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Diveros leitores enviaram-nos alguns relatos sem grandes explicações.
Não duvidamos, até porque aquilo que eles vêm por vezes é tão rápido que não dá para
descrever melhor. Eis os seus relatos:
APO - Relato de avistamento
Nome: paxas
Email: paxas_03@hotmail.com
Telefone:
Data: 2000
Escreva aqui o seu relato:: Quero antes de mais felicitar o vosso site e deixar aqui o meu relato
para que de certa forma possa contribuir para o vosso trabalho. Então foi assim, isto
aconteceu-me à uns 5 anos atrás, só o meu irmão e um grande amigo meu que também estava
presente no local do fenómeno sabe da história.
Num dia normal de escola como tantos outros, a minha stora nesse dia faltou às aulas à última
hora e a maior parte dos meus colegas foram-se embora para casa mas eu e mais alguns
amigos ficámos no recreio a conversar. Como estávamos em época de inverno, àquela hora já
estava de noite(a partir das 18h e tal). Mais tarde, os meus amigos foram jogar à bola, mas
como não me apetecia jogar nesse dia, fiquei sentado a vê-los jogar.
Nessa noite, o céu estava muito límpido e viam-se as estrelas muito nitídamente, e eu fiquei
por instantes a observar o céu quando de repente reparo que está um ovni de cor verde
fluorescente a uma distância em que apresentava o tamanho de (ex:caroço de pêssego...) e
estava imóvel. Permaneceu assim durante aproximadamente 3 ou 4 segundos e de repente
afasta-se aos "s" a uma velocidade incrivél, até deixar de o ver. Fiquei estupefacto com o que
tinha visto, foi incrivél a velocidade e agilidade do ovni e nem se quer fez qualquer espécie de
ruído. Nunca mais me esqueci desse dia, foi inesquecivél.
___________________________________________________________________

APO - Relato de avistamento
Nome: eduardo
Email: eduardomore@hotmail.com
Telefone: nao digo
Data: 23/06/2006
Escreva aqui o seu relato:: Estava no computador com a janela aberta quando olho para meu
antigo predio onde morava que é na minha diagonal em florianopolis-sc vi um clarao oval em
cima do meu antigo predio se movendo rapidamente foi uns 3 segundos de visao.
Amigos falaram que poderia ser estrela cadente mais a cidade é uma capital iluminada e nao
poderia pois estava nublado aviao nao circula nesta area....
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____________________________________________________________________

APO - Relato de avistamento
Nome: Joao_Rei
Email: joao_rei@hotmail.com
Telefone: 968172...
Data: 16-11-2004
Escreva aqui o seu relato:: O "avistamento" ocorreu em Lisboa mais precisamente no Rossio
sobre a baixa Pombalina, nas verdade não foi bem um avistamento pois o objecto a que me
refiro era tão pequeno que não foi visto a olho nu, foi antes captado pela teleobjectiva de (380
mm) de uma máquina fotográfica digital, uma konica/minolta Z2.
O meu espanto foi ao visualizar no computador uma pinta que no inicio pareceu uma pequena
sujidade e que com alguma ampliação se revelou como um objecto esférico com aspecto
metálico. Não houve nenhum ruido anormal nem dá para perceber qual a dimensão ou a
distância a que se encontra o objecto nm qual a sua natureza.
Possuo ainda a foto com a resolução original e que posso disponibilizar.
____________________________________________________________________
APO - Relato de avistamento
Nome: Flavio_A
Email: z3ld2@hotmail.com
Telefone: 969826...
Data: dd-07-2002
Escreva aqui o seu relato:: tava eu mais uns amigos no parque do meu bairro em BEJA no
inicio da noite como fazemos todos os noites para nos encontrarmos quando vimos uma luz no
ceu, que se movia a grande velucidade, pensavamos que era um satelite ou algo do genero,
mas entretanto aquela luz parou, e passado alguns segundos comesou a moverse noutra
direcção com uma velucidade ainda maior ate que a deixamos de ver, ficamos todos
espantados, a olhar a ver se viamos mais alguma coisa.
Algumas horas depois apareceu novament mas vindo da direcçao contraria a que foi (como se
tivesse dado a volta au planeta), parou novamente e comesou a andar noutra direcçao muito
devagar, e desapareceu! lembrome muito bem, porque eu e os meus amigos nessa noite
ficamos super espantados e cheios de curiusidade..
____________________________________________________________________
APO - Relato de avistamento
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Nome: Iris Filipa Santos
Email: Kiplygirl@hotmail.com
Telefone: 967277...
Data: verão de 2005
Escreva aqui o seu relato:: Bem, não posso garantir que seja um avistamento de um ovni, mas
o que aconteceu foi o seguinte: eu estava com a minha amigo, na varanda do quarto dela e
enquanto ela manuseava o seu pc eu estava naquele momento a observar o céu, quando vejo
um objecto e pensando que era uma estrela chamou-me á atenção uma vez que se destacava
no ceu nocturno em relação ás outras....mas algo aconteceu.
De repente aquilo que eu pensava ser uma estrela e que se encontrava numa inércia profunda
começou a mexer-se cada vez mais rápido e acabou por desaparecer no céu nocturno,
atingindo no fim uma velocidade espantosa !
____________________________________________________________________
APO - Relato de avistamento
Nome: Pedro Soares
Email: m.pedro.soares@sapo.pt
Telefone: 931116...
Data: 1992
Escreva aqui o seu relato:: Infelizemente não serei capaz de dar informações muito precisas,
pois foi à muito tempo. Estava perto da praia com um amigo que também viu. A grande altitude
estava um objecto que não parecia uma avião pois apresentava uma forma circular metálica e
movimento irregular que parecia descrever um triângulo, as movimentações entre cada vértice
do triângulo eram muito rápidas.
Esteve alguns segundos assim e desapareceu. Contei a amigos e familiares que, claro,
julgaram que estava ou maluco ou a brincar com eles. Cerca de 1 semana mais tarde voltei a
avistar um objecto idêntico com o mesmo comportamento. Nunca mais vi nada parecido. Ao
que sei, nessa altura do ano (entre Junho e Setembro), é possível avistar da terra a olho nu
satélites em orbita, no entanto não creio ter sido isso que avistei por ter sido durante o dia e
pelo movimento irregular. Também não creio ser um balão meteorológico pelo já referido
movimento irregular.
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