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A  verdadeira História, quase sempre não contada, é algo assim 
como   um livro raro e muito precioso, pouco manuseado e muitas  

vezes desprezado. Será preciso, pois, assimilar inteiramente cada  uma  
das suas páginas para compreender perfeitamente a próxima. Assim, 
às vésperas do Terceiro Milênio e no alvorecer da Era de Aquário (A 

era da síntese e da sublimação do espírito)   dedicamos este livro, com 
carinho, a todos aqueles que buscam a verdade. 
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P R E F Á C I O 
 
 

               Subida ventura e grande honra ora vivencio, atendendo ao convite 
do autor deste livro no sentido  de prefaciá-lo. 

 
                Preliminarmente, devo consignar que tudo o que se possa 

relacionar à pessoa e à obra do notável escritor Sérgio O. Russo baseia-
se neste precioso binômio de valores -a honestidade como tônica de 
trabalho e de vida, e o brilho intelectual de que é possuidor como 
escritor. 

 
                   É, decerto, um dos mais lúcidos e eruditos escritores brasileiros 

contemporâneos, abrangendo na pauta dos assuntos insólitos as belas e 
possantes melodias do mistério da vida, por ele retratadas com raro 
talento literário. Convida-nos em sua obra à reflexão acerca do que 
considero a inesgotável temática da Vida Universal. Brinda-nos o espírito 
e a sensibilidade com seus conteúdos singulares   de iniciação e 
espiritualidade, abordando temas profundos e complexos com 
singularíssima maestria literário-estilística, peculiar às almas realmente 
nobres que visam a luz para toda esta coletividade terrestre e terrena. 

 
              Enfim, um idealista portador do realismo da nossa época e também 

um realista iluminado pelo idealismo dos tempos porvindouros e mais 
avançados! 

 
                Ler seus livros é mover-se; é viajar a bordo da espaçonave 

possante da pesquisa, usufruindo dos comandos operacionais do 
conhecimento, singrando-se os espaços-tempo multidimensionais do 
binômio razão/intuição! Enquanto a nossa sociedade contar com seres 
humanos do brilho intelectual e do gabarito espiritual de um escritor como 
ele, haverá esperança de uma melhora evolutiva para todos que buscam o 
conhecimento espiritualizado e a espiritualidade conhecedora. 

 
                 O que é admirável neste escritor é a sua franqueza expositiva, 

aliada à sua erudição dissertativa, o que torna um livro seu sumamente 
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interessante e agradável de ser lido e estudado. E neste seu novo 
lançamento o autor aborda os mistérios da Pedra da Gávea. 

 
                   Ela é um dos monumentos mais grandiosos e enigmáticos 

existentes neste planeta. Admitindo, como pessoalmente admitimos, os 
conhecimentos da iniciação esoterista, sabemos que a Terra é um 
organismo vivo no qual atuam poderosos chakras, vórtices de energia - a 
nosso ver estruturas geo-etéreo-biomagnéticas de convergência de vários 
espaços-tempo (várias dimensões), rumo a uma base (ou ancoradouro) 
de matéria física densa. 

 
               Com certeza a Pedra da Gávea é um destes chakras planetários! É 

sabido que neste local ocorrem aparições dos OVNI (Objetos Voadores 
Não-Identificados), bem como de criaturas atípicas. E lá no topo 
contempla-nos, por assim dizer, um imenso rosto de pedra! 

 
               Esse rosto, de feições realmente graves e impressionantes, assim 

como a esfinge do Egito e outros monumentos insólitos, nos faz traçar um 
paralelo, ainda que remoto, com as edificações (artificiais, sem dúvida) 
encontradas e fotografadas no solo marciano, na região de Cydonia, 
apesar de que as autoridades oficiais americanas têm se empenhado no 
sentido de a tudo negar, dizendo tratar-se de mero jogo de luzes e 
sombras, sobre meras estruturas geológicas de Marte. 

 
                      Por toda a montanha da Gávea, segundo os pesquisadores, há 

inscrições estranhas, um tipo de alfabeto até hoje não decifrado, bem 
como existem ali símbolos e desenhos que em nada parecem se encaixar 
no mosaico da nossa realidade terrestre. Quem -ou o quê- quer que 
tenha esculpido o rosto de pedra ou talhado tais inscrições, há de ter 
possuído tecnologia e motivos realizacionais até agora por nós 
completamente desconhecidos. 

 
                 Há notícias de que o local é guardado por seres 

inter/extradimensionais ou por um tipo de energia suficientemente forte 
para impedirem-se maiores aproximações. Até porque muitos já 
perderam as vidas, ao que sabemos alpinistas insistentes e pessoas 



 7

eventualmente movidas por objetivos exploratórios profanos de qualquer 
tipo. 

 
               Aventa-se a possibilidade de ser oco o interior daquela montanha, 

que apresentaria, então, acesso ao mundo subterrâneo de Shamballah 
(segundo ensinamentos ocultistas)! 

 
                 É mesmo curiosa a forma da Pedra da Gávea, parecendo em 

termos simples uma imensa esfinge encravada no alto da montanhas ou, 
em termos mais complexos, um sólido geométrico denominado 
“parabolóide hiperbólico”. Reparemos na parte superior do monumento, 
plana, parecendo um local para pousos de aeronaves. 

 
                Essa montanha, pois, apresenta, em plena Cidade Maravilhosa do 

Rio de Janeiro, a maravilha do mistério e da grandiosidade daquilo que 
desafia a rotina e a linearidade da nossa existência cotidiana. 

 
                E é com maestria incomum e com grandioso brilho literário que 

Sérgio O. Russo oferece-nos, neste livro, informações preciosas sobre 
tão notável monumento. Temos em mãos, decerto, excelentes obra 
literária. Boa leitura! 

 
 

Synture Eva Hahamovici 
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       A Comendadora, Doutora e Professora graduada em Física, 
Synture Eva Hahamovici é uma das maiores e  mais  respeitadas  

autoridades em  Ufologia Científica no Brasil  e  também no 
mundo.  Autora de diversos livros sobre o assunto,  dedica-se 

também à composição de  músicas clássicas, sendo tradutora em 
diversos idiomas. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

                  Um gigantesco ponto de interrogação ergue-se sobre a cidade do 
Rio de Janeiro, precisamente a uma altitude de 847 metros! 

               
               Estamos nos referindo à intrigante montanha conhecida pelo nome 

de Pedra da Gávea, local onde acontecimentos verdadeiramente muito 
estranhos desde muito se desenrolam. 

 
              Neste, que é precisamente o nosso oitavo livro, iremos examinar 

com extrema profundidade todos esses fatos e características que a 
tornam uma montanha singular e por isso mesmo fantástica, juntamente 
com muitas outras de natureza semelhante que igualmente e com minúncia 
de detalhes serão objeto dessa nossa mais recente busca. 

 
               Venha portanto, a partir das páginas deste livro, conhecer todas 

essas coisas misteriosas as quais decididamente fazem parte de um 
enorme quebra-cabeças, cujas peças iremos montar uma a uma, de 
modo que teremos com epílogo, ao término deste trabalho, um quadro 
insólito e que em última análise diz respeito ao próprio passado obscuro 
do nosso planeta e também da sua humanidade. 

 
           Pois, sempre insistimos nisso em todos os nosso trabalhos anteriores, 

existe uma verdadeira conspiração oficial que faz questão absoluta de 
toldar a verdade mediante subterfúgios: mentiras no estrito senso da 
palavra; negativas as mais absurdas e até mesmo estapafúrdias meias-
verdades as quais nos dias de hoje, cujas mentes já bastante próximas do 
Terceiro Milênio não mais aceitam tais versões sem contestá-las com 
veemência, somente servindo para desacreditar de maneira total tais 
negadores  que tentam sufocar uma realidade assaz expressiva. 

 
                  Iremos provar a você,  prezado Leitor, que a chamada “erosão”  

e as “coincidências”  tão caras e sempre presentes nas contestações e 
teses dos conformistas e dos contumazes prestidigitadores da verdade, 
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aqui mesmo no Brasil  (e assim como em todos os quadrantes do nosso 
pequeno planeta), simplesmente não existem e tampouco são tão 
inteligentes ao ponto de produzirem enigmas expressivamente gritantes -
por demais evidentes e intensamente significativos. 

 
                  Como sempre, e bem ao nosso estilo, somos totalmente isentos 

de quaisquer compromissos a não ser para com a busca pela verdade, 
doa a quem doer ou incomode a quem quer que seja. Justamente por isso 
não medimos esforços para aqui apresentar, mais uma vez, um trabalho 
sério e devidamente documentado pelas espantosas fotografias, as quais 
visam a comprovar todas as nossas pesquisas, não importando o risco 
que tenhamos corrido para obtê-las. 

 
           Sabemos que nossos livros anteriores têm sido recomendados pelos 

mestres dotados de mentalidade aberta, nas escolas e até mesmo em 
algumas universidades. Isso, é claro, extra-oficialmente e à boca pequena 
pois existem certos riscos em contestar a ciência e a História oficialmente 
impingidas aos nossos estudantes, riscos estes que os estimados e 
sacrificados mestres certamente bem conhecem. Já tivemos oportunidade 
de ver trechos de nossos livros, sempre versando sobre REALISMO 
FANTÁSTICO, fazendo parte integrante de obras didáticas e até mesmo 
solicitando desenvolvimento do assunto pelos alunos, através de 
exercícios associados. Tudo isso sinceramente muito nos orgulha e 
comove. Agradecemos e sentimo-nos honrados com tais distinções e 
provas de carinho, pelo simples fato de essa retribuição representar a 
maior de todas as recompensas pelo pouco que temos feito em prol da 
incansável e sempre destemida busca pela verdade. 

 
                       Aliás, nosso objetivo escrevendo tais livros não é o dinheiro, 

promoção pessoal e tampouco iludir as pessoas, assim como o fazem 
certos espertalhões. Não nos escondemos por detrás de pseudônimos e 
por uma questão de pura honestidade de propósitos sempre fazemos a 
mais absoluta questão de nada impingir. Simplesmente apresentamos 
fatos, fotos e evidências associadas às teses mais plausíveis, cabendo 
portanto ao Leitor efetuar o seu próprio julgamento, aceitando ou 
simplesmente rejeitando aquilo que lhe for mais conveniente. 
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                   Pois está soando a hora e se aproximando o momento. O homem 

ainda lúcido em meio às selvagerias e desvarios da nossa chamada 
civilização sente um apelo irresistível bem no fundo da sua alma e no 
âmago do seu coração. Será preciso descobrir o seu verdadeiro 
passado, reais origens e notadamente a História não contada para que a 
humanidade como um todo possa alicerçar o futuro em bases mais 
sólidas e duradouras, em um mundo melhor e talvez mais justo. 

 
                  Acompanhe-nos portanto, agora, em mais uma viagem através do 

insólito e daquele misterioso desconhecido que insiste em nos espreitar 
por todos os lados, dessa feita de surpresa em surpresa examinando 
conosco os mais estranhos e inexplicáveis monumentos confeccionados 
no mais remoto passado...Paradoxalmente através de uma tecnologia do 
Terceiro, ou talvez do Quarto, Milênio e além de tudo por uma 
civilização, ou talvez mesmo várias, inteiramente ignoradas pelos tratados 
convencionais de História e Antropologia.  

 
                    Pois existe uma névoa muito espessa encobrindo o real passado 

deste planeta e da sua sofrida humanidade. Essa névoa se originou na 
noite dos tempos conhecidos e se devidamente desbravada, se encarada 
com isenção e a necessária coragem para reformular pensamentos, idéias 
e certos dogmas totalmente inverossímeis e além de tudo ultrapassados, 
verem os brilhar novo e muito promissores horizontes. 

 
                     Assim é: os homens e as civilizações passam porém o cenário 

permanecerá inalterado através dos seus vestígios que invariavelmente 
sempre permanecem, aqui ou ali. O passado se foi e contudo não 
acabou, tampouco pereceu. E todavia está vívido, grandiloqüente, ainda 
bem visível apesar da existência dessa névoa. E além disso, de maneira 
insistente, sempre presente e  pateticamente acenando diante dos nosso 
cansados olhos que muitas vezes se recusam a vê-lo, ou mesmo dos 
nossos ouvidos surdos que se recusam a ouvir seus gritos. 
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                     Então, à guisa de começo para este modesto trabalho, fazemos 
portanto também nossas as belas palavras do notável artista pop norte-
americano Michael  Jackson, que assim escreveu um dia: 

 
                        
                        “ A consciência se expressa por si própria, através da 

Criação. O mundo em que vivemos é da dança do Criador. Os 
dançarinos vêm e vão em um piscar de olhos mas a dança 
permanece viva. Em muitas ocasiões quando estou dançando sinto-
me tocado por algo sagrado. Nesses momentos meu espírito se eleva 
e se torna uno com tudo aquilo que existe. 

                        Torno-me as estrelas e a lua. Torno-me o amante e o 
amado. O vitorioso e o conquistado. Torno-me o mestre e o escravo; 
o cantor e a canção; o conhecedor e o conhecido. Continuo 
dançando porque é eterna a dança da criação. O Criador e a 
criatura se fundem nessa plenitude...” 
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AS MONTANHAS DO MISTÉRIO 
 
 
                    A cidade do Rio de Janeiro está situada na região sudeste do 

território brasileiro e se constitui de uma relativamente estreita faixa de 
terras cercadas pelo mar e do outro lado por uma extensa linha 
montanhosa. 

 
                     O mistério principia quando nada menos que dezoito 

quilômetros dessa mesma cadeia montanhosa foram moldados, há talvez 
milhares ou milhões de anos no nosso passado desconhecido, através de 
técnicas as quais hoje em dia nossa moderna ciência desconhece e por 
isso mesmo seria incapaz de reproduzir! 

 
                         Moldados exatamente sob a forma de um gigantesco homem 

deitado, perfeitamente visível à curta distância das águas do Oceano 
Atlântico  ou, ou que é melhor ainda, através de quem esteja à bordo de 
uma máquina  voadora.   Esse  colossal    monumento, conhecido nos   
meios dos pesquisadores  do gênero Realismo Fantástico como “O 
Gigante Adormecido do Rio de Janeiro” e que atravessa na sua enorme 
trajetória nada menos que diversos bairros da cidade, tais como: Barra 
da Tijuca, São Conrado, Gávea, Vidigal, Leblon, Lagoa, Ipanema, 
Copacabana, Botafogo e a enseada da Urca, é simplesmente perfeito 
para se tratar de mera coincidência. 

 
                   Sua cabeça de enormes proporções (que por sinal vem a ser a 

PEDRA DA GÁVEA), é seguida pelo restante do corpo que avança, 
como já mencionamos, através de vários quilômetros, atingindo as 
distantes montanhas do Corcovado e do Pão de Açúcar, formando em 
perfeitas proporções e simetria o corpo de um verdadeiro gigante deitado 
cujo enigmático rosto volta-se para o céu! 

 
                        Tudo isso poderia poderia ser fantástico demais, não fosse 

pelas outras curiosas “marcas” deixadas por uma civilização muito antiga 
e desconhecida, a qual não satisfeita em confeccionar o tal “gigante 
deitado” deixou OUTRAS réplicas deste mesmo gigante, porém em 
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menores escalas -mas nem por isso igualmente misteriosas e menos 
gigantescas. 

 
                    Toda a cidade do Rio de Janeiro tem as curiosas e 

impressionantes figuras de outros “gigantes deitados”, sempre moldados 
em altíssimas montanhas, algumas delas nem mesmo acessíveis aos mais 
ousados alpinistas. 

 
                               “Simples obras das chuvas e dos ventos” diz a ciência 

oficial. Mas ATÉ QUE PONTO podemos de boa vontade acreditar 
nisso? Desconhecemos quaisquer tipos de forças da natureza que sejam 
capazes de moldar cadeias inteiras de montanhas, esculpam SÍMBOLOS 
por demais evidentes e até mesmo se dão ao luxo de deixarem inscrições 
em caracteres simétricos e de natureza inteiramente desconhecida! 

 
                                  Aliás, esses verdadeiros “gigantes deitados” que se 

acham espalhados pela cidade do Rio de Janeiro foram, ao que parece, 
confeccionados de maneira deliberada e evidentemente sinalizam 
alguma coisa. Estão postados em pontos estratégicos de modo a se 
tornarem visíveis para quem dela se aproxima. Tais como imensos e 
surrealistas out-doors parecem dar uma pista relativa a um determinado 
personagem, indicando que nessa imensa região, em um ponto qualquer, 
esconde-se  um importante segredo. Ou quem sabe mesmo, um mistério 
profundíssimo! 

 
 
                    Acreditamos assim que esse “ponto qualquer”, para onde todas 

essas coisas insólitas parecem convergir, seja precisamente a famosa 
Pedra da Gávea, sempre envolta nos seus mistérios, que por sinal não 
são poucos. Vamos portanto examinar as convergências e seguir essas 
sempre insistentes pistas! 
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       O  morro do Corcovado, marco divisor entre as zonas sul e norte 

da cidade do Rio de Janeiro, tendo no seu topo a 
internacionalmente famosa estátua do Cristo Redentor. Nessa 
foto, obtida às margens da lagoa Rodrigo de Freitas, podemos ver 
a perfeita silhueta do “homem deitado”, uma espécie de “marca 
registrada” da cidade e também  réplica  menor do  verdadeiro  
gigante que se estende por cerca de 18 quilômetros na cadeia 
montanhosa que a circunda.  
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A HIPÓTESE FENÍCIA 
 
  
                   Oficialmente, a erosão seria a única e exclusiva responsável 

pela misteriosa esfinge situada no topo da Pedra da Gávea. Essa 
montanha, bem como todas as demais componentes da cadeia 
montanhosa do Rio de Janeiro, seriam originárias de um período que 
remonta há cerca de 3,9 milhões de anos, compreendido entre as eras 
Arqueozóica e Proterozóica. Dizem os estudiosos clássicos que o relevo 
da cidade foi gerado pelo magma que em violentíssima convulsão, aliado 
à força das marés que recobriam essa parte do continente, expulsou a 
cobertura que deu origem à cidade, moldando em contrapartida as falhas 
que nos dias atuais são os morros.  

 
               Com relação especificamente ao espantosos rosto moldado no topo 

daquela montanha, acreditam  que as erosões pluvial e eólica tenham   
moldado o curioso monumento.  Essa versão, oficialmente aceita, 
contrasta com  as inscrições, enormes e perfeitamente visíveis, ocupando 
enormes extensões do monumento. Elas existem realmente, espalhadas 
de maneira ordenada e simétrica. Simultaneamente existem símbolos e 
outras figuras bastante estranhas, retratados em todas as partes. 

 
                   O problema é que muitos lançaram teorias (confortavelmente 

sentados nas suas escrivaninhas) e não tiveram disposição ou talvez 
coragem suficiente para ir lá em cima e arriscar a pele, assim como já o 
fizemos a duras penas por durante três oportunidades. 

 
                Por isso mesmo, os comodistas enxergaram apenas as enormes 

inscrições situadas na lateral leste da cabeça do gigante (bem mais fáceis 
de serem avistadas lá de baixo) e há bastante tempo divulgaram uma 
hipótese que consiste na procedência fenícia dos tais caracteres 
gigantescos ali expostos. 

 
              Os fenícios eram um povo  semita, comerciantes e notórios 

navegadores. Famosos na antigüidade, chegaram a trabalhar para outros 
povos primordialmente na busca de mercadorias raras e exóticas. Eles 
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estiveram, sem qualquer dúvida, em várias regiões do planeta e 
conheciam com razoável precisão os caminhos marítimos que os levavam 
às mais longínquas terras.  

 
                        Suas eficientes frotas, construídas a partir das suas cidades 

principais (Tiro, Sidon e Biblos, situadas no atual Líbano), percorreram 
as costas da África, chegando mesmo a alcançar o que hoje é o território 
europeu. Tal façanha era facilitada pela existência das madeiras nobres e 
resistentes, assim como o cedro, as quais permitiam a construção de 
embarcações extremamente confiáveis e fortes. Nas colônias mais 
distantes, estabeleceram um respeitável rede de armazéns, resultando em 
uma intensa atividade comercial. No território brasileiro, segundo alguns 
pesquisadores tais como Raimundo Lopes, Apolllinaire Frot e Ludwig 
Schennhagen, existiriam vestígios incontestáveis da sua presença, 
notadamente na região nordeste. 

 
                              Por sua vez, os antigos egípcios jamais estiveram 

confinados nas suas terras, limitadas pelo escaldante deserto do Saara, 
situado a oeste. Eram, inegavelmente, hábeis navegadores e utilizavam 
não só os serviços  comerciais dos fenícios como também empreendiam 
suas viagens oceânicas na direção do ocidente (segundo antigas lendas e  
inscrições), o que em outras palavras significa AMÉRICA DO SUL, 
continente do qual o território brasileiro ocupa a maior parte. Assim 
sendo, não seria de se estranhar que até mesmo eles tivessem aportado 
por esses lados. 

 
                                Mas, voltando-se à hipótese fenícia do rosto de pedra e 

suas misteriosas inscrições na lateral leste, o pesquisador Bernardo da 
Silva Ramos (na época diretor do Museu de Manaus) publicou em 1930, 
através da Imprensa Nacional e também no exterior, tratados nos quais 
sustentava a tese da origem fenícia de vários monumentos e inscrições 
situados em diversas partes do Brasil. Segundo suas conclusões aquele 
povo teria inclusive aportado na área em que hoje se situa a cidade do 
Rio de Janeiro, isso por volta do ano  700 AC, e elaborado as inscrições 
da Pedra da Gávea. 
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                    Bem antes dele, O IHGB (Instituto Histórico e Geográfico 
brasileiro) constituiu uma comissão a qual, mesmo sem ter escalado a 
montanha, elaborou um desenho que circula até os dias atuais pelos 
meios pesquisadores, sendo até considerado um documento oficial 
relativo às tais inscrições. 

 
                      Essa comissão prontamente as rotulou como “trabalhos 

erosivos”, no que foi posteriormente contestada por Bernardo Silva 
Ramos que até mesmo as traduziu sob a rotulagem de “fenícias”, da 
seguinte forma:  TIRO, FENÍCIA, BADEZIR PRIMOGÊNITO DE 
JETHBAAL. 

 
                     Ressalte-se que os citados personagens realmente existiram na 

história fenícia, sendo que por volta do ano 856 AC Badezir assumiu o 
trono de Tiro, sucedendo a seu genitor Jethbaal. Essa, portanto, é a 
versão extra-oficial que circula até hoje. A oficial, conforme já vimos, diz 
respeito à erosão pura e simples. Contudo, quem esteve lá em cima sabe 
que verdade é outra: tais inscrições de fato lembram o hebraico, porém 
nem de longe dele se aproximam e tampouco JAMAIS foram fenícias ou 
pertinentes a qualquer alfabeto arcaico conhecido! 

 
                     Outros arqueólogos e pesquisadores sustentaram diversas teses: 

Jacques Mahieu  e Hermann Munk acreditavam que as inscrições da 
Gávea seriam obra dos Vikings, outro povo navegador e explorador da 
antigüidade. O fato é que eles, bem como os defensores da hipótese 
fenícia, não conseguiram explicar como e com que técnicas alguém 
poderia subir a quase novecentos metros de altitude (diga-se de 
passagem em meio a um abismo perigoso e enregelante) e além disso 
confeccionar as tais inscrições, moldando ainda por cima o incrivelmente 
perfeito rosto de pedra que as guarnece. Pode até ser que os 
navegadores nórdicos tenham incursionado naquilo que hoje é o território 
brasileiro, mas de uma coisa temos certeza: eles, bem como os demais 
povos da antigüidade conhecida não tiveram absolutamente NADA a ver 
com a Pedra da Gávea! 
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                               Na época presidente da Associação Brasileira de 
Espeleologia (ABEPA), Roldão Pires Brandão acentuou a polêmica ao 
declarar em entrevista a um jornal da cidade: “ Trata-se de uma esfinge 
esculpida em granito pelos fenícios, tendo a face de um homem e o 
corpo de um animal deitado. Sua cauda deve ter caído pela ação do 
tempo. A montanha, vista ao longe, tem a grandeza dos monumentos 
faraônicos e reproduz em um dos seus flancos a face severa de um 
patriarca tempos bíblicos” 

 
                             Otto Muck, pesquisador vienense, publicou em um livro: “ 

Em 1836 foram descobertos gigantescos caracteres indecifráveis na 
Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro. O topo dessa montanha 
impressiona com uma enorme cabeça de um homem barbudo, com 
capacete...Graças às pesquisas realizadas por uma arqueólogo 
brasileiro, Bernardo da Silva Ramos, é lícito supor que se trate de 
caracteres fenícios. Encontra-se em lugar  de dificílimo acesso e a 
840 metros de altitude” 

 
                               Nesse ponto, faz-se necessário acrescentar: a altitude 

correta da Pedra da Gávea é 847 metros, conforme constatamos durante 
as nossas pesquisas no local. As cartas oficias indicam 842 metros, 
porém não foi considerado algo muito importante: bem acima dos 842 
metros existe uma espécie de “disco” que ornamenta o capacete situado 
na cabeça do rosto de pedra, assim como se fosse um símbolo. Aliás, 
sejamos claros e diretos, trata-se mesmo de um símbolo! 

 
                         Continuando com o nosso tema, vale aqui lembrar, para que 

fique bem claro, que Bernardo Silva Ramos louvou-se apenas no 
desenho do IHGB (publicado em 1839!) para sustentar a sua tese 
“fenícia”. Recordemos: nem os membros do IHGB nem ele estiveram no 
local! 

 
                            A febre da hipótese fenícia continuou bem acentuada e o 

arqueólogo profissional Robert Frank Marx, de origem norte-americana,  
durante o ano de 1982 efetuou diversas expedições submarinas na Baía 
de Guanabara, onde se situa outra enigmática montanha denominada Pão 
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de Açúcar, visando a tentar encontrar os restos de um suposta 
embarcação fenícia ali naufragada, de acordo com algumas lendas. No 
mesmo ano, precisamente em 23 de setembro, o jornal O GLOBO 
estampava a notícia relativa às pesquisas anteriores efetuadas por um 
mergulhador brasileiro, das quais resultara o encontro de vasos e demais 
peças arqueológicas submersas, supostamente de origem fenícias. 

 
                            Segundo essa notícia, tais descobertas foram tratadas 

debaixo do maior sigilo e somente foram reveladas em 1978, mediante 
informações vagas. O nome do mergulhador responsável pela descoberta 
(José Roberto Teixeira) somente foi revelado após conferência realizada 
no Museu da Marinha, pelo presidente da Associação profissional de 
Atividades Subaquáticas, Raul Cerqueira. Foram encontradas  algumas 
ânforas,  juntamente com outras 12 peças arqueológicas. Segundo essa 
notícia, o mergulhador teria ficado com uma das ânforas  e outras duas 
(com capacidade para 36 litros) foram guardadas pelo Governo 
Brasileiro em local sigiloso. 

 
                            Nesse ponto caberia a pergunta: POR QUE 

EXATAMENTE EM LUGAR SIGILOSO? Uma revelação deste teor 
indiscutivelmente colocaria por terra todos os tratados de História, os 
quais afirmam solenemente que os portugueses seriam os único a 
chegarem às costas brasileiras, durante o ano de 1500. A segunda 
pergunta é: seriam mesmo fenícias as tais “peças arqueológicas” (não 
especificadas, é claro) encontradas na Baía de Guanabara, juntamente 
com as tais “ânforas”? 

 
                         Muito provavelmente NÃO! Outro notável exemplo diz 

respeito a uma misteriosa pedra encontrada em 1872, no Estado da 
Paraíba, contendo nada menos que oito linhas de caracteres alfabéticos 
inteiramente desconhecidos, não pertencentes a qualquer cultura 
conhecida na América do Sul, ou mesmo em outra parte do mundo. O 
curioso achado foi misteriosamente confiscado e levado para fora do 
país, tornando-se objeto de estudos por parte da elite científica da época. 
Inicialmente rotulada como de origem “fenícia”, logo alguns sóbrios e 
destemidos filólogos alemães, usando de franqueza e honestidade, 
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derrubaram tal suposição.  Isso, contudo, não impediu que outros ditos 
estudiosos chegassem mesmo a traduzi-las, cada grupo deles 
apresentando versões mais distoantes que a dos outros. São, para 
sermos mais exatos, três versões inteiramente estapafúrdias e conflitantes. 

 
                          Em uma dessas versões, encontramos o seguinte 

(comentários entre parênteses e grifos nossos): 
 
                         “Demos sepultura ao filho de Canaã vindo de SRNM 

(Suriname), cidade em ruínas e um entreposto abandonado. Não eu, 
YZD o gravador do meio-dia e dos homens que procuram a melhor 
de todas as coisas. E assim nos nono e décimo anos de HRM 
(Hiram), nosso rei morreu. Tínhamos deixado alegremente ASU 
(Azion) numa embarcação no Mar Vermelho e levantamos velas com 
dez navios. Aí todos desapareceram para mim. De súbito 
desapareceram. Hor e Chittim (provavelmente nomes de dois 
navios) foram lançados sobre esta terra maldita: calor frio e 
TEMPESTADES DE NEVE. Mir, Baal e Lan (outros nomes de 
navios?) que vogavam em comboio talvez tenham escapado ás 
intempéries. Morreram vindas de KSHN seis pessoas de um MBAYH, 
Rab o capitão e mais dez pessoas pereceram. As perdas (lamentadas) 
por m im porque pelo meu camarada HNNA”  

 
                     Além da evidente contradição no que se refere a um trecho 

traduzido, muito longo para apenas oito linhas dos caracteres originais, 
os imaginosos tradutores, na sua ânsia de explicar o inexplicável, 
provaram que entendem menos de Brasil que interpretar o tal alfabeto 
supostamente fenício. “Tempestades de Neve” em um clima 
predominantemente tropical como sempre foi o caso da região em que se 
situa o território brasileiro, notadamente na sua região nordeste? 

 
                           Apesar de ilógico e sobretudo hilariante, o assunto perde 

toda  graça quando se sabe que a tal pedra, dado talvez ao seu caráter 
insólito, muito embora tenha sido copiada tornou-se ao que parece vítima 
de um estranho seqüestro vindo a desaparecer misteriosamente, não se 
sabendo até hoje o seu real paradeiro! 
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Caracteres, segundo a versão oficial, gravados  na 
lateral leste da Pedra da Gávea. Na linha  inferior, 
os teóricos  fizeram a proeza  de   traduzi-los  para 
a língua semita, significando  (da esquerda para  a 
direita) TIRO, FENÍCIA,  BADEZIR  PRIMOGÊ- 

NITO DE JETHBAAL. 
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O PASSADO GUARDA SEGREDOS! 
 
                                    
                                  O escritor Richard Mooney afirmou que não há razão 

para supor que as pirâmides foram construídas para abrigar mortos ou 
tivessem conexão com qualquer forma de religião. para ele seria mera 
coincidência o fato de as pirâmides e as ruínas da antiga civilização 
egípcia ocuparem a mesma área. Continuando, declarou que as pirâmides 
não têm uma ligação definida com aquela antiga civilização, pois não 
seriam de  fato tipicamente egípcias. Foram construídas num período 
particular   de tempo, com propósitos específicos. 

 
                           Concordamos plenamente com Richard Mooney! Porém, 

essa sentença aplicar-se-ia justa e adequadamente a muitas outras ruínas, 
notadamente aos estranhos monumentos pertinentes ao passado remoto e 
sobretudo desconhecido da humanidade, uma vez que todos têm 
realmente muita coisa a revelar. Esse período particular de tempo, a que 
ele se refere, verdadeiramente guarda segredos e esses segredos acham-
se espalhados por todas as partes. 

 
                    Esfinge é um simples nome que evoca mistérios. No Egito uma 

delas ergue-se majestosamente juntamente com a Grande Pirâmide, 
desafiando os milênios sem conta, propondo enigmas que certamente 
ainda estão muito longe de serem desvendados. A Tradição diz que 
todos os lugares sagrados eram, ou foram, demarcados pelo sinal da 
Esfinge. Essa mesma Tradição, a qual diga-se de passagem deve-se 
conceder o maior crédito, nos diz que os sábios da perdida civilização 
atlântida ao perceberem o iminente cataclismo que viria a destruí-la 
através da submersão pelas águas do Oceano Atlântico, deixaram para a 
posteridade CÁPSULAS DO TEMPO, ou seja, locais secretos onde no 
futuro, quando os tempos estivessem maduros, aqueles que as 
localizassem  poderiam encontrar amostras da fantástica tecnologia que 
era por ela, a Atlântida, largamente utilizada, bem como registros da sua 
história e, em complemento, importantes mensagens destinadas às eras 
vindouras. 
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                               Assim sendo, nada menos que TRÊS dessas “cápsulas 
do tempo” teriam sido deixadas em locais secretos pelos sábios atlantes: 
a primeira no Egito; a segunda no Tibet e a terceira na AMÉRICA DO 
SUL. Todas elas demarcadas pelo sinal da esfinge. 

 
                        Trata-se de uma afirmação que irá nos interessar! 
 
                       Porém, o objetivo deste nosso trabalho não é a esfinge do 

Egito e tampouco a que se situaria no Tibet. Estamos às voltas com  uma 
outra colossal esfinge, por sinal bem demarcada e circundada por 
diversos outros estranhos monumentos e que fica bem à vista daqueles 
que residem ou sobrevoam a cidade do Rio de Janeiro e sequer se dão 
conta da sua existência: 

 
                            Sim, a Pedra da Gávea tem no seu topo uma colossal 

esfinge TÃO QUANTO ou talvez MAIS importante que a de Gizé, 
representada pela face misteriosa e antiqüíssima de uma criatura 
desconhecida. Esse rosto de pedra mede, segundo os nosso cálculos, 
cerca de 144 metros de altura e por sua vez foi moldado no alto de uma 
montanha, por sobre um abismo hostil e inexpugnável de quase 900 
metros de profundidade. Isso através de técnicas igualmente 
desconhecidas e até mesmo impossíveis no sentido de estarem 
disponíveis às civilizações antigas conhecidas pela nossa História clássica! 
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Visão geral do chamado “Complexo da Gávea”, na sua lateral 
 leste.   Note-se  no  topo,  extremidade  esquerda,  uma  outra 
 meia-face, voltada para o mar. 
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SERIAM MESMO LENDAS? 
 
 
                Até que ponto as lendas seriam mesmo lendas? Algumas 

ocorrências contemporâneas parecem indicar que devemos conceder 
bastante crédito a algumas delas, uma vez que todas sem exceções 
possuem um certo fundo de verdade. 

 
                 Uma lenda trata-se de algo que passa de geração para geração, 

originariamente e na maioria dos casos sem quaisquer registros escritos, 
porém retratando fatos que alguém de certa forma presenciou ou 
vivenciou. Ela atravessa décadas, séculos e talvez milênios, aqui ou ali por 
vezes alterada ou fantasiada, porém a raiz, aquilo que vem a ser o cerne 
da questão, permanece todavia inalterado. 

 
                    Apenas para dar dois pequenos exemplos, seria importante 

relatar o caso da descoberta das ruínas de Tróia: considerada por 
durante muito tempo uma simples lenda da mitologia grega e mencionada 
em poucos registros, deve-se ao arqueólogo Heinrich Schliemann a sua 
fantástica descoberta, ocorrida no ano de 1876. Schliemann desenterrou 
não apenas destroços  mas também os esqueletos de personagens que o 
mundo considerava pertencentes aos reinos das fábulas, além de outros 
tesouros e utensílios que permaneceram soterrados por quase dois mil 
anos! 

 
                      Esse fato coroou a persistência e a determinação daquele 

pesquisador que antes de efetuar tal sensacional descoberta enfrentou o 
escárnio e foi exposto ao ridículo pela ciência da época que o 
considerava apenas mais um visionário, ou talvez mesmo louco. 

 
                       Caso idêntico ocorreu a Howard Carter ao descobrir  em 

1926 a tumba perdida do faraó Tutankamon, da XVIII Dinastia Egípcia. 
Os sábios enclausurados como sempre nos seus gabinetes diziam que 
nada mais poderia ser encontrado no Vale dos reis uma vez que toda a 
área já tinha sido anteriormente vasculhada de forma minunciosa. 
Considerado também um visionário, Carter para espanto do mundo 
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inteiro trouxe à luz, após quase 10 anos de extenuantes pesquisas e 
escavações, os tesouros perdidos e a múmia intocada do faraó-menino. 

 
                   São fatos bastante expressivos e até reveladores, porém não 

únicos ou absolutamente isolados, que servirão pois de introdução ao 
exame de certas lendas misteriosas e deveras antigas que estão 
associadas ao passado distante de um local em que hoje se situa a cidade 
do Rio de Janeiro. 

 
                              Os portugueses, supostos descobridores no ano de 1500 

das terras brasileiras, ouviram dos índios uma série de lendas, as quais 
passaram de geração para gerações. Uma delas, a mais reveladora e 
interessante de todas, chegou até os dias de hoje e poderia talvez lançar 
uma réstia de luz na origem desses estranhos monumentos que tanto nos 
intrigam: 

 
                             Diz essa lenda que há muito milhares de anos os “deuses” 

travaram uma batalha em um planeta distante. Essa guerra estendeu-
se pelo espaço sideral até as suas colônias mais distantes e DOIS 
IRMÃOS fugiram para a  Terra em um pássaro voador. Os 
inimigos estavam na perseguição, em um outro pássaro de fogo, 
travando-se então um combate aéreo por sobre as águas onde hoje 
se situaria a Baía de Guanabara (Enseada de Botafogo, mais 
precisamente). A espaçonave (vamos chamá-la assim) dos irmãos 
foi abatida e ambos teriam perecido neste acidente. 

                   Tal fato teria causado grande consternação aos “deuses” 
da sua raça, os quais teriam em homenagem a eles deixado marcas 
da sua presença, tais como SÍMBOLOS, INSCRIÇÕES alusivas 
ao fato em diversos locais e também MONUMENTOS 
comemorativos para que fossem eternamente lembrados. Além 
disso, ambos TERIAM SIDO AQUI ENTERRADOS com grande 
pompa, em local secreto e severamente protegido pelas 
“maldições e bruxarias” daqueles seres. 
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                       Aqui neste ponto essa curiosa lenda se torna extremamente 
reveladora e poderia se encaixar com tremenda precisão nos mistérios 
que envolvem a Pedra da Gávea e adjacências. Vamos por partes: 

 
                      Os SÍMBOLOS a que ela se refere estão talvez bastante 

evidentes. Na Baía de Guanabara, precisamente na Enseada de Botafogo 
está localizado o morro do Pão de Açúcar. Ali está estampada sem 
qualquer disfarce e bem à vista de quem se dispuser a olhar a imensa 
figura de um pássaro estilizado que parece alçar vôo na direção diagonal 
do céu. Trata-se de uma figura gigantesca, atingindo quase que três 
quartas partes da montanha. Ela é conhecida como ‘A ÍBIS DO PÃO 
DE AÇÚCAR” e decididamente não se trata de mero capricho da 
erosão. 

 
                  Foi profundamente escavada em baixo-relêvo na rocha bruta, 

como sempre em local inacessível. Como detalhe curioso ressalte-se que 
essa imagem  impressionante vai se tornando cada vez mais nítida à 
proporção em que o sol se eleva no céu. Ou seja, quem a confeccionou 
sabia perfeitamente o que estava fazendo e utilizou técnicas de 
perspectiva que dão, por assim dizer, vida à imagem e também forma à 
eventual homenagem que se desejou prestar. Quê exatamente podemos 
pensar? Uma espaçonave estilizada? Uma insígnia dela? Ou ainda um 
marco que apontaria para alguma direção? 

 
                            Lembremos que, segundo a lenda indígena, foi por sobre 

essa enseada que teria ocorrido o combate que resultou na morte dos 
dois irmãos. O próprio morro do Pão de Açúcar que a delimita parece 
ter sido moldado com um formato bastante curioso: lembra uma enorme 
esfinge, uma figura de certa forma leonina e que avança por sobre a Baía 
de Guanabara. Suas enormes “garras”, de fato, se tornam bastante 
visíveis por ocasião das marés vazantes! 

 
                         Continuando através do que diz a lenda, saibamos que no 

final da praia do Leblon, a alguns quilômetros dessa baía, existe uma 
outra curiosa montanha dotada de estranha conformação. Estamos nos 
referindo ao famoso MORRO DOS DOIS IRMÃOS  (denominação 
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esta bastante antiga e que foi mantida até os dias atuais). essa montanha 
mostra, ou retrataria, duas silhuetas unidas que parecem usar mantos, daí  
a origem do nome bastante sugestivo.  

 
                            E por todo o Rio de Janeiro as “curiosidades” realmente 

continuam: começando por uma outra montanha denominada 
CORCOVADO, no topo da qual acha-se a famosa imagem do Cristo 
Redentor, o cartão postal da cidade. Ela retrata de maneira bastante 
nítida outra figura de um homem deitado, perfeito nos seus mínimos 
detalhes. O rosto e o imenso corpo que se estende em perfeita simetria 
torna-se perfeitamente visível em diversos pontos da cidade, notadamente 
na Lagoa Rodrigo de Freitas.  

 
                                Seguindo pelo litoral, na direção oeste, chegamos à praia 

de São Conrado por onde se estende a enorme montanha conhecida 
como Pedra da Gávea. Aí se encontra o maior de todos os mistérios e 
talvez mesmo a chave de todos eles., pois no seu topo está localizado o 
imenso rosto  de pedra, bem como SÍMBOLOS, INSCRIÇÕES  e 
coisas ainda mais surpreendentes. Diante dela está a Pedra Bonita, outra 
montanha também repleta de surpresas. Pedra da Gávea,  Pedra Bonita e 
seu natural prolongamento montanhoso nos mostram, em complemento, 
outro impressionante e gigantesco homem deitado, perfeito nos seus 
mínimos detalhes, inclusive as imensas mãos cruzadas sobre o peito, tal 
como nas múmias egípcias!  

 
                     Trata-se de um espantoso quebra-cabeças. Recordemos que 

todas essas montanhas juntamente com as suas figuras menores do 
“homem deitado” seguem através de uma extensão de dezoito 
quilômetros, atravessando diversas regiões e formando a imensa figura do 
“Gigante Deitado do Rio de Janeiro”, este sim o gigante dos gigantes, 
perfeitamente visível em alto mar pelos tripulantes das embarcações que 
se aproximam da Baía de Guanabara na direção do porto ou, o que é 
melhor ainda (nunca é demais insistir),  por quem ocupe as aeronaves que 
cruzam o céu! 
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                              A curiosa lenda que atravessou milênios diz ainda que os 
corpos dos tais irmãos teriam sido sepultados em local secreto mediante 
grande pompa, o qual estaria protegido para sempre pela maldição dos 
deuses. Existe uma lenda associada à Pedra da Gávea que fala a respeito 
de um sarcófago que estaria encerrado no âmago da montanha, contendo 
a múmia ou o corpo conservado de um “soberano divino”, repleto de 
tesouros. Aliás, a tal “maldição dos deuses”, ou o que quer que seja, 
parece que realmente existe: misteriosos acidentes e inexplicáveis 
desaparecimentos são freqüentes na Pedra da Gávea e já vêm ocorrendo 
há bastante tempo! 

 
                     Quando se trata dessa curiosa e enigmática montanha as lendas 

se avolumam e desde os tempos mais remotos fala-se a respeito de 
cavidade secretas no interior do rosto de pedra. Dizem que existiria um 
portal dando acesso à câmara mortuária onde repousariam os corpos dos 
irmãos astronautas, bem como seus respectivos tesouros. Nos dias 
atuais, muitos curiosos que deram crédito a essa lenda perderam as vidas 
ou sofreram estranhos acidentes ao procurar a tal passagem secreta que 
levaria ao interior do Complexo da Gávea. 

 

 
 

O gigantesco pássaro estilizado que se convencionou 
chamar de “íbis”, sobressai no liso paredão rochoso 
do Pão de Açúcar, através do jogo de sombras e  da 
impressionante utilização de perspectiva. 
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ESTRANHAS APARIÇÕES 

 
 
                     Dentre a profusão de coisas estranhas associadas à pedra da 

Gávea, certamente algumas delas irão nos interessar de maneira especial: 
 
                          Estamos nos referindo às estranhas aparições já 

presenciadas por centenas de testemunhas e até mesmo fotografadas! 
Todos aqueles que costumam escalar as densas matas da Floresta da 
Tijuca que conduzem ao topo daquela montanha e costumam acampar 
em certos locais bem específicos, já presenciaram coisas sobremaneira 
bizarras. A primeira delas diz respeito às estranhas “bolas de fogo” que 
partem do oceano para o corpo da Pedra da Gávea ou então rumo à 
Pedra Bonita, situada bem em frente dela. parece uma espécie de energia 
que se manifesta em determinadas ocasiões, algo semelhante a um imenso 
arco voltaico que as interligaria por breves momentos. Trata-se de um 
fenômeno raro e talvez desconhecido para a ciência, dotado de raríssima 
beleza. São, de acordo com os relatos, verdadeiras bolas altamente 
luminosas que chegam a ionizar o ar. 

 
                         E por falar em ionização, um dos demais fenômenos que ali 

se manifestam, e talvez o mais interessante, trata-se da sempre insistente 
presença dos chamados Discos Voadores, ou OVNI, sempre rondando 
o topo da Pedra da Gávea e a misteriosa esfinge nele postada. Tais 
objetos voadores desconhecidos ali fazem evoluções, pairam, se 
materializam ou desmaterializam em pleno ar, isso sem a menor 
cerimônia, e parecem em contrapartida ter uma espécie de atração toda 
especial com relação ao local, a qual  decididamente não pode se tratar  
de mera coincidência. 

 
                    Mas isso não é tudo: existem também os chamados “guardiães”, 

ou seja, estranhíssimas figuras totalmente vestidas em branco que 
costumam assustar os excursionistas., impedindo por vezes o seu acesso 
ao topo da montanha. “Nevoeiros” inexplicáveis literalmente fecham as 
passagens de acesso ao topo e simultaneamente as tais  enormes figuras 
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sem rostos visíveis  manifestam-se aos assustados exploradores que logo 
tratam de “dar o fora” de qualquer maneira em meio à escuridão reinante. 
Para adensar ainda mais o mistério, existiria uma outra horrenda figura, 
gigantesca (cerca de quatro metros de altura, dizem as testemunhas), com 
imenso e robusto corpo coberto de escamas luminosas. Suas feições 
seriam horrendas e seus enormes braços, dotados de garras, fazer 
realmente qualquer um “perder o apetite” de subir à pedra. Dizem que 
essa coisa surrealista (que não deve ser nenhuma fada-madrinha) emitiria 
descargas muito luminosas e até mesmo expeliria bolas de fogo. Seria 
algo assim como o cruel alienígena do  excelente filme “O Predador”,  
estrelado por Arnold Schwarzenneger.  

 
                       Fora isso, existem os chamados “Seres Etéricos”, não visíveis 

aos olhos mas capazes de  impressionar as películas fotográficas! 
Os filmes, tomados no topo da montanha, quando revelados mostram as 
incríveis imagens de seres transparentes, ou diáfanos, dotados de formato 
um tanto ou quanto humano e  portadores de rostos estranhos. podem 
ser gigantescos ou de pequeno porte. Alguns são bizarros, como 
pequenas criaturas envoltas em fogo, bípedes mas dotados de garras. 
Geralmente são flagrados pelas sensíveis objetivas e modernos filmes nas 
proximidades do rosto de pedra e das cavernas laterais que o circundam. 
Assim como uma espécie de sentinelas! (E nesse ponto atestamos não se 
tratar de lendas, uma vez que aconteceu com o autor e várias pessoas 
conhecidas!) Do que se trata, não sabemos explicar. Fantasmas? 
Obviamente NÃO!  Criaturas provenientes de uma outra dimensão? 
Seres miméticos que se camuflariam de acordo com as variáveis das 
paisagens, tal como a sinistra criatura do filme “O Predador” o qual, diga-
se de passagem, está REPLETO de sutilíssimas verdades no que se 
refere à fenomenologia ufológica? 

 
                       O certo é que esses verdadeiros espectros existem realmente e 

possivelmente operariam em uma freqüência vibratória altíssima, 
escapando assim à visão humana,  porém tendo as suas incríveis imagens 
captadas pelas altas velocidades dos obturadores das máquinas 
fotográficas, bem como as películas ultra sensíveis dos modernos filmes. 
Talvez se trate de seres operando em uma outra dimensão (exatamente 
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como fazem certos tipos de OVNI) e que decididamente não pertencem 
aos domínios do sobrenatural. portanto, não são visionárias ou mesmo 
loucas as pessoas que já vivenciaram ou presenciaram tais fatos. A Pedra 
da Gávea é realmente um dos locais mais misterioso da Terra e a incrível 
sucessão de coisas estranhas não pára por aí: 

 
                  Campos de força sutilíssimos estão presentes em algumas partes 

daquela enigmática montanha. Em alguns pontos, notadamente no  topo e 
adjacências, bússolas e equipamentos eletrônicos enlouquecem ou 
simplesmente páram de funcionar, sem quaisquer motivos aparentes ou 
plausíveis. Gravadores portáteis, walkmen, sensores eletrônicos de 
máquinas fotográficas, pilhas e baterias que se descarregam, fazem parte 
de uma extensa lista de ocorrências inexplicáveis. Isso sem contar as 
radiocomunicações que são severamente afetadas nas proximidades do 
rosto de pedra! 

 
                          Características exclusivas da Pedra da Gávea? Não! Seria 

oportuno lembrar que o mesmo ocorre em certos pontos misteriosos do 
planeta, como por exemplo sobre a Grande Pirâmide de Gizé, no Egito! 
Coincidência? Talvez! 

 
                            Conhecemos também alguns pilotos de helicópteros que 

mencionaram estranhas cises de tonteira e também misteriosas perdas de 
orientação quando sobrevoavam a Pedra da Gávea. Não esqueçamos 
também os fatídicos “acidentes” que sem a menor explicação vitimaram 
audazes alpinistas e também certos excursionistas que se atreveram a 
tentar atingir certas partes da montanha e notadamente o gigantesco rosto 
de pedra. As estatísticas registram dezenas de mortes misteriosas e o 
Corpo de Bombeiros da cidade freqüentemente resgata os cadáveres 
resultantes de tais infortúnios. Ora são alpinistas que tentam atingir os 
olhos da esfinge (onde dizem existir cavidades secretas), ora são aqueles 
que tentam explorar os mais difíceis locais como a cinta da montanha 
onde também existem imagens e inscrições gravadas. 
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DESAPARECIMENTOS E  
ACIDENTES ISTERIOSOS 

 
                
             Aliás, o chamado Complexo da Gávea e as suas regiões adjacentes 

poderiam com certeza ser classificados como um “Mini-Triângulo das 
Bermudas”! 

 
               Tal como acontece naquela sinistra área, situada por sinal no mesmo 

Oceano Atlântico, diversos aviões e criaturas humanas já desapareceram. 
o caso mais rumoroso que se tem notícia é precisamente aquele 
relacionado ao inexplicável sumiço do PT-KHK, aeronave do tipo 
Islander fretado de uma empresa de táxi aéreo pelo Projeto RADAM do 
Ministério das Minas e Energia do Brasil, em 13 de maio de 1980, para o 
cumprimento de uma missão rotulada como “altamente sigilosa”. 

 
               Às 12:45 horas daquele fatídico dia, cinco funcionárias 

especializadas daquele órgão, juntamente com dois membros da 
tripulação, decolavam do aeroporto Santos Dumont em direção à região 
oeste da cidade, costeando o litoral. O último contato do piloto, Franklin 
Bey da Silva, com a torre de controle reportava a passagem da aeronave 
pela Pedra da gávea e informava o direcionamento para a Restinga da 
Marambaia, ponto geográfico que se situa para além do Morro do 
Grumari, a cerca de 18 quilômetros daquela montanha. 

 
                O conteúdo verdadeiro da tal “missão sigilosa” somente era do 

conhecimento da chefe daquele grupo de cinco geógrafas e sabe-se que a 
equipe deveria realizar um importante levantamento aerofotogramétrico. 
O fato é que o avião repentinamente deixou de fazer contato e 
desapareceu das telas dos radares. Imediatamente realizou-se a mais 
extensa operações de busca que se teve notícia no país, a qual se 
estendeu por dois meses e varreu até mesmo outros estados do país, sem 
que até hoje quaisquer vestígios da aeronave dos seus sete ocupantes 
fossem encontrados! poderia se tratar de um fato isolado, muito embora 
estranho e absolutamente não usual, mas.... 
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                  O autor deste livro sabe por intermédio de uma das amigas 

íntimas de uma das geógrafas desaparecidas, e que por sua vez 
também participou ativamente dos Projetos RADAM e 
RONDOM, que o sigilo da tal missão envolveria a existência de 
PROVAS aerofotogramétricas que dizem respeito a misteriosas 
CIDADES SUBTERRÂNEAS espalhadas por diversas partes do 
subsolo brasileiro! 

 
                          O Projeto RADAM ao que tudo indica teria determinado um 

minuncioso levantamento de uma dessas “cidades perdidas”, situada lá 
pelos lados da Pedra da Gávea e suas adjacências, tendo designado a 
desditosa equipe para cumprí-la. Contudo, sabemos que fotografias infra-
vermelhas têm revelado, não somente no Brasil como também em 
VÁRIAS PARTES DO MUNDO , essas verdadeiras “cidades do 
futuro” contendo edificações subterrâneas que não são da nossa época 
e tampouco se aproximam daquilo que conhecemos do passado 
histórico da Terra! Em síntese, trata-se de uma demonstração de 
tecnologia que não é a nossa e tampouco do nosso tempo! 

 
                        Por outro lado, tem sido grande a incidência dos  

avistamentos de OVNI nessas localidades e ao que parece eles entram e 
saem do subsolo onde se situam tais “cidades”, se é mesmo que são 
cidades. O certo é que uma aeronave e seus sete tripulantes sumiram sem 
deixar vestígios ao procurarem uma delas! 

 
                         O estranho caso do bimotor Islander não foi todavia o único. 

Desde 13 de agosto de 1967 até aquele fatídico 13 de maio de 1980 
nada menos que SETE desaparecimentos semelhantes, somente naquelas 
paragens, deixaram tontas as autoridades aeronáuticas. Excursionistas e 
alpinistas desaparecidos já fazem igualmente parte de uma sombria 
estatística envolvendo a Pedra da Gávea. Informações não confirmadas 
dizem que, há algumas décadas, até mesmo um grupo de soldados do 
Exército Brasileiro, em missão de treinamento, sumiu sem deixar vestígios 
naquela área. As lendas falam a respeito de túneis secretos que levariam 
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ao interior oco da montanha e ainda mencionam que aqueles que 
conseguem entrar jamais poderão retornar. 
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ATLÂNTIDA, LEMÚRIA E A  
CONDIÇÃO EXTRATERRESTRE 

 
 
                A antiga tradição nos diz que há muitos milênios atrás uma 

fantástica civilização floresceu em um  continente situado no Oceano 
Atlântico, ocupando meio caminho entre a África e as Américas do Norte 
e Central. 

 
                Sua existência tem sido mencionada através das lendas dos mais 

variados povos, espalhados por toda a face da Terra. O próprio filósofo 
grego Platão, nas suas obras Timeu e Crítias, relata aquilo que Sólon 
escutou de um alto sacerdote egípcio, no Templo de Saís, relativamente 
ao perdido continente. Sólon por sua vez esteve em peregrinação 
iniciática nas terras do Nilo por volta do ano 590 AC e é certo que os 
sacerdotes daquela civilização detinham registros secretos, 
cuidadosamente guardados através dos tempos e somente conhecidos 
pelos mais altos iniciados. 

 
                Essa narrativa , que foi originariamente transmitida ao avô de 

Platão, dizia que a oeste do Egito (no Ocidente, mais precisamente) REIS 
DIVINOS fundaram uma avançadíssima civilização que se tornara uma 
grande potência. Tremores de terras e inundações no período de um só 
dia e uma só noite tragaram todo o continente, através de um formidável 
cataclismo que afundou-o para sempre nas águas enfurecidas do mar. 

 
               O sacerdote egípcio mencionou ainda uma grande guerra entre os 

atlantes e outros povos e que antes disso também os “deuses” dividiram 
entre si o planeta Terra e estabeleceram colônias, tutelando os povos 
nativos. A Tradição Iniciática Rosacruz (que vem em linha direta do 
Antigo Egito e é considerada a mais antiga da face do planeta), somente 
há poucos anos revelou certas coisas que durante muito tempo 
representavam um segredo muitíssimo bem guardado: 

 
               Diz ela que o perdido continente era dotado de meios de 

transportes e transmissão diante dos quais a nossa atual tecnologia não é 
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nada. Os atlantes colonizaram diversas regiões da Terra e essa afiliação 
era sempre assinalada por um templo piramidal, semelhante à Pirâmide 
Suprema, localizada naquele continente. revela ainda que a grande 
Pirâmide de Gizé foi de fato construída pelos atlantes e perpetua para o 
mundo a integridade do seu conhecimento! 

 
               Vai mais longe ainda  ao afirmar que devido à utilização abusiva de 

certas forças muito poderosas ocorreu uma catástrofe planetária que 
submergiu aquele continente alterando a própria superfície da Terra.  
Alguns sábios da Atlântida já haviam previsto tal tragédia e se refugiaram 
nas terras do Egito, onde perpetuaram os seus enormes conhecimentos 
técnicos e científicos sem igual mesmo nos dias de hoje! 

 
                    E, finalmente, aquilo que consideramos o melhor de tudo: (grifos 

nossos): A SABEDORIA ATLANTE VINHA DE FORA, DE UMA 
OUTRA GALÁXIA; OS PRIMEIROS CHEFES DA ATLÂNTIDA 
NÃO ERAM TERRESTRES!  Alguns missionários do espaço ficaram na 
Terra após o cataclismo, ao passo que a maioria REGRESSOU ÀS  
SUAS ORIGENS. A pura raça atlante se perpetua sobre  a Terra em 
LOCAIS SECRETOS, desde 12 mil anos, e  acha-se espalhada por 
todo o planeta, EM REGIÕES PROTEGIDAS POR CAMPOS DE 
FORÇAS PODEROSÍSSIMOS,  destinados a impedir eventuais 
intromissões.  

 
                     Em complemento, as lendas de vários povos também nos falam 

a respeito de uma outra fantástica civilização perdida, denominada 
LEMÚRIA, situada por sua vez no Oceano Pacífico.  Seria uma 
civilização igualmente avançada , porém muito mais antiga que a atlante. 
A mesma Tradição Rosacruz (continuamos com os nosso grifos naquelas 
partes mais interessantes) revela que “uma grande catástrofe também 
destruiu mais da metade do seu continente original, deixando apenas 
uma pequena parte no centro do Oceano Pacífico. Nesse local a 
mais alta cultura da civilização lemuriana desenvolveu-se ao longo 
da costa leste, nas encostas das grandes montanhas voltadas para 
aquele oceano, realizando intercâmbio e comércio entre essa costa e 
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pontos de um novo continente, agora conhecido como AMÉRICA 
DO SUL”. 

 
                  E continua, cada vez mais reveladora: “A AMÉRICA DO SUL 

permitira a fundação de CIDADES E COMUNIDADES pelos 
atlantes que haviam partido para o oeste quando da sua grande 
catástrofe e havia igualmente um intercâmbio de comunicações 
constante entre os lemurianos e A REGIÃO DA AMÉRICA DO SUL” 

 
                 E torna-se ainda mais interessante quando fornece-nos a 

descrição completa do tipo físico dos lemurianos, de acordo com os seus 
antigos registros: 

 
                 “ se pudéssemos escolher um lemuriano típico, 

verdadeiramente representativo da sua raça e que vivia na Lemúria 
na época do seu maior progresso em civilização e colocá-lo à sua 
frente, você veria uma criatura peculiar em muitos aspectos. A 
primeira diferença mais notável que notaria entre o lemuriano típico 
dos tempos antigos e o homem ou mulher típicos dos dias de hoje, 
seria o  fato de a cabeça ser muito maior em proporção ao corpo do 
que encontramos normalmente, e notaria que a FRONTE ERA 
MUITO ALTA, ou que a distância entre as sobrancelhas e os cabelos 
no alto da cabeça ERA MUITO MAIOR do que no indivíduo médio 
de hoje....Os braços eram muito maiores, mais compridos e com 
musculatura bem desenvolvida.... as narinas eram mais largas e o 
nariz mais largo e mais achatado do que as pessoas do mundo 
ocidental do atual período... os olhos, grandes e muito claros, dando 
a impressão de UM OLHAR PENETRANTE E AGUDEZA DE 
PERCEPÇÃO QUE DEVIAM SER IMPRESSIONANTES....” 

 
 
                   Bem, estamos agora diante de duas hipóteses: tanto os atlantes 

quanto os lemurianos possuíam avançadas civilizações e estiveram aqui 
pela América do Sul.  E quando falamos em América do Sul devemos ter 
em mente que o atual território brasileiro ocupa quase a totalidade dela, 
bem como quase toda a sua extensão litorânea. Portanto, a área banhada 
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pelo oceano seria o ponto obrigatório de chegada para eventuais  
exploradores, colonizadores ou mesmo simples comerciantes. 

 
                           Os  atlantes, segundo diz a tradição, possuam técnicas de 

construções mais imponentes e refinadas, optando pelas construções  de 
suntuosos templos ou pirâmides. Já os lemurianos eram mais antigos e 
preferiam edificar para a eternidade,  nas sólidas formações rochosas. 
E se o Leitor  atentou para os sutilíssimos grifos que colocamos nos 
trechos da Tradição R+C, terá notado que a descrição de um lemuriano 
autêntico é sem dúvida alguma o retrato fiel da face misteriosa que está 
postada no topo da Pedra da Gávea.  E As fotos que acompanham este 
trabalho não nos deixam mentir! 

 
                         Restaria uma terceira hipótese: seriam o “Complexo da 

Gávea”, bem como os fantásticos monumentos espalhados pelo Rio de 
Janeiro, obras de uma tecnologia extraterrestre? Se os primeiros atlantes 
eram extraterrestres e os “deuses” (dentre eles os lemurianos) dividiram a 
Terra entre si, aqui estabelecendo as suas colônias e deixando “marcas” 
da sua afiliação, podemos tirar algumas conclusões. 

 
                       A mais importante delas é precisamente que todas as três 

hipóteses fundem-se em uma só! Ou seja,  Atlântida,  Lemúria e 
extraterrestres têm uma origem histórica e tradicional; uma raiz e uma 
origem por assim dizer COMUM! 
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O ENIGMA DOS MUNDOS SUBTERRÂNEOS 
 
                   
                  Por todas as partes do mundo as lendas insistem em falar sobre 

mundos subterrâneos habitados inclusive por uma estranha raça, talvez 
remanescente das perdidas civilizações, tais como a Atlântida e a 
Lemúria. 

 
                   Diz o velho ditado popular que onde há fumaça há fogo. Nós, 

contudo, insistimos que ao se tratar dos mistérios espalhados pela Terra 
as fumaças que surgem aqui e acolá indicam a existência de verdadeiras 
fogueiras! 

 
                     Começam essas lendas pelo deserto de Gobi, situado na Ásia 

Central, passam pelo longínquo e misterioso Tibet , atingem até o 
território dos Estados Unidos da América, chegando à antiga terra do 
Egito e além de muitos outros lugares à nossa América do Sul, 
notadamente no Peru e BRASIL! 

 
                  Os índios brasileiros afirmam solenemente que lá pelos lados das 

regiões inexploradas do Estado de Mato Grosso existiria uma misteriosa 
cidade por eles denominada Matatu-Araracanga, habitada por uma raça 
branca que nos tempos mais remoto teria vindo de “muito longe”. Essa 
misteriosa cidade teria imensos obeliscos no topo dos quais “luzes 
eternas” brilhariam intensamente. Entradas secretas levariam à sua 
localização. Porém, dizem esses silvícolas sempre com respeitoso temor: 
aqueles que a procuram desaparecem para sempre. 

 
                        O que parece ser a mais pura verdade, haja vista que em 

1925 o coronel Percy Harrison Fawcett após dedicar muitos anos de sua 
vida à procura dos vestígios de uma misteriosa cidade perdida conseguiu 
descobrir um ídolo negro repleto de estranhas e desconhecidas 
inscrições, através das quais seguia a sua pista na direção de uma dessas 
entradas, localizada em meio à inóspita Serra do Roncador. Pouco antes 
de desaparecer, Fawcett revelou através de correspondência ao seu filho 
Bryan que o estranho ídolo de basalto negro, o qual era inclusive 
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carregado por um poderoso tipo de energia que inclusive desferia 
choques, indicava a entrada de uma civilização subterrânea em meio às 
selvas brasileiras, habitada pelos atlantes e que estaria prestes a descobri-
la. 

 
                      Fawcett, aliás, acreditava e chegou a escrever que coisas 

bastante estranhas estavam escondidas nas selvas brasileiras da Floresta 
Amazônica. Segundo ele, “A ligação da Atlântida com regiões do que 
hoje é o Brasil, propicia explicações para muitos problemas que, de 
outra forma, são mistérios insolúveis”. De fato, até podemos 
concordar com isso, mas em contrapartida ousaríamos dizer  que não 
somente lá, mas em todo o território deste imenso país coisas muito 
bizarras estão presentes também no subsolo. 

 
                               Cidades como São Tomé das Letras e São Lourenço, 

por exemplo, situadas no Estado de Minas Gerais, seriam “portais” de 
entrada -elos de comunicação com esses túneis subterrâneos que se 
espalhariam assim como um sistema venoso pelo solo terrestre. O mais 
curioso é que os chamados OVNI são constantemente flagrados nas 
proximidades e parecem realmente exercer uma estranha atividade, 
exatamente nesses locais que estão associados às sempre insistentes 
lendas envolvendo essa tal civilização desconhecida. 

 
                              Como o assunto é oportuno, saibamos que a antiga 

tradição escrita do longínquo Tibet diz textualmente (grifos nossos): 
 
                                   “Nos mundos subterrâneos tudo vive em perfeita 

harmonia. Seu povo é sábio e conhece todas as sagradas leis da 
natureza. Esse mundo se estende através de ACESSOS 
SUBTERRÂNEOS situados no mundo inteiro. TODAS AS 
CAVERNAS DA AMÉRICA DO SUL, aquelas CUJAS ENTRADAS 
PRINCIPAIS ACHAM-SE  GUARDADAS PELOS GNOMOS e 
habitadas por essa antiqüíssima civilização que um dia desapareceu 
da face da Terra. As cavernas profundíssimas são iluminadas POR 
UMA ESTRANHA LUZ PARTICULAR, a qual permite, assim como 
aquela gerada pelo sol, o crescimento de cereais, vegetais e frutas 
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mais variadas. A capital desse reino chama-se Erdemi, também 
conhecida pelo nome de Shamballah, onde habitam os sábios...Essa 
cidade subterrânea, distante e misteriosa, tem a sua exata 
localização somente conhecida por uns poucos e grandes iniciados. 
CERTAS GRUTAS E COVAS são as entradas e saídas ocultas dos 
mundos subterrâneos. Daí o profundíssimo e secreto fato da 
APARIÇÃO DE ENTIDADES ELEVADAS E SUBLIMES DA 
QUARTA DIMENSÃO para guardá-las, juntamente com CAMPOS 
DE FORÇAS MUITO PODEROSOS QUE AS PROTEGEM e dessa 
forma todos aqueles que nelas penetram jamais conseguirão 
voltar....Essa cidade é governada pelo Rei do Mundo, um ser 
elevadíssimo, ORIUNDO DE SISTEMAS SOLARES 
DESCONHECIDOS, com milhões de anos de existência e 
experiências”. 

 
                      Simplesmente fantástico como as intrincadas peças do nosso 

quebra-cabeças começam a se encaixar! As lendas que circulam mesmo 
no Brasil falam que os túneis secretos aqui estabelecidos levariam a 
Machu Pichu, no Peru, e até mesmo ao Tibet por sob as águas do 
oceano! esses túneis teriam aberturas em diversos estados, tais como 
Amazonas, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. E é 
precisamente com relação a esta última cidade que estamos trabalhando 
neste livro. E as lendas, por seu turno, dizem que TAMBÉM a Pedra da 
Gávea seria uma dessas entradas! 

 
                      Assim parece, pois tudo aquilo que a antiga tradição tibetana 

relata, e as lendas confirmam, correspondem de fato às coisas bastante 
estranhas que acontecem por ali: seres dimensionais que guardam 
passagens; pessoas que desaparecem; campos de forças misteriosas; 
inexplicáveis acidentes; OVNI e muitas outras coisas ainda mias exóticas 
e bizarras. 

 
                       Essas lendas dizem ainda que nas inóspitas montanhas situadas 

para além de Grumari, praia que se situa a alguns quilômetros além da 
Pedra da Gávea, no sentido oeste, estaria situada uma outra dessas 
“entradas”. Lembremos o caso do avião que servia ao Projeto RADAM 
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, o qual desapareceu lá por aqueles lados, juntamente com os seus sete 
tripulantes, exatamente ao cumprirem a tal “missão sigilosa” que envolvia, 
como já sabemos, o vasculhamento de estranhas cidades subterrâneas, 
reveladas através de fotos infra-vermelhas. Teriam eles se aproximado 
demais da verdade e por isso jamais voltaram? Trata-se de uma hipótese 
que deve ser devidamente considerada! 

 
                     Coisas estranhas, além dos aviões de carreira, de fato circulam 

pelo ar. Que o digam centenas e centenas de testemunhas, sempre 
desacreditadas pelos céticos de plantão. Aliás, desejamos que esses 
céticos saibam que uma informante nossa esteve presente em uma 
palestra sigilosa proferida na Escola Superior de Guerra do Brasil, 
durante a qual foi mostrado um filme OFICIAL da NASA, ROTULADO 
COMO ALTAMENTE CONFIDENCIAL, no qual um avião de caça 
da Força Aérea Americana (USAF)  desapareceu em pleno vôo, 
juntamente com o seu piloto, pouco a pouco e de maneira gradual, diante 
dos olhos atônitos dos pilotos dos outros aviões que compunham a 
esquadrilha. E principalmente das lentes da câmera que filmava a insólita 
cena, instalada no nariz da aeronave imediatamente anterior! A tal 
palestra, diga-se de passagem proferida sob os auspícios do próprio 
Governo Americano, revelava que as extensas operações de buscas  
realizadas posteriormente foram incapazes de localizar qualquer vestígio 
do aparelho e  ainda que os radares de solo confirmaram o misterioso 
desaparecimento. 

 
                           Sabemos também que as tais “cidades subterrâneas” 

(prováveis bases de OVNI) têm sido igualmente alvo de palestras 
sigilosas em todas as partes do mundo, sempre proferidas pelos seus 
respectivos órgãos governamentais. Em certos países, notadamente 
BRASIL e França as fotos infra-vermelhas obtidas pelos aviões de 
reconhecimento aerofotogramétrico revelam por baixo das matas, 
trigais, plantações, florestas e demais sítios, as imagens espectrais 
que fogem a todos os padrões conhecidos e revelam 
impressionantes edificações que obviamente são CIDADES, 
verdadeiras cidades do futuro, bem como das suas respectivas vias 
de acesso! 
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PROVAS EM TODO O BRASIL DE UMA  
CIVILIZAÇÃO DESCONHECIDA 

 
  
                              Não há como se negar as evidências: assim como em 

diversos outros países do mundo, o Brasil também apresenta os vestígios 
incontestáveis de que nas mais remotas e esquecidas eras foi palco e 
também protagonista da existência de civilizações muito evoluídas e 
desconhecidas. 

 
                  Por todos os quadrantes do nosso imenso território acham-se 

espalhados curiosos monumentos, sempre associados aos símbolos e 
caracteres alfabéticos misteriosos. A Região Amazônica, imensa, hostil e 
quase que inteiramente inexplorada possui um fantástico complexo 
piramidal em meio às densas e inacessíveis selvas, inclusive já filmado, 
fotografado e identificado por satélites de rastreio! 

 
                               Esses satélites também revelaram que em Goiás, 

proximidades de Paraúna, gigantescas muralhas artificiais estão 
profundamente soterradas e que além de tudo alguns bloco hexagonais se 
encontram geometricamente dispostos em formação piramidal, isso nas 
proximidades de um imenso túnel que se aprofunda no subsolo! 

 
                
                               Outros mistérios também se fazem presentes em Roraima 

e também em Itacoatiara do Ingá. Na primeira região a famosa Pedra 
Pintada ostenta um imenso painel contendo estranhos caracteres 
alfabéticos que se estendem por cerca de seiscentos metros quadrados. 
Nele estão gravados com uma idade estimada em mais de 6000 anos 
vários caracteres  indecifráveis que foram considerados como a “língua 
mater da humanidade”,  pois alguns desses sinais alfabéticos viriam a 
compor muitos milênios depois os alfabetos egípcio, fenício, etrusco, 
grego, hebraico, sumeriano, ibérico, sabeano e bérbere!!! Já no Estado 
da  Paraíba, Itacoatiara do Ingá ostenta nada menos que um imenso 
painel com mais de 30 metros de extensão, contendo misteriosos 
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símbolos e inscrições não pertencentes a qualquer alfabeto conhecido na 
antigüidade. 

 
                            Já no Estado do Espírito Santo, em Cachoeiro do 

Itapemirim precisamente, uma colossal montanha foi esculpida de modo a 
representar os exatos corpo e face de um homem que parece venerar 
uma estranha criatura postada diante de si. Tal surpreendente imagem é 
conhecida como “O Frade e a Freira”, pelo fato de o homem usar uma 
espécie de chapéu e estar com as mãos postas em atitude de prece, ou 
reverência, diante da tal figura desconhecida. A cena é, garantimos, de 
um realismo simplesmente chocante. Simples capricho da erosão? 
Duvidamos! 

 
                               Em Ilhabela, Estado de São Paulo (lugar onde igualmente 

coisas estranhas acontecem, principalmente envolvendo alterações 
eletromagnéticas e os sempre atuantes OVNI) montanhas também foram 
moldadas e certas pedras acham-se gravadas com inscrições 
desconhecidas. O mesmo acontece no arquipélago de Fernando de 
Noronha, onde certas ilhas ostentam estranhas formações. 

 
                              Já no Estado do Rio de Janeiro, mais precisamente na 

estrada que leva a Friburgo, um imenso, desconhecido e verdadeiramente 
chocante rosto de pedra volta-se para o céu, bem diante de milhares de 
pessoas que passam apressadamente nos seus automóveis e sequer dão 
conta da sua presença. Em Friburgo uma enorme montanha foi moldada 
sob a forma de um animal que mais se assemelha ao lhama, somente 
encontrado no Peru. Denomina-se o “Morro do Cão Sentado”. Por sua 
vez, na Praia de Itaipuaçu (litoral leste da cidade e onde também os 
OVNI e manifestam)  

 
                           Na Praia de Itaipuaçu, situada no prolongamento do litoral 

leste da cidade (onde também os OVNI) costumam se manifestar) uma 
enorme montanha, conhecida como “O Morro do Elefante”, foi moldada 
de maneira a representar a colossal cabeça daquele animal, inclusive com 
a respectiva tromba! Note-se que tal animal é desconhecido na América 
do Sul. Como foi copiado e por quem? 
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                      Além de muitas e muitas outras coisas, ainda mais e mais 

surpreendentes, espalhadas por todo o Brasil, precisamente nesse Rio de 
Janeiro, que é o objetivo primordial deste livro, encontramos os seus 
espantosos monumentos montanhosos e notadamente a Pedra da Gávea, 
o foco principal dessa nossa busca. 

 
                     Esse preâmbulo se fez necessário para que possamos, 

juntamente com as pessoas inteligentes e dotadas de bom senso, 
contestar mais uma vez e com total veemência a erosão, sempre 
apontada como a responsável por tudo aquilo que a teimosamente 
comodista ciência estabelecida e seus empoeirados tratados insistem em 
ignorar. Da mesma forma, contestamos, diante das evidências que jamais 
poderiam ser ignoradas, que os indígenas foram os primeiros e únicos 
habitantes das terras brasileiras. Igualmente repudiamos os ensinamentos 
que os navegadores portugueses foram os seus descobridores, pois 
muitos antes deles existem fortes indícios de que até mesmo os egípcios 
aqui estiveram! 

 
                              E por quê exatamente os prestidigitadores da verdade 

abafam tudo isso?  De que têm medo os teóricos e os conformistas? 
Seria muito trabalhoso alterar todos os tratados convencionais? E por 
quê exatamente deixar abandonados, e até expostos,  importantes sítios 
arqueológicos, os quais dizem respeito ao próprio passado desconhecido 
da humanidade? 

 
                         Admitir que existiram civilizações muitíssimo adiantadas no 

passado remoto, talvez dotadas de tecnologias com as quais ainda não 
sonhamos, pode de fato se tornar bastante embaraçoso 

 
 
                        É muito mais cômodo, por conseguinte, adotar o método 

“Pilatos” e lavar as mãos na bacia da omissão! 
 



 48

                           Ladislau Neto, corajosamente, escreveu o seguinte, em 
razão das suas extensas pesquisas arqueológicas levadas a efeito na 
Região Amazônica: 

 
                       “Todos os tesouros arqueológicos encontrados nessa área 

são uma parcela insignificante do que aí permanece encerrado. E à 
medida em que se aprofundem as pesquisas e escavações não será de 
admirar que daquele solo aparentemente virgem, vejamos surgir as 
pegadas de muitas gerações adiantadas, inteligentes e de bastante 
cultura intelectual, perante as quais as tribos aborígenes de hoje 
nada mais são do que descendentes bastardos em cujo caráter mal 
se reconhecem agora os vestígios da antiga pujança dos seus 
antepassados” 

 
 

 
Uma pequena amostra dos estranhos sinais 
gravados no painel de Itacoatiara do Ingá 
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GRANITO, GNAISSE E TALVEZ 
 UMA REVELAÇÃO SURPREENDENTE 

 
 
 Dizem os dicionários: 
 
 GNAISSE = rocha laminada, cristalina, de composição mineralógica 

muito variável. 
 
 GRANITO = rocha granular, caracterizada essencialmente por quartzo e 

um feldspato alcalino.   
 
 
               Como se pode depreender, existe uma sensível diferença entre os 

tipos de rochas acima descritos, os quais entram de fato na composição 
da famosa Pedra da Gávea, assim como atestam os órgãos científicos. 
Ora, em toda aquela montanha predomina realmente a formação 
granítica. Já se chegando ao topo, contudo, percebe-se que o gnaisse 
começa a se evidenciar, aliado ao solo que compõe as matas da Floresta 
da Tijuca. 

 
                      As duas formações rochosas realmente se diferenciam bastante 

quanto às suas características e podem ser facilmente identificadas, 
mesmo pela pessoa mais leiga. Quando se chega ao local denominado 
“Praça da Bandeira”, um largo assim batizado pelos alpinistas a partir do 
qual pode-se principiar a escalada de um paredão rochoso para alcançar 
a trilha que leva ao topo, temos um caminho alternativo na direção da 
esquerda que não leva a lugar algum, a não ser ao profundíssimo abismo 
-uma queda livre de quase 900 metros!. Mas através dele pode-se atingir 
um outro ponto bastante perigoso de onde se consegue uma visão 
privilegiada, embora em diagonal, do colossal rosto de pedra. 

 
                          Nessa parte percebe-se uma brusca mudança na 

composição geológica. Quem porventura escalou toda a montanha esteve 
de fato durante todo o tempo rodeado pelo gnaisse. Quando se deparar 
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com o rosto da esfinge, contudo, notará em contrapartida que o mesmo é 
composto pelo mais puro granito. 

 
                           Estranho? Sim, mas não é tudo. Vamos agora retornar à 

chamada “Praça da Bandeira” e enfrentar o paredão rochoso cuja 
inclinação é de quase noventa graus para atingirmos a trilha que rodeia a 
montanha pela sua face oeste (voltada para a praia da Barra da Tijuca) e 
enfrentar já no seu lado sul (voltado para o mar) outro liso paredão para 
se chegar ao topo. estamos novamente no gnaisse, rodados contudo pelo 
granito que compõe toda a lateral da esfinge. Chegando-se lá no alto 
podemos constatar mais uma vez o gnaisse, já na primeira plataforma 
antes do topo. Em meio a essa curiosa mistura de granito e gnaisse, 
existem outras coisas bastante interessantes: 

 
                         Enormes blocos isolados de pedras cortadas ao meio, outros 

em pedaços, os quais decididamente não fazem parte da estrutura da 
montanha como um todo. São blocos rochosos do mais puro 
GRANITO. Cortes precisos e além de tudo retilíneos (exatamente iguais 
àqueles que confeccionaram o rosto de pedra!) abriram as duríssimas 
rochas assim como uma faca afiadíssima cortaria ao meio uma fruta 
qualquer! 

 
                               Vamos seguir essa plataforma para se chegar, aí sim, ao 

topo verdadeiro da montanha, ou seja, o alto do rosto de pedra (aquilo 
que nos seres humanos corresponderia à região em que se situam os 
cabelos). Quando essa plataforma termina, somente podemos atingi-lo 
mediante a escalada de um outro paredão (o que seria a nuca da esfinge), 
o qual inclusive tem uma espécie de escada moldada no granito. Mas 
para isso se faz necessária a transposição de um profundo fosso que 
separa o gnaisse da montanha do granito que forma a cabeça. 

 
                       Esse fosso, aliás, é imenso e corta toda a extensão que separa 

o resto da montanha da colossal cabeça de pedra, ou seja, vem de leste 
para oeste, levando ao mais profundo abismo nas respectivas 
extremidades! 
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                      Em outras palavras, a cabeça do gigante desconhecido é 
SEPARADA do resto da montanha. essa separação se torna mais nítida 
quando se  observa a Pedra da Gávea de um mirante situado na Estrada 
das Canoas,  já no bairro de São Conrado. Observando desse ponto 
com bastante atenção os detalhes da cabeça de pedra, o espectador mais 
avisado vai notar que a mesma tem uma espécie de “encaixe” moldado 
de acordo com a curvatura da montanha, a partir da sua “orelha” (que 
vem a ser uma profunda caverna) e prolongando-se para baixo na 
direção da, vamos chamá-la assim, “barba”. 

 
                               Aliás, abaixo do prolongamento dessa suposta barba que 

ornamenta o rosto de pedra o observador notará quilo já mencionado e 
que pode ser visto quando se está na chamada “Praça da Bandeira”: a  
profusão do gnaisse da rampa do morro passa bruscamente à gigantesca 
cabeça de GRANITO. Atrás dessa cabeça pode-se ver o colossal fosso 
que novamente dela separa o gnaisse, o qual, por sua vez,. se estende em 
larga escala para além da “nuca”, na direção portanto do mar. 

 
 
                             Porém,  o granito da montanha não é igual àquele que 

compõe o gigantesco rosto de  pedra. Sua coloração é bem mais clara 
do que o restante do morro. Trata-se de um granito DIFERENTE, e que 
por sua vez  contrasta bastante com o gnaisse circundante. Isso além do 
tal fosso que nitidamente o separa e, mais ainda, as marcas evidentes de 
um ENCAIXE bastante preciso. Coisas que somente não enxerga quem 
é desprovido de visão ou aqueles que comodamente se recusam a ver. 

 
                        Entendeu agora o prezado Leitor AONDE precisamente 

queremos chegar e o quê exatamente as evidências parecem sugerir? Isso 
mesmo: acertou quem respondeu que o colossal e além de tudo 
enigmático rosto de pedra não faz parte integrante da montanha da 
Gávea. Ao que tudo indica, e por demasiado fantástico que possa 
parecer, teria sido ali colocado propositadamente! 
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                             O que, em outras palavras, equivaleria a se transportar de 
uma só vez a Grande Pirâmide do Egito para o topo de uma montanha 
cuja altitude fosse superior a 800 metros! 

 
                           Se é que foi mesmo isso, COMO, QUANDO, QUEM e 

COM QUE TÉCNICAS teriam realizado tal façanha? Isso, convém que 
se ressalte, no mais remoto e desconhecido passado da nossa História. 

 
No topo da Pedra da Gávea, rochas cortadas 
de modo retilíneo e absolutamente preciso. 
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Nesta foto, tomada na parte anterior do rosto de 

pedra, podemos notar o fosso que o separa do restante 
da montanha, bem como a sutil diferença existente entre 
o granito e o gnaisse. 
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O MISTÉRIO DO GIGANTE VERDE 
 
 
                  Não se trata de ficção ou mesmo mera invenção do autor. Há 

algumas décadas, lá pelos anos 50 e 60, a especulação imobiliária ainda 
não atingira os distantes bairros de São Conrado, Joá, Barra da Tijuca e 
o seu natural prolongamento conhecido como Recreio dos Bandeirantes. 

 
                  Naquelas paragens quase que desertas habitavam, na época, 

alguns poucos pescadores com as  suas respectivas famílias. O largo de 
São Conrado, local privilegiado de onde se tem ampla visão do lado sul 
da Pedra da Gávea, possuía apenas uma boate e uma igreja católica. Os 
pescadores profissionais e também os amadores, assim como os casais 
de namorados que davam “especial” preferência ao ermo  local, 
contavam, assustados, estranhas estórias envolvendo um curioso 
fenômeno: 

 
            Essas estórias fantásticas diziam respeito às estranhas “bolas 

luminosas” que durante as madrugadas surgiam do mar (situado em 
frente) e se lançavam diretamente àquela montanha, produzindo intensos 
fachos de luz azulada. Ao contrário do que dizem ocorrer nos dias atuais, 
essas “bolas luminosas” não se dirigiam à Pedra Bonita, mas, sim, quase 
que ao sopé da Pedra da Gávea 

 
                     Principalmente aqueles assustados pescadores que residiam na 

área, falavam que nessas ocasiões surgia na rocha a figura de um 
monstro, esverdeado e por sua vez também intensamente brilhante. Era 
realmente, diziam eles, uma coisa apavorante e na sua ingênua concepção 
acreditavam tratar-se de assombrações ou outros fenômenos 
sobrenaturais lendários , tais como a “Mãe do Ouro” (que por sinal não 
tem nada a ver com isso). parecia que aquela energia azulada proveniente 
do oceano dava uma espécie de vida ao retrato da estranha criatura, 
fazendo com que a sua imagem vibrasse através de uma outra 
luminosidade, dessa feita verde - muito intensa e ofuscante. 
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                      Curioso, de fato, mas acontece que essa figura, conforme já 
vimos anteriormente, costumaria  atualmente a  aparecer, 
APARENTEMENTE BEM VIVA E SE MOVENDO, assim como um 
espectro vindo de algures, também para os assustados excursionistas 
durante as madrugadas, no topo da Pedra da Gávea, os quais até já 
batizaram o estranhíssimo monstro com o nome de “Macromanon”, 
nome este cuja origem e fundamento desconhecemos. Dizem até que essa 
bizarra criatura seria uma espécie de guardiã da montanha e dos seus 
respectivos mistérios! 

 
                          Contudo, a sua imagem, ESTAMPADA NA PEDRA, 

apesar da atual especulação imobiliária que fez surgir nas 
proximidades os imensos e altamente valorizados arranha-céus, 
ainda é plenamente visível e está ali mesmo, ainda hoje, diante dos 
olhos de quem se dispuser a ver!!! 

 
                       Trata-se da figura colossal de uma criatura bípede, dotada de 

braços exageradamente longos. Observando-se com binóculo podemos 
constatar que até usa uma espécie de UNIFORME e além de tudo usa 
um tipo de  capacete ou chapéu cônico!  Suas feições, na falta de algo 
melhor que as descrevam, podem ser classificadas como SIMIESCAS 
(prestemos atenção neste detalhe!). Seus pés estão cobertos por uma 
espécie de calçados, ou botas,  e os seus longos braços seguram ou 
suportam alguma coisa que a vegetação circundante esconde. 

 
                         Os olhos são apavorantes e a sua enorme boca é formada 

por uma profunda caverna que se dirige rocha adentro. Essa imagem 
surrealista tem uma tonalidade VERDE-CLARA, o que contrasta de 
maneira nítida com o restante da montanha. pode-se verificar  que essa 
estranha imagem  foi literalmente queimada na rocha, existindo aos seus 
pés os vestígios de um longo escorrimento, também VERDE. Isso 
significaria que teria sido GRAVADA na rocha através de uma técnica 
formidável e além de tudo desconhecida, capaz de penetrar, assim como 
um raio laser, profundamente no duro granito e moldá-la à vontade do 
executor! 
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                         Essa coisa tem sedimentos espalhados pala rocha abaixo, 
assim como uma grande cascata. Sem dúvida existem também outros 
diversos sedimentos gerados, aí sim,  pela ação do tempo e das erosões, 
pluvial e eólica. O fato é que a coisa que literalmente queimou a montanha 
com violenta intensidade está igualmente representada pelos tais 
sedimentos esverdeados escorridos aos pés daquela figura insólita para 
quem quiser ver... Ou ainda para aquele que se dispuser a enfrentar o liso 
e perigoso paredão de noventa graus, a meio caminho do topo, para 
coletá-los e examiná-los! 

 
                         A figura desse “Macromanon”, ou seja lá que outro nome 

possa ter, parece de certa forma conceder inteiro crédito às fantásticas 
estórias contadas pelos remotos pescadores e freqüentadores do local. 
Com efeito, essa impressionante  imagem está (assim como todos os 
outros monumentos rochosos da cidade do Rio de Janeiro) tão evidente 
que poucas pessoas a verão se acaso não estacionarem na praia de São 
Conrado e olharem detidamente para a lateral sul da Pedra da Gávea. 
Vista assim ao longe parece apenas uma simples, porém enorme, mancha 
na rocha. Somente a bordo de um helicóptero, de onde se tem visão 
direta, isto é, na mesma altitude , ou então a partir do solo utilizando-se 
binóculos é que pode ser, de espanto em espanto, inteiramente 
visualizada e compreendida. 

 
                          Como então os  simples pescadores de antigamente 

poderiam dizer que essa figura existia se não dispunham de tais recursos? 
E por que então diziam que o monstro VERDE aparecia gravado na 
montanha quando banhado pelos estranhos fachos de luz originários do 
mar? logo, somente podemos inferir que todas as testemunhas desse 
insólito evento estavam mesmo dizendo a mais pura verdade! 
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A estranha figura  do Gigante Verde 
gravada na rocha, face sul da Pedra 

da Gávea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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E  S F  I N G  E ! 
 
 
                        Um sábio provérbio do Antigo Egito já dizia que “Os 

segredos mais íntimos revelam-se no silêncio”. 
 
                       Como de fato! Principalmente quando se está diante daquele 

imenso rosto de pedra postado no topo da Pedra da Gávea nota-se que 
o estranho silêncio que envolve a paisagem circundante torna-se bastante 
eloqüente e até mesmo assustador. 

 
                              Para o espectador que contempla quase que frente a 

frente, situado à beira do abismo e em uma posição diagonal atingida  a 
partir da trilha situada na chamada “Praça da Bandeira”, o ambiente é 
realmente, diríamos, “pesado”; grave; soleníssimo. isso no sentido de que 
uma vibração fortíssima parece emanar e tomar conta do local. Os sons 
ao redor parecem mesmo parar e o silêncio ali torna-se sepulcral e 
angustiante! 

 
                            Há, de fato, uma densa atmosfera de quietude, quase tão 

espessa e impenetrável quanto os estranhos nevoeiros que o envolvem de 
quando em vez. Aquele rosto de pedra, altura estimada em 144 metros, 
tem um olhar grave, patriarcal. Seus expressivos olhos são compostos 
por duas profundas cavernas que se dirigem rocha adentro. O colossal 
nariz foi muito bem trabalhado na pedra bruta, assim como as 
sobrancelhas. 

 
                         Uma imensa barba se aprofunda no abismo enregelante e 

mortal. Aliás, diríamos que não se trata bem de uma barba  mas, sim, de 
certa forma um adorno de queixo, tal como aqueles utilizados pelos 
faraós do Antigo Egito! Nos lados leste e oeste os misteriosos artífices 
que o esculpiram não esqueceram sequer os detalhes importantes do 
rosto: duas cavernas são as orelhas do gigante. Em uma delas, 
precisamente a do lado leste, os excursionistas costumam acampar. A 
outra, por sua vez, é inatingível já que se situa no paredão lateral a 
noventa graus de inclinação e sobretudo perigosamente liso. 
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                      A primeira coisa, todavia, que chama a atenção diante daquele 

enigmático rosto é sem dúvida o preciso e além de tudo inexplicável corte 
retilíneo que moldou o granito bruto visando a confeccionar a imensa 
testa do gigante. Dizemos inexplicável porquanto somente um dispositivo 
semelhante aos raios laser poderiam produzir semelhante façanha. Aliás, 
existem mesmo na rocha os vestígios muito antigos de algo que lembra 
um tipo de oxidação não natural ou, em outras palavras, queimaduras 
muito fortes! 

 
                       Observando atentamente cada detalhe, percebe-se que o 

imenso rosto jamais terá sido moldado por mero capricho da natureza. 
Aquilo foi DELIBERADO, inegavelmente obra de seres inteligentes. E 
vamos ainda mais longe ao afirmar que os tais seres inteligentes nunca 
poderiam ter feito isso com o auxílio de ferramentas convencionais (aliás 
inexistentes na antigüidade conhecida) e muito menos naquela altitude. E 
quem se arriscaria, mesmo nos dias de hoje e até dispondo da atual 
tecnologia a produzir algo semelhante no topo de uma montanha como 
aquela? 

 
                           E  para adensar ainda  mais o enigma, bem abaixo da 

“barba” daquela esfinge, ou melhor dizendo em plena barba, acha-se 
gravado no profundo abismo e em perfeitíssimo alto-relêvo a 
figura de um homem que usa uma tanga e um toucado, bastante 
semelhante àqueles vestuários utilizados no Antigo Egito!!! 

 
                           E os mistérios não páram por aí: quem quer que tenha 

realizado esses prodígios se deu também ao luxo de utilizar 
impressionantes técnicas de perspectiva. Ou seja, as expressões do rosto 
se alteram à medida em que o sol muda a sua posição no céu. Mais 
ainda: no alto da testa (ou capacete) acha-se colocado um enorme disco 
rochoso, tal como um símbolo solar, ou quem sabe um emblema de 
identificação qualquer. 

 
                         A parte talvez mais reveladora do enigma é o curioso fato de 

esse rosto dotado de expressão severa ser desprovido de boca. Logo 
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abaixo do nariz estende-se o liso paredão de noventa graus que se dirige 
às profundezas, constituindo dessa forma a chamada “barba”. 
Obviamente quem elaborou tal monumento revestiu-o de profundo 
significado esotérico. De fato, em esoterismo e iniciaticamente falando 
sabe-se que a ausência de boca em uma imagem qualquer significa 
SEGREDO, MISTÉRIO VELADO; em última análise, ASSUNTO 
PROIBIDO, talvez tabu! 

          
                             E as essas alturas o Leitor deve estar se perguntando por 

que exatamente denominamos tal complexo de “esfinge”. A resposta é 
bastante simples: a enorme cabeça de pedra se prolonga na sua parte 
anterior, de maneira que  todo o topo da montanha foi igualmente 
moldado para representar um corpo deitado, aparentemente dotado de 
formato leonino, como aliás toda esfinge que conhecemos assim é. No 
término do corpo dessa “esfinge”, isto é, naquela parte voltada para o sul 
existe também uma espécie de meia-face. Parece que realmente se trata 
disso, a metade de um rosto do qual os olhos sobressaem mirando 
atentamente as águas do Oceano Atlântico. Dizem, não podemos 
assegurar tal fato, que há muitas décadas existiria ali uma espécie de 
cauda na figura leonina que teria caído no abismo em função da ação do 
tempo. O certo é que a tal meia-face existe realmente e  acreditamos que 
tenha sido deliberadamente ali postada para ser vista principalmente por 
quem esteja se aproximando a bordo de uma máquina voadora e assim 
obtenha um ponto de referência  para localizar o rosto maior, situado na 
outra extremidade -voltada por sua vez para o norte. 

 
                       Aliás, é bom que se saiba, o enigmático rosto de pedra aponta 

para o verdadeiro norte do planeta Terra. Naquilo que seria o corpo 
leonino existe também um curioso platô, muito bem aplainado, de modo 
que máquinas voadoras que aterrissem na vertical poderiam 
tranqüilamente ali pousar. Grifamos a palavra em questão porque todo o 
Complexo da Gávea, incluindo-se as montanhas adjacentes bem como 
todos o seus símbolos e inscrições associados, foram inegável e 
deliberadamente construídos para serem vistos preferencialmente do 
alto! 
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                      E quando se fala em coisas que desde a mais remota 
antigüidade estão rondando os nossos céus não podemos deixar de 
associar um fato ao outro: os OVNI, ou se preferirmos Discos Voadores, 
adoram sobrevoar a Pedra da Gávea. naquele ponto parecem ter uma 
espécie de referência (ou quem sabe REVERÊNCIA) e forçosamente ali 
chegam quando se aproximam da cidade do rio de Janeiro. Por sinal, 
aquelas inscrições misteriosas e da mesma forma as anomalias 
eletromagnéticas que a envolvem lhes parece ser bastante familiar. essas 
visitas são furtivas, notadamente durante as madrugadas, assim como o 
atestam centenas de testemunhos e igualmente muitas provas fotográficas 
igualmente idôneas. 

 
                        Foi exatamente ali que o repórter Ed Keffel, da extinta revista 

O CRUZEIRO, obteve em 7 de maio de 1952 uma das mais nítidas série 
de fotografias de OVNI que se conhece. O objeto voador parecia 
mesmo estar fazendo poses para a objetiva do jornalista, isso em plena 
luz do dia e nos tempos em que aquela área era deserta e quase 
despovoada. Tais fotos foram detidamente examinadas, inclusive por 
órgãos oficiais brasileiros, e declaradas autênticas. O enorme objeto 
discóide fazia evoluções por sobre a Esfinge da Gávea e as imagens 
obtidas através dos mais diversos ângulos não puderam ser contestadas 
pelos contumazes negadores, apesar de estes terem tentado por todos os 
meios acusar o repórter de fraude. 

 
                         E por falar em OVNI, existe uma característica realmente 

muito especial e invariavelmente relacionada a todos os insólitos 
monumentos originários do passado desconhecido: comecemos por 
lembrar que todos os estudiosos da Ufologia conhecem sobremaneira o 
chamado “efeito solo” causado onde quer que tenha ocorrido uma 
aparição a baixa altitude, ou principalmente pouso, de uma dessas 
misteriosos máquinas voadoras. O solo fica literalmente crestado, 
verdadeiramente morto, tornando-se estranhamente estéril -o que 
significa que nenhuma forma de vegetação jamais irá ali se desenvolver. 
Talvez, e muito provavelmente, efeitos decorrentes de uma violenta forma 
de radiação, muito potente e desconhecida! 
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                           E é exatamente isso que se pode constatar em todas essas 
montanhas insólitas espalhadas pelo mundo, precisamente naquelas onde 
existem os tais estranhos “monumentos”. Até mesmo nas fotos contidas 
neste trabalho o Leitor poderá verificar alguns notáveis e sobretudo 
bastante expressivos exemplos daquilo que estamos dizendo: 

 
                          Morros do Corcovado (um gigante deitado), Pão de Açúcar 

(uma Íbis) e Pedra da Gávea (o portentoso rosto de pedra)  nos mostram 
que a sempre exuberante  e teimosa vegetação remanescente da Mata 
Atlântica espalha-se por todos as partes circundantes e circunvizinhas...... 

 
                         .....EXCETO nos lisos paredões dotados de espantosos 

cortes retilíneos e mais precisamente naqueles pontos onde se 
situam essas obras misteriosas! 

 
                          Significaria isso que tais montanhas, além de trabalhadas, 

foram literalmente “tratadas” através de técnicas desconhecidas de modo 
a manterem sempre íntegros, ad infinitum, as imagens e simbolismos ali 
dispostos? Ou quem sabe teriam sido eles confeccionados através de 
energias tão intensas que verdadeiramente tornaram tais sítios estéreis 
para sempre? 

 
 
 
 

  
A face do Gigante da Gávea 
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Na lateral leste desse imenso rosto, a grande 
cinta de inscrições se faz visível, mesmo à 
grande distância. Note-se na extremidade 
direita do capacete o grande disco que o 
ornamenta. 

 
 
                                                                   

 
Outra intrigante surpresa ornamenta o insólito rosto de pedra. 
Em plena encosta vertical do enregelante abismo de quase 900 
metros, naquilo que seria  a  “barba”  do  gigante, vemos à es- 
querda a incrível imagem gravada em alto relêvo de uma cria- 

tura humana que lembra o estilo egípcio. 
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OS OVNI E AS SUAS ESTRANHAS AFINIDADES 
 
 
                  Os chamados Discos Voadores, sem qualquer dúvida, um dos 

maiores enigmas do nosso tempo, têm verdadeiramente uma misteriosa 
identificação com os antigos monumentos do passado, o que 
decididamente não pode ser mera coincidência! 

 
                    Não somente nas pirâmides do Egito e demais sítios 

arqueológicos conhecidos, como também e muito principalmente onde 
quer que se situe um monumento estranho moldado em uma rocha 
(notadamente aqueles que dotados de formato tipo esfinge e rostos 
bizarros), essas fantásticas máquinas voadoras se manifestam com 
bastante freqüência e intensidade. 

 
                 Como por exemplo no distante arquipélago de Fernando de 

Noronha, litoral nordeste do Brasil, onde uma enorme formação rochosa 
(mais precisamente o “Morro do Pico) tem também o curioso formato de 
um rosto. Por sua vez, a Ilha da Trindade é detentora de um relevo 
estranho, o chamado “Pico Desejado” , tradicional ponto de encontro de 
OVNI. Aliás, foi precisamente ali que no ano de 1958 o navio-escola 
Almirante Saldanha, pertencente à própria Marinha do Brasil e que 
realizava prospecções para o Ano Geofísico Internacional, foi longamente 
sobrevoada em plena luz do dia por um desses objetos, sendo inclusive 
fotografado por Almiro Baraúna. essas fotos são incontestáveis e foram 
declaradas absolutamente autênticas, reconhecidas como tal pelo 
próprio Governo Brasileiro! O OVNI dotado de um formato que 
lembrava o planeta Saturno chegou mesmo a enlouquecer os instrumentos 
de orientação do navio e suas evoluções foram longamente 
testemunhadas por toda a tripulação de militares. 

 
 
               Da mesma forma, essas máquinas extemporâneas se manifestam na 

misteriosa Chapada dos Guimarães, onde certas formações rochosas de 
formatos bastante estranhos se fazem presentes. Outros exemplos 
significativos podem ser obtidos no Piauí, precisamente nas chamadas 
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“Sete Cidades de Pedra”. Também na Ilha de Marajó, situada no 
encontro do Rio Amazonas com o Oceano Atlântico, existe um curioso 
rosto de pedra no pico de uma alta montanha, bastante semelhante ao da 
Gávea e igualmente dotado de misteriosas inscrições. 

 
                 Em Ilhabela, litoral do Estado de São Paulo, como já sabemos, 

uma extensa cadeia montanhosa tem a forma de um “homem deitado”. Ali 
registram-se uma notável e além de tudo insistente incidência de 
aparições de OVNI, bem como alteração eletromagnéticas inexplicáveis 
que já foram inclusive, desde os tempos mais remotos, as responsáveis 
diretas pelos naufrágios de dezenas  de navios com centenas de vítimas 
fatais. 

 
               Através desses poucos, porém expressivos, exemplos (na verdade 

existem muitos e muitos mais!) podemos de fato constatar que a tal 
afinidade existente entre os seres não-identificados que tripulam essas 
espantosas máquinas voadoras existe realmente e por certo deve ter uma 
significação altamente relevante. 

 
                      Obviamente tais criaturas misteriosas não estão fazendo turismo 

ou mesmo seriam atraídas pelo exotismo desses inexplicáveis 
monumentos. Existe, sim, qualquer coisa intimamente relacionada a tais 
visitas e isso não pode ser  negado! 

 
                         Lembremos, apenas a título de curiosidade, que Albert 

Einstein acreditava serem os OVNI provenientes de avançadas 
civilizações cujos antepassados teriam deixado o planeta terra há 
muitos milênios atrás. Essa afirmação enigmática, pelo fato de não 
sabermos como o notável sábio teria chegado a essa conclusão, pode, 
quem sabe, ser uma das chaves principais para entreabrir as cerradas 
portas desse estonteante mistério..... 
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Máquinas voadoras fantásticas estão  rondando os 

nossos céus desde remotas eras,  sempre denotando 
especial interesse pelos vestígios arqueológicos inex- 

plicáveis do passado. Quem são e o que querem? 
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ENIGMAS NA PEDRA BONITA 
 
  
                          Uma alta montanha que se situa por detrás da Pedra da 

Gávea e por sua vez  bem diante do enigmático rosto de pedra postado 
no seu topo, denomina-se, conforme já sabemos, Pedra Bonita. 

 
                      O seu acesso, localizado através de uma íngreme subida na 

Estrada das Canoas  é, no entanto, restrito e somente permitido a quem 
possua a devida autorização, emitida pela Associação dos Praticantes de 
Vôo livre. Do seu topo costumam saltar os audazes pilotos de asas-delta 
que talvez mais preocupados com a prática do esporte nem percebam o 
imenso e além de tudo misterioso repositório arqueológico bem aos eus 
pés e, mais à frente, bem diante dos olhos. 

 
                      Dizemos isso porque no cume da Pedra Bonita existem pedras 

contendo estranhos símbolos, gravados em baixo relêvo, além de algo 
ainda mais insólito: sete círculos concêntricos imensos, bastante bem 
demarcados e aprofundados na rocha bruta -algo gigantesco e, a grosso 
modo, semelhante a um alvo daqueles utilizados na prática de tiro. 

 
                        Tal como na vizinha Pedra da Gávea, o topo daquela 

montanha foi aplainado. isso significa que os círculos concêntricos foram 
inegavelmente elaborados paras serem vistos do alto, talvez uma espécie 
de sinalização muito antiga, semelhante àquela que nos dias de hoje 
demarcam os locais de pousos dos helicópteros. Curiosamente essa 
sinalização moderna que hoje utilizamos tem a forma exata do “skid” (ou 
trem de pouso) dos helicópteros, ou seja, igual à letra “H”. Só que na 
Pedra Bonita essa sinalização visual, que por sinal ali está presente desde 
tempos imemoriais, representa algo circular e imenso. E se é que 
representa mesmo de uma sinalização demarcatória de pouso, ou para 
ser vista apenas do ar, o quê exatamente nos lembra algo misterioso, 
circular e imenso, capaz de pousar na vertical? 
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                   Obviamente, assim como nas misteriosas Linhas de Nazca -
situadas no Peru- as quais ostentam gigantescas imagens de estranhas 
figuras e animais exóticos voltadas para o espaço, e que teriam sido 
confeccionadas por uma misteriosa civilização, acredita-se há cerca de 
1200 anos antes de Cristo, somente podemos depreender que da mesma 
forma os tais círculos tenham sido elaborados a partir do alto, 
exatamente por intermédio de uma máquina voadora. E, nesse caso, tal 
como perguntam os pesquisadores das misteriosas linhas peruanas, o quê  
exatamente poderia voar na antigüidade e que técnicas existiam para 
gravar coisas incrivelmente perfeitas e simétricas tão profundamente nas 
rochas? 

 
                             Mais surpreendente ainda é que o do topo da pedra 

Bonita se tem uma visão frontal e privilegiada do rosto da Pedra da 
Gávea. A coisa parece deliberada, ou seja, ambas as montanhas foram 
feitas uma para a outra, se é que assim podemos julgar, tanto que nessa 
mesma Pedra Bonita existe no seu profundo paredão rochoso a imensa 
imagem gravada daquilo que se assemelha a um dragão...Mas que no 
fundo, de acordo com as nossas observações mais detalhadas, trata-se 
mesmo de uma estranha aeronave estilizada!!! 

 
                              Tal coisa, que na falta de uma denominação talvez mais 

apropriada poderíamos chamar de DRAGÃO ALADO, é de fato imensa 
e ocupa quase que toda a extensão lateral da Pedra Bonita, a cerca de 
oitenta por cento da base. Essa curiosa figura somente pode ser avistada 
e inteiramente compreendida especialmente do ar  e, em contrapartida, 
somente por uma pessoa que esteja situada no topo da Pedra da Gávea -
ou, melhor dizendo, na face leste bem próximo da caverna que representa 
a orelha direita daquele rosto. Um jogo de sombras bastante sutil (mais 
uma vez a refinada técnica da perspectiva!) o torna bastante saliente do 
corpo da montanha. Para o observador desavisado seria apenas “uma 
simples sombra” formada pela vegetação. Contudo, como foi o nosso 
caso, aquele que dispuser de um binóculo vai ficar realmente sem fôlego 
quando focalizar atentamente a tal “mancha”: 
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                               A vegetação, graças á profundidade do relêvo com que 
foi gravada, cobriu a imensa figura  fazendo-a  contrastar de maneira 
impressionante com o restante da montanha.  A coisa parece um sáurio, 
talvez um lagarto ou mesmo dragão. Seu enorme olho é triangular, dotado 
ainda de uma pupila de formato esférico. A boca é um profundo rasgo 
longitudinal, ao passo que as  suas ‘garras” são dotadas de longas unhas. 
Existe uma espécie de corcova, logo seguida por barbatanas dorsais e 
depois uma longa protuberância com formato irregular, elevando do 
corpo no sentido diagonal! 

 
                                 A sua cauda, se é que é mesmo isso, constitui-se na 

maior de todas as surpresas, pois se assemelha espantosamente com a 
cauda dos nossos modernos aviões, inclusive com os respectivos 
estabilizadores! na parte inferior do corpo existe aquilo seria, ou se 
assemelharia,  ao órgão sexual do  estranhíssimo animal. logo abaixo das 
patas temos uma outra coisa bizarra: algo que é a base, por assim dizer, e 
que se parece com um TREM DE POUSO, ou ainda bastante parecido 
com um skid de um moderno helicóptero! 

 
                           Essa insólita imagem volta-se para o oeste, ou seja, na 

direção em que se situam as praias do Recreio dos Bandeirantes e 
Grumari. Seu comprimento alcança quase duzentos metros, ou talvez 
mais. Acha-se ligeiramente inclinada em relação ao corpo da montanha, 
por cerca de quinze graus, de maneira a dar a impressão que está prestes 
a alçar vôo! Em suma: trata-se de um magnífico trabalho de perspectiva e 
ainda por cima elaborado sabe-se lá por quem e por intermédio de que 
técnicas. Como é um misto de animal e aeronave, segundo deduzimos, 
preferimos identificá-lo como um DRAGÃO-ALADO, muito embora 
acreditemos que se trate de um expressivo simbolismo demarcatório de 
alguma coisa, muito além da nossa atual compreensão. 

 
                         E como, aliás, o assunto “simbolismo” é  bastante oportuno e 

revelador, voltemos à antiga Tradição Tibetana quando se refere ainda 
uma vez aos reinos subterrâneos: 
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                       “Na encosta de uma montanha, perto do templo do 
dragão alado, há uma gruta natural onde os viajantes podem se 
abrigar” 

 
                        Esse enigmático trecho descreve o acesso dos viajantes ao 

reino de Shamballah, ou ainda Erdemi, a capital do mundo subterrâneo. 
Muito estranho mesmo, principalmente se atentarmos para o fato  de que 
as chamadas “coincidências” simplesmente não existem. A mesma 
tradição, como já visto, fala a respeito das cavernas e entradas parta o tal 
reino, notadamente aquelas situadas na América do Sul e, lembremos,  
guardadas pelos gnomos e pelas entidades elevadas da quarta dimensão, 
bem como poderosíssimos campos de forças que as protegeriam. 

 
                        Ao darmos crédito a essa antiga tradição somos forçosamente 

tentados a associar a Pedra da Gávea e os seus respectivos mistérios   ao 
reino de Shamballah, uma vez que a presença do Dragão Alado na 
montanha situada em frente se tornaria bastante significativa. Ainda mais 
pelo fato de no rosto de pedra situado no seu topo existir de fato uma 
caverna (que por sinal, sabemos, é a orelha), onde os hipotéticos 
viajantes poderiam de fato “se abrigar” -assim como hoje o fazem os 
excursionistas e alpinistas. 

 
                        Lembremos ainda que a mesma tradição nos diz que o 

chamado “Rei do Mundo” é, ou seria, “oriundo de sistemas solares 
desconhecidos com milhões de anos de existência e experiências”, 
sendo logicamente não-terrestre. Daí, pode-se pensar, a sempre 
insistente presença dos OVNI naquelas proximidades, o que viria a 
sugerir uma espécie de intercâmbio que ainda seria mantido entre raças 
distintas ou mesmo congeniais. Ou talvez se trate mesmo de um portal 
dimensional de entrada e saída para o acesso ao tal reino subterrâneo. 
Lembremos mais uma vez quer os OVNI se materializam e 
desmaterializam por sobre a esfinge da Pedra da Gávea. Coincidência?  
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                      As pedras desse nosso intrincado quebra-cabeças se encaixam 
ainda mais quando lembramos das fotografias infra-vermelhas obtidas 
pelos órgãos governamentais brasileiros que realmente mostram a 
existência dessa “cidades” e suas respectivas vias de comunicações 
subterrâneas, as quais proliferam nas cercanias e até mesmo já custaram 
o desaparecimento de diversos aviões e dos seus ocupantes. 

 
                        E por falar nos desaparecimentos,  aquela mesma tradição 

tibetana diz que “os mortais que eventualmente conseguem penetrar 
nos seus acessos jamais poderão retornar ao nosso mundo”. 
Encaixemos portanto mais uma pequena pedra ao nosso enigma quando 
recordamos  os misteriosos desaparecimentos de dezenas de 
exploradores da Pedra da Gávea que insistiam em localizar o tal “portal 
de entrada” para o suposto interior oco da montanha, o qual -dizem- 
estaria precisamente ali situado! 

 

 
Nessa ilustração, podemos ver algo bem 
aproximado daquilo que se encontra es- 
tampado na encosta da Pedra Bonita. 
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OS CHAKRAS DA TERRA 
 
 
                   Dentro da nossa costumeira linha de trabalho, temos por princípio 

jamais impor quaisquer padrões definidos. Cabe-nos apenas apresentar 
fatos, fotos, ensinamentos, teses e ainda as nossas modestas opiniões a 
respeito deles, cabendo em última análise ao Leitor tirar as suas próprias 
conclusões e efetuar o julgamento final. Temos a convicção que essa é 
precisamente a linha de atuação mais honesta. 

 
                 Assim sendo, vamos examinar agora uma outra tese -espiritualista- 

e que diz respeito aos estranhos monumentos do passado. Para aqueles 
que  não sabem, ou mesmo para aqueles que sabem, é sempre bom 
recordar a definição de “Chakra”: o organismo da criatura humana (e a 
ciência ortodoxa já comprovou isso!) não é somente composto pela 
matéria densa. Existem realmente forças energéticas de natureza bastante 
sutis que convergem e se entrecruzam naqueles locais bastante 
conhecidos pelos acupunturistas, formando verdadeiros “centros”, ou se 
preferirmos “vórtices”, de energia fina.  

 
                     O corpo humano seria formado por sete desses chakras 

principais (a saber: básico, esplênico, solar, cardíaco, laríngeo, frontal e 
coronário), cada um deles afetando de maneira específica a interação 
com o corpo físico e principalmente com os campos espirituais mais 
elevados. 

 
                     Os antigos místicos ensinavam (acertadamente aliás!) que os 

planetas, assim como todos os demais corpos celestes, são, da mesma 
forma, organismos VIVOS, inteligentes e sobretudo sensíveis. Dotados 
de almas que vibram em freqüências variadas e bastante específicas, 
essas criaturas sencientes também cumpririam sua nobre missão dentro 
do Glorioso Esquema Cósmico. Uma verdade simples e maravilhosa! 

 
                                   Os sóis, espalhados pela vastidão estrelada em 

quantidade incomensurável, seriam dotados de um princípio ativo, de 
natureza masculina, ao passo que os planetas atuariam dentro do plano 
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feminino, de modo que seja cumprida a Lei da Dualidade estabelecendo 
o equilíbrio entre o “mais” e o “menos”, dentre tantos outros. 

 
                                   Assim, desde que fecundados pelos raios vivificantes 

daquele ser luminoso que vem a ser esotérica e exotericamente 
denominado de “O Duplo de Deus” (adorado por isso mesmo pelos 
povos mais evoluídos do passado), um planeta qualquer, pelo fato de ser 
feminino, sentiria necessidade imperiosa de criar. E com que pode sonhar 
uma mulher a não ser com o amor? E de que forma se realiza inteiramente 
ela a não ser quando se torna MÃE? 

 
                                  Aqui,  a Mãe Terra sentiu em uma certa hora chegar o 

seu momento e do seu ventre abençoado expeliu o magma em violenta 
convulsão. Expulsou a sua placenta e também o seu “líquido amniótico”, 
surgindo em conseqüência as águas que por sua vez foram o berço de 
todas as criaturas. 

 
                            A Mãe Natureza, cumprindo então os Sublimes Desígnios 

de Deus, dava assim à Sagrada luz que lhe fecundava os frutos dos seus 
mais recônditos sonhos: miríades de criaturas que dela dependeriam para 
manifestar as suas almas em diferentes estágios evolutivos -minerais, 
vegetais, animais, humanas - criaturas maravilhosas que rastejam, voam, 
se abrem nos campos e andam. 

 
                          Os verdadeiros espiritualistas sabem que o nosso planeta, tal 

como qualquer outro organismo vivo, é de fato e verdadeiramente 
percorrido por correntes eletromagnéticas ainda não de todo 
mensuradas, tanto na atmosfera quanto no subsolo. Uma quantidade 
imensa de fluxos e canalizações de estupendas energias que literalmente 
varrem a superfície, o subterrâneo e a até mesmo a atmosfera do nosso 
mundo, sendo portanto altamente responsáveis pela manutenção da sua 
vida e do seu equilíbrio como um todo. 

 
                         Essas correntes interagiriam em determinados pontos 

favoráveis de conjunção, criando dessa forma uma espécie de Chakra 
dotado de altíssima freqüência vibratória, representando notáveis centros 



 74

de poder e irradiação. E foi exatamente nesses pontos que as 
perdidas civilizações do passado erigiram seus monumentos que 
ainda hoje desafiam a nossa argúcia! 

 
                             Stonehenge, na Inglaterra, com os seus misteriosos círculos 

de pedra; Ilha de Páscoa no Oceano Pacífico com as suas 300 
enigmáticas estátuas que contemplam o horizonte; A Grande Pirâmide, no 
Egito, que dispensa maiores apresentações; as linhas de Nazca, no Peru e 
os seus desenhos voltados para o espaço, um dos maiores mistérios de 
toda a Terra; Machu Picchu, naquele mesmo país, uma fantástica cidade 
de pedras colocada não se sabe como nos píncaros das altas montanhas; 
as enigmáticas pirâmides perdidas, situadas nas inexploradas selvas 
amazônicas. E, por falar em pirâmides, citemos também aquelas deixadas 
pelos Maias e Aztecas -espalhadas por toda a América Central. 

 
                           Dessa lista, que na verdade é bem mais extensa, não 

poderíamos deixar de lado os outros pontos de conjunção, ou se 
preferirmos “chakras terrestres, situados aqui mesmo no Brasil, tais 
como: Vila Velha, Chapada dos Guimarães, Pantanal de Mato Grosso e, 
além de tantos outros,  obviamente a nossa Pedra da Gávea. Mias uma 
vez,  os OVNI produzem preferencialmente  nesses pontos as suas 
manifestações, talvez se utilizando desses vórtices com alguma finalidade 
que desconhecemos. 

 
                             No entanto, assim como existem os pontos benéficos, 

sabe-se que em contrapartida a Terra possui os seus pontos ditos 
negativos -locais onde prevalece a energia “menos” e o telurismo (a força 
negativa que percorre o subsolo e foi chamada pelos antigos de “as veias 
do dragão”) se manifesta com maior intensidade, criando assim vórtices 
altamente perniciosos. De fato, nesses locais de torvelinhos negativos 
acontecem por exemplo, com incrível e inexplicável incidência, os 
acidentes de aviação e de trânsito, não somente nas cidades como 
também nas estradas -sendo denominados pelos especialistas e técnicos 
profanos como “pontos negros” das estatísticas. 
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                               Nesses locais a própria natureza parece se manter 
distante: as colheitas minguam; nas casas ali construídas as desgraças, as 
doenças e os infortúnios se sucedem; manifestam-se fenômenos do tipo 
poltergeist e etc. Essa diferença entre o benéfico e o maléfico pôde ser 
sentida e aproveitada com pleno conhecimento de causa pelos Iniciados 
não tão remotos, os quais escolheram nos vórtices positivos e dotados de 
alta irradiação os exatos locais para erigirem as grandes catedrais e 
mosteiros, assim como Notre-Dame, Chartres; o Mosteiro de Potala, no 
Tibet; e tantos outros. 

 
                            Fala-se, por outro lado, que em muitos outros lugares a 

natureza teria moldado curiosas formações nas rochas e montanhas -
criado a partir da sua imaginação maravilhosa os rochedos sob a forma 
de criaturas, animais e flores,  exatamente visando a demarcar com 
inteligência tais pontos nos quais teria os seus chakras, ou vórtices 
energéticos. 

 
                         Com efeito, as pessoas mais bem preparadas sentem em 

determinados pontos a altíssima energia vibratória que emana desses 
lugares. Assim como acontece com a própria Pedra da Gávea e as 
distorções eletromagnéticas que ali ocorrem  de fato parecem comprovar. 
Nesse particular, seria interessante conhecer aquilo que Miriam Kaplam 
publicou em seu livro Earth Song (A Canção da Terra): 

 
                           “Examine bem seu desejo de fazer tal viagem e 

mergulhe em seu coração para saber o que você está procurando. 
Com uma mente quieta e o coração puro você pode ouvir os 
ensinamentos da Grande Sabedoria que habita no seu interior.  
quando você vai para um lugar sagrado, não cultive expectativas do 
que precisa receber ali. Ao contrário, use seu tempo em contato com 
esses vórtices de energia para ficar quieto, calado, e para OUVIR. Se 
for com um grupo, tente manter a harmonia entre todos os seus 
integrantes. Em todos os lugares sagrados existem espíritos que 
velam sobre eles. Se você levar uma oferta para o lugar, como uma 
fruta ou flores, e pedir de coração para ser recebido ali, as portas se 
abrirão e você será bem-vindo. Se, a qualquer momento, você se 
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sentir desconfortável e perceber que não é bem-vindo, agradeça do 
mesmo modo e vá embora....” 

 
 
                          Relativamente às curiosas formações que a própria natureza 

teria moldado, algo assim como a demonstração dos seus sentimentos 
maternais e artísticos,  os adeptos dessa tese falam a respeito das 
montanhas de Sedona, no Arizona; Ayers Rock, na Austrália; o monte 
Kailash, no Himalaia e assim por diante. 

 
                               Porém, naquilo que tange à Pedra da Gávea juntamente 

com a sua curiosa esfinge, não se pode contestar que, de fato, uma 
energia fortíssima ali se manifesta. Não negamos que lá esteja situado um 
dos mais poderosos chakras da Terra, tanto que exatamente ali foi 
erigido aquele insólito monumento. porém, de forma alguma acreditamos 
que tenha sido uma obra da venerável  Mãe-Natureza. Tanto que os 
relevos contendo as mais variadas formas de simbolismos, bem como as 
inscrições que se acham espalhadas por todos os lados não nos deixam 
mentir. Por mais sensibilidade que a Mãe-Terra possa ter, com de fato 
TEM, daí a chegar a produzir inscrições -e o Leitor certamente 
concordará conosco- vai uma distância muito grande! 
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ESTRANHAS DISTORÇÕES DO ESPAÇO-TEMPO 
 
 
                     Coisas verdadeiramente muito estranhas acontecem em diversos 

lugares deste pequeno e no entanto bastante desconhecido planeta! 
 
                      Aqui mesmo no Brasil é sobejamente conhecida nos meios 

aeronáuticos a famosa “Cidade Fantasma do ano 3000”, assim 
denominada por uma série de inusitadas razões. Também chamada pelos 
profissionais do ar  “Cidade de Buck Rogers”, essa coisa fantástica e 
totalmente fora dos padrões convencionais costuma se manifestar em 
meio às densas e inexploradas selvas da Floresta Amazônica. Exatamente 
em um ponto qualquer do triângulo imaginário formado entre as cidades 
de Manaus, Santarém e Porto Velho, os pilotos costumam avistar uma 
incrível cidade do futuro (daí a sua suposta atribuição ao ano 3000), na 
qual se destacam em meio às densas florestas torres suntuosas, pirâmides 
imensas e incríveis, além de domos e outras construções hexagonais e 
circulares! 

 
                        A tal “cidade”, se é que se trata mesmo disso, surge 

repentinamente no campo visual dos aviadores que cruzam a Floresta  
Amazônica e estes costumam reportar que “é qualquer coisa de tirar o 
fôlego”. Ela aparenta ter estruturas metálicas altamente reluzentes, bem 
semelhantes aos OVNI que igualmente costumam se manifestar por 
aqueles lados. Essas bizarras construções costumam desaparecer 
repentinamente, da mesma forma como surgiram! 

 
                          E por falar em Amazonas e seus intrincados mistérios, 

convém neste ponto lembrar que em dezembro de 1997 veio à tona a 
sensacional revelação que a Força Aérea Brasileira realizou em “um 
ponto qualquer” daquela imensa área uma secretíssima operação 
denominada PRATO (obviamente em alusão aos OVNI), destinada a 
procurar e manter contatos oficiais com extraterrestres. Tal operação, 
que fora levado a efeito vinte anos antes, precisamente em 1977, foi 
comandada pelo coronel Uyrangê Hollanda, que pouco antes de falecer 
deixou gravado em um  vídeo sensacionais revelações, como por 
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exemplo o encontro pelos militares brasileiros com um colossal Disco 
Voador de “30 andares de altura”,  posicionado a cerca de cem metros 
de distância do ponto em que eles se encontravam!  

 
                             Na Califórnia, EUA, precisamente no misterioso Monte 

Shasta, coisas estranhas e até bastante semelhantes costumam ocorrer: 
trata-se de uma região coberta pelas densas florestas, inexplorada e ainda 
por cima o cume de um vulcão extinto -situado a 4316 metros acima do 
nível do mar! Além de ser um notável ponto de convergência dos OVNI,  
ninguém consegue se aproximar pelo fato de as vibrações, ou melhor 
dizendo, campos de forças desconhecidos repelirem de maneira 
altamente eficaz os eventuais intrusos. 

 
                        Aqueles que habitam as regiões situadas abaixo desse monte 

já testemunharam por centenas de vezes coisas ainda mais bizarras.: 
estranhas edificações postadas no topo podem ser vistas através dos 
binóculos. São construções dotadas de um brilho dourado, sob a forma 
de domos, que contrastam intensamente com as eternas neves do cume e 
o brilho do sol. Durante as noites elas parecem possuir brilho próprio, 
proporcionando espetáculos fantasmagóricos. Por outro lado, diversos 
testemunhos atestam que em meio às florestas que circundam o Shasta 
estranhos seres vestidos com indumentárias brancas, portadores de 
características físicas não-convencionais (cabeças desproporcionais 
aos corpos e frontes exageradamente altas, prestemos bastante 
atenção a essa descrição!), costumam circular furtivamente. 

 
                    Durante as madrugadas os atônitos espectadores, vizinhos das 

partes baixas, estão igualmente bastante acostumados a presenciar outros 
eventos ainda mais insólitos que se desenrolam lá pelas bandas do topo: 
cenas que parecem estranhas cerimônias praticadas por aquela raça 
misteriosa, tais como intensos feixes de uma luz cegante que percorrem o 
céu, chegando mesmo a atingir as formações de nuvens mais altas! 
Nessas ocasiões, os estranhos edifícios em forma de cúpulas reluzem de 
maneira intensa, parecendo ter sido elaborados com o mais puro ouro. 
Quando, por exemplo, ocorrem incêndios nas florestas próximas, o fogo 
é literalmente detido por estranhas barreiras nebulosas espiraladas, as 
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quais repentinamente se formam para impedir o seu acesso às partes mais 
altas,  precisamente onde se situam as tais misteriosas construções. 

 
              Nas estradas vicinais, aqueles que tentam se aproximar com os seus 

automóveis são surpreendidos com aquilo que descrevem como 
“estranhas luzes muito intensas” que chegam a interromper o 
funcionamento dos motores e mesmo causar danos aos circuitos elétricos, 
obrigando assim os mais afoitos a retornarem. Os OVNI, freqüentadores 
assíduos daquele estranho monte, são descritos pelas testemunhas como 
“barcos voadores” que se deslocam no céu sem produzir o menor ruído e 
além de tudo partem daquelas estranhas edificações postadas no topo, 
em altíssima velocidade, rumo ao oceano. 

 
                      O certo é que as forças armadas, os órgãos de segurança e de 

informações norte-americanos investigam com bastante interesse o topo 
do Shasta, mantendo sempre um cauteloso sigilo a seu respeito. Por seu 
turno, a própria NASA vasculha intensamente o local por intermédio de 
sofisticados satélites de rastreio, sendo as fotos obtidas consideradas 
como “sigilosas”. 

 
                  Toda pesquisa é válida. Vejamos agora o que diz textualmente a 

antiqüíssima Tradição Rosacruz referindo-se mais uma vez ao perdido 
continente da LEMÚRIA: 

 
 
                          “ As grandes catástrofes que engolfaram o continente da 

Lemúria e provocaram a submersão final de quase todo ele, 
obrigaram os sobreviventes da grande raça de habitantes civilizados 
a fugir para as montanhas mais altas e ali procurar abrigo... 
Sabemos, sim, que milhões de seres perderam a vida e as provas 
mostram que a parte leste do continente da Lemúria, ou aquela 
porção mais perto do continente norte-americano, que era muito 
alta, parecia ser o melhor lugar para aqueles que tiveram tempo e 
oportunidade para ali chegar e se estabelecer com segurança... Estes 
locais protegidos foram construídos no estilo lemuriano típico, 
usando pedra muito dura e mármore...” 
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                                   Também no Deserto de Gobi, Ásia Central, local onde 

existem vestígios quanto à remota existência de uma avançada civilização 
desconhecida e que além de tudo denotam ter ali ocorrido, há quem sabe 
muitos milhares de anos atrás, uma devastadora explosão nuclear, 
costuma igualmente aparecer para os aviadores uma incrível “cidade 
fantasma do futuro”,  igualmente dotada de reluzentes edificações que 
fogem aos padrões convencionais. 

 
                                    Tudo isso constitui um denso mistério e de forma 

alguma podemos ridicularizar ou mesmo desprezar os testemunhos que 
somam-se aos milhares. Parece que no nosso mundo tridimensional se 
manifestam de quando em vez estranhas espécies de “miragens”, ou ainda 
distorções do espaço-tempo. Temos um exemplo típico precisamente em 
Hiroshima, cidade que em 6 de agosto de 1945 foi volatizada pela 
explosão de uma bomba atômica norte-americana. Ainda hoje, em certas 
ocasiões, estranhas miragens flutuam no ar, translúcidas e 
fantasmagóricas, mostrando por breves instantes aos atônitos 
espectadores pontes e edifícios que foram desintegrados há mais de 50 
anos e que parecem voltar ao mesmo lugar onde se situavam antes da 
explosão... Como se fora uma alucinante espécie de magia! 

 
                                 Nesse caso a natureza parece fazer uso de uma espécie 

de “memória atômica” (a qual realmente possui!), tal como uma sinistra 
fotografia que ficou registrada para sempre nos seus inteligentes arquivos 
O quê podemos então deduzir daquilo que ocorre na “Cidade Fantasma 
do Ano 3000”, no Monte Shasta e no Deserto de Gobi? Seriam  coisas 
que, de fato, existiram na remota antigüidade e esporadicamente,  isso em 
certas ocasiões não bem determinadas, se manifestariam por breves 
instantes -algo assim como um registro da memória da natureza? 

 
                             A esses respeito, os físicos de vanguarda  norte-

americanos e franceses já comprovaram que existem IMPULSOS 
ESPIRITUAIS E TAMBÉM PSÍQUICOS nos elétrons e nos fótons! 
esse espantoso tipo de inteligência presente na natureza já foi igualmente 
detectado pelo dr. Jean Charon, renomado cientista francês, o qual 
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afirma, por exemplo, que um elétron ao ser sucessivamente partes de uma 
árvore e posteriormente de um ser humano, de um animal selvagem e 
novamente de outra criatura humana  (o que comprovaria até mesmo a 
reencarnação!), sempre recordará as experiências que colecionou 
durante essas diferentes vidas! Está também provado que essa incrível 
capacidade de recordação presente nos elétrons é controlada pela 
intensidade do “spin” dos seus fótons -sendo que entende-se por “spin” o 
movimento de um corpo ao girar em redor do seu próprio eixo. 

 
                       Ou, pode-se pensar, quem sabe essas “cidades espectros” 

existam realmente e se achem bastante bem camufladas por barreiras 
eletrônicas além da nossa imaginação; ou ainda venham a fazer parte de 
um “continuum espaço-tempo” que não o nosso, situadas por conseguinte 
em uma outra dimensão, coexistente e portanto bem próxima de nós? 

 
                           Tratam-se de perguntas ainda sem as devidas respostas. 

Porém surgirá agora a inevitável dúvida: o quê exatamente tem tudo isso a 
ver com o assunto deste livro, precisamente a famosa Pedra da Gávea? 
Ousaríamos responder que todas essas coisas estão de fato intimamente 
associadas ao Complexo da Gávea. Senão, vejamos: os “barcos 
voadores”, ou se preferirmos OVNI, também se deslocam por ali. 
Estranhos seres desfilam nas matas que a circundam e igualmente 
barreiras nebulosas e distorções eletromagmnéticas formam verdadeiros 
“campos de forças” que afastam e atemorizam os intrusos, em 
determinadas ocasiões. 

 
                   Em contrapartida,  já houve diversas testemunhas que afirmaram 

ter presenciado, precisamente no topo daquela montanha e por vezes na 
Pedra Bonita, isso durante as desertas madrugadas, a manifestação ainda 
que fugaz de estranhas construções que parecem surgir do nada -
altamente reluzentes,  mostrando domos e pequenas torres! 
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NAS ROCHAS PARA A ETERNIDADE 

 
  
                         As rochas são eternas! Não existe verdade mais pura e 

cristalina do que esta. Com efeito, tudo aquilo que uma civilização possa 
eventualmente construir estará sempre sujeito à inevitável degradação. 
Essa degradação pode ser causada por inúmeros fatores tais como a 
erosão; os cataclismos; as destruições causadas pelas guerras; os 
movimentos sísmicos e muitos outros fatores. 

 
                          Para a concepção cínica e materialista, o passado 

simplesmente se foi e está acabado. Mas seria mesmo assim? Durante 
todo o nebuloso pretérito do nosso pequeno planeta, apenas um grão de 
pó em meio à vastidão estrelada, quantas e quantas civilizações 
nasceram, viveram, morreram e contudo algumas marcas das suas 
respectivas passagens neste plano permaneceram como mudos porém 
bastante eloqüentes sinais para a posteridade -quem sabe mesmo 
dramáticas advertências! 

 
                     Hoje em dia, por exemplo, toda a nossa chamada civilização 

está calcada nas construções edificadas por intermédio do ferro e do 
cimento. Toda essa aparente fortaleza e solidez inevitavelmente estará 
extinta com o simples decorrer da passagem do tempo e (muito 
principalmente) no caso de vir a ocorrer uma guerra nuclear que 
certamente será a terceira e também a última! 

 
                         No caso de essa terrível eventualidade vir a se produzir, 

tomando-se por base o fantástico arsenal nuclear hoje disponível em 
diversos países, acredita-se que cerca de noventa e nove por cento  (ou 
talvez a quase totalidade) da população mundial serão inapelavelmente 
extintos. Uma conflagração deste tipo certamente virá a deslocar o eixo 
do planeta, causando maremotos, terremotos e por fim a submersão de 
continentes inteiros, tal como ocorreu com a perdida Atlântida! 
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                   Além disso, espessas camadas de cinzas radioativas irão cobrir a 
luz do sol e em complemento soterrarão todas as nossas grandes cidades 
para sempre. Lavas provenientes dos vulcões subitamente  despertos e 
enfurecidos, completarão o assustador quadro desse verdadeiro 
apocalipse, causado pela loucura de uma civilização que infelizmente 
sempre esteve fascinada pelas guerras e confrontos. 

 
                  Os intensos ventos nucleares, causados pelas detonações desses 

malditos artefatos, assim como um bafo sinistro e mortal, destruirão tudo 
aquilo que estiver pelo caminho (uma visão bem realista disso, aliás, 
poderá ser vista no excelente filme O EXTERMINADOR DO FUTURO 
II). romper-se-á então a já fragilizada e combalida camada de ozônio, 
culminando assim por permitir a entrada no que restar da nossa 
contaminada atmosfera dos perigosos e além de tudo letais raios ultra-
violetas, provenientes das emanações solares. 

 
                    O que restaria então do nosso orgulho tecnológico? 

Absolutamente nada, ou melhor dizendo, quase nada, haja vista que o 
decorrer do tempo inapelavelmente consumirá todos os eventuais 
vestígios. Está, por outro lado, provado que somente as montanhas 
permanecerão intactas. Aliás, dizem os cientistas, é precisamente no 
interior delas que os eventuais sobreviventes poderiam de alguma forma 
escapar dos efeitos letais da radiação. 

 
                     Porém, já que as rochas são eternas e os antigos sabiam muito 

bem disso, nela deixaram para a posteridade os marcos da sua presença. 
Dessa forma, de uma tragédia tal como essa que eventualmente poderá 
ocorrer conosco, somente restaria a Grande Pirâmide do Egito (que por 
sinal nada tem a ver com a nossa raça), assim como outras misteriosas 
construções elaboradas na rocha bruta, espalhadas por todas as partes 
do mundo, as quais igualmente nada têm a ver com a nossa cultura e 
civilização. Assim, elas continuarão a viajar através das eras e das futuras 
civilizações. E os seus misteriosos construtores continuarão 
permanecendo incógnitos, suscitando  posteriores enigmas  -tal como 
enfrentamos exatamente hoje! 
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                       E, construídas na rocha bruta, o que efetivamente temos? A 
estátua da Liberdade, em Nova York, por exemplo seria facilmente 
tragada e desapareceria nos escombros. Contudo temos um verdadeiro 
primor, que por sinal se encaixa bem a propósito no objetivo deste livro.  
Estamos nos referindo ao que está postado no Monte Rushmore, em 
Dakota do Sul, EUA. A nossa civilização deixou ali esculpidas, em toda a 
extensão da montanha, as imensas faces, juntamente com os respectivos 
bustos, de quatro ex-presidentes da república daquele país, a saber: 
Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Franklyn Roosevelt e George 
Washington. 

 
                  Trata-se de uma obra verdadeiramente fantástica e sobretudo 

impressionante pelo seu porte, realizada a duríssimas penas por diversas 
equipes de escultores-alpinistas, utilizando-se, é claro, dos helicópteros, 
explosivos e outros modernos recursos tecnológicos para obter a 
consecução de tal façanha -que mesmo assim demandou 14 anos para 
ser concluída! 

 
                 Obviamente o transcorrer do tempo, diversos tipos de eventos ou  

até mesmo a erosão acabarão no futuro por corromper tais imagens e se 
torna bastante possível que os nossos sucessores (os quais talvez nem 
venham a saber que um dia nós existimos)  em um futuro distante fiquem 
intrigados com aquelas estranhas imagens que lembram “rostos” e por 
isso mesmo venham a desconhecer quais foram os seus misteriosos 
construtores no passado remoto. E, o pior,  pode ser que os invariáveis 
céticos e os negadores oficiais (eles também são eternos...!) venham a 
existir também no futuro e tentem fornecer esdrúxulas tentativas de 
explicações,  como as que estamos hoje acostumados a ouvir,  e como 
sempre a infeliz da erosão levará a culpa por tais caprichos e ficará tudo 
comodamente do jeito em que estará. 

 
                    É preciso, no entanto, desde já ficar bem claro: absolutamente 

não existe qualquer contradição naquilo que estamos expondo neste 
trabalho, ou seja, continuamos duvidando que a nossa atual tecnologia 
possa fazer aquilo que seres desconhecidos fizeram na cidade do Rio de 
Janeiro! As figuras do Monte Rushmore NEM DE LONGE SE 
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APROXIMAM do que está exposto no topo da montanha da Gávea. 
Devemos lembrar que a altitude do primeiro sequer é a sombra desta 
última -nem mesmo a sua quinta parte! 

 
                        E além disso duvidamos que alguém possa fazer algo 

semelhante hoje em dia a uma altitude de mais de 800 metros. Os bustos 
de Rushmore foram elaborados com tecnologia moderna e, por mais 
paradoxal que seja, o rosto da Gávea TAMBÉM! Só que a fundamental 
diferença reside no fato de desconhecermos no passado remoto 
quaisquer tipos de civilizações que utilizassem explosivos, helicópteros, 
ferramentas pneumáticas,  raios laser, etc. 

 
 
 

 
Monte Rushmore, Dakota do Sul, EUA. aqui o ho- 
mem do Século XX emulou as antigas  civilizações 
ao deixar nas imorredouras rochas as imagens  de  

quatro ex-presidentes daquele país. 
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O ENIGMA DO LÓTUS DE PEDRA 
 
 
                   Exatamente sobre o alto da cabeça, ou capacete, do gigantesco 

rosto postado no topo da Pedra da Gávea, existem dois curiosos 
monumentos: O primeiro, já sabemos, é uma espécie de disco que 
ornamenta o alto da testa daquela imagem. Trata-se de um motivo de 
identificação, talvez de realeza ou uma afiliação de caráter solar. 

 
                     O segundo, muito mais impressionante e também dotado de 

grandes dimensões, está postado exatamente no centro da enorme 
cabeça -precisamente no local onde os iniciados e estudiosos do 
esoterismo e da  parapsicologia sabem estar situado o chamado “Chakra 
Coronariano”, ou ainda “O Lótus das Mil Pétalas”, tão caro aos orientais. 

 
                       O “Lótus das Mil Pétalas”, ou mais exatamente o SÉTIMO e 

aquele de mais importância do ponto de vista iniciático,  simboliza a 
consecução da mais alta espiritualidade mediante a ascenção através dos 
demais chakras,  partindo-se “de baixo para cima”. Explicamos: o 
Tantrismo, bem como as demais escolas, chamam de Kundalini (ou a 
“serpente ígnea”) a  extraordinária e pouco conhecida força energética 
existente na criatura humana a qual deve, através da iniciação e do 
merecimento, ir subindo de chakra para chakra, percorrendo todos os 
seis existentes -desde as regiões sexuais até as áreas mais elevadas e 
nobres. O iniciado que domina o Kundalini faz essa força subir através 
das 33 vértebras da coluna cervical, tornado-se senhor das paixões, do 
coração, do verbo e assim sucessivamente, até a consecução do espírito! 

 
                        Por fim, quando atinge o sétimo, precisamente aquele situado 

no topo da cabeça humana, o chamado “Lótus das Mil Pétalas”, o 
iniciado já estará purificado e diretamente interligado à espiritualidade 
mais elevada. seria importante ressaltar que nem sempre o verdadeiro 
santo é o verdadeiro asceta: somente uma pequena minoria conseguiu 
concretizar isso através dos tempos conhecidos. Portanto, unicamente os 
grandes avatares, os grandes místicos e os verdadeiros iniciados (em 
outras palavras, os VERDADEIROS santos assim como Jesus Cristo, 
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Buda, Akhenaton e outros) tiveram esse raro privilégio. Em síntese: os 
que atingem a divindade já não permanecem congeniais a este mundo 
material repleto de trevas. Estarão assim libertos da matéria e portanto 
não mais sujeitos às severas leis da reencarnação neste plano. 

 
                        Foi necessário abordarmos esse assunto para que possamos 

tentar entender aquele segundo insólito monumento,  postado exatamente 
no centro da cabeça do gigante da Gávea. Esse trabalho desconhecido 
representa, ou representava, um enorme bloco talhado em uma única 
peça de granito cujo peso deve ser de dezenas de toneladas. Trata-se de 
uma espécie de “sol”, assim como acreditam alguns pesquisadores, ou 
talvez mesmo  a representação de uma “estrela” -dotada precisamente de 
18 pontas, sendo que nove maiores e as  restantes menores! 

 
                           Contudo, dadas às suas características de profundo 

significado e simbolismo, pelo fato de estar situado onde está, bem como 
as demais marcas  espalhadas por todas as partes da montanha, deixadas 
pelos seus misteriosos construtores, acreditamos tratar-se não de um  
“estrela”, mas sim da estilização do chakra denominado “O Lótus das Mil 
Pétalas”. Se assim for, isso significaria que o misterioso personagem cujo 
rosto é ali retratado foi uma altíssimo iniciado -uma criatura talvez 
adorada como divindade e por isso mesmo digna das mais elevadas 
reverências!  

 
                    E, como detalhe mais importante, saibamos que a visão dessa,  

digamos assim, “insígnia”,  fica incrivelmente perfeita e muito melhor 
discernível, quando se sobrevoa a Pedra da Gávea! 

 
                        O fato, porém, mais lamentável é que através dos tempos 

alguns vândalos não inteiramente identificados já chegaram mesmo a 
quebrar (por intermédio de marretadas e até dinamites) esse monumento, 
visando a tentar encontrar a tal passagem secreta que, segundo as lendas, 
levaria ao interior da montanha e conseqüentemente à revelação dos seus 
mistérios. 
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                         Hoje a tal “estrela”, “sol”, ou mesmo “lótus”, ali existente está 
infelizmente danificada pela ação dessas pessoas inescrupulosas, não 
deixando, contudo, as suas ruínas (ainda hoje bastante discerníveis) de 
causar assombro pelas grandes e inusitadas proporções. Aliás, toda a 
Pedra da Gávea,  juntamente com todo aquele seu imenso e 
desconhecido repositório arqueológico, vem sendo há bastante tempo 
criminosamente depredado pelos pichadores, pelos vândalos e até 
mesmo por dezenas de pessoas que se dizem “arqueólogos”. Lá em cima 
marcas de sprays, lixos de todas as  espécies e coisas ainda bem piores 
emporcalham todos os cantos. Os grafiteiros, além de pintarem seus 
nomes e outras sandices em alguns pontos da pedra, costumam 
criminosamente gravar em relevo as marcas das suas passagens. 

 
                        Viciados em tóxicos, assaltantes e até mesmo traficantes de 

drogas utilizam-se daquelas paragens e matas próximas para exercerem 
as suas nefastas atividades. Tudo isso, graças à negligência oficial e ao 
comodismo que insistem em não reconhecer o inestimável valor 
arqueológico e histórico daquele monumento, capaz mesmo de alterar 
tudo aquilo que se conhece sobre a antigüidade brasileira. Seria 
importante acrescentar que o Parque Nacional da Tijuca (área a que 
pertencem a Serra da Carioca, as floresta e a Serra da Tijuca, ali 
incluídas a Pedra Bonita e a Pedra da Gávea), foi tombada pelo 
Patrimônio Histórico Nacional e além de tudo considerada reserva da 
biosfera da humanidade,  pela ONU. 

 
                      Portanto, enquanto a erosão for considerada  a  responsável 

por trabalhos artísticos tão perfeitos e os obtusos insistirem em negar o 
óbvio, podemos concluir que as coisas vão de mal a pior! O que no 
mínimo se poderia esperar, seria a preservação da integridade desses 
sítios mediante severa e intensa fiscalização -até quem sabe cercando-os 
e impedindo assim o acesso de pessoas não autorizadas. Essa 
providência altamente salutar, acreditamos, deveria ser tomada para que 
os verdadeiros arqueólogos e os pesquisadores sérios, aqueles dotados 
de BOM SENSO, “acordem” e atentem para as coisas extraordinárias 
que ali existem. Antes que seja tarde demais! 
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                      Pois, a História sempre assim o demonstrou, sufocar o passado 
infelizmente equivale ao lamentável assassinato do futuro! 

 
           
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 90

OS SETE ALTARES DO INSÓLITO 
 
 
                             
                       Por sua vez, choca pensar que espécie de tecnologia teria sido 

empregada para cortar imensos blocos de pedras, assim como foram 
trabalhados na Pedra da Gávea.  Lá em cima existem  estranhos blocos 
maciços de granito, pesando certamente dezenas de toneladas e dotados 
de formatos arredondados, que se dividem em dois através de precisos 
cortes retilíneos. Não se acham separados mas, sim,  com as respectivas 
metades juntas e no entanto precisamente cortadas. 

 
                        Exatamente como se alguém, ou algo, tivesse testado um 

poderoso raio, semelhante ao laser,  para verificar o funcionamento da 
ferramenta antes de utilizá-la!  

 
                   No entanto, bem no alto da cabeça de pedra existem outras 

metades desses blocos, precisamente cortadas e que estão com as suas 
respectivas faces, planas, voltadas para cima -ou seja, para o céu!  
Essas metades rochosas são exatamente em número de seis, ou ainda 
SETE se contarmos com o “lótus” e são curiosamente denominadas pelos 
pesquisadores e estudiosos do local como “OS SETE ALTARES DA 
GÁVEA”. Como detalhe talvez mais relevantes, esses enormes blocos 
talhados não são componentes da estrutura geral da montanha e foram 
obviamente  transportados para lá. De que maneira, não sabemos! 

 
                          Parecem bastante com  altares destinados a oferendas e 

sacrifícios. Tais como aqueles que podemos ver nos filmes de aventuras. 
Alguns sensitivos (e aqui está mais uma tese para o Leitor examinar) 
costumam afirmar que a Pedra da Gávea teria sido palco de horrendos 
sacrifícios humanos, levados a efeito por antiqüíssimas e desconhecidas 
civilizações, daí, acreditam, o fato de existirem espectros ancestrais 
vagando por lá -bem como as chamadas “maldições” que se fazem 
presentes e seriam as responsáveis pelos misteriosos “acidentes”, tão 
freqüentes naquelas bandas. 

 



 91

                      Esses sensitivos inclusive afirmam que naquelas paragens 
manifestar-se-ia um “ponto negro”  do telurismo terrestre e que a figura 
retratada lá no topo seria a imagem de um deus pagão a quem teriam sido 
devotados cultos malévolos e sanguinários em um passado remoto, à 
semelhança do cruel MOLOCH. Por isso mesmo, recomendam que o 
lugar seja evitado considerando-o tabu e por via de conseqüência 
terrivelmente letal e amaldiçoado! 

 
                   O certo é que SETE trata-se de um número mágico; iniciático, 

místico -além de profundamente esotérico e também exotérico. 
Lembremos que sete são os chakras do corpo humano e se de fato o 
principal monumento lá de cima vem a ser a estilização do “Lótus das Mil 
Pétalas”, os SEIS restantes, também chamados de “altares”, 
forçosamente devam dizer respeito aos demais pontos energéticos e sutis 
da criatura humana, os quais conhecemos como chakras. 

 
                               E se é que se tratam mesmo de altares, possivelmente 

seriam destinados a algum tipo de oferenda ou rituais -talvez de caráter 
iniciático, os quais uma misteriosa civilização deve ter levado a efeito em 
épocas muito recuadas, muito provavelmente nada tendo a ver com 
sacrifícios humanos. Vale lembrar que também sete  são os misteriosos 
círculos concêntricos situados na montanha em frente,  precisamente a 
Pedra Bonita. 

 
                             Tudo isso, inegavelmente, denota de certa forma o caráter 

mágico e sobretudo insólito do chamado Complexo da Gávea e apenas 
serve apara atestar de maneira cristalina, muito evidente mesmo,  que 
nada daquilo que está por ali,  por mais bizarro que possa parecer, trata-
se de mero acaso ou mesmo simples coincidência. 

 
                             Aliás,  Jean Jacques escreveu uma frase que se aplica com 

extrema propriedade ao tema principal deste livro: “Não existe o acaso. 
Todas as coincidências são altamente significativas” 
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A QUE NOS LEVAM A ESTRANHAS PISTAS 

 
 
                       Diante dessas insólitas  evidências, espalhadas por toda a 

cidade do  Rio de Janeiro, somos forçados a tirar algumas conclusões: 
 
                      A primeira delas, sempre bom insistir, é que todos os 

gigantescos monumentos que fazem parte da paisagem dessa cidade não 
podem absolutamente se tratar de trabalhos erosivos ou mesmo meras 
coincidências. Inegavelmente seria um clamoroso contra-senso 
acreditarmos nisso. Inegavelmente essas coisas foram deliberadas e além 
de tudo executadas através de técnicas muitíssimo avançadas, por sinal 
talvez ainda hoje não de todo disponíveis. 

 
                     Quem moldou cadeias inteiras de montanhas, gravou 

profundamente em baixos e também alto relêvos misteriosas imagens e 
símbolos, além das enigmáticas e sobretudo gigantescas inscrições 
elaboradas em alfabetos inteiramente desconhecidos, sabia exatamente o 
que estava fazendo por conseguinte obedecia propósitos específicos. 

 
                       Além do mais, tudo isso foi confeccionado em épocas 

desconhecidas e bastante recuadas no nosso passado. Quando se iniciou 
a colonização do território brasileiro (oficialmente aceita como tendo 
ocorrido ano 1500 DC), esses monumentos e inscrições já se 
encontravam nos exatos lugares em que hoje se situam.. E também não 
foram absolutamente obras dos silvícolas ignorantes que aqui habitavam 
naqueles tempos. 

 
                      Seguindo as pistas, encontramos a sempre insistente figura do 

“homem deitado”,   esculpida em diversas montanhas. Por sua vez, 
enormes rostos de pedra estão postados em algumas montanhas (como 
por exemplo no Pão de Açúcar -veremos mais adiante- e na própria 
Pedra da Gávea). Essas imagens surrealistas parecem indicar uma coisa 
bastante óbvia: a figura do homem deitado (ou quem sabe muito 
provavelmente a imagem estilizada de uma múmia ou sarcófago) sugere 
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que existiria alguma personagem muito importante, sepultada em 
algum lugar secretíssimo lugar  dessa cidade! Tudo parece levar a 
essa conclusão, uma vez que as lendas sempre insistentes e  igualmente 
provenientes de um passado longínquo assim o atestam. 

 
                    E, o mais importante de tudo, a se levar em conta as imagens 

que estão retratadas em diversos pontos, tais como no “Gigante Verde”, 
Pão de Açúcar e Gávea, além de outros insólitos painéis antropomórficos 
nesta última estampados, estaremos diante de estranhíssimas feições, 
diríamos “simiescas”, e que por sua vez retratam criaturas obviamente 
inteligentes, TOTALMENTE DESCONHECIDAS NA TERRA! 

 
                           A chave do intrigante enigma, com efeito, parece estar 

precisamente na Pedra da Gávea. Ali está situado o maior de todos esses 
rostos de pedra e também a maior massa de inscrições misteriosas. E as 
coisas estranhas que ali costumam ocorrer parecem corroborar isso -
aliadas ao fato de essa montanha ser precisamente a cabeça do colossal 
gigante deitado que se estende por cerca de q8 quilômetros na cadeia 
montanhosa da cidade. 

 
                              Lembremos ainda que ao lado da cabeça de pedra 

situada no seu topo, existe uma outra colossal estátua (aparentemente 
inacabada) que faz lembrar uma múmia. E por falar nisso, no lado leste da 
montanha dizem que costuma aparecer, também por projeção de 
perspectiva, a imensa imagem do rosto de ANÚBIS, o deus-chacal do 
Antigo Egito e guardião das tumbas - também chamado naqueles tempos 
de “O senhor dos embalsamados”  ou ainda “O Senhor das Colinas do 
Oeste”!  

 
                            A visita constante dos chamados OVNI lá por aquelas 

paragens serve para adensar ainda mais tão intrigante mistério. Sabemos 
também que toda a área seria guardada por estranhos seres, ou criaturas, 
os quais impedem o acesso dos mais curiosos, em algumas ocasiões. A 
lenda contada pelos indígenas aos conquistadores portugueses e que diz 
respeito ao combate travado por máquinas voadoras (por sinal 
inexistentes naquela época) por sobre a atual Enseada de Botafogo, do 
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qual resultou na destruição de uma delas com a conseqüente morte dos 
dois irmãos que a pilotavam., torna-se igualmente bastante reveladora. 

 
                          Aliás, é necessário acrescentar que existem DUAS versões 

dessa mesma lenda: a primeira já conhecemos e a segunda diz que 
apenas um dos irmãos estava no comando do tal “pássaro de fogo” que 
foi abatido. Com a sua morte, o outro irmão que teria vindo “de longe” 
deixou diversos monumentos espalhados por uma vasta área, com a 
finalidade de homenagear a memória do seu ente querido que teria sido 
aqui sepultado em meio a grandes honras. 

 
                   Aqui, pois, começam as pistas: foi exatamente no morro do Pão 

de Açúcar que seres originários de uma cultura desconhecida gravaram 
uma imensa íbis, ou seja lá o que possa representar aquela imensa figura 
que ocupa quase todos os 395 metros de altitude da montanha. Ela 
aponta o seu bico para o céu e na direção deste bico está postado um 
outro rosto de pedra, já no topo), conhecido como “O Rosto do Faraó”  
e que olha diretamente para o Morro do Corcovado, situado em frente e 
que  por seu turno ostenta o inegável formato de outro “homem deitado”! 

 
 
                          O bico da “Íbis do Pão de Açúcar”, aliás, aponta não 

somente para o céu como também está ligeiramente inclinado para os 
lados da Praia do Leblon, alguns quilômetros adiante, onde no seu final 
está situada a curiosa montanha denominada “O Morro dos Dois 
Irmãos”. E, a partir desta última, traçando-se uma ligeira diagonal 
estaremos  precisamente onde se situaria o cerne de todo o mistério: a 
Pedra da Gávea. 

 
 
                          Talvez , enfim, a verdadeira e legítima chave que permitirá 

transpor o denso véu que encobre tão espantoso e antigo enigma! 
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Bem ao lado do imenso rosto da Pedra da 

Gávea, já no sentido oeste e em direção ao 
topo, a estranha imagem que lembra  uma 

múmia ou talvez um sarcófago. 
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Anúbis, o deus-chacal, “senhor dos embalsamados” 

e guardião das tumbas do Antigo Egito. 
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Bem na lateral leste do rosto de pedra, à beira do abismo, nota-se que 

os construtores deixaram uma espécie de sinal: um triângulo 
quilátero, vértice para cima, apontado pela linha tracejada. 

Um símbolo muito antigo e sobretudo iniciático! 
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Bem na base da Pedra da Gávea, já no lado oeste, 
outras estranhas inscrições sobressaem  na  rocha 
bruta. Dizem  que em certas ocasiões do ano,  nes- 
te local, o jogo  de  sombras  mostra  o imenso ros- 

to de um chacal, semelhante ao deus Anúbis. 
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OS  SEGREDOS  DA  ÍBIS 
 
 
 
                    São muitas as evidências e cada uma delas também se torna uma 

chave muito importante para a solução do enigma. Além da gigantesca 
íbis que aponta o seu bico para o céu, como que  prestes a alçar vôo;  
além de um misterioso rosto postado no seu topo e também o formato da 
montanha que lembra uma esfinge com o corpo de leão, existiria todavia 
uma outra surpresa: 

 
                    Em algum lugar do topo no Morro do Pão de Açúcar talvez 

exista uma série de misteriosas inscrições que acaso descobertas 
poderiam revolucionar  a História do Brasil! 

 
                  Segundo afirmou o arqueólogo Ladislau Neto (adepto da hipótese 

relativa à presença dos fenícios no país), “Por sobre o Pão de Açúcar, 
no Rio de Janeiro, existem inscrições paleofenícias”! Acredita-se 
que Ladislau de fato as tenha descoberto, porém como não tinha maiores 
referências tratou de rotulá-las como “fenícias”, inclusive traduzindo-as da 
seguinte forma: 

 
                        “Somos filhos da terra de Canaã. Sobre nós pesam a 

desventura e a maldição. Em vão invocamos nossos deuses: eles nos 
abandonaram e logo morreremos desesperados. Hoje é o décimo 
aniversario do infausto dia em que chegamos a estas margens. O 
calor é atroz, a água é podre, o ar cheio de repugnantes insetos. 
Nossos corpos estão cobertos de chagas. Ó deuses, ajudai-nos! Tiro, 
Sidon, Baal.” 

 
                         
                           Muito embora pouco crível, pelo fato de apresentar algumas 

contradições (quem ficaria perdido dez anos em uma terra hostil e 
escalaria uma altíssima montanha para gravar os seus lamentos em forma 
de inscrições?), devemos recordar o imenso pássaro estilizado que 
ornamenta a montanha inteira.  Fenícios jamais poderiam ter feito isso! O 
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certo é que Ladislau teria estado realmente lá por cima, isso por volta de 
1889, e muito provavelmente tenha visto as tais inscrições. Ao que se 
saiba foi um pesquisador idôneo e respeitável  nos meios científicos , não 
sendo dado a mistificações. Com a febre da tal “hipótese fenícia”, é 
quase certo que tenha se equivocado na tradução dos caracteres.   

 
                        Lembremos, outrossim,  como o mais expressivos dos 

exemplos, que antes de Champollion os hieróglifos egípcios eram também 
“traduzidos” das maneiras mais absurdas e estapafúrdias possíveis. E 
essas “traduções” permaneceram estabelecidas nos meios científicos 
como a mais sacrossanta verdade até serem definitivamente 
desmistificadas por ele.  

 
                       Por sinal, já que o mistério não é somente um privilégio do Rio 

de Janeiro, sabemos que em toda a vasta extensão territorial do Brasil 
acham-se espalhados não só estranhos monumentos como também 
inscrições fantásticas e além de tudo inteiramente desconhecidas.  
Bernardo Silva Ramos, por exemplo,  classificou perto de 2800 grafitos 
em apenas UM dos estados brasileiros, os quais somente tinham  em 
comum (se é mesmo que tinham) com o alfabeto fenício uns poucos e até 
desprezíveis caracteres. Outros arqueólogos estrangeiros, tais como 
Colman e Frot, ao se depararem com eles em meio às selvas brasileiras -
e na falta talvez de uma classificação mais apropriada- não hesitaram em 
identificá-las como “pré-egípcios” (???).    

 
                O maior mal dos cientistas ortodoxos é precisamente o fato de se 

aterem aos padrões convencionais e não ousarem pesquisar mais 
profundamente e até mesmo curvar-se diante do óbvio. Qualquer um que 
se atreva a especular sobre a presença de evoluídas e além de tudo 
ignoradas civilizações, as quais, como as gritantes evidências assim o 
atestam e eles sabem bem disso, REALMENTE estiveram presentes 
na Terra em tempos muito recuados, logo seria banido dos círculos 
oficiais e invariavelmente tachado como louco. Ninguém é óbvio, nos 
ditos “meios oficiais” desejaria ter maculadas as sua fama e reputação, 
tornando-se bem mais simplista e fácil “dançar conforme a música”. Bem 
desafinada por sinal.  
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                             A íbis era um pássaro sagrado para as antigas civilizações, 

notadamente a egípcia. Um simbolismo herdado, todavia, de culturas 
ainda mais antigas e desconhecidas -ausentes dos tratados convencionais. 
Esse mitológico ser era venerado nas terras do Nilo desde os primórdios 
conhecidos da História Egípcia. Associada ao deus TOTH, patrono da 
sabedoria e das ciências mais elevadas, veio a ser cultuada (assim como 
todos os demais deuses do extenso panteão egípcio) desde os períodos 
chamados de pré-dinásticos  -tempos misteriosos que desafiam a ciência.  

 
                             Explicamos agora um  fato que desafia os sábios: a 

civilização do Nilo repentinamente, e isto em épocas muito remotas, 
sobressaiu dentre todas as outras (que por sinal rastejavam na ignorância 
e na barbárie), sem qualquer explicação plausível. De simples pastores 
nômades os habitantes daquela terra,  como num passe de mágica, 
começaram a construir pirâmides e outras edificações monumentais; 
dominaram com espantosa precisão as técnicas de astronomia, 
matemática, medicina. E muito embora a ciência oficial teime em não 
reconhecer, utilizavam, SIM, certas energias ainda hoje desconhecidas 
com extraordinária aptidão e desenvoltura. Evidências fortíssimas 
demonstram que chegaram a utilizar energia nuclear para proteger as 
tumbas -a assim chamada “Maldição dos Faraós”.  Dentre muitos outros 
expressivos exemplos, suspeita-se que os altos iniciados conheciam 
alguma forma de energia elétrica, haja vista que um afresco postado no 
templo dedicado à deusa Hator, em Denderah,  nos mostra uma curiosa 
aparelhagem que sugere cabos, acumuladores e um imenso bulbo dotado 
de filamento (este estilizado sob a forma de uma serpente), o que se trata 
inegavelmente de uma lâmpada!  Aliás, como os egípcios conseguiam 
pintar lindos e delicados afrescos no interior das tumbas e profundas 
cavernas até hoje é um mistério indecifrável. 

 
                        Diz a Tradição (insistimos que deva ser devidamente 

considerada!) que esses tempos muito remotos dos quais provieram toda 
a grandeza do Egito, coincidiram com o período posterior à submersão 
da Atlântida . Os sobreviventes do cataclismo se refugiaram precisamente 
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naquela terra, dando início ao que os antigos historiadores se referem 
como período do “governo dos reis divinos”. 

 
                        Assim,  podemos crer que a gigantesca íbis estampada no 

topo do Pão de Açúcar não seria de fato “egípcia” mas, sim, retrataria 
um simbolismo muito mais antigo e que posteriormente veio a ser 
comum na face da Terra. dizemos isso pelo fato de as misteriosas 
inscrições espalhadas pela cidade do rio de Janeiro, assim como em todo 
o restante do Brasil, não terem quaisquer semelhanças com o alfabeto 
daquele povo, seja hieroglífico ou cursivo. Aliás, com nenhum outro povo 
conhecido na antigüidade! 

 
                     Por sua vez, todos os estranhos monumentos arqueológicos que 

se espalham por essa cidade não condizem com o estilo egípcio 
conhecido. Nota-se neles um ar, digamos assim, mais rústico e portanto 
bem mais antigo. Na verdade, um estilo muito diferente que, embora não 
seja tão pomposo quanto ao egípcio tradicional, indiscutivelmente o 
superaria pela magnitude -e muito principalmente pelo fato de denotar a 
utilização de técnicas ainda hoje desconhecidas! 

 
            E muito embora redundante, é sempre bom lembrar que essas 

extemporâneas técnicas possibilitaram moldar montanhas inteiras; gravar 
símbolos e inscrições em profundo relêvo, isso em alguns sítios ainda hoje 
inacessíveis; transportar imensos blocos de pedras para as grandes 
altitudes.... 

 
                  E que de pronto e forçosamente, não existindo outra hipótese 

mais lógica, sugeririam  a utilização de máquinas voadoras! Fantástico 
demais? Talvez não! 

 
                        Os segredos guardados no morro do Pão de Açúcar pela sua 

imponente íbis, portanto, são verdadeiramente muitos. Outro deles é 
representado pelo que dizem alguns mergulhadores profissionais: a 
existência de uma enorme cinta  submersa de inscrições desconhecidas, 
dessa feita para além do lado conhecido como “Paredão da Urca” e que 
estaria em razoável profundidade, sendo  os caracteres bastante nítidos e 
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bem discerníveis quando o mar está calmo. Estaria situada já bastante 
próximas das chamadas ‘GARRAS DO LEÃO” - um estranho 
prolongamento do morro que se dirige mar adentro e que, de maneira 
muito realista e impressionante, se faz bastante visível principalmente 
quando a maré está baixa, mostrando algo semelhante a uma imensa pata, 
dotada de grandes garras! 

 
                     O morro do Pão de Açúcar,  recordemos, incrivelmente se 

assemelha a leão deitado! 
 
 

 
Nesta foto da NASA, tomada por  sobre  a  região de Cydonia, planeta 

Marte, um incrível rosto de pedra fita o espaço. Note-se a feição, 
digamos, “simiesca”. Quem desejar ver algo bastante semelhante, 

não precisa ir tão longe. No topo  do  morro 
do Pão de Açúcar, o chamado “Rosto do Faraó” é bem discernível. 
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TOTH,   o  deus-íbis do  Antigo  Egito. 

Simbolismo associado à perdida Atlântida! 
 

 
Nessa rara imagem, obtida nos primórdios da fotografia, bem no início 
do Século XX, quando ainda nem existia o teleférico  no morro do Pão 
de Açúcar, podemos ver  com bastante nitidez a impressionante figura 
da íbis e, lá  no  topo,  à  direita,  o chamado “rosto do faraó”. Note-se 
o formato da montanha que se assemelha  a uma  figura leonina. Onde 
a seta aponta existem inclusive grandes “garras”  que  não  são  
absoluta mente obras da natureza. 
 
 
 



 105

CURIOSOS PARALELOS COM MARCAHUASI 
 
 
 
                       Visando a traçar um impressionante paralelismo com os 

exóticos monumentos presentes por toda a extensão da Pedra da Gávea, 
somente podemos encontrar uma outra grande pista precisamente a 
quatro mil metros de altitude e em outro país -uma região central do Peru, 
situada nos Andes. 

 
                   Estamos falando da bizarra Marcahuasi, descoberta em época 

relativamente recente por Augusto Cardich e também extensivamente 
pesquisada por Daniel Ruzo. Por cerca de cinco quilômetros quadrados, 
naquela imensa altitude, existem bizarros monumentos moldados na rocha 
bruta por uma misteriosa e muito antiga civilização, denominada “Masma” 
por Daniel Ruzo -isso em homenagem a uma vale do mesmo nome, que 
se descortina bem abaixo daquela região. 

 
                          Acredita-se que o desconhecido povo que efetuou estranhos 

trabalhos na rocha bruta os tenha produzido há cerca de dez mil anos 
atrás, utilizando para tanto técnicas refinadíssimas e  além de tudo muito 
avançadas para a época! Tais estranhos trabalhos consistem em quatro 
imensos altares postados precisamente na direção de cada ponto cardeal. 
Dois enormes sapos de pedra bruta estão voltados para o oeste. Existem 
ainda outras esculturas retratando animais semelhantes a um leão, 
condores e cães. Todas essas coisas são coroadas por um nítido rosto 
“humano” cuja altura é de 25 metros -o equivalente a um edifício de oito 
andares! 

 
                         Conforme atestaram os surpresos arqueólogos, o mais 

estranho de tudo é que para realizar tais esculturas foram utilizado 
impressionantes recursos de gravura, baixo relevo e EFEITOS DE  
SOMBRA E LUZ. Alguns desses portentosos monumentos se tornam 
mais visíveis, ou mais claramente discerníveis, durante certas horas do dia 
isso durante todo o ano ou apenas nas épocas dos solstícios, pois... É 
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preciso que o sol tome posições bem precisas para que eles 
surjam! 

 
                    Daniel Ruzo constatou que numerosos desenhos acham-se 

ligados entre si por estranhas linhas que se acaso prolongadas indicariam 
as posições extremas de declinação do sol. Já o doutor Peter Allen 
endossa a mesma opinião abraçada pelo dr. Antonio Pompa -da 
Academia de Ciências do México-, ao afirmar que “Não é possível 
tratar-se de mero acaso ou de um efeito da imaginação. A mão do 
homem torna-se evidente nessas esculturas”. 

 
                  E ambos foram mais longe ainda ao afirmarem que o fato de essas 

esculturas somente se fazerem visíveis sob certos ângulos e em certos 
momentos do dia, implica em uma técnica rara e muito elaborada! 

 
                    Não são, porém, os únicos a pensarem assim. O cientista Hans 

S. Bellamy acredita que essas figuras não utilizam relêvo na medida em 
que o conhecemos, pois cada uma delas somente pode ser vista através 
de um ângulo bem determinado, geralmente indicado no solo diante de 
cada escultura. E escreveu ainda que Marcahuasi deve ter sido um dos 
lugares mais sagrados do mundo, pois ali encontram-se traços muito 
nítidos de magia. 

 
                   Marcel Homet e novamente Daniel Ruzo vão muito mais além ao 

sustentarem que tudo isso, aliado a muitos outros enigmas por eles 
pesquisados em diversos países, faz parte de evidentes provas que 
atestam a existência, há milhares de anos recuados no passado 
terrestre, de uma civilização de caráter religioso solar que se 
estendia do Egito aos Andes e ao BRASIL! 

 
                 Os pontos coincidentes entre Marcahuasi e a Pedra da Gávea são, 

pois,  inúmeros, destacando-se além dos estranhos monumentos e rostos 
de pedra, principalmente as técnicas de escultura e gravura que se 
utilizam da luz do sol para realizar, ou melhor dizendo, produzir 
impressionantes detalhes de perspectiva! A única diferença é que o 
rosto de pedra de Marcahuasi sequer é uma pálida idéia daquele que se 
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situa no Rio de Janeiro. O primeiro tem 25 metros de altura, ao passo 
que o segundo cerca de 144 e além disso é dotado de volume e 
dimensões gerais impressionantemente maiores. Marcahuasi somente 
ganha da Pedra da Gávea no que tange à altitude em que se encontram 
os seus curiosos monumentos: 4000 metros contra 847. 

 
               Hans Bellamy, talvez sem nunca ter visto o que se encontra na 

cidade do Rio de Janeiro, escreveu que os monumentos de Marcahuasi 
são únicos no mundo, devido à sua concepção, dimensões e execução. 
Temos as nossas dúvidas, pois ali são apenas cinco quilômetros 
quadrados agrupando estranhos monumentos antropomórficos e 
zoomórficos. 

 
                Mas o quê diria ele quando TODA A EXTENSÃO de cadeias 

montanhosas de uma cidade  inteira, representando uma área de 
cobertura infinitamente maior, está repleta dos mesmos monumentos e 
além de tudo caracterizada pela utilização de idênticas, ou talvez mais 
refinadas e inexplicáveis técnicas de perspectiva -as quais os tornariam, aí 
sim, únicos no mundo se acaso a eles fossem devidamente concedido o 
mesmo valor e importância dispensados pelos cientistas e pesquisadores 
estrangeiros aos seus intrigantes vestígios do passado? 
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UMA TECNOLOGIA ALÉM DA NOSSA COMPREENSÃO 
 
 
                     Como e exatamente de que forma alguém poderia moldar 

cadeias inteiras de montanhas, além das montanhas propriamente ditas, 
isso em um passado muito remoto e desconhecido da história da 
humanidade? Por enquanto não existem respostas o que, todavia, não 
nos impede de especular: 

 
                  Mesmo hoje, com a nossa moderna tecnologia, tal façanha seria 

virtualmente impossível! Senão, vejamos: mesmo à custa dos potentes 
explosivos e dos avanços da engenharia, duvidamos que seja viável, por 
exemplo, moldar um enorme “gigante deitado” a partir de montanhas 
próximas. Rostos de pedra, no entanto, sim, como ocorreu no Monte 
Rushmore. Contudo, não acreditamos que isso se torne possível a quase 
900 metros de altura e em meio a um abismo literalmente vertical, 
equivalente à altura de um hipotético edifício de 280 andares, assim como 
aconteceu com a face do gigante da Gávea. 

 
                     Os vestígios existentes nesses insólitos monumentos são por 

demais reveladores e evidentes. Tudo indica que foi utilizada uma forma 
de tecnologia ainda hoje não existente, mesmo às vésperas do terceiro 
Milênio! Acreditamos que potentes raios de longo alcance semelhantes 
ao laser (ou muito provavelmente mais avançados do que ele!) cortaram 
montanhas inteiras, gravaram símbolos e em complemento estamparam 
imagens e inscrições alusivas ao fato. E mais ainda: tudo isso foi feito para 
ser visto através de um plano horizontal muito elevado. 

 
                  Por “plano horizontal muito elevado”, queremos sugerir que as 

inscrições, símbolos e os estranhos rostos foram elaborados para serem 
inteiramente compreendidos por alguém que esteja a bordo de uma 
máquina voadora e porventura se aproxime da cidade. Por outro lado, o 
“Gigante Deitado do Rio de Janeiro”, bem com o outro que pode ser 
avistado das praias da barra da Tijuca,  têm os seus rostos voltado para 
o céu 
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                         Isso significa que aqueles que os moldaram estavam a bordo 
de uma máquina que podia voar e por conseguinte  executaram e 
supervisionaram os trabalhos a partir do ALTO! 

 
                          Além do mais, sabemos que os nosso potentes raios laser 

têm por característica principal a capacidade de perfuração. Eles são o 
máximo que podemos nos aproximar comparativamente às técnicas 
surpreendentes que foram utilizadas no nosso passado remoto para 
cortar, moldar e verdadeiramente esculpir naqueles tempos remotíssimos. 
Tudo isso, de fato,  jamais poderia ter sido feito a partir do solo. 
Portanto, todas as fortíssimas evidências nos levam a crer que 
tripulantes de máquinas voadoras desconhecidas, dotadas de 
potentes emissores de raios caloríficos desconhecidos e de terrível 
intensidade, escolheram as montanhas que mais lhe interessavam 
e, a partir do ar, foram literalmente cortando as rochas de acordo 
com os seus propósitos. 

 
                        Não estamos fantasiando nada, primeiramente porque este 

não se trata de um trabalho de ficção científica, mas sim fruto de décadas 
de pesquisas. Em segundo lugar, vários outros lugares do planeta estão 
repletos de coisas que comprovadamente foram feitas a partir do ar, quer 
queiram os tradicionais negadores ou não! Nazca, no Peru, já abordada 
anteriormente, com os seus insólitos desenhos e ainda o Tridente dos 
Andes, situado naquele mesmo país, situado na Baía de Pisco. Trata-se 
de um gigantesco símbolo tendo mais de 500 metros de altura e 
ocupando toda a extensão do penhasco à beira do Oceano pacífico. 
Parece ser uma espécie de “sinal” para quem se aproxime a partir do céu 
e aponta diretamente para onde s e situam estampadas as incríveis figuras  
no planalto de Nazca -os quais, por sinal, se estendem por mais de 900 
quilômetros quadrados! 

 
                      O chamado “Cavalo Branco de Uffington”, na Inglaterra, 

retrata por seu turno um  imenso animal, que nem de longe é mesmo um 
“cavalo”  mas, sim, uma criatura desconhecida na Terra. A colossal 
figura acha-se estampada no solo e se estende por dezenas de 



 110

quilômetros, moldada em vales e morros inteiros - sendo somente 
inteiramente visível  e compreensível por quem a sobrevoe! 

 
                    Tudo isso nos diria, aliás DIZ, de maneira clara e inequívoca que 

o nosso planeta foi em tempos muito remotos, sobrevoado e demarcado 
por uma fantástica civilização que era sem qualquer dúvida detentora de 
avançadíssima tecnologia, capaz inclusive de transportá-la através do céu 
por máquinas além da nossa compreensão além de, é claro, se utilizar de 
técnicas de construção e engenharia que matariam de inveja os nossos 
profissionais mais competentes. 

 
                         Como um fato leva ao outro, coincidências não existem, 

sabe-se que no distante solo do planeta Marte, precisamente em uma 
região denominada Cydonia, a sonda Viking, da NASA, fotografou um 
imenso rosto de pedra voltado para o espaço, rodeado por sua vez de 
colossais pirâmides!  - obras inegáveis de seres inteligentes, segundo 
pensam alguns cientistas. Aliás, esse rosto marciano de pedra é 
incrivelmente semelhante àquele estampado no topo do morro do Pão de 
Açúcar (denominado “O Rosto do Faraó”), até mesmo utilizando uma 
forma idêntica de toucado! 

 
                    Lucas, o apóstolo, no Capítulo 19, Versículo 40, da Bíblia 

Sagrada, foi de fato altamente inspirado quando profetizou: 
 
                      “Eu vos digo: mesmo que os homens permaneçam calados, 

as pedras um dia falarão” 
 
                       Aguardamos, pois,  ansiosamente,  o dia em que essa profecia 

finalmente se cumprirá! 
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OS DOZE CEMITÉRIOS DO DIABO 
 
 
                          Toda força tem os dois lados. O título acima pertence ao 

controvertido artigo escrito para a revista SAGA pelo renomado cientista 
e pesquisador Ivan T. Sanderson, uma das maiores autoridades mundiais 
notadamente no que se refere ao famigerado “Triângulo das Bermudas”. 

 
                     As suas extensas pesquisas permitiram concluir que, em face 

das estranhas estatísticas relativas aos inexplicáveis desaparecimentos de 
navios, aviões e seus respectivos tripulantes, nada menos que SEIS 
dessas regiões espalhadas pelos pontos mais diversos do nosso planeta, 
são de fato recordistas absolutas -sendo que todas elas coincidem pela 
sua localização entre as latitudes 30 e 40 graus, ao norte e ao sul do 
equador. 

 
                           Contudo, Sanderson e a sua equipe foram ainda mais longe 

ao mapear uma estranhíssima rede composta por aquilo que definiram 
como “doze anomalias”, curiosamente postadas a intervalos de 72 graus 
em torno do planeta, quase todas centradas aos 36 graus das latitudes sul 
e norte! 

 
                             Essas doze anomalias estão centradas  precisamente em 

número de cinco no Hemisfério Norte; cinco no Hemisfério Sul e as duas 
restantes nos pólos, sendo a mais atuante delas as situadas nas áreas do 
Triângulo das Bermudas e Japão. 

 
                     Todas elas, sem exceções, têm por característica principal 

apresentarem vórtices magnéticos, além das chamadas “aberrações de 
espaço-tempo”. Sanderson acredita que nessas áreas onde impera o 
fantástico ocorreria uma espécie de efeito através do qual seria gerada 
uma espécie de “contra-corrente eletromagnética” , responsável por um 
inusitado fenômeno, criador de verdadeiros redemoinhos para dentro ou 
para fora do nosso mundo, capazes de capturar ou repelir objetos 
materiais (e criaturas humanas) para uma outra dimensão do espaço e 
também do tempo!  
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                   Os doze assim chamados “Cemitérios do Diabo ao Redor do 

Mundo”, devidamente mapeados por aquela equipe de pesquisadores  e 
que formam uma espécie de “cinturão” ao redor da Terra, são 
precisamente: 

 
 
 
                     1) Pólo Norte 
                     2) Pólo Sul 
                     3) Mar dos Demônios (Japão) 
                     4) Havaí (na sua zona nordeste) 
                     5) Mar Cáspio (zona sudeste, entre Irã e Afeganistão) 
                     6) Nova Zelândia (zona norte) 
                     7) Ilha de Páscoa 
                     8) África do Sul (região costeira, a sudeste) 
                     9) Triângulo das Bermudas (zona leste, costa da Flórida) 
                     10) Ilhas Saint Paul e Amsterdam (zona norte) 
                     11) Norte do continente Africano (entre Marrocos e Argélia) 
 
                  
                    Quanto ao DÉCIMO SEGUNDO deles, o qual 

propositadamente deixamos para o final dessa intrigante lista, talvez o 
Leitor se surpreenda mas está localizado bem no Hemisfério Sul, 
precisamente no Brasil e em uma cidade chamada Rio de Janeiro... 

                 
                   E, a essa altura dos acontecimentos, desnecessário seria dizer 

que o seu nome é...PEDRA DA GÁVEA! 
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PORTAIS PARA O DESCONHECIDO 
 
 
 
                        Trata-se apenas de um inocente rio situado em 

Caraguatatuba, cidade litorânea do Estado de São Paulo, bastante 
próxima aliás da misteriosa Ilhabela, onde também certas coisas muito 
estranhas costumam acontecer. 

 
                         Esse pequeno rio deságua em uma praia denominada Martim 

de Sá, não sendo muito largo e tampouco profundo, uma vez que a altura 
das suas límpidas águas não ultrapassa os cinqüenta centímetros em 
situações normais 

 
                        Há pouco tempo atrás, esse rio não tão inocente como parece 

foi palco de uma das mais arrepiantes e estranhas ocorrências -
exatamente quando um casal de noivos, passando férias no local, 
alegremente o atravessava para atingir a praia.  O rapaz, funcionário de 
uma indústria automobilística, repentinamente foi tragado como se tivesse 
caído em um vácuo inexistente, sumindo em pleno ar! ou melhor, em 
plana água! A sua desesperada noiva, tomada de pânico, ainda tentou 
inutilmente agarrá-lo por uma das mãos enquanto rapidamente ele se 
desvanecia diante dos seus atônitos olhos. 

 
                        O caso não teve muita repercussão, ou se teve foi 

prontamente abafado. A naturalmente intrigada indústria designou uma 
equipe de geólogos que vasculhou inteiramente o tal rio, bem como o seu 
leito, não encontrando qualquer vestígio de um suposto “buraco” que 
eventualmente tivesse tragado o seu desditoso empregado. como nada 
tivesse tido encontrado ou qualquer explicação plausível tivesse sido 
obtida, numa espécie de homenagem póstuma, batizou uma da ruas 
internas do seu parque industrial com o nome do rapaz até hoje 
desaparecido! à inconsolável noiva somente restou uma forçada 
resignação, até que certo dia estando na estabelecimento comercial de 
propriedade do seu pai, recebeu a estranha visita de uma mulher, a qual 
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jamais vira antes, e que a ela se dirigindo foi, sem maiores rodeios, 
diretamente  ao assunto: 

 
                    Dizia-se “médium” e portadora de uma mensagem do 

desaparecido noivo! A tal mensagem dizia que o rapaz não estava morto, 
mas bem. Contudo, em um outro local situado em um “mundo paralelo ao 
nosso”.   essa mensagem dizia ainda que esse tal mundo paralelo e o 
nosso se interagem de tempos em tempos e quando isso ocorre 
certos portais , ou ruptura dimensionais, são então abertos. E 
terminava dizendo que o desaparecimento do seu noivo ocorrera devido 
ao fato de ele ter passado nos exatos momentos e local onde esses 
mundos se entrecruzam! 

 
                   Enfim, acrescentamos, aquele jovem era a pessoa errada no lugar 

errado! Mas o fato que pode ser mais relevante é que pouco adiante 
desse rio, já na praia denominada Martim de Sá e apontando diretamente 
para Ilhabela, está postada uma estranha pedra contendo misteriosos 
sinais gravados. Talvez um marco que sinalizaria a existência desse 
vórtice gerado pelo cruzamento de mundos, de tempos em tempos! 

 
                   Vale lembrar que casos semelhantes a esse, de pessoas que 

repentinamente somem no ar, não são fatos isolados. Vários e sobretudo 
estranhíssimos  casos já foram reportados e estão devidamente 
catalogados pelos pesquisadores do Realismo Fantástico. esse vórtices, 
portais, rupturas dimensionais, ou como quer que possam ser 
denominados, estão realmente presentes por todas as partes do mundo e 
alguns deles se fazem notórios pelo fato de tragarem aviões, navios e seus 
respectivos tripulantes, ou passageiros. Trata-se de verdadeiras 
armadilhas em escalas muito maiores, porém, do que o pequeno rio que 
cruza Caraguatatuba, mas nem por isso menos perigosas! 

 
                  Por analogia, alguns desses “pontos de encontro” (se é que 

podemos assim chamá-los) estariam certamente demarcados por 
qualquer tipo de  sinalização muito bem elaborada, além dos tradicionais 
“monumentos” associados. Assim parece ser o caso da Pedra da Gávea 
e adjacências, repletos de estranhos marcos sinalizadores - daí o fato de 
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estarmos relatando nestas páginas, em absoluta primeira-mão, essa 
insólita ocorrência do litoral paulista. 

 
                       E adiante da pedra da Gávea se situam, nessa ordem,  as 

praias da Barra da Tijuca, Recreios dos Bandeirantes, Grumari, Sepetiba, 
Guaratiba, Restinga da Marambaia e daí para diante o famigerado litoral 
de Angra dos reis que irá finalmente culminar já nas praias do Estado de 
São Paulo, chegando-se portanto a Ilhabela, Caraguatatuba, etc. 

 
                          Sem qualquer intenção pejorativa, chamamos de 

“famigerado” tal lindíssimo e paradisíaco litoral carioca, também 
conhecido como Costa Verde, pela simples razão de ser um “Mini-
Triângulo das Bermudas” -onde já desapareceram sem quaisquer 
explicações os aviões, helicópteros, navios e também várias pessoas. 
Parece que uma espécie de “maldição” está presente naquela área. 
Somam-se aos desaparecimentos alguns inexplicáveis acidentes 
envolvendo de preferência os helicópteros. O mau tempo e também na 
maioria da vezes a falha humana, são sempre responsabilizados nos 
inquéritos instaurados, pondo-se assim um ponto final ao assunto. 

 
                   Na verdade, certas “tempestades” repentinas em meio a um céu 

anteriormente limpo costumam cercar aqueles aparelhos, derrubando-os 
inapelavelmente. Um dos casos mais notórios foi o acidente ocorrido em 
1992 que vitimou o deputado Ulysses Guimarães e outros três ocupantes 
do aparelho. Até hoje não se localizaram os restos principais da 
aeronave, dentro dos quais acredita-se que tenha ficado preso o corpo 
do parlamentar. 

 
                      Essas coisas vindas do nada literalmente “sugam” os 

helicópteros para a direção do mar, fazendo com que embatam 
violentamente contra as ondas bravias. Pilotos experientes , com milhares 
de horas de vôo, ali finalizaram tragicamente as suas carreiras. O mais 
curioso é que vários desses aparelhos acidentados jamais foram 
encontrados no fundo do mar, apesar das extensas buscas realizadas,  
mesmo com o emprego dos sonares mais sofisticados. 
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                   Não esqueçamos que essa região litorânea que principia 
exatamente a partir da Pedra da Gávea e se estende ao Estado de São 
Paulo está devidamente reconhecida e mapeada com um dos “Doze 
Cemitérios do Diabo”, apresentando por conseguinte as sinistras 
características dos demais. 

 
                      Todos esses, por assim dizer,  “pontos negros” existentes no 

planeta Terra apresentam essas mesmas peculiaridades, tornando-se 
portanto palcos de estranhos distúrbios meteorológicos e/ou magnéticos e 
também  dos certos tipos de ocorrências ainda mais estranhos e que 
chegam a beirar os domínios do sobrenatural! 

 
                E principalmente não devemos deixar de lado que os estranhos 

distúrbios de natureza magnética, ou ainda eletromagnética, estão 
intimamente correlacionados ao fenômeno OVNI, precisamente as 
estranhas máquinas de origem desconhecida e que têm nesses pontos 
bem específicos suas áreas de intensa atividade operacional!  

 
                         O problema então é o seguinte: viriam essas máquinas (ou 

quem sabe VETORES) de um universo paralelo e se manifestariam no 
nosso plano tridimensional através de certas “portas” , exatamente 
situadas nesses “Doze Cemitérios do Diabo”? Os  desaparecimentos dos 
navios, dos aviões e das pessoas, bem como os tais “acidentes” seriam 
deliberadamente provocados? Tudo é possível. 

 
                          Todavia, o certo é que esses lugares “especiais” sempre se 

encontram demarcados pelos sinais e pelos símbolos -como se fora uma 
espécie de aviso, um sinal de  alerta e talvez PERIGO! O certo é que 
parece existir uma espécie de interação entre as perdidas 
civilizações do passado remoto e a estranha atividade que vem 
sendo desenvolvida por aqueles que tripulam esses misteriosos 
objetos celestes.  

 
                             E esses ‘portais” do espaço e talvez do PRÓPRIO 

TEMPO continuam vívidos e em plena atividade, talvez verdadeiras 
passagens dimensionais por onde precisamente se deslocariam os OVNI,  
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juntamente com os seus misteriosos tripulantes. E dizemos relativas ao 
“próprio tempo” uma vez que nada (nada mesmo!) impede que essas 
misteriosas máquinas voadoras sejam realmente VETORES destinados a 
VIAJAR NO TEMPO! Assim, hipoteticamente, essas passagens 
permitiriam, por exemplo, que os habitantes da própria Terra, do ano 
5000 talvez, possam voltar ao passado de quando em vez! 

 
                            E isso, quem sabe, explicaria o fato de essas 

passagens estarem demarcadas  pelos monumentos, sinais e 
símbolos. Como uma espécie de coordenadas e pontos de 
referências,  somente compreensíveis àqueles que as idealizaram e 
confeccionaram! 

 
Desaguadouro do rio Martim de Sá, 
em  Caraguatatuba, SP,  palco dessa 

fantástica ocorrência. 
 

 
E onde essas estranhas distorções do espaço e do tempo costumam 

ocorrer,  invariavelmente existem misteriosos sinais 
gravados nas rochas. 
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A MISTERIOSA MARCA DO SÍMIO 
  
 
 
                      Tudo é mistério. E pelo que se pode depreender, a partir das 

estranhas conformações dos rostos de pedra espalhados pela cidade do 
Rio de Janeiro, ali se acham retratados seres totalmente desconhecidos e 
sobretudo estranhos aos padrões terrestres convencionais. 

 
                         Assim sendo, tomemos como exemplo o estranho “Rosto do 

faraó”, postado no topo do Pão de Açúcar. Temos ainda um outro que 
compõe o “homem deitado” do Corcovado e, por último, na Pedra da 
Gávea temos diversos e expressivos exemplos: 

 
                         1) a figura do incrível “Gigante Verde”, estampada na sua 

face sul; 
 
                         2) o próprio e gigantesco rosto de granito que sobressai aos 

847 metro de altitude; 
 
                          3) e, veremos na foto mais adiante, uma verdadeira surpresa: 

a imensa “Face do Símio”, situada no lado leste em um 
prolongamento da montanha, bem em frente ao rosto principal e 
que, de acordo com posição do sol,  verdadeiramente ABRE OS 
OLHOS!!! 

 
                           Dizemos “Face do símio” porque, de acordo com  os 

nossos padrões conhecidos, todas essas figuras lembram sobremaneira 
os rostos dos primatas -nosso velhos companheiros na trajetória terrestre 
e que por sinal jamais foram nossos ancestrais! 

 
                       Não estamos absolutamente com isso querendo dizer que tais 

insólitos monumentos tenham sido elaborados por simples macacos. Pelo 
menos, ao que saiba, os primatas em qualquer tempo conhecido jamais 
possuiram formas de comunicação escrita e muito menos realizavam 
construções prodigiosas em altas montanhas com a finalidade, talvez, de 
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homenagear alguém da sua raça ou  mesmo deixar marcas para a 
posteridade. 

 
                      A “marca do símio”, se é que assim podemos denominá-la, é 

verdadeiramente uma constante no Rio de Janeiro. Para a nossa surpresa, 
a encontramos também em plena Reserva Florestal do Grajaú -também 
coberta pela Mata Atlântica e parte integrante da Floresta da Tijuca, já a 
meio caminho da Pedra da Gávea. Trata-se de um outro exemplo bem 
expressivo: bem no topo da mais alta montanha daquela reserva está para 
quem quiser ver outro gritante rosto simiesco, visível tão-somente por 
alguém que se aproxime em uma determinada posição cuja  diagonal (o 
que não pode ter sido mero acaso) encaminha diretamente ao chamado 
“Complexo da Gávea”. 

 
                     Ali podemos notar que os misteriosos construtores além de 

trabalharem o topo da montanha, postaram uma outra rocha fendida que 
foi colocada de modo a moldar o nariz da criatura. E essa rocha fendida, 
ao que tudo indica, não fazia parte original da montanha! 

 
                  Seria outro marco sinalizador, assim como a Íbis do Pão de 

Açúcar  e tantos outros espalhados pela cidade? Assim parece e nesse 
caso ousaríamos dizer marcos para sinalização aérea, já que todos 
eles se fazem inteiramente compreensíveis a partir do ar! Aliás, parece 
que os OVNI seguem de fato essas misteriosas coordenadas quando se 
aproximam da cidade, sejam vindos do oceano ou do interior do 
continente. Como já sabemos a Pedra da Gávea aponta para o 
verdadeiro norte e exerce sobre eles um enigmático fascínio. Seriam as 
suas inscrições uma espécie de instruções para navegadores? fantástico 
demais? talvez não! Quando se trata do Misterioso Desconhecido que 
nos cerca nenhuma especulação pode ser desprezada. tudo se torna 
válido e até o ilógico começa a ter uma certa lógica!   

 
                    Sócrates, o grande filósofo grego, já afirmou em tempos muito 

remotos que “A verdadeira sabedoria consiste em saber que nada 
sabemos”. Lembremos que apesar dos nossos tão decantados 
conhecimentos, o homem  já próximo ao Século XXI ainda engatinha na 
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ignorância e verdadeiramente tem muito a aprender. Aquele que lida com 
o inexplicável nada mais lhe surpreende e com pleno conhecimento de 
causa pode afirmar que as coisas estranhas que nos cercam talvez não 
sejam meramente mais insólitas do que acreditamos, porém 
verdadeiramente muito mais estranhas e bizarras do que podemos 
acreditar! 

 
                   A  “marca do símio”,  pois, diria respeito a uma raça muito antiga 

de misteriosos construtores. Sem qualquer dúvida, seres inteligentes e 
além de tudo obviamente dotados de uma rara forma de tecnologia, ainda 
hoje não disponível. Não são, de fato, macacos ou mesmo ancestrais do 
homem , uma vez que fugiriam totalmente aos padrões estabelecidos. 
Uma raça de seres dotados de aparência rústica,  porém  muito evoluídos 
e antigos. Habitantes das perdidas civilizações ou teriam vindo de fora? 
Nesse último caso, exploradores espaciais, iniciadores do homem 
terrestre, colonizadores ou o quê? E o que teriam os OVNI a ver com 
tudo isso? 

 
                   Mais uma vez, voltemos ao imenso rosto que fita o espaço, na 

região de Cydonia, planeta Marte, cercado como sabemos por 
pirâmides. As fotos presentes neste livro demonstram de maneira 
inequívoca que as suas graves feições incrivelmente se aproximariam 
bastante dos curiosos e sobretudos rostos “simiescos” espalhados pela 
cidade do Rio de Janeiro! 
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Um gigantesco e sobretudo muito perfeito  rosto de  uma  bizarra 
criatura, que diríamos de aparência “simiesca”, postada  logo  
adiante da outra  face  do  Gigante da Gávea.  Reparem no 
detalhes dos olhos  (que por sinal parecem  se abrir quando o  sol 
se  eleva),  no nariz e também na boca. Que erosão mais estranha 
é mesmo essa! 
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ONDE AS SURPREENDENTES HIPÓTESES  
SE TORNAM VÁLIDAS 

 
 
                 Você,  prezado Leitor, que gentilmente nos acompanhou por todas 

essas páginas,  envoltas na névoa do mistério e na escuridão do 
desconhecido, terá inevitavelmente neste ponto uma série de inevitáveis 
questionamentos. 

 
                As fotos e os fatos espantosos que examinamos (apenas uma pálida 

mostra de centenas de outras coisas igualmente insólitas, espalhadas por 
todo o nosso pequeno planeta)  nos levaram a uma série de hipóteses, 
todas elas fantásticas - algumas inverossímeis e outras surpreendentes. 

 
                 Passemos, pois, em síntese, a examiná-las: 
 
                 A primeira delas dizia respeito à erosão, artigo tão caro aos 

céticos e conformistas. Qualquer pessoa dotada de bom senso irá de 
pronto concordar com a sua inconsistência. Todas as evidências (no 
Brasil e também no mundo inteiro) contestam tal falácia. Portanto, essa é 
uma hipótese simplista e por conseguinte PLENAMENTE 
DESCARTADA. 

 
                    A segunda nos falou a respeito dos navegadores fenícios, os 

quais, no que especificamente se refere ao território brasileiro, teriam sido 
os principais responsáveis pela construção dos ciclópicos monumentos e 
pela produção de inscrições -tais como surrealistas out-doors-  em 
abismos que ainda hoje não são desafiados. Mais uma vez recorremos ao 
bom senso: trata-se de outra hipótese DESCARTADA.  

 
                  A terceira envolve a existência de evoluídas civilizações que teriam 

habitado a Terra em um passado muito remoto tornando-se,  por motivos 
ignorados, extintas. tais civilizações, espalhadas por várias partes do 
globo, conforme atestam as evidências, teriam sido detentoras de uma 
avançadíssima tecnologia que permitia inclusive a locomoção através do 
ar. Aí se enquadrariam a Atlântida e a Lemúria, ou talvez mesmo outras 
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das quais as lendas não falam. Essa é uma hipótese a ser considerada 
como ALTAMENTE PROVÁVEL. 

 
                      Uma outra, que podemos enquadrar na categoria 

PROVÁVEL, refere-se à visita de seres extraterrestres ao nosso planeta, 
isso em tempos muito recuados. Tais seres teriam sido os  iniciadores da 
espécie humana, segundo dizem as tradições., ou talvez mesmo os nossos 
ancestrais diretos! Está provado que a espécie humana jamais proveio 
dos primatas. na verdade, as evidências assim o atestam, o chamado 
Homo Sapiens é uma criatura totalmente estranha na Terra. Em 
outras palavras, surgiu do nada em meio aos proto-homens (estes sim 
autóctones, tais como o Cro-Magnon) que rastejavam na barbárie em 
meio a um mundo selvagem e hostil. Assim, certas “marcas” ainda visíveis 
aqui e acolá, seriam verdadeiras lembranças para a posteridade, ecos 
imorredouros de uma realidade que embora fantástica não está longe de 
ser, mais dia menos dia, devidamente provada! 

 
                  Passemos à próxima, dessa feita relacionada aos chamados 

“chakras de Terra”, a qual enquadraríamos na classificação de 
DESCARTÁVEL EM PARTE. Em suma, ideações sublimes e altamente 
inteligentes da Mãe-natureza teriam dado à luz certas imagens de pedra -
grandiosos monumentos que revelariam a sua capacidade inata de criar. 
Como vimos, não se pode negar essa grande inteligência, a qual e fato 
existe e os antigos a conheciam muito bem, aproveitando por conseguinte 
tais “centros de poder e forças magnéticas” para neles erigirem os seus 
marcos para a posteridade.  Não podemos esquecer que as inscrições 
misteriosas, uma avançada forma de comunicação que denota 
organização social, servem para demonstrar a indiscutível volição de 
seres inteligentes - portanto mãos e cérebros de criaturas, tenham sido 
humanas ou não! 

 
                    E por falar nessas criaturas, os misteriosos povos antigos, eis aí 

uma outra hipótese que envolve os chamados “mundos subterrâneos”, os 
quais,  segundo as lendas, seriam habitados e além de tudo interligados 
por uma vasta rede de túneis, do ocidente ao oriente. Nesse caso, certas 
cidades subterrâneas seriam os refúgios de uma raça, remanescente de 
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perdidas civilizações,  que outrora vivera na superfície do planeta., ou 
mesmo sendo compostas por seres provenientes de outros mundos do 
espaço sideral. Mais uma vez, recordemos os chamados OVNI que 
parecem entrar ou sair de certas “passagens” (ou se preferirmos 
“portais”), associados aos estranhos monumentos de pedra a elas ao que 
parece associados. Sabe-se que essas máquinas voadoras desconhecidas 
seguem verdadeiras “linhas imaginárias” (Ortotenia), algo assim como  as 
rotas aéreas dos nossos aviões,  que conduzem diretamente a Machu 
Picchu, Pedra da Gávea, Egito, Tibet, Ásia Central e assim por diante. 
Na pior das eventualidades, tendo em vista esses notabilíssimos elos de 
ligação, essa hipótese poderia ser considerada VIÁVEL. 

 
                   Enfim, excetuando-se as versões oficialmente aceitas (erosão e 

atividades fenícias) começamos a vislumbrar que o quebra-cabeças 
proposto no início deste trabalho começa a apresentar uma certa lógica e 
que as suas intrigantes pedras , ou nuances, tendem a se encaixar de 
maneira surpreendentemente fácil -no momento da análise fria e objetiva.  
Tudo, tudo mesmo, parece estar associado: um fator ao outro, ponto por 
ponto, mistério por mistério, de modo a resultar em uma imagem final 
verdadeiramente surpreendente e que, em última análise, tornar-se-á 
bastante reveladora para aqueles que porventura possuam olhos para ver 
e ouvidos para ouvir. 

 
               Portanto, faça você mesmo as  justas e cabíveis ponderações; 

efetue com tal liberdade o seu próprio e independente julgamento. Monte 
a partir de agora, por si próprio, o restante desse quebra-cabeças, nele 
encaixando peça por peça os modestos mosaicos que lhe apresentamos. 
E se acaso durante o decorrer destas páginas emitimos algumas opiniões, 
não ousamos pedir que nelas creia ou mesmo venham a influenciar 
qualquer avaliação que possa fazer. Mas, sim, que VOCÊ, prezado 
Leitor, honestamente reflita; medite bastante sobre elas! 
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E P Í L O G O : 
 

PARA QUANDO OS TEMPOS ESTIVEREM MADUROS 
 
 
                    
                O mistério e o misterioso estão, pois, espalhados por toda a face 

da Terra! 
 
                  A história desconhecida bem como a trajetória das grandes e 

perdidas civilizações do passado remoto acham-se  mergulhadas no seio 
de uma escura névoa e rodeadas por uma torpe conspiração. Contudo, 
provas indiscutíveis, inegáveis, espalhadas aqui e ali nos dão conta quanto 
à real existência delas nesse nosso pequeno corpo celeste. De fato, 
vestígios arqueológicos inexplicáveis parecem viajar no tempo, 
atravessando milênios sem conta e permanecendo como uma espécie de 
marcos -algo assim como provas vivas de uma grandeza há muito 
esquecida. 

 
                   Existe, sim, não duvidemos disso, uma verdadeira e muito antiga 

central de contraverdades destinada a ocultar isso. Uma realidade que 
contudo está de posse dos autênticos meios iniciáticos, outros ditos 
religiosos e até mesmo científicos de um modo geral. Desde muito, os 
antigos registros, a nossa verdadeira História que os livros tradicionais 
ocultam, foram velados ou literalmente destruídos -sendo o exemplo mais 
clássico e revelador aquilo que aconteceu com a Biblioteca de 
Alexandria,  por volta do ano 642. 

 
                        São verdades que se acaso divulgadas poderiam fazer , e de 

fato fariam, ruir todas as falsas estruturas em que se apóia a nossa sofrida 
humanidade. Verdades que dizem respeito à  própria gênese da espécie 
humana neste planeta, seu desenvolvimento como cultura e as interações 
existentes com diversas outras humanidades inteligentes espalhadas pelo 
Cosmo! 
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                         Assim, talvez até mesmo tenham uma certa dose de razão 
aqueles que as escondem, pois nem sempre as massas estarão 
preparadas para tais revelações de natureza muito contundente. Essas 
coisas, hoje consideradas fantásticas, ou talvez fantasiosas, em demasia, 
somente tornar-se-ão discerníveis quando os tempos se fizerem 
propícios; estiverem de todo maduros. As cápsulas do tempo da 
Atlântida; os segredos ainda velados da Grande Pirâmide; as verdadeiras 
finalidades das Linhas de Nazca; Stonehenge; Ilha de Páscoa; Machu 
Picchu (onde aliás uma alta montanha igualmente retrata um rosto voltado 
para o céu e as tradições dizem ter sido o retiro real daquele que fez a 
“terra tremer”); os verdadeiros ancestrais do Homo Sapiens (que por 
sinal nunca foram macacos) e dezenas de outras coisas semelhantes 
somente serão reveladas, ou desveladas, no seu devido tempo. 

 
                   A Pedra da Gávea e os seus enigmas associados, presentes em 

toda a cidade do Rio de Janeiro, não deixam de fazer parte integrante 
deste contexto. Ali residem mistérios que devem suscitar a imaginação e 
por conseguinte ativar neurônios daquelas pessoas mais sensatas cujos 
olhos e corações permanecem atentos. 

 
                        Tudo aquilo que ali se encontra, da mesma forma diz respeito 

(e muito!) ao passado obscuro e grandioso deste pequeno mundo. Ao 
homem nunca será proibido especular, mesmo que a verdade não esteja 
inteiramente ao seu alcance. Caberá única e exclusivamente a ele 
procurá-la. Pois, quando os tempos estiverem maduros e a criatura 
humana terrestre estiver finalmente liberta das superstições, dos dogmas 
infantis e demais fraquezas que hoje lhe toldam a visão obscurecendo a 
sua natureza divina, poderá enfim aceitar de mente livre  e aberta as 
verdades que atualmente seriam chocantes em demasia. 

 
                               Será, enfim, chegado o tempo em que o passado e o 

presente se integrarão de maneira maravilhosa, abrindo talvez novas e 
muito promissores sendas no seu caminhar evolutivo! 

 
                      Portanto, esperemos. Aquele rostos severo e patriarcal situado 

lá no topo daquela enigmática montanha denominada Gávea, continuará 
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por mais algum tempo fitando o verdadeiro norte do planeta Terra e 
também a eternidade, desafiando os séculos, talvez milênios -assistindo 
impassível o nascimento, o crescimento e a inevitável morte de muitas 
civilizações. Guardando, quem sabe, seus segredos e sortilégios até que 
surja o tão esperado sinal para que, enfim, os tempos se reencontrem e 
chegue o momento apropriado de abrir os seus misteriosos, e desde 
sempre, muito bem guardados portais! 
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