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MargarethaSmidt, é cidadã Holandesa e vive no Algarve, tem 75 anos e durante muitos anos
trabalhou em negócios da moda. No dia 25 de julho de 2015, entre as 02,15 e as 02,30 horas
estava na Praia da Rocha no Algarve a 184 km a sul de Lisboa. Viu entre dois prédios que
poderiam estar afastados um do outro cerca de 40 cm, duas luzes que estavam no mar. Essas
luzes estariam talvez a 1000 metros de distância do local onde esta testemunha estava.

As luzes estavam paradas sobre o mar e teriam a magnitude da boca duma chávena de café
(bica), isto é à distância dum braço estendido teriam cerca de 4 cm.
As luzes estariam a cerca de dois palmos de altura do mar (40 cm ).

Depois uma das luzes começou a subir na vertical em forma de zig-zag. A outra luz
permaneceu no local durante alguns momentos. Essa luz que ficou apresentava um aspeto
pulsante, tendo depois começado a deslocar-se lentamente para a esquerda em linha reta e
desapareceu na direção de Sagres.

A Dona Margareta já fala muito bem a lingua Portuguesa e reside no Algarve.

Comentário:

A visão entre dois prédios causa um efeito de lente o que propiciou esta bonita visão deste
ovnis, neste caso a testemunha poderá ter tido uma noção mais alargada da magnitude dos
ovnis.
Quanto à distância a que se encontrava das naves a Dona Margareta, como é natural teve
dificuldade quantifica-la.

O certo é que algo de anormal se passou, visto esta testemunha dizer que não eram
helicópteros, nem os mesmos teriam a capacidade de fazer aquelas manobras.
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