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Nós recebemos esta foto de Stephanie e de início nós pensamos que era muito provável que a
estas fotos fossem resultante de um típico da reflexo nos vidros duma janela, de lâmpadas.
Muito frequentemente as pessoas tiram fotos para a rua através dos vidros das janelas e as
lâmpadas ou o flash reflectem-se nos vidros das janelas e das portas dando a impressão que
estão no exterior.
Em conversa que tivemos com a Stephanie esta esclareceu-nos que tirou a foto quando se
sentava fora, na varanda e sem nenhum vidro ou janela na frente dela. Uma nova possibilidade
de ser um objecto que estava fora nasceu.
As luzes intensas do objecto poderão ser comparadas com os elementos mais brilhantes da
foto durante o dia, quando o contraste estava no máximo. Nós pensávamos que ela realmente
capturou algo ali no céu.
O meu marido e eu estávamos jantando entre as 18 e as 19.30horas, numa zona mais elevada
da explanada deste restaurante e donde se viam todos os barcos da Marina.

Enquanto estávamos esperando pela comida eu peguei na minha máquina fotográfica e
registei a maneira como todos os barcos estavam amarrados.
Depois de jantarmos, voltamos para casa e então passei as minhas fotos que eu tinha feito no
fim de semana, da câmera para o computador e então vi algo de inexplicável.
Na foto que eu fiz da Marina durante o jantar e que vocês podem ver claramente está um
objecto por cima e à esquerda da foto.
Nós não reparamos em nada que estivesse no céu, a nossa atenção estávamos mais
focalizada no barcos da marina, por isso não reparamos em nada de anormal.
Nesse fim de semana estava muito vento e eram ventos muitos fortes, tanto no sábado como
no domingo, portanto eu não tive nenhuma oportunidade de ver nenhum objecto no céu.
Esta foto foi tirada com a minha câmera TREO, durante o jantar na noite de sábado. Eu fiquei
de boca aberta com aquilo que parece estar em voo ou parado no céu em algum lugar por cima
do oceano Atlântico.
Stephanie
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Rense

Nota:
A notícia não indica o dia mas poderá ter sido muito recentemente, possivelmente no dia 21 de
Julho de 2007, visto ser sábado.
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