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Um sem numero de Limeños (habitantes de Lima - Peru) avistaram sobre o céu de no dia 20
de Maio 2007 às 14.00 horas uma autentica flotilha de Ovnis de cor branca.
Esses objectos foram filmados pela televisão Andina de Radiodifusión - Noticias do Peru.
Esses ovnis chegaram a formar figuras geométricas estacionárias.
Foi um espectáculo que por mais de trinta minutos pontos brancos passeavam-se no céu,
dando para ver no vídeo publicado que os mesmos deveriam ter mais de 30 metros de
diâmetro.

O comandante da Força Aérea Peruana Julio Chamorro disse que era um fenómeno aéreo
anómalo, porque não estava sendo controlado. Este militar não afirmou que seriam de origem
extraterrestre mas afirmou que 1994 e em 1995 foram vistas imensas bolas sobre o céu de
diversas cidades Méxicanas. Também em 21 Junho de 2005 foram vistas mais bolas desse
tipo sobre a Ciudad do México.
A televisão Peruana avança que estes fenómenos aéreos não identificados deveriam ser
estudados por um organismo de estudos aeroespaciais, como existe no Brasil, Argentina e
México.
Para finalizar o locutor da televisão Artes e Noticias pergunta, será que estamos sós no
Universo?
Outras testemunhas apontam para que o numero de bolas brancas no céu de Lima seriam de
milhares.
Também nesse dia foram avistadas imensas bolas, por cima das Honduras, Guatemala e
Belize.
Outro vídeo mostra tambem imagens e testemunhos que afirmam que por cima das bolas
brancas, havia no céu mais acima, milhares de bolas. Essas bolas estiveram paradas no céu
de Lima durante duas horas e meia. Passado este tempo de uma só vez começaram todas e
deslizar no céu até desaparecerem. Portanto de alguma maneira havia ali uma inteligência que
as comandava.
O mais surpreendente estava nas outras milhares mais acima.

Mais uma vez aqui se prova que aquilo que foi visto em Lisboa em 5 Novembro de 2005 Bolas
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em Almada
estava certo.
Também na nossa secção de Fotos Vídeos poderá ser vista esta foto bem elucidativa das
inúmeras bolas que aqui em Lisboa foram vistas.
Foto de Luis Linares - Carregue para ver
No dia 12 de Outubro de 2005, por cima de Lisboa foram avistadas imensas bolas a este caso
no Peru.
No dia 17 de Outubro de 2005, por cima de Almada – Alfeite foram avistadas sete bolas em
movimento
.
Nota:
Esperemos não ser fatalistas mas antes do tsunami na Indónésia, também apareceram
imensos ovnis. Para que será estas demonstrações de força e logo aos milhares. Uma das
testemunhas que em Lisboa avistou essas bolas dizia que as mesmas teriam três centimetros
de diâmetro, ora o objecto real, poderia ter mais de cinquenta metros de diâmetro.
Luís Aparício
luz@oninetspeed.pt
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