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Os Canadianos / Americanos tinham pelo menos um disco voador operacional em Maio de
1977. Eu sei porque vi...
Vivi em Montreal, no Canadá, durante 13 anos, até ao fim de 1978.
Em Maio de 1977, por volta das 17 horas, estava um dia lindo de sol no centro da cidade de
Montreal.
Tinha 16 anos e depois de comprar o pão, estava à porta da minha casa pronto para tocar à
campainha para a minha mãe abrir a porta.
De repente ouço um som de um motor diferente e mais forte do que os carros que passavam
na estrada.
Voltei-me e reparei que o som vinha do céu.
Estava a passar um disco voador em velocidade lenta, por cima da estrada e depois acabou
por passar por cima da nossa moradia.
Voava a uma velocidade lenta (cerca de 20 km / hora) e a uma altura de cerca de 50 metros
do solo.
O disco voador, visto por baixo, não tinha marcas, luzes, portas, janelas ou identificação.
Tinha a cor de metal, reflectia o sol e era pouco maior do que um carro familiar.
As pessoas que estava à espera do autocarro no outro lado da estrada também viram o disco
voador passar.
Esta é apenas uma imagem para ilustrar algo que a testemunha parecido.

As minhas conclusões:
Acredito que existe vida fora do planeta Terra mas o que eu vi em 1977 era terrestre.
Depois de vários anos de estudo sobre o assunto, cheguei à conclusão que o projecto
Canadiano / Americano chamado "Avrocar", que oficialmente terminou no inicio dos anos 60,
na realidade, continuou com outro nome e noutro local pois o que eu vi no fim dos anos 70 era
uma evolução do projecto "Avrocar".
Podemos concluir que os Canadianos / Americanos tinham pelo menos um disco voador
operacional em 1977.
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Penso que antes da invenção dos actuais satélites espiões foram utilizados OVNI's pelos
Americanos.
Esta também pode ser a explicação para o movimento em "L" de uma luz redonda (OVNI) que
vi no céu de Lisboa numa noite de Verão em 1979.
Vitor Rodrigues
Vila Franca de Xira - Portugal
Sócio Gerente - Agência de Viagens e Turismo
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