de barbas longas, que estaria cercado de centenas de outros sinais
e inscrições. Sua fama já a envolveu em muitas derivações do estudo do
chamado

“realismo

fantástico”.

A

Pedra

da

Gávea

é

palco

de

desaparecimentos misteriosos, cultos desconhecidos, avistamentos ufológicos,
portais para outros mundos, rochas cortadas como se fossem a laser,
encontros com criaturas magicas e muitos outros mistérios.
Até mesmo alguns artistas famosos, já utilizaram Pedra da Gávea como
cenário de suas obras. Em um de seus livros o escritor Paulo Coelho descreve
um ritual realizado por ele no topo da esfinge barbada que a rocha forma.
Roberto Carlos fez um filme que muitas cenas se passam no local, envolvendo
a busca de um diamante cor-de-rosa.
Deve ser destacado que para muitos a Pedra da Gávea representa apenas
uma parte de outra gigantesca estátua formada por todo o conjunto das
montanhas cariocas, sendo a Pedra da Gávea sua cabeça e o morro do Pão de
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Açúcar seus pés. Existe até mesmo um passeio de barco pelo litoral para se
observar a grande formação. Ela também esteve presente no já citado filme do
cantor Roberto Carlos. Se pode ler uma criativa interpretação lendária sobre
sua origem no livro infantil de Joel Rufino dos Santos intitulado “O curumim que
virou gigante”.
Já para os estudiosos da arqueologia proibida, a coisa seria muita mais
complexa e antiga. E as interpretações são muitas. Para os defensores da
teoria da Terra oca, a Pedra da Gávea seria um dos portões para a mítica
Agartha, um reino mágico subterrâneo ou em outra dimensão. Existe,
realmente, na rocha bruta, um local de formato quadrangular, onde muitos
afirmavam que, em determinado momento, o portal era aberto, se revelando a
entrada para o outro mundo.
Em muitos sites e livros que envolvem o tema da Pedra da Gávea existem
fotos com seus detalhes. Há até mesmo fotos de criaturas medonhas se
ocultando entre a vegetação presente na região. A pedra possui muitos
detalhes como os olhos, o nariz, a longa barba, orifícios laterais na altura dos
ouvidos, e até mesmo um espécie de elmo ou capacete. Interessante destacar
que a “cabeça” é dividida do restante do topo da montanha, sendo inclusive de
tipos de rocha diferentes. Em um dos cantos de sua cabeça, muitos descrevem
estranhas inscrições. Lembremos que todo esse magnifico mistério está
situado a 847 metros de altura.
O conhecido professor chamado Bernardo da Silva Ramos foi o primeiro
estudioso a tentar reconhecer e traduzir os inscritos encontrados na esfinge da
Gávea. Ele defendia, que o Brasil era cheio de registros em forma de inscrições
de povos antigos como os fenícios, árabes, gregos e alguns povos do extremo
oriente, como os chineses. Para o professor, a mensagem escrita na montanha
carioca está no alfabeto fenício e, sendo lida da direita para a esquerda diz:
“Tyro Phenicia Badezir Primogênito de Jethbaal”.
O original seria escrito dessa forma:
“LAABHTEJ BAR RIZDAB NAISINEOF RUZT”.
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Jeth-Baal ou Yet-Baal, historicamente, é uma referência a dois irmãos
“gêmeos”, filhos mais velhos de Badezir, um rei fenício que viveu em 856 antes
de Cristo. Essa tradução seria, então, uma prova de um registro da passagem
dos Fenícios na costa do Rio de Janeiro da antiguidade, e revelaria também, a
identidade da face com uma barba longa que contempla o interior do
continente. Para alguns, ali seria até mesmo sua tumba perdida.
A partir dessas afirmações surgiu, então, a ideia do local ser a tumba do fenício
citado na mensagem na pedra. Seu anônimo rosto seria o seu busto, sendo
aquele homem barbado o mesmo personagem. A versão ganhou mais força
quando Robert Frank Marx, um arqueólogo americano interessado em
descobrir indícios de navegação pré-colombiana no Brasil, iniciou em 1982
uma série de mergulhos na baía da Guanabara à procura de restos de barcos
antigos, chegando a encontrar ânforas (vasos) e outras peças fenícias. Tal
descoberta somente foi dada como oficial em 1978, sendo revelada durante a
conferência do Museu da Marinha, pelo presidente da Associação Profissional
de Atividades Subaquáticas, Raul Cerqueira. O mergulhador que participou das
descobertas foi José Roberto Teixeira, membro da associação que ficou com
uma ânfora e entregou as outras à Marinha. O cabo José Tadeu Cabral, que
tem mestrado em Arqueologia Pré-Histórica e trabalha no Museu da Marinha,
disse que as peças, estão guardadas pelo Governo brasileiro, em um local
sigiloso. Tal notícia pode ser levantada à cerca de sua veracidade no jornal “O
GLOBO”, de 23 de setembro de 1982.
Porém, há mais teorias. Existem os que defendem que a esfinge da Gávea é
de origem egípcia, sendo o sarcófago, em posição horizontal, mais facilmente
percebido se o observador estudar a montanha do angulo de quem está indo
em direção ao túnel Dois Irmãos, perto da PUC e Planetário do Rio. Diferente
dos Fenícios, entretanto, o povo do Egito antigo, não tinha a fama de
navegadores na profissionalidade do povo de Sídon e Tiro.
Quando queremos aprofundar os mistérios da Pedra da Gávea temos que
considerar tudo que está envolvido e estudado a seu respeito. Os fatos
curiosos são inúmeros. Temos que observar como as pedras enormes no topo
da cabeça se parecem com uma coroa ou capacete.
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Há uma espécie de

Dólmen na parte sudoeste, com algumas misteriosas gravuras. No ponto
culminante se encontra uma pequena pirâmide feita de um único bloco de
pedra no topo da cabeça; e algumas outras inscrições se parecem com cobras,
raios de sol e outras coisas, localizadas em todo o topo da montanha. Estão lá
também, as pedras cortadas em linha reta, ou ao meio, etc. Todos esses
registros foram observados, e estudados pela maior autoridade no Brasil do
chamado Realismo Fantástico, o escritor carioca Sérgio O. Russo, que esteve
pessoalmente no topo da esfinge, e fez sobrevoos na região. Ele defende que
tudo seria ainda mais antigo. Bem mais que os fenícios e suas viagens pelos
mares. Ele relaciona o rosto da pedra da Gávea a outras esculturas
enigmáticas que estariam em toda a capital carioca, como o gigante deitado do
Morro do Corcovado. Alguns cariocas, inocentes ao enigma, já viram a
formação e a chamam de “anjo”. O Pão de Açúcar, que teria muitos símbolos
antigos, possui uma face que lembra um faraó, e a inegável ave que se
observa na grande pedra que compõe o Pão de açúcar, muito semelhante ao
hieróglifo egípcio em forma de uma “íbis”. Para Sérgio O. Russo, o enigma
estaria relacionado aos muitos relatos de avistamentos de discos voadores na
Pedra da Gávea, e até mesmo, o desaparecimento de pessoas e do
monomotor PT-KHK do projeto RADAM, que jamais foi encontrado. Todos
esses, e mais detalhes dos incríveis estudos do autor, podem ser lidos em
vários de seus livros publicados pela Editora Ediouro. Existe, entretanto, a obra
intitulada “Esfinge”, em forma de E-Book gratuito, facilmente encontrada na
internet que é, sem dúvidas, a maior obra de Sérgio O. Russo sobre o tema da
Esfinge da Gávea.
Ao tomar conhecimento destas informações sobre um dos mais belos locais do
Rio de Janeiro, é fácil ter vontade de se organizar uma expedição ao lugar.
Porém, um local que merecia já ser um Parque para visitações, como vemos
em outros locais do mundo, não oferece nenhuma estrutura para um visitante
desavisado. A região e a subida até o topo da Pedra da Gávea tem inúmeros
perigos. Penosamente, o maior deles não tem nada a ver com as forças
telúricas misteriosas, mas, sim com a violência dos assaltos na região.
A bruxa dos Telles
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Mas, apesar desses dessabores conhecidos do Rio, os caçadores do turismo
sobrenatural ainda têm o que aproveitar na Cidade Maravilhosa. Pode-se ir
tentar encontrar a famosa bruxa que assombra o Arco dos Telles, desde os
tempos que ela ainda se chamava Bárbara dos Prazeres, vinda de Portugal.
Ela teria sido amaldiçoada por amar um homem, trair e matar seu esposo, após
ser seduzida por alguém que somente tinha interesse em suas posses
materiais. Dizia que já velha, pobre e abandonada por todos, tentou conseguir
de volta a juventude através da magia negra, vitimando crianças e utilizando o
sangue delas para seu elixir. Dizem que seu cadáver foi encontrado boiando no
Largo do Paço, mas seu espectro ainda pode ser visto. Tanto que alguns
afirmam que a popular expressão “cuidado que a bruxa está solta” vem de suas
andanças fantasmagóricas. Suas gargalhadas podem ser ouvidas na Travessa
do Comércio, ecoando nas curvas históricas do Arco dos Telles.
Outros pontos da cidade possuiriam fantasmas mais reconhecidos pela
sociedade. É o caso do Teatro Municipal que ainda serviria de local de morada
do fantasma do ilustre Olavo Bilac, como também de artistas fantasmas como
bailarinas e cantores. Já o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista teria fama
também pelas divinas aparições da Imperatriz Leopoldina, sendo os primeiros
registros já nos primeiros anos de sua morte, em 1826. A histórica Fundação
Oswaldo Cruz, cujo o prédio é magnífico de se visitar, no bairro de
Manguinhos, abriga o fantasma do seu famoso epidemiologista brasileiro e
proprietário do local, que ainda folheia alguns livros na biblioteca. Falando em
locais de leitura, a Biblioteca Nacional está cheia de relatos de espectros e
vultos ao longo de sua história. Leitores do além que se desfazem diante dos
olhos dos observadores podem ser encontrados logo cedo pela manhã.
Mascaras de Chumbo
Para os mais “profissionais” no estudo dos mistérios, vale ir até a cidade de
Niterói, palco do famoso “Caso da mascaras de Chumbo”. O crime já foi
mexido e remexido por grandes canais de televisão do Brasil. Ocorreu no
Morro do Vintém, local hoje muito perigoso devido ao tráfico de drogas e
violência local que impedem novos estudos no lugar. Muitos, inclusive de vários
países do mundo, tentaram elucidar o caso, envolvendo na trama
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parapsicologia, discos voadores, espiritismo e outros temas esotéricos, que,
nunca colaboraram em diminuir a dor dos familiares que jamais tiveram uma
resposta do estado sobre o que vitimou os dois homens que foram encontrados
usando rusticas mascaras de chumbo e mensagens estranhas. As máscaras
ainda estão para visitação pública no sofrido museu da polícia civil do Rio de
Janeiro. O caso foi arquivado há anos.

Rio Grande do Norte

Envolto na rica cultura nordestina, o estado Do Rio Grande do Norte também
possui seus locais e personagend misteriosos. A cidade de Alexandria, em
2010, ano relativamente recente se comparado a outros pontos assombrados,
foi palco de inúmeros relatos de uma fantasmagórica mulher vestindo preto.
Parecia ser um espectro viajante, já que suas aparições tambem foram
registradas de forma igualmente numerosa na cidade de Baúnas, uma semana
antes das aparições em Alexandria. Embora, a comoção social tenha acionado
a investigação do fato pela policia, o mistério continua firma até hoje.

Outros personagens que fazem parte dos comentários da população que
podem ser investigados, como o antigo cangaceiro Jararaca do bando de
Lampião, que durante a batalha de Mossoró foi ferido mortalmente, mas, ainda
teve tempo de enterrar suas riquezas embaixo de um arvore, um pé de oiticica.
O “atormentado do cuscuz” que seri aum fantasma que sai revirando as
cozinhas das donas de casa. O espectro de da viúva Machado, considerada
uma “papa- figo” oficial pela imprensa (a qual tambem foi obrigada a
desmentir), e que por isso viveu dias como se fosse uma monstruosidade local,
já que a acusavam de se alimentar de fígado de crianças inocentes.

No estado tambem temos locais considerados assombrados ou que possuem
alguam história ou estória misteriosa. Em Governador Dix-Sept Rosado, exist
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euma pedra de calcario, denominada “baú da moça”, onde nas noites de lua
cheia, um fantasma de uma moça se banha nas aguas proximas que,
encantando homens cuirosos, os afoga nas profundezas de acumulos de água
que existem numa rede de cavernas proxima.

O museu da Resistência, na cidade de Mossoró, foi criado em memória a
brava luta do povo da cidade para evitar que o bando de Lampião tomasse de
assalto a cidade, em 1927. Por ter sofrido a derrota, Lampião jamais teria
aceito o fato e seu fantasma ainda pode ser encontrado, juntamente com
outros conhecidos de seu bando, nas imediaçoes e corredores do prédio.

Rio grande do Sul

Existe m alguns lugares em Porto Alegre

famosos por seus mistérios e

assombros. Por se uma capital histórica, segue o exemplo de outras ja aqui
estudadas, com seus mitos ligados quase na totalidade a história classica do
Brasil..

IGREJA NOSSA SENHORA DAS DORES

Assim como muitas ja citadas nessa obra, a Igreja de Nossa Senhora das
Dores foi construida pela força suicida de maos negras escravas. O templo fica
diante de uma praça onde ocorreram inúmeras execuçõe spúblicas até
aproximadamente o anode 1857. E é justamente essa caracteristica que vai
fechar o contexto da história de fantasma que envolve a igreja. Como se pode
esperar, os escravos facilmente poderiam ser submetidos a jugamentos
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injustos por crimes não cometidos. Teria, então, havido um desses casos, onde
um escravo foi condenado a morte, sendo inocente, e no dia que ocorreu sua
execução, suas ultimas palavras teria sido uma maldição. Ele teria dito que o
seu senhor o encontraria no além-túmlo antes do dia que as obras da igreja
estivessem terminadas. Por mutivos variados, a obra findou pouco mais após
ter completado um ano de empreitada, sendo o fantasm do escravo, chamado
de Josino, sempre encontrado nas imediaçoes da igreja.

Vale visitar o local com afamilia para ver as caracterisitcas de multipla
influencia cultural que compoem o lugar, com suas marcas germanicas e do
barroco portugues, as belas imagens sacras e, por que não, encarar o
fantasma de Josino.

MUSEU JULIO DE CASTILHOS

O mais antigo museu do Rio Grande do Sul certamente teria de estar nesta
lista. Inaugurado em 1907, é a instituição de memória mais antiga do Rio
Grande do Sul e a quinta do país. Com exposições permanentes, temporárias e
uma coleção de mais de oito mil objetos e documentos, o local tem grande
importância na preservação da história gaúcha. Entre as salas que podem ser
vistas no museu estão o Gabinete Julio de Castilhos, o Quarto Julio de
Castilhos,

Revolução Farroupilha,

Escravatura, Sala Indígena e Sala

Missioneira. Não faltam curiosidades no casarão. Uma delas é o enorme par de
botas do homem mais alto já nascido no estado. Outro fato curioso é a fama de
casa mal-assombrada. No velho casarão, tanto Julio de Castilhos quanto sua
esposa, Henorina, morreram de forma trágica. Ele foi submetido a uma cirurgia
no seu próprio quarto para remoção de um câncer na traqueia e não
sobreviveu. Ela cometeu suicídio em um dos aposentos do casarão por causa
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da morte do marido. Algumas testemunhas alegam ter avistado os vultos do
casal, isso inclui o caso de um vigilante noturno que pediu demissão do museu
por ter visto fantasmas.

Outros pontos assombrados

Hospitais e presídios são comumente envolvidos em relatos assombrosos,
como já vimos em outros exemplos dessa obra. O Hospital Psiquiátrico São
Pedro, fundado em 1884 e que já abrigou cinco mil pacientes não poderi aficar
de fora. Hoje já considerado desativado, embora exista um funcionamento
parcial do complexo. Suas histórias fantasmagóricas, entretando, sobrevice,
mesmo já abandonado...pelos vivos.

A conhecida Ilha das Pedras Brancas ou Ilha do Presídio teve um importante
papel na Revolução farroupilha, quando foi usada como paiol de armamentos e
munições. O Presídio somente veio a ser erguido em 1956, para presos
políticos do Regime Militar. Cercado de torturas e mortes nunca investigadas,
há quem defenda que almas injustiçadas ainda habitem o local, hoje em ruínas.

Para os que querem algo mais urbano, o passeio por algumas ruas de Porto
Alegre pode ser bastante atrativo após uma pesquisa do que ocorreu em
algumas delas. Por exemplo, a Rua do Arvoredo (atualmente denominada
Rua Fernando Machado), já foi palco de venda de linguiça de carne humana.
Nunca se teve provas suficiente para se saber realemnte se um terrivel
assasino que ali residiu chegou a fazer linguiça de suas vítimas. Mas, o boato
se imortalizou. O que teria ocorrido foi que em

abril de 1864, a policia

descobriu um crime terrivel. Partes de um cadáver foram encontradas no porão
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da casa de José Ramos e catharina Palse. O corpo avia sido feito em pedaços,
mas foi reconhecido como sendo do alemão Carlos Clausser, dono de
açougue. No mesmo local havia um terreno onde foram encontradoos mais
dois corpos da mesma maneira macabra que o do alemão. E no açougue, se
achavam dois corpos de adulto e uma criança. O que se levantou foi que o
casal matava suas vitimas e assumia seus bens. Porem, logo as mortes e a
condição bizarra coma qual os corpos foram encontrados foream relcionados
ao aougue e surgiu a idéia que aas vitimas era transformadas em liguica e
vendidas. Uma forma eficas de se livrar dos corpos. Entretanto, tudo parace ser
uma lenda apenas.

Outra lenda local muito curiosa é a da Maria Degolada. O que se sabe a
respeito é que no dia 12 de novembro de 1899, o soldado do 1º Regimento de
Cavalaria da Brigada Militar Bruno Soares Bicudo veio a matar sua namorada
durante uma discussão enquanto acampavam com amigos no Morro da
Conceição. O criminoso chegou a ser preso e julgado a pagar por seu ato por
30 anos na prosão. Porém, foi morto por outro preso, sete anos depois que foi
encarcerado.

O mais curios, foi que, pela imensa comoção com que a

sociedade reagiu com relação a vítima, logo a jovem Maria foi considerada
santa tendo atendido a orações e pedidos milagrosos. Chegou-se a construir
uma capela no local de sua morte, e anos depois, durante uma sessão espírita,
a alma da nova santa teri apeddo que não fosse tratada pelo apelido “Maria
Degolada” e sim por seu verdadeiro nome de batismo, Maria Francelina. Até
hoje se pode ir na capela e se fazer seus proprios pedidos e orações. Entrea
juventude, entretanto, ainda existe o costume de contar que se voce chegar em
frente a um espelho e falar tres vezes “Maria Degolada”, ela vai lhe aparecer e
oferecer uma agulha com linha para voce fechar a ferida mortal em seu
pescoço. Conseguindo, ela lhe concederá um desjo a realizar. Que tal?

Ainda existe outra curiosa personagem que habita o isolito universo gaúcho e
que habitaria o Cemitério da Vila Nova, a Maria Beijoqueira. Mencionada pelos
taxistas, suas aparições seriam frequentes na Rua Otto Niemeyer, mostrando122

se sempre linda e loira a pedir carona, querendo beijos na sua versão mais
macabra e que se desaparece em pleno ar já dentro do interior dos veiculos
que a recebem.

Já entre as ruas Vasco alves e Fernando Machado, existe a bela construção
conhecida como

Castelinho. Dizem que foi construído baseado em uma história de amor viida
por Carlos Eurico Gomes. Entretanto, o ciúme doentio, fez com quem o
enamorado homem impedisse sua esposa de sair de casa por anos, a
condenando até de não se aproximar das janelas de onde se via a rua. Embora
ela tenha conseguido terminar seu cárcere através da separação conjugal, até
hoje o local é evitado por ser costumeiro se ouvir murmurios vindos do além,
vultos e gritos assombrosos.

Rumo ao interior em busca do mistério

Existe situado na Praça Tamandaré, no município de Rio Grande o monumento
túmlo em homenagem a Bento Gonçalves, líder da revolução Farroupilha, que
objetivava a independencia do Rio Grande do Sul do Império do Brasil. Embora
seu corpo tenha sido depositado nesse local, seu fantasma pode ser encontra
na cidade onde ele nasceu, em Triunfo, mais precisamente na casa a qual
habitou em vida e que hoje é um museu que independente da assombração
vale a visita. Muitos turistas já relataram encontrar não apenas o líer Bento
Gonçalves como tambem alguns de seus valentes soldados a caminhar pelo
museu.

123

Já na cidade de Cruzeiro do Sul, apresenta aos mais corajosos visitantes a
conhecida Casa do Morro. Desde que foi construída em 1873 pelo Tenentecoronel Azambuja, muitos moradores relataram ouvir ruidos e vultos estranhos
que murmuram e gritam por seus comodos

Na região de Osório e Santo Antonio da Patrulha, existe a conhecda Lagoa dos
Barros, onde ocorreu na década de quarenta o assassinato de uma jovem
noiva a qual o corpo já sem vida teri asido atirado nas aguas do local amarrado
a uma pedra. Deste então, as aparições d euma mulher vestindo branco tem
sido relatadas nas margens da lagoa ou a beira da estrada

existente ali

proximo.

Outros lugares assombrados
Caso nao se sinta satisfeito com os macabros locais de turismo da capital
gaúcha, o caçador de mistérios aind apode adentrar para os numeroso pontos
do insólito do interior do estado. O mnstro da lagoa de Cruz Alta, a moça sem
cabeça de Teotônia, a lenda da india Justa que viveu a vida toda embaixo da
Figueira da Paz, arvore simbolo da cidadede Arambaré, onde seu vulto
costuma surgir em algumas fotografias.

Rondônia

O Estado de Rondônia, como os demais estudados na vasta região norte do
Brasil, mostra seus mistérios com o folclore, a riqueza da antiguidade da
floresta amazônica, e as novíssimas chamadas lendas urbanas. Então, sob
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essa ótica, podemos dizer que Rondônia é um paraíso para o turista que busca
o universo misterioso, pois é uma verdadeira terra de mistérios.
Quantos desbravadores de sua região não voltaram? E quantos outros
voltaram com incríveis relatos? Um dos mais clássicos é a da infortunada
expedição comandada por Francisco Orellana, que resolveu, juntamente com
seu relator oficial, o frei Gaspar de Carvajal e outros aventureiros, descer o Rio
Amazonas a partir de Quito, no Equador. No dia 24 de junho de 1542, o grupo
de homens foi ferozmente atacado por índios. Aliás, na verdade, índias
somente. Uma tribo guerreira de mulheres. Frei Gaspar as descreveu como
brancas e altas, com longos cabelos trançados e enrolados na cabeça, sendo
ainda robustas e desprovidas de vestimentas, com as partes íntimas cobertas,
lutando como dez índios homens juntos. Era notório que todos apresentavam
cicatrizes no lugar dos seios, como que se tivessem sido retirados por alguma
técnica médica primitiva. Também pareceu ao relator que isso facilitava o
manuseio que as mulheres tinham com as armas que utilizavam, sobretudo as
com arco e flecha, devido a posição de empunhar a arma sobre o tórax. Esse
foi o primeiro registro oficial de uma tribo de mulheres guerreiras que lutavam
sem presença alguma de homens ao seu lado. As “amazonas” foi o nome dado
pelos desbravadores as misteriosas índias, baseado na verdade, nas mulheres
guerreiras de mesmo nome, presentes na mitologia grega. Por serem mais
antigas as amazonas gregas são as originais, porém, foram as índias
encontradas pela expedição que deram o nome ao Rio e por equivalência, ao
Estado do Amazonas. Lamentavelmente, essa foi a única vez que alguém
encontrou as violentas amazonas indígenas e voltou vivo para contar o que
aconteceu.
Um reencontro com uma cultura isolada dessa atualmente seria um importante
achado para a arqueologia. Ainda bem que os especialistas em buscar a
história antiga da região não desistem facilmente. Nas últimas décadas, as
pesquisas têm avançado, e achados de antes da chegada europeia na América
tem sido encontrados. É verdade que alguns deles se devem ao avanço do
desmatamento e do progresso, como a chegada de rodovias e grandes
hidrelétricas. Um exemplo que podemos citar dessa relação, é o achado de
geóglifos idênticos aos encontrados no Estado do Acre. Quando as obras da
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estrada que liga os municípios de Presidente Médici à Costa Marques foram
iniciadas logo ficaram evidentes os vestígios de um povo antigo no local. Assim
como as famosas linhas de Nazca no Peru, a região está ricamente ilustrada
com gigantescos desenhos que só podem ser vistos em sua grandeza se
observados do céu. São incríveis linhas, formas geométricas e desenhos
enigmáticos em sua original funcionalidade. Por sorte, tudo foi imediatamente
protegido por um projeto que envolveu sobretudo a Universidade Federal de
Rondônia. Outros achados foram cerâmicas, arte em barro em forma de araras
e outros animais e plantas da região, utensílios e armas primitivas. O mais
interessante é pensar que, necessariamente, os grandes desenhos sugerem
ter sido construídos numa época anterior a floresta como ela é hoje. Já parou
para pensar na idade da floresta amazônica? Talvez estejamos falando que os
construtores das marcas no solo eram habitantes de um “mundo que o tempo
esqueceu”.

O misterioso Monte Roraima

O “Mundo que o tempo esqueceu” era o nome, pelo menos no Brasil, de um
antigo filme onde uma expedição ia até um monte em forma de platô e lá
encontrava intacto um reino perdido dos dinossauros. Ainda vivos, esses
animais pré-históricos lutavam entre si e devoravam os bravos expedicionários
na tela do cinema. O filme seria baseado no fato que no ano de 1884 o
botânico Everard Im Thum, conseguiu ser o primeiro que se tem notícias a
subir totalmente o monte Roraima e seus relatos incríveis teriam chegado a
civilização sendo o inspirador para o escritor Arthur Conan Doyle na obra
intitulada “O Mundo Perdido”.
E foi, justamente de o “Mundo perdido”, que um verdadeiro desbravador
brasileiro, o Marechal Rondon, em 29 de outubro de 1927, chamou o local ao
se deparar com suas esculturas naturais. Descreveu ter visto “castelos em
ruinas” e “animais antediluviados” esculpidos pelo vento no local. Outros
aventureiros, antes e depois do famoso sertanista, também chamaram o Monte
126

Roraima de “Elo Perdido”. Para os estudiosos do Realismo fantástico, vale a
visita para ver se as esculturas são tão naturais assim. Hoje a região já tem
uma estrutura para receber aventureiros mais “urbanos” que o Marechal
Rondon. São cerca de cinco mil turistas por ano no local, oriundos de muitos
países. Vale lembrar que o monte é a divisa entre três nações: Brasil,
Venezuela e a República da Guiana. O que mais se destaca inicialmente é o
próprio formato natural das montanhas da região. Elas são altas, com grandes
paredões, porém, muito planas em cima, como se fossem grandes “mesas” que
se erguem na floresta. Por seu aspecto peculiar, sempre são chamadas de
“platôs”. Se alguém quiser se aventurar por esse magnifico e misterioso, por si
só, local, deve ir de avião até a cidade de Boa Vista, capital do estado, sendo a
melhor época do ano, entre os meses de Setembro e Abril, por ser menos
chuvoso. Da capital, vai de carro até a região. São duas horas e meia de
estrada pela BR 174 até Santa Elena de Uairén, e 68 km pela estrada da
vicinal que conduz à Comunidade Indígena de Paraitepuy, localizada no
Parque Nacional Gran Sabana, já na Venezuela. Sempre é bom estar em boa
forma física em passeios como esse.
Acha que o local não é misterioso suficiente? Considere, entretanto, que
quando os platôs se formaram, foi em um tempo tão antigo que nem os
continentes tinham a forma dos dias atuais. É certo que o local é belo, cheio de
bromélias e cachoeiras, mas, os indígenas o evitam desde de sempre. Lá são
ouvidos estranhos urros inexplicáveis, e há relatos de encontro com criaturas e
animais desconhecidos. Você pode ser um verdadeiro desbravador, já que
devido ao medo dos indígenas de irem por lá, muito dos noventa quilômetros
da região permanece intocado. O problema é que os guardiões do local, os
índios Pemons, temem ir ou levar alguém em muitos pontos da região. Deve
ser destacado que eles podem ser hostis se alguém grita ou deixa lixo nas
trilhas. Mas, há locais que, de famoso, já possuem nome próprio, como o
labirinto, o magnifico vale dos cristais e o enigmático Lago Gladys, um local
que os guardiões indígenas dizem que não existe, mas que, foi batizado por
esse nome, em homenagem a um lago citado no livro “O mundo perdido”.
Realmente, o Monte Roraima é um lugar magico, com todos os pré-requisitos
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de uma aventura presente nos filmes antigos do gênero, inclusive, um possível
e inesperado encontro com um dinossauro “que o tempo esqueceu”.

Rumo a civilização...mais mistérios!
Não é por estar numa região rica em selva e lugares inóspitos, que vamos
deixar de orientar os buscadores de mistérios que preferem coisas mais
urbanas e fantasmagóricas. Roraima também tem suas atrações para essas
preferencias, sim. A capital Porto Velho tem história suficiente para ter
mistérios até mesmo abaixo da superfície. No centro da cidade, próximo a
Igreja Catedral, existe o prédio da primeira loja Maçônica de Porto Velho, no
qual, dizem existir um túnel que liga a edificação até o Rio Madeira. Relatos
como esse são sempre citados em cidades antigas, banhadas por rios. Na
cidade de Penedo, em Alagoas, falam que existem um que vem de um antigo
mosteiro. Parece que, sendo verdade, religiosos e maçons abolicionistas,
colaboraram com fuga de escravos e outros rebeldes ao longo da história do
Brasil, facilitando suas fugas via caminhos fluviais. Voltando aos subterrâneos
da capital de Roraima, existem iguais rumores de um antigo labirinto localizado
abaixo e além do Forte Príncipe da Beira. As ruas da capital também são
assombradas por um cachorro fantasmagórico e uma mulher de branco. Há
também uma mulher da capa, sem capa alguma desta vez. Somente o mesmo
relato de um homem, dessa vez um irresponsável gozador, famoso por
brincadeiras de mau gosto, que conheceu uma mulher numa festa e se
apaixonou. Tentando se aproximar mais da jovem, obteve, enfim, seu
endereço, o qual a visitar no outro dia, soube que ela havia morrido. Entretanto,
ainda chegou a reconhecê-la em um dos quadros da parede da casa da família
que o recebeu. Mas, a uma outra história de um encontro igual, no qual o rapaz
emprestou seu casaco a uma linda jovem, oferecendo uma carona até sua
casa. Ao chegar no cemitério, a moça pediu que parasse e desapareceu dentro
do local. No outro dia, o rapaz foi ao cemitério e foi informado pelo coveiro que
havia um tumulo com o nome da tal moça. O casaco do jovem foi encontrado
em cima da sepultura.
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São locais de relatos fantasmagóricos o Palácio Vargas (sobretudo nas salas
do primeiro andar do lado esquerdo), a Assembleia Legislativa (destaque para
as alas do último pavilhão), onde uma maldição garante mortes ou fracassos
nas administrações públicas. O Fórum Criminal de Porto Velho também entra
nessa lista, e até ganha o primeiro lugar se for considerado o número de
relatos dados pelos servidores públicos do lugar. As aparições mais frequentes
ocorreriam na biblioteca, porém, não escapa nem o banheiro, onde o fantasma
de um rapaz assassinado no lugar sempre parece comparecer. Nem mesmo a
catedral da cidade escapa dos eventos inexplicáveis. Contam que, certa vez,
no altar principal da igreja, surgiu um cadáver de um “pai de santo” famoso na
região. Ele havia morrido há três dias e, apesar de rigorosas buscas pela
polícia e pela população não chegou a ser encontrado. Falou-se que os
espíritos tinham levado o corpo, devolvendo dias depois para ser sepultado.
Além desse episódio, todos conhecem o padre Chiquinho que hoje é
considerado santo por seus devotos dedicados. Por muitas vezes, durante a
realização da missa, enquanto o padre se encontrava concentrado, com os
olhos fechados em oração, todos os presentes o viram levitar alguns metros
acima do chão do altar, por alguns minutos. Porém, em qualquer pesquisa que
se faça sobre os mistérios de Rondônia, não há como não se deparar com um
antigo hotel.

Fantasmas do Porto Velho Hotel
O atual prédio da Unir-Centro já foi outrora o famoso Porto Velho Hotel, que
possui uma linda Arquitetura neocolonial projetada pelo arquiteto Leogrin de
Vasconcelos Chaves. A construção começou em 1948, ainda no governo de
Joaquim Araújo Lima, sendo sua conclusão em 1953, durante o governo de
Jesus Bulamarque Hosana. Funcionou como hotel até 1969 e, somente em
1975, foi restaurado para ser chamado de Palácio das Secretárias, sendo, no
entanto, descaracterizado em sua arquitetura original. Passado esse período
de sua existência, o prédio foi utilizado pela Universidade Federal de Rondônia,
sendo ainda a sede da sua reitoria. Quanto a origem das inúmeras aparições,
existem

muitas

possibilidades

aceitas
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pela

população.

Poderia

ser,

simplesmente, almas saudosas dos tempos de gloria do velho hotel, outrora tão
animado em noites de festas e bailes ali realizados.
Para os pesquisadores do além, em território rondoniense, vale ainda a visita a
Câmara municipal de Vereadores de Jaru, onde os servidores se deparam com
as mais terríveis aparições de pessoas sem rosto, portas batendo, murmúrios
estranhos, sendo tudo relacionado a um cemitério próximo.
Para os ufólogos, saibam que estão numa “área quente” se visitarem o distrito
Iata, em Guajará-Mirim, onde há mais de 15 anos, misteriosas luzes são
registradas no céu partindo em direção a grande escuridão da selva.

Roraima
Praticamente não existe divisão além da política quando falamos de Rondônia
e Roraima. Então como não voltar ao Monte Roraima quando pesquisamos o
insólito nessa região irmã. Também é esperado que muitos mistérios venham
da cultura indígena riquíssima da região. Entre suas lendas os índios falam que
houve uma época em que o Sol e Lua se apaixonaram. Era um tempo em que
nenhum índio ainda tinha nascido para testemunhar o eterno desencontro dos
astros apaixonados. Então, em determinado momento, a Terra fez nascer o
Monte Roraima, e ao lado dele um vale de cristais, lagos e cachoeiras. O Sol
ficou admirado com tanta beleza que se atrasou no céu. A lua, dessa forma,
conseguiu o alcançar na imensidão, e o encontro dos enamorados ocorreu em
forma de eclipse acima do monte. Dos raios desse encontro, nasceu o índio
Macunaíma, o qual na história dos índios Macuxi foi considerado uma espécie
de Hercules astuto e cheio de magias.
Desse mesmo momento magico, teria nascido uma arvore chamada de
Wazaká, conhecida por ser a “mãe de todos os frutos”, pois dela nasceram as
primeiras bananas e demais frutas da região. Dizem que uma das missões de
Macunaíma era ter a exclusividade em colher esses frutos e distribui-los entre
os homens. Mas, os índios pensaram que poderiam quebrar galhos e obter
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com isso inúmeras arvores mãe de todos os frutos. O efeito foi inverso, e a
arvore original, ao ser agredida, perdeu sua magia natural. Revoltado e
clamando por justiça aos deuses, Macunaíma petrificou a arvore e, dizem que
até hoje ela poderia ser encontrada na região próxima ao Monte Roraima
como um registro desses fatos mágicos e antiquíssimos.
Além desse mítico local da arvore sagrada, existe na região o Kukenan Tepui ,
outro importante lugar sagrado para os índios. Entretanto, sua visitação é
proibida, já que muitos turistas morreram tentando atingir o cume do morro. O
nome indígena mais antigo do local é Matawi-kukenán, que traduzido, seria um
local “onde a pessoas sentem vontade de morrer”. Mesmo no passado da
história indígena, muitos suicídios e até sacrifícios de guerreiros vencidos em
batalhas ocorreram ali. Seus espíritos ainda estariam no local, e a eles são
atribuídos desaparecimentos de turistas na região. Porém, os espíritos mais
assassinos de visitantes são, sem dúvida, os chamados Canaimas. Essas
entidades são as mais temidas pelos povos da região circunvizinha ao Monte
Kukenan. Eles seriam espíritos de guerreiros Pemons que se utilizavam de
uma erva que os deixavam mais fortes nas batalhas e, de certa forma,
concedia esse tipo de “imortalidade” para proteger a região. Dificilmente, o
desbravador visitante encontrará um guia que concorde em leva-lo até o Monte
Kukenan, para apresenta-lo aos Canaimas. Mas, não duvido que se possa ter
coragem de fazer a visita...sozinho.

Santa Catarina

Santa Catarina é um estado rico sobre muito aspectos. Também por sua
colonização específica, miscigenação ímpar não poderia ser diferente. No
quesito mistérios não fica a dever nada aos outros recantos do país. Em todo o
seu território e folclore, o sobrenatural está presente. Isso é visto, logo que
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qualquer um se dispõe a pesquisar o tema nessa região. Parece que todos os
municípios, grandes e pequenos querem dar sua contribuição ao mundo do
insólito. Comecemos nosso passeio.

Leprosário de São Francisco do Sul
Na região do Balneário de Capri, pertencente ao município de São Francisco
do Sul existem as ruínas de um antigo leprosário. É impossível não destacar
como ao longo da pesquisa para a confecção desse livro, os antigos
leprosários são vistos de maneira cuidadosa pelos que temem os fantasmas e
espectros. Com o leprosário de São Francisco do Sul não poderia ser diferente.
O local foi o repouso final para muitos doentes provenientes de vários estados
brasileiros, sendo construído ainda no império, por Dom Pedro II. É logico se
pensar que, por medo de contrair doenças, prédios com o objetivo de ser um
leprosário, nunca eram reaproveitados, ficando entregues ao total abandono.
Pelo menos por parte dos que ainda estão vivos. Há inúmeros relatos de vultos
circularem por lá, até mesmo em plena luz do dia, sendo ouvidos terríveis
lamentos, gritos e murmúrios. Um local para se fazer o turismo do mistério,
com uma advertência: Os mais sensitivos costumam se sentir terrivelmente mal
ao adentrar aquele recinto, onde algo invisível de dor e maldição parece flutuar
entres os visitantes.

O casarão assombrado de Procópio Gomes
Se você não é da região e veio a Joinville em busca de coisas do outro mundo,
seu destino é o casarão de Procópio Gomes, esse ilustre personagem da
cidade que foi muito influente em seus dias de criatura viva. Foi inclusive um
homem de poder político, sendo que o casarão onde viveu foi o registro para a
posteridade de seu poder social. Entretanto, por ser escravagista, muitos falam
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que tinha um lado cruel. Dono de vários escravos, muitos foram açoitados,
torturados e mortos em seu quintal, inclusive crianças.
Isto posto, atualmente, os que no local se aventuram, ou simplesmente passam
próximo, juram já ter ouvido choros de bebês que morreram ali, sombras,
vultos, gritos, lamentos, danações, sombras que correm e choram, sendo
relacionados tais fenômenos as almas dos escravos assassinados e nunca
justiçados. Até mesmo, o espectro de uma jovem senhora, com vestes ainda
imperiais já chegou a ser observado por algumas testemunhas. Para alguns
desses, seria a esposa de Procópio Gomes, que jamais descansou, talvez
quem sabe, presa a um sentimento de sua vida ou de alguma cumplicidade de
maldades que a incomodam no além-túmulo.

Pedra descansa defunto
Já se seu destino é a Praia de Bombinhas, há um ponto turístico no alto de um
morro, na fronteira com Porto Belo. O local é conhecido por a “Pedra descansa
defunto”, muito conhecido desde épocas mais remotas pela população local. O
que se fala é que nesses tempos mais antigos da região, toda a população
rural era enterrada num mesmo cemitério, sendo muito longe para a maioria,
conduzir o caixão até o seu local de repouso derradeiro. Então, no meio da
jornada, a pedra que ainda existe no local, era utilizada para se colocar a urna
funerária, enquanto os carregadores se recompunham para terminar a viagem.
O que se comenta, é que algum tipo de energia fantasmagórica, ou
algumas almas resolveram permanecer por ali mesmo transformando, com o
passar dos anos e dos enterros, o local num ponto de encontro de fantasmas.
Por tal motivo, a pedra é temida pela população da região, onde muitos já
teriam vistos espíritos ou ouvidos gritos, choros, risadas e lamentos dos mortos
que por ali resolveram se instalar por toda eternidade.
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Túnel assombrado de Siderópolis

Em Siderópolis, o local para visita obrigatória dos turistas caçadores de
mistérios é, sem dúvida, o conhecido túnel assombrado de Siderópolis. Sua
construção em 1944 chamou atenção pelo número de acidentes que
ocorreram, muitos deles fatais. O ar de maldição passou a tomar conta do
lugar, sendo por muitos, inclusive evitado. Não bastando isso, com o passar
dos anos, e até hoje, é possível ocorrer com quem visita o túnel um
inesquecível encontro macabro do além. Gritos de intensa dor, choros e
lamentos são ouvidos no lugar. Vale uma visita noturna, de preferência à meianoite.

A gruta da noiva
Você pode imaginar que pode vir a ter medo de locais, escuros, antigos, medo
de palhaços, bruxos, e até fantasmas. Mas, e de uma noiva? Acha que não?
Pois, muito bem. Que tal ir até uma gruta situada em Ilha Feia, na região do
município de Piçarras? Muitos dizem que o lugar é assombrado por um
espectro violento e terrível, sobretudo com homens. A origem de sua maldição
teria sido no dia do casamento de uma jovem. A pobre mulher foi
envergonhada por todos após ter sido abandonada por seu noivo no altar, que,
fugindo, nunca chegou para a cerimônia de casamento. Aos prantos, a mulher
teria destruído os enfeites, e aos gritos, fugiu sem destino, com vergonha e
revolta a preencher seu apaixonado coração. Em sua dor, a jovem encontrou
uma gruta para se esconder de todos, vindo a sofrer em seu interior algum tipo
de acidente que tirou sua vida, mas, não terminou com sua raiva e revolta. Até
o presente dia, seu espirito tenta chamar a atenção de homens desavisados
que passam em frente a gruta, os atraindo para um desaparecimento mortal e
inexplicado. Não apenas a população, mais também turistas já apresentaram
relatos de encontros terríveis com essa entidade que habita a gruta.
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Palácio Cruz e Sousa
Agora temos um destino com hora marcada. Pode ser qualquer sábado, mas, a
hora tem que ser as quinze e trinta. É nesse momento que no Palácio Cruz e
Souza, um belíssimo prédio com arquitetura barroca e neoclássica, um relógio
ecoa para todos os presentes, levando suas badaladas pelos antigos salões do
lugar. O problema é que por mais que se tenham feito estudos e buscas, o
relógio jamais chegou a ser encontrado. O palácio hoje é o Museu Histórico de
Santa Catarina, e foi a antiga casa do Governo do Estado. Para encontra-lo,
basta se dirigir a Praça 15 de Novembro. O que fará o visitante constatar que
os dois antigos relógios no local jazem parados há tempos. Os moradores da
vizinhança dizem conviver com as badaladas vindas de algures, não sendo
elas as únicas coisas que habitam o majestoso lugar. Vultos continuam
cruzando os corredores, passando pelas janelas, saindo, entrando pelas
portas, chorando, gritando, murmurando e, até mesmo, tocando o antigo piano.
Funcionários com três décadas de carreira afirmam que as buscas pelo tal
relógio foram realmente infrutíferas. Já testemunharam muitos visitantes do
museu saírem assustados por encontros com criaturas do além-túmulo. O local
é considerado o mais assombrado da capital do estado. Alguns fantasmas,
entretanto, não são anônimos. Um deles seriam Joaquina Ananias Xavier da
Luz, mãe do ex-governador Hercílio Luz, e falecida em 1884. Seu espectro já
foi observado vagando pelo Salão Vermelho, onde inclusive tem um grande
retrato seu ornamentando o recinto. Tal peça na parede teria sido utilizada para
uma turista reconhecer a estranha mulher que a impedira de entrar no salão
durante sua visita. Após o reconhecimento, a pobre turista saiu afirmando
nunca mais querer entrar no lugar. Existe ainda a mulher de vermelho, sempre
vista dançando no interior do Salão Amarelo, sob a melodia vinda do além de
um piano invisível. Ha até mesmo alguns ex-governantes como o fantasma de
Jorge Lacerda que teria ajudado uma funcionária a fechar as janelas ao fim de
um expediente. A mulher somente reconheceu o homem após conferir sua foto
em antigos documentos. O ex-governador chegou a ser velado no Palácio,
quando veio a falecer. Mais um ponto de visita obrigatória.
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Entradas para o mundo subterrâneo em Santa Catarina

Para os que gostam de mistérios mais “materiais e palpáveis”, o ponto de apoio
é Joinville, que possui uma misteriosa região formada por um triângulo
imaginário tendo suas arestas entre Castelo dos Bugre - Morro Pelado e
Castelo do Bugre - Monte Crista que formariam um ângulo reto. Um local com
muitas lendas e cavernas que envolveria tesouros escondidos dos jesuítas,
com uma trilha de degraus pré-históricos. Há formações curiosas, como as que
formam o Castelo do Bugre, com contornos de uma fortaleza dos tempos
esquecidos, como em Sete Cidades, no Piauí. As curiosas escadarias teriam
criadores desconhecidos e seriam parte de uma trilha e que iria até o Paraguai,
com propósitos perdidos. No Monte Crista, estariam os tesouros perdidos dos
Jesuítas, existindo um estranho mapa gravado na pedra. Este último teria
sobrevivido até os tempos modernos, sendo parcialmente danificado pelo
vandalismo local.
Mas, as lendas e relatos do lugar ainda tem o que oferecer. Na região, não é
raro o aparecimento de discos voadores e outros estranhos encontros. O
explorador chamado Nilton Machado teria ido atrás da lenda que afirmava que
na região estaria a entrada para um mundo no interior do planeta. Teria, então,
encontrado um grupo de indivíduos, formado por alguns homens barbados e
uma mulher, com idade aparente de vinte anos, próximos a um túnel as
margens do Rio Castor. A jovem teria falado para o explorador, em português
nativo, afirmando ter 2.500 anos de vida. A fama das entradas do mundo que
estariam presentes na região mereceram destaque no livro “Terra oca”, do
escritor alemão Raymond Bernard, que é considerada uma obra de referência
no tema.

São Paulo
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No estado mais urbano do Brasil, encontraremos incríveis relatos de mistérios
e coisas inexplicadas. Sua rica história na participação da construção do país,
traz como herança, também sua contribuição para o Realismo Fantástico. Seja
no interior ou cruzando as grandes avenidas paulistanas, o caçador de
mistérios estará muito localizado para sua aventura.
Um dos pontos da grande metrópole que pode passar desapercebido para a
maioria dos turistas que vão visitar São Paulo é, surpreendentemente, um
castelo.
O castelo da Rua Apa
Situado na Avenida São João, em Santa Cecília, foi erguido em 1912. Muitos o
reconhecem como uma réplica de um castelo medieval. Mas, ele foi construído
pela família Reis para ser uma propriedade totalmente domiciliar. Porém, os
planos foram interrompidos de forma misteriosa, quando em 1937, três
pessoas da família foram achadas mortas dentro da casa. As suspeitas do
crime de homicídio pela morte dos irmãos Armando e Álvaro, e sua mãe Maria
Cândida levaram a uma terrível versão oficial, por parte dos peritos da polícia.
Por causa de investimentos financeiros, os irmãos teriam brigado, culminando
em troca de tiros. A mãe, assustada, teria tentado cessar o confronto, sendo
acidentalmente alvejada, morrendo imediatamente. Após isso ocorrer, um dos
irmãos matou o outro e cometeu suicídio. Entretanto, outra investigação
chegou a não concordar com essa interpretação, se baseando em múltiplos
argumentos, como por exemplo, a posição dos corpos na cena do crime. Para
os defensores dessa segunda opinião, o crime teria sido um triplo homicídio,
possivelmente, encomendado. Essa afirmação é defendida por alguns
historiadores modernos. O local ficou algum tempo desabitado, já que todos os
herdeiros foram mortos no incidente. O prédio foi entregue ao governo federal,
estando pouco cuidado desde então. A quem diga que mesmo de madrugada,
o castelo nunca está desabitado. Pelo menos, contando os habitantes do alémtúmulo.
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Edifício Andraus
São Paulo viveu grandes tragédias dentro de seus prédios e ruas. Algumas, na
época que aconteceram, comoveram o país inteiro. Exemplos desses eventos
são sem dúvida o edifício Andraus e o Joelma. Palco de horríveis incêndios
que marcaram a história da cidade.
O edifício Andraus, situado na Avenida São João, no Centro, foi inaugurado em
1962. Após dez anos de funcionamento, entretanto, o local foi a cena central de
um dos incêndios mais famosos da cidade. Deixou um saldo traumático de
dezesseis mortos e mais de 360 feridos. Muitas das vítimas sobreviveram e
foram resgatadas no teto do edifício, já que se encontravam completamente
isoladas do térreo pelo inferno em chamas. Toda a movimentação chegou a ter
partes transmitidas ao vivo pela televisão, inclusive quando o horror inesperado
de pessoas saltando para morte ocorreu. Em pleno horário nobre, as cenas
chocaram os telespectadores do país. Anos mais tarde, tudo foi reformado e o
prédio voltou a ser habitado. Seus inquilinos, por sua vez, afirmam que nem
todos que ali residem estão necessariamente vivos. É grande o número de
relatos com o passar dos anos de se ouvir inexplicáveis gritos de morte e
pedidos de socorro vindos dos corredores acima e abaixo. Portas que batem
sem ação compreensível, janelas que parecem ter vontade própria, passos
perdidos nas escadas, e até mesmo, fenômenos classificados pelos estudiosos
como “Poltergeist”. Com um pouco de sorte, o leitor pode alugar um
apartamento no prédio para tirar suas próprias e pessoais conclusões. Caso
não goste pode tentar um outro endereço igualmente desafiador e rodeado de
tragédia.
O Edifício Joelma
Outro endereço semelhante ao Edifício Andraus, é o famoso Edifício Joelma.
Está situado na Praça da Bandeira, precisamente na rua Santo Antônio no
bairro de Bela Vista. O local foi inaugurado em 1970, sofrendo um colossal
incêndio em 1974, matando cento e oitenta e oito pessoas. Igualmente no
edifício Andraus, muitas vítimas fugiram para o teto do prédio, na esperança de
fugir das chamas, sendo resgatados por helicóptero. Porém, dessa vez, a
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construção não possuía heliporto como no Andraus, e por ter uma cobertura de
telhas e, até´ mesmo, pela direção do vento que fazia no momento, a fumaça
impedia a aproximação do resgate aéreo. Com o avanço do fogo, muitos
ficaram em janelas e parapeitos tentando sinalizar por ajuda, ou simplesmente,
continuar respirando ar puro. Com o pânico, dezenas saltaram para morte. Um
grupo de treze pessoas tentaram descer via elevador (opção jamais
recomendada num incêndio) e morreram carbonizadas. A ação do fogo foi tão
severa nesses corpos que as vítimas jamais foram identificadas, dando origem
a um estudo próprio, o chamado mistério das treze almas.
Se após essa tragédia, o edifício Joelma veio a apresentar manifestações
fantasmagóricas, curiosamente, essa não era uma nova característica do local.
Fantasmas, espectros e outros fenômenos já existiam na realidade dos que ali
conviviam diariamente. O que se conta é que antes de se construir o edifício,
havia em seu terreno uma casa, onde viveu o famoso professor Paulo
Camargo, juntamente com a mãe e duas filhas. Por motivos não muito claros,
no ano de 1948, o professor assassinou as três mulheres e atirou seus corpos
num poço no quintal. A partir desse crime, apesar de permanecer fechada por
muitos anos, a casa pareceu sempre está habitada, devido a gritos e ruídos
que as pessoas testemunhavam ocorrer em seu interior. A residência foi então
demolida, para dar lugar ao Joelma, herdando seus fantasmas.
Edifício Martinelli
Apesar dos dois mórbidos endereços anteriormente descritos, o prédio mais
amaldiçoado da cidade de São Paulo seria o famoso Edifício Martinelli, situado
na Rua São Bento, no Centro da cidade. Onipotente em sua inauguração no
ano de 1929, foi o primeiro arranha-céu do Brasil. Em seu apogeu, nos anos
30, era um exemplo de modernidade com grandes festas e pomposas boates.
Entretanto, tudo começou a se desfazer com os ingredientes de prostituição,
tráfico de drogas, crimes e suicídios. Em 1947, o famoso criminoso “meianoite”, homicida sexual, matou um jovem judeu chamado Davison e atirou seu
corpo no poço do elevador. Os suicídios no local aumentavam sem parar, mas,
foi na década de sessenta que o endereço foi local de dois assassinatos, dois
feminicidios que alcançaram a grande mídia, com muita repercussão e
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comoção da sociedade. Cada vez mais o prédio foi sendo considerado maldito
por seus inquilinos, sendo local de muitas aparições espectrais e terríveis gritos
inexplicáveis.

Capela da Santa Cruz dos Enforcados
Para os que são apaixonados pelos mistérios mais “sacros”, o destino em São
Paulo é a Capela da Santa Cruz dos Enforcados. O local possui um nome até
bem pitoresco, mas, também é conhecida por “Igreja das almas”, e se situa na
Praça da Liberdade, no bairro da Liberdade. A fundação ocorreu em 1887,
porém, sua história macabra teve início em 1821, quando o Cabo Francisco
José das Chagas, vulgo “Chaguinha”, iniciou um manifesto pela igualdade de
salários e tratamento mais humanizado para os soldados brasileiros. Visto
como um ato rebelde, foi julgado e condenado a pena máxima: morte por
enforcamento. No dia vinte de setembro de 1821, uma multidão se formou para
ver a execução de Chaguinha. Havia um clima de revolta no ar. No momento
que o carrasco acionou o mecanismo da forca, a corda se rompeu, livrando o
condenado da morte, para espanto da multidão. Após uma certa inquietação, a
forca foi consertada e o condenado foi posicionado. Novamente, numa
segunda tentativa, a corda arrebentou-se. Nem mesmo tal acontecimento fez
com os algozes do Cabo Chagas se sentissem abalados. Uma terceira
tentativa foi feita, ceifando a vida do condenado. O efeito na população foi de
severa comoção e empatia com o morto. Todos entenderam que as duas
falhas na forca foi um sinal dos céus para que os homens de coração duro
perdoassem o condenado. Logo se construiu uma cruz no local, virando ponto
de oração. Por vezes, muitos moradores e frequentadores do local, viram o
espectro do Cabo Chaguinha, nas imediações da cruz. Sessenta e cinco anos
após o enforcamento, a fé e a comoção pela morte injusta de um homem ainda
veio a justificar a construção da Capela que lá se encontra, merecendo a visita
no nobre leitor.
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Vale do Anhangabaú
O famoso vale do Anhangabaú situado no centro de São Paulo também guarda
seus mistérios, sendo sua origem anterior até mesmo a cidade aonde o vale
está localizado. Urbanamente falando, podemos nos posicionar mais para focar
uma localização. Sendo assim, nossa referência será o viaduto, o primeiro da
capital, que ligava a Rua da Direita ao Morro do Chá. A expressão que
denomina a região é, logicamente, de origem indígena, sendo desde a época
pré-cabraliana assim chamada e evitada, por ser um local de mortes de muitos
guerreiros índios. Traduzido, anhangabaú significa “Maldições do demônio ou
do mal”, em Tupiguarani. Outras fontes de pesquisas, lembram que os índios
tinham algumas entidades malignas, como os cristãos tem os demônios.
Anhangá seria um espirito da floresta, agressivo, da mesma linha de um mais
famoso, o Curupira. Só que mais animalesco e feroz. Alguns traduzem
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palavra Anhangabau, então, como “o local onde o Anhangá bebe água”. No
livro de Érico Verissimo, intitulado “As aventuras de Tibicuera”, vemos um
capítulo dedicado a um encontro entre o herói indígena do título e o Anhangá.
Realmente, antes de todo concreto presente no local, ali passava um rio (hoje
correndo embaixo da cidade), onde nenhum índio ia caçar, ou beber da água,
sob a pena de pagar com a própria vida. Até mesmo a pesca era evitada. O
bairro é rico em relato de acidentes e tragédias estranhas. Também há o
registro de improváveis suicídios, sendo o epicentro deles, justamente, a ponte
do Vale do Anhangabaú.
São Paulo segue como uma das capitais mais assombradas do país. Na sua
lista ainda se encontra a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo,
onde célebres alunos fantasmas como Castro Alves e Alvares de Azevedo são
ouvidos palestrando em sua biblioteca e corredores. A casa da Dona Yayá, na
Rua Major Diogo, no Barro Bela vista, que possui um das mais tristes biografias
de fantasmas já estudadas, onde uma jovem perdeu seus pais num intervalo
de dois dias. Seu único irmão desapareceu na argentina num passeio de navio,
e a jovem morreu esquizofrênica e paranoica com a convicção delirante que
todos queriam matá-la. Ficou confinada na residência por décadas, sendo sua
vida ceifada por um câncer. Achando pouco o destino, sua pobre alma ainda
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perambula inquieta pelos cômodos da escura casa. O Beco do Pinto, na Rua
Oberto Símonsem, no Bairro da Sé, entra na lista por ser um local de estranhas
aparições e inexplicáveis luzes, aparentando serem velas. O prédio ao lado do
Solar da Marquesa de Santos foi utilizado como delegacia e como Instituto
médico legal por anos. O achado de velhos instrumentos e de ossos humanos
durante uma reforma veio adicionar mais embasamento para as aparições de
fantasmas que muitos juram ter visto no local.
Agora

se

você quer

encontrar

alguns

desses

personagens

citados

pessoalmente e não tem coragem de ir aos endereços mencionados, a
orientação que pode ser seguida é tentar passar uma noite no Cemitério da
Consolação. Entre outros mortos ali sepultados estão a Dona Yayá, os irmãos
e a mãe do castelo da Rua Apa, e as mulheres mortas pelo professor da casa
onde hoje está o Edifício Joelma. Além desses há relatos das aparições de
fantasmas de celebridades como a Marquesa de Santos, Domitilia, que
também é considerada uma santa popular, e, por isso, seu tumulo tem sempre
flores até hoje. Outro Santo popular é Antoninho da Rocha Marmo. E os
fantasmas de Monteiro Lobato, Tarcília do Amaral, Mário Zan, entre outros.
Vale ou não a visita na madrugada?

Sergipe
O estado de Sergipe também é agraciado pela riqueza e diversidade das
criaturas que habitam o folclore nordestino. Porém, seus mistérios e casos
estranhos serão aqui representados por um lugar santo. Estamos falando da
Igreja de Comandaroba. O templo católico tem história, e foi construído há mais
de duzentos e setenta anos. Numa igreja tão antiga, é de sempre se esperar
que pessoas importantes tenham sido sepultadas em suas dependências. Além
disso, ao fundo do terreno onde se encontra erguida, existe um pequeno e
antigo cemitério instalado. A área de mais destaque por aparições
fantasmagóricas, gritos, vultos, risadas e, até mesmo, água sendo atirada no
chão vinda não se sabe de onde é sem dúvida a parte posterior da igreja,
ligada ao citado cemitério. Até mesmo religiosos, que participam da
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administração do lugar, relatam que a noite já sentiram mãos invisíveis os
tocando, chegando inclusive, a tentar sufocar uma dessas testemunhas,
apertando sua garganta. Tais como outras igrejas no território brasileiro, a da
Igreja de Comandaroba também possuiria um túnel oculto no subterrâneo, por
onde favoreceu fuga de escravos e de rebeldes ao Império. O túnel teria
ligação com uma conhecida caverna, chamada de Pedra Furada. Não deixem
de visitar o lugar.
Para os que sonham em tirar uma foto com um lobisomem, o destino pode ser
a cidade sergipana de Campo de Brito a cidade já é conhecida pela presença
dessas criaturas desde o século 19, quando a região ainda era no territorio de
Itabaiana. A igreja da Matriz pode ser um otimo ponto de referencia para se
esperar esse inesquecivel encontro.
Caso prefira uma criatura mágica mais “típica”, o seu lugar em Sergipe é a
Lagoa do Sangrador, em Pirambu. O local é considera um patrimônio pela
população local, já que mesmo nas grandes ssecas, salvou a todos da falta
total de água para sua sobrevivência. A lagoa está a vinte quilometros da
cidade citada. Porem, Não é dificl de ser encontrada, tanto por sua fama, como
por sua imensa dimenção, chegando a ter 5 quilometros de extensão. O
mistério que a envolve, a da existência de um imenso e monstruoso “peixe” é
suficiente para que a população evite psseio para o centro da lagoa, ou mesmo
que ocorra balnearios em suas margens.Se deseja conferir de perto o colossal
morador o periodo mais recomendado é o das trovoadas, segundo a referencia
dos mais velhos.

Tocantins
Ainda que já se tenha um bom período de tempo que o estado do Tocantins
exista, suas lendas e sua cultura estão misturadas com toda a região que o
circunda, sobretudo o estado de Goiás, de onde seu território já fez parte.
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Apesar disso,

a região já começa a ter seus mistérios e figuras lendárias

próprias, dando identidade ao seu povo.

Um exemplo desses novos

personagens é sem dúvida a conhecida “Mãe Romana”, uma senhora que ficou
famosa em todo o Brasil por suas curiosas esculturas. Erguidas em pedra
canga, atualmente, já são tão numerosas as obras que chegam a formar uma
espécie de labirinto. Para fazer uma visita, o turista terá que se dirigir até o
município de Natividade, situado a cerca de duzentos quilômetros da capital
Palmas. Mas, o que teria a obra de Mãe Romana a ver com nosso universo
misterioso? Basta perguntar a ela própria. Segundo a artista, nada foi erguido
por mera ideia isolada, ou sem um propósito. O propósito é até bem justificado.
As esculturas existem para salvar a humanidade e o mundo. Mãe Romana,
para seus seguidores, é uma vidente ou profeta que afirma que seu local de
arte será uma ilha de sobrevivência em um planeta Terra destruído por um
choque com um asteroide. Ela fala que certa vez, um corpo celeste com essa
magnitude bateu no planeta, o tirando de seu eixo original. Esse novo choque
celeste, por ela profetizado, iria colocar de volta à Terra em seu eixo original,
iniciando uma nova era. A profecia foi a ela revelada no ano de 1989, porém,
não há uma data prevista para o impacto. Pode, na verdade, ocorrer a qualquer
momento. Como seu sítio onde estão suas esculturas teria ligação com o eixo
original da Terra, ali ficaria um abrigo natural para a hora da grande destruição.
O principal papel das obras em pedra seria gerar um tipo de energia que
chegaria a conter a agressividade da devastação.

Há também um tipo de

depósito de doações para os dias posteriores a tragédia. Mãe Romana recebe
roupas, livros, calçados, grãos diversos e garrafas com água. A curiosa
senhora idealizadora de tudo não se acha especial e que somente segue o que
as vozes que falam em sua cabeça ordenam.
O passeio no sítio de Mãe Romana é muito curioso. Há esculturas diversas em
forma de luas, carro de boi, consultório médico, estrelas, anjos, o Triângulo das
Bermudas e outras coisas. Uma parte é lotada de antenas enfiadas no solo,
sendo uma, nomeada de Xiesgelougalaster, e considerada a principal entre
todas. Por ordem das vozes, Mãe Romana coloca garrafas de água próximo de
algumas peças. Ela diz que cada peça de arte lhe pede uma coisa e ela faz.
Para andar dentro do labirinto, sempre deve ser feito acompanhado, pois, Mãe
144

Romana diz que não pode nem contornar uma das estátuas pelo lado errado.
Nunca enriqueceu com sua profecia. Assim como, a única exigência que faz a
quem quiser se juntar a comunidade de seguidores é crer em suas palavras.
Se o leitor se interessar em conhecer, saiba que será bem recebido, e não
dificilmente ganhará um “passe” da vidente.

Mistérios do Lajeado

Um ponto conhecido pelos praticantes de esportes aquáticos e que também
servirá aos turistas do universo misterioso que visitam o estado de Tocantins
será sem dúvida a famosa região do Lajedo. Pinturas rupestres, corredeiras,
lago calmos da Hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães fazem do lugar uma terra
de mistérios, mesmo se não considerarmos o folclore, bem representado pelos
personagens da Mãe-dágua, a Cobra de ouro, o nego d´água, entre outros
temidos e vistos na região desde tempos dominados pelos indígenas. Partindo
de Palmas, pela rodovia TO-010, a 52 quilômetros de distância, a riqueza das
cachoeiras, o curioso morro do leão, já irá encantar a todos. Para os mais
afoitos, um pernoite no Morro do Segredo, onde muitos fenômenos
inexplicáveis foram relatados, inclusive luzes estranhas e discos voadores,
pode tornar o lugar mais chamativo e indicado.

A Serra das Escritas

completará o ar misterioso com suas marcas dos homens pré-históricos num
painel de dez metros de extensão. Agora, se você se considera um
desbravador invencível, é melhor ir aonde os moradores locais não se atrevem
a ir. Seu destino é, sem dúvida, a Pedra do Divino.

Caixeiras da Pedra do Divino
Essa é a grande história misteriosa da região, mais precisamente de Itaguatins.
A Pedra do Divino já foi um local de festa, na época da mineração. Porém, num
certo ano, o barco que levava um grupo que continha músicos, conhecidos
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como caxeiras, veio a naufragar e ninguém escapou com vida. A partir dessa
data, no mesmo período chamado de Festa do Divino, é possível ouvir ao
longe o barulho dos instrumentos das caixeiras fantasmas. O que se relata é
que todos os anos, a cidade próxima para ouvir o toque ao longe, sendo que
nunca nenhum morador local ousou ir lá conferir o que realmente se trata e
produz o som. Que tal dar uma conferida em primeira mão e, se voltar, nos
esclarecer do que se trata?

Epilogo
Aqui termina nossa jornada por esse Brasil misterioso. Esperamos que tenha
apreciado, e mais ainda, se empolgado para estudar, pesquisar e contribuir
com as incríveis e ricas historias aqui apresentadas.
Caso conehca alguam de sua regiao e queira nos enviar para futuros estudos.
Por favor, nos envie por email (detetivedoimprovavel@gmail.com) qualquer
texto, relato ou material que tenha disponivel. Terá toda a gratidão.
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