Luzes alaranjadas em Brighton
Escrito por Luís Aparício
Terça, 28 Novembro 2006 04:36 - atualizado em Terça, 12 Abril 2011 19:09

Luzes alaranjadas em Brighton
O mistério de luzes brilhantes alaranjadas nos céus de Brighton na Inglaterra, confundiu
polícias e controladores do tráfego aéreo. Os objectos voadores não identificados foram
comparados a algo similar e estranho de cor alaranjada incandescente por cima de Liverpool e
Essex. São milhares de pessoas que testemunharam e viram estas bizarras esferas no céu.
Os controladores do tráfego aéreo do aeroporto de Brigghton e a Polícia de Shoreham
disseram que tinham recebido testemunhos de pessoas falando sobre o Ovnis avistados, tendo
sido avistados de uma só vez oito objectos.
James Gordon-Johnson, do Preston Park em Brigghton, disse que ia a sair de um restaurante
em Shoreham com seu irmão às 23.30 horas em 18 de Novembro 2006 quando viu "o que
pareceu ser uma luz alaranjada muito grande no céu".
Acrescentou ainda "era muito, muito brilhante mas estava parada - não estava subindo nem
estava descendo. Outro objecto apareceu e depois mais outro no céu, as luzes devem ter-se
extinguido em algum lugar por cima de Hove Lagoon , mas as luzes eram aos milhares tão
brilhantes que muita gente deve tê-las visto”.
“Na manhã seguinte eu contactei pelo telefone um amigo meu que viu exactamente a mesma
coisa."
Marrk Sztopel, de Brigghton, disse ao Jornal Argus que viu sete luzes movendo-se lentamente
no sentido este através da cidade à meia-noite.
Acrescentou : "eu sou um entusiasta por aviões e eu sei quais são as características das luzes
de um avião visto à noite, portanto eu posso dizer-lhe agora que estas luzes não eram
realmente aviões".
Um porta-voz do aeroporto de Shoreham disse que a equipe de funcionários tinha recebido
e-mails de várias pessoas inquirindo sobre os objectos incandescentes. Esse porta-voz afirmou
igualmente: "nós fechamos em 19 horas nada daquilo aconteceu aqui no aeroporto. Nós não
temos nenhuma ideia do que poderia ter sido."
A Polícia disse que recebeu também informações de um homem Hove afirmando ter visto
"aproximadamente oito aviões vindo por cima do mar e sem luzes de navegação de
piscamento, na linha inoperante para Gatwick."
A Policia afirmou igualmente que contactou os controladores de tráfego de Gatwick e os quais
lhe disseram que não conheciam nenhum movimento de aviões naquela zona.
Sue Heard a porta-voz da Polícia disse: "nós fomos chamados e as verificações feitas
indicaram não ser nenhum avião conhecido. " parece certamente desconcertante mas naquele
sábado havia uma chuva de meteoros, podendo as duas coisas estar ligadas?
"Uma nuvem da poeira cósmica terá produzido a chuva de meteoros chamada Leonidas que
afectou a Terra durante o fim-de-semana. Os dirigentes do observatório astronómico de
Herstmonceux noticiaram que na noite de sábado o pico de avistamentos de meteoros atingiu o
máximo.
Os observadores de Ovnis associaram estas luzes alaranjadas aos avistamentos em Liverpool
e em Essex, desvendados recentemente como falsos tendo sido criados usando as chamas
suspendidas sob sacos plásticos para produzir mini balões de ar quente.
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Mas o Sr. Gordon-Johnson, de 33 anos disse: "estes não eram meteoros - não há nenhuma
maneira de ver naquilo meteoros. Eram demasiado grandes e brilhantes e deslocavam-se
muito baixos na atmosfera a cerca de 3.000 pés. Enquanto eu me mantive a olha-los eles
estiveram parados. Eu estava tentando pensar qual era explicação para aquele fenómeno, mas
não consegui nenhuma explicação. Se fosse apenas um balão você não veria outro aparecer à
mesma altitude. Não produziam nenhum som"
Andy Dickenson
http://www.theargus.co.uk/news/localnews/display.var.1042488.0.mystery_of_orange_ufos.php
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