
Os fenómenos 
 

Enquadramento 

• Data de início: Fevereiro de 2001 

• Pessoas envolvidas: Maria Manuela* (esposa, 35 anos), Filipe* 

(marido, 37 anos) e Daniel* (filho, 18 anos). 

• Local: vivenda do casal, na região de Setúbal* numa pequena 

propriedade cercada por um muro alto e guardada por dois cães 

agressivos que impediam a aproximação de estranhos. 

 

Eventos relatados pela família 

• Mensagens SMS sem remetente eram recebidas nos telemóveis. 

• TMN e PJ informaram que não era possível identificar a 

proveniência das mensagens.  

• O conteúdo das mensagens indicava que viriam de um admirador 

secreto da Maria Manuela, com ciúmes da sua relação com o 

marido. Ela não se lembrava de qualquer indivíduo com esse perfil. 

• Os telemóveis tocavam mesmo quando totalmente desligados. 

Também eram recebidas chamadas do mesmo tipo no telefone fixo. 

• O quadro eléctrico da casa era desligado frequentemente 

(electricistas não encontraram explicação ou solução). 

• As velas do candelabro da sala acendiam-se de forma espontânea. 

• No interior da casa, objectos de decoração eram atirados para 

outros lugares. 

• Ouviam-se pancadas na porta de entrada da casa e na janela sem 

ninguém nas imediações (cães de guarda da casa não detectavam 

qualquer intruso). 

• Frequentemente, aparecia em cima da cama do casal um livro 

aberto que ninguém da casa tinha manuseado (Figs. 2a e 2b). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

• Eram arremessadas pedras contra a porta da casa e caíam pedras 

no exterior da casa, em cima do telhado e ao lado das pessoas 

presentes. A família começou a referir-se ao possível  causador dos 

fenómenos como “o Pedras”. 

 

Outras testemunhos relevantes 

• Um agente da GNR, da equipa que se 

     deslocou ao local e que viu o seu jipe  

     ser apedrejado e danificado. 

• Padre Fonseca* (sacerdote católico)  

     que  foi “benzer” o local e depois foi vítima de  

     fenómenos anormais em sua casa (livros atirados da estante). 

 

Investigação da ADEP 
 

Data de início do estudo: Abril de 2004 

Equipa da ADEP:   Alice Alves, Amélia Reis,  

 Francisco Curado,  

 José Lucas,  

 Vasco Marques. 

 

Meios e métodos utilizados  

• Entrevistas dos intervenientes e de testemunhas no local, com 

registo escrito e gravação analógica e digital dos depoimentos. 

• Observação presencial de alguns fenómenos no local: 

desaparecimento de pequenos objectos que “apareciam” noutro 

local ou caíam ao nosso lado (exs: assinalados nas Figs. 4b, 5 e 6). 

• Registo fotográfico de objectos envolvidos nas ocorrências 

observadas pela equipa: moedas, pequenas pedras e objectos 

metálicos (Figs. 5 e 6). 

• Análise cuidadosa dos depoimentos e validação cruzada dos 

testemunhos. 

• Consideração da hipótese de fraude, tendo em conta as 

personalidades, os  conhecimentos e as motivações dos 

intervenientes. 

• Ponderação das várias hipóteses explicativas, à luz do 

conhecimento científico e espírita, incluindo a acção psicocinética 

(PK), a telepatia e outras do âmbito da percepção extra-sensorial 

(EPS), da transcomunicação instrumental (TCI)   

     e da mediunidade de efeitos físicos. 

CONCLUSÕES:  À luz dos conhecimentos científicos que detemos e 

da conjugação de todos os elementos objectivos reunidos no âmbito 

deste caso, consideramos que a explicação baseada no modelo 

espírita é a que melhor explica os fenómenos observados. 

O caso Pedras 
Um caso de Poltergeist em Portugal  

  

 

 

Poltergeist 

Palavra de origem alemã que significa espírito batedor. 
Tipicamente, os fenómenos poltergeist incluem movimentação de pequenos objectos 

ou peças de mobiliário, queda ou arremesso de pedras, produção de ruídos fortes, 

cheiros repugnantes, etc. Existem casos documentados de adaptação à tecnologia: 

interferência em telefones e equipamento electrónico, ligar e desligar luzes e 

equipamento eléctrico. 

NOTAS: * O local dos acontecimentos e os nomes das pessoas envolvidas (excepto os dos membros da ADEP) foram alterados para proteger a sua privacidade.  ** As fotos das Figuras 2, 4, 5 e 6 foram obtidas no local pelos membros 
da ADEP (alguns presentes nas fotos)  e apresentam objectos reais envolvidos nos fenómenos; as restantes fotos são reconstituições posteriores. 

Manifestações e ocorrências posteriores 

• Manifestou-se numa reunião mediúnica no Centro de Cultura 

Espírita (Caldas da Rainha) uma entidade espiritual que afirmou 

chamar-se Rodrigo Ventura*, que teria mantido uma relação 

amorosa com Manuela numa vida anterior. Por ciúmes queria 

afastá-la do marido. A entidade e o local foram visualizados e 

descritos por um médium que nunca os tinha visto antes. 

• A entidade começou a ser doutrinada em termos espíritas e as 

manifestações abrandaram até deixarem de ser perceptíveis. 

 

Discussão das várias hipóteses 

• Não se encontrou justificação para a hipótese de fraude. Além disso, 

os testemunhos dos agentes da GNR e do padre católico constituem 

dois dos mais fortes argumentos contra esta hipótese. 

• Não nos foi possível observar os fenómenos de maior complexidade 

e gravidade relatados por outras testemunhas mas pudemos 

testemunhar pessoalmente alguns fenómenos simples no local. 

• As comunicações recebidas no centro espírita e a redução ou 

supressão dos fenómenos desde que a entidade começou a ser 

doutrinada constituem um forte argumento a favor da explicação 

espírita da manifestação de efeitos físicos causados por uma 

entidade espititual desencarnada. 
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