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Os relatos antigos e modernos continuam, tanto em Portugal como no Brasil. A APO continua a
receber e publicar aquilo que foi e é visto em matéria ovnilógica.
Relatos do passado e do presente, alguns que fazem pensar, porque é que não entram em
contacto connosco.
APO - Relato de avistamento
Nome: Carlos A.F.Iserhardt
Email: iserhardt100@yahoo.com.br
Telefone: 51 96825XXX- 99487XXX
Data: 22-11-2007
Escreva aqui o seu relato::
Como faço todas as segundas e quintas, acordo as 4.00h, para aguardar o micro ônibus da
Prefeitura da cidade de Imbé, litoral do RS, para levar-me até o Hospital de clínicas em Porto
Alegre para eu fazer fisioterapia, e como sempre faço, às 4.20h ligo a TV para ver como será o
tempo, e ver a hora, porque o micro passa para me pegar entre 4.35 e 4.45.
Neste intervalo sempre olho para o céu para ver as estrelas, e a minha casa fica de frente para
o mar, e frente para Vénus (estrela Dalva) e na esquerda dela tem uma estrela próxima, e a
direita outra mais distante, de repente entre a estrela Dalva e a estrela da esquerda surgiu uma
luz muito forte, (cor de lâmpada fluorescente) que vinha como se fosse em minha direção,
fiquei olhando, e em questão de mais ou menos de 5 a 10 segundos, aquela luz deu uma
guinada para a esquerda na direção do mar e sumiu, o horário era entre 4.39 e 4.41.
Pois viajei para o trabalho durante a noite por 20 anos, e não tinha visto nada igual. Espero ver
outra vêz.

------------------------------------------------

APO - Relato de avistamento
Nome: Patrick
Email: alex_1XXX@hotmail.com
Telefone: 92562XXX
Data: 13-11-2007
Escreva aqui o seu relato::
Hola hermanos de portugal
Me llamo Patrick soy de Perú soy una de esas personas que tiene contacto con ovnis a través
de sueños y tengo necesidad de escribir lo que ellos me permiten ver muchas cosas.
Desde que tengo 5 años cuando jugaba con un balón de fútbol nunca escuche sobre los ovnis
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y no sabia mucho menos que era un ovnis peor ya soñaba y me empezó a interesar desde ese
entonces esto interesado en ese tema y busco videos nuevo cosa nuevas que me enseñen
mas de ellos solo ellos me permiten ver las cosas a través de sueños.
Una ves escuche como me llamaban cuando estuve acostado en mi cuarto con las siguientes
palabras tienes que saber que las personas como tu son las escogidas por tener un corazón
puro y ser una persona tan noble y generosa las personas tienen que ser como tu que abunde
el amor en la tierra.
Así podrán evolucionar y cambiar mejorar las cosas los conflictos no dan mucho de que hablar
matan personas se eliminan entre ustedes.
Nosotros pasamos por lo mismo no nos gustaría ver el mismo caso en ustedes pero yo dije si
dicen que existen entonces pruébalo quiere ver el poder que tienen ustedes pero aun no
dominan me dijo haber quiero ver me dijo cierra los ojos y me vi viajar a una velocidad
impresionante.
Entonces me vi parado al frente de una de las pirámides de Egipto dijo la voz ahora si puedes
creer en mi ya ves que poder tienen ustedes y ya no escuche mas solo tengo sueños una vez
hechado en mi cama se nublo el cuarto y vi a dos mujeres muy bellas que se acercaron a mi y
me exigieron tener relaciones era unas mujeres muy existentes
Termino todo y el cuarto volvió a ponerse normal ya no estaba cubrido por ese humo como se
le podría llamar.
Me gustaría pertenecer su agrupación que se dedica a buscar fenómenos aéreos.
Soy de Perú en la actualidad tengo 20 años soy un persona que no es muy sociable por que a
casi nadie le gusta ese tipo de fenómenos y nadie quiere saber mas de lo que le dicen las
demás personas por un momento me gustaría que piensen que podríamos ser creación de vida
inteligente ya que el hombre no es ajeno a esto tiene aproximadamente 30 000 genes de los
cuales mas del 90% corresponden al proceso evolutivo de la tierra.
La diferencia entre un hombre y un chimpancé es de menos de 1% nosotros tenemos 223
genomas o genes que no pertenecen al árbol genético de la evolución no creen que esos
genes sean traídos de otro lado del espacio y traídos aquí eso 223 genes nuevos cambian la
etiqueta del chimpancé por al del humano seria ese eslabón perdido

------------------------------------------------

APO - Relato de avistamento
Nome: David Almeida
Email: davidomaXXX@sapo.pt

2/4

Relatos de novos avistamentos em Dezembro de 2007
Escrito por Luís Aparício
Terça, 04 Dezembro 2007 07:02 - atualizado em Terça, 12 Abril 2011 19:29

Telefone:
Data: 03/08/1982
Escreva aqui o seu relato::
Venho aqui relatar talvez algum acontecimento que poderá até não ser nada mas o que me
aconteceu comigo é que estava com umas amigas (3 raparigas) e estava no parque da cidade
com céu limpo e eram cerca de 19h15 as 19h20.
Estava simplesmente na conversa com elas e de repente olho para o céu e vejo uma luz que
atravessou todo o céu que me era visível de Este para Oeste em cerca de 15 segundos.
Era uma luz branca e foi no dia 18 de Junho de 2008 em Vila Real (de trás os montes).
Deixo ao vosso critério ver se poderá ser um satélite que passou naquele momento com a luz
do sol a bater nele ou poderá até ser outra coisa mais complexa.
Espero ter ajudado com o meu acontecimento!
Com os meus melhores comprimentos!

------------------------------------------------

APO - Relato de avistamento
Nome: jjrazevedo
Email: jjrazevXXX@hotmail.com
Telefone: 918419XXX
Data: ??-09-1979
Escreva aqui o seu relato:: Este relato foi-me transmitido pela minha avó (entretanto já
falecida). Era daquelas noites de Setembro (1979) quentes embora o verão estivesse a
terminar. A minha vó estava a por roupa para secar na varanda quando se apercebeu de um
ruido tipo zumbido de abelha. olhou na direcção desse ruido e viu um objecto em forma de
charuto com várias cores rodopiantes por cima de um monte perto do local onde vivia (Lugar
da Cova - Meadela - Viana do Castelo).
Disse que o objecto estava imóvel e assim permaneceu algum tempo. Foi chamar o meu avô
para ver o fenómeno, mas este estava a dormir e ela não o quis acordar. Voltou à varanda e o
objecto permanecia no mesmo local. Como não achou nada de mais extraordinário, voltou para
dentro de casa e não fez mais caso, até ao dia seguinte quando ouviu na rádio local que várias
pessoas tinham avistado um objecto estranho no céu em Viana nessa mesma noite.
Considero o relao dela verídico por 3 motivos: 1º - a minha avó era analfabeta e como tal
nunca tinha lido ou compreendido nada de semelhante ou sobre o tema OVNI. 2º não deu
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qualquer nome ao "aparelho colorido" (como ovni, extra-terrestres, etc) o que demonstra a
isenção no saber face aos nomes que são utilizados. E 3º não foi só ela que nessa noite de
Setembro avistou o fenómeno. Foram várias dezenas de cidadãos de Viana do Castelo que
avistaram, tendo sido o caso mediatizado na imprensa local na altura.
Espero que este relato vos sirva para completar a vossa base de dados.
João Azevedo

4/4

