Relatos continuam
Escrito por Luís Aparício
Domingo, 18 Novembro 2007 20:44 - atualizado em Terça, 12 Abril 2011 19:20

Os relatos de acontecimentos relacionados com a temática ovni continuam. Por vezes são
experiências de anos passados, mas que deixaram marcas para toda a vida. Outras vezes são
dúvidas quanto a luzes anormais ou num outro caso, são experiências com seres, onde houve
contacto directo. Queremos partilhar convosco estas experiências, e incentivamos quem tenha
situações iguais a sua partilha.
APO - Relato de avistamento
Nome: ELISEU STRZALKOWSKI DA CUNHA
Email: scudetobaXXX@yahoo.com.br
Telefone:
Data: 05/12/1981
Escreva aqui o seu relato:: Bem, eu tinha uns 7 ou 8 anos de idade. A data exata em que isso
aconteceu entre 30 de Outubro de 1981 (dia do meu aniversário, eu havia ganhado um
playmobil circo aéreo). Por isso marco a época e não mais que de 05/12/1981. Eu estudava em
Teresina/Pi e uma noite eu tive um sonho em que eu havia sido sequestrado por
extraterrestres. No sonho eles tinham discos voadores, eram humanos, e tinham um uniforme
de cor bege clara com um símbolo que me lembro bem - (_.|.-) ele lembrava uma suástica. Um
esse reto e dois pontos de cada lado.
No sonho, eu fui atirado para fora da nave e quando cai no chão, acordei e fiquei deitado com
uma perna dobrada para cima e a outra estirada na cama, pensando no sonho quando de
repente ouvi um barulho grave como se estivesse chegando em cima de minha casa. Aquele
barulho foi aumentando gradualmente só que a medida que ele aumentava, eu ficava
imobilizado na minha cama.
O barulho foi ficando tão alto que meus ouvidos pareciam que iam estourar e eu mau
conseguia respirar, quanto menos tapar os ouvidos com as mãos. Foi quando aquilo foi
diminuindo a intensidade e “saiu de cima de minha casa”. Em seguida me levantei e andei pela
sala da casa, como já estava claro, porém cedo, meu pai foi a primeira pessoa a levantar
depois de mim.
Ao perguntar se ele havia ouvido o barulho ele respondeu que não. Fiquei surpreso. Anos mais
tarde, perguntei a ele se lembrava-se daquele barulho estranho. E não. Eu guardo isso bem
vivo na memória até hoje e tenho certeza que aquele som, não era nenhuma aeronave ou
caixa de som de 1000.000 de watts que eu conheça.

APO - Relato de avistamento
Nome: irenereis
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Email: irenereiskXXX@hotmail.com
Telefone: 968606XXX
Data: 6/11/2007
Escreva aqui o seu relato:: este interesse pelo fenómeno ovni foi-me despertado por um amigo
há alguns meses, embora eu sempre tivesse curiosidade em saber mais sobre a matéria. É
esse interesse que ás vezes me leva a sair para tirar fotos.
Foi o que aconteceu no dia 6 deste mês. Fui até Angeiras, no concelho de Matosinhos, e tirei
várias fotos ao céu. Eram 16,40 h., e o sol estava a começar a pôr-se no horizonte. o céu
estava limpo, o mar muito calmo, um perfeito fim de tarde. Na realidade eu não vi nada no céu
que me fizesse tirar as fotos com o telemóvel, mas mesmo assim tirei.
Só em casa quando as aumentei é que vi que em três das fotos que tirei tinham no céu umas
esferas, em duas das fotos vê-se no céu uma esfera , branca. Noutra foto que tirei na mesma
tarde mas em Leça da Palmeira, Matosinhos, também à beira mar, vê-se bem acima da linha
do horizonte uma esfera grande de luz branca, brilhante. As fotos tenho-as no telemóvel , que
as poderei enviar se houver interesse em verem.

APO - Relato de avistamento
Nome: jorge ramos
Email: faustino.jr@hotmail.com
Telefone: 967211XXX
Data: 14-09-92
Escreva aqui o seu relato:: Enquanto falava para um amigo, olhei o céu, e reparei em algo que
não é normal na terra, por momentos olhei o céu na direcção este, reparei nas nuvens, nunca
falei com ninguém o que me aconteceu nesse dia. Pelo menos até hoje... vi uma coisa no céu
que se disser a alguém , ninguém acredita, toda a gente iria pensar que eu estava a mentir.
Vi uma nuvem enorme a vir na minha direcção, quanto mais eu olhava, mais ela se
aproximava, ganhava uma forma de uma aeronave muito estranha, reluzente e brilhante, mas
quando me chamam, devido ao eu estar fascinado a ver o fenómeno, respondo ao meu amigo
e quando olho novamente ...vejo o objecto a afastar-se rapidamente e ate hoje nunca mais vi
nada igual.
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APO - Relato de avistamento
Nome: Carlos Leonardo Cruz Araújo
Email: llleonardo@gmail.com
Telefone:
Data: 28/11/1973
Escreva aqui o seu relato:: Olá,
Gostaria de relatar um acontecimento para uma análise dos senhores e uma possível
contribuição se necessário.
Pois no dia 04/11/2007, em torno das 19:00 e 20:00 horas aqui de Salvador, avistei 3 luzes
contínuas e em conjunto, porem, separadas passando pelo céu e se movendo numa
velocidade constante.
Primeiro deduzi que fosse avião, mas percebi que não era por alguns motivos. Não havia
nenhum ruído de turbinas ou hélices. Não havia nenhuma estrutura entre as luzes, ou mesmo
nenhuma mancha que unisse essas luzes umas as outras. Eu conseguia ver nitidamente esses
3 pontos de luz e se posicionamento foi o que mais me chamou atenção.
Pois eles não faziam um desenho triangular, ou tipo delta, mas ele se moviam alinhados em
diagonal em relação ao sentido que estavam indo... por isso tenho certeza que não era
nenhum tipo de avião, ou aeroplano.
Não sei o que era, mas estou aqui escrevendo para relatar e saber se houve algum outro relato
sobre esse acontecimento nesse dia. Vale informar que assim que ví, estava conversando
numa varanda e mostrei a um tio meu, e ele disse... que devia ser um avião, pois n existia
disco voador... mas depois que ele viu, ficou calado e saiu... Agradeço a atenção.
Atenciosamente,
Leonardo Araújo

APO - Relato de avistamento
Nome: carlos marques
Email: carlos.marques@enesolutions.pt
Telefone: 912174XXX
Data: 05-11-2007
Escreva aqui o seu relato:: Avistei uma luz muito brilhante (com cores verdes, vermelhas e
azuis) e movimentava-se, informei me com um amigo que disse-me ser a estação espacial ISS,
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se era que era??; tem algum conhecimento disso!! Moro em Malhapão na freguesia de Loures.
Cumprimentos
Carlos Marques

APO - Relato de avistamento
Nome: brunosilverio
Email: brunosiverio1@hotmail.com
Telefone: 912034XXX
Data: 29 - 10 - 2007
Escreva aqui o seu relato:: Na madrugada de segunda-feira passada, mais precisamente em
Peniche na zona do Cabo Carvoeiro, onde moro, acordei exaltado com um barulho intenso e
continuo vindo da rua, era 3:35 da manha. Fui então á janela. Não via nada, simplesmente
ouvia aquele barulho assustador.
Como não vi nada, não havia carros rua, nem trafico areo nenhum. Fechei então a janela para
ir dormir, mas naquilo que fecho a janela, vejo um clarão branco que rapidamente se tornou
rosa e de seguida verde acabando por desaparecer em aproximadamente 15 segundos.

APO - Relato de avistamento
Nome: Patricia Correia
Email: dtricia@hotmail.com
Telefone: 917873XXX
Data: 24/10/07
Escreva aqui o seu relato:: Boa noite. Hoje á tarde, (penso que já passava das 18 horas), em
Almada, mais propriamente na zona do Laranjeiro vinha a voltar para casa de carro. Não
estava sozinha no carro, e avistei ao longe umas 5 manchas brancas brilhantes. no inicio
pareciam formar um só objecto, mas passado uns segundos, essas luzes "deformaram-se",
desaparecendo algumas e outras duas começaram a mover-se com alguma velocidade no céu.
De facto nunca tinha assistido a algo assim...até encostei o carro para poder observar bem.
Gostaria saber se têm algum relato semelhante ao meu, pois gostaria saber se o que vi era
mesmo um ovni...
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Obrigado

APO - Relato de avistamento
Nome: Filipe Maio
Email: filipemaio@hotmail.com
Telefone:
Data: 15-10-2007
Escreva aqui o seu relato:: relato apenas o que vi , sem certezas do que foi pois tenho uma
ideia do que é um ovni sendo este um pouco esquisito das imagens que tenho visto em
algumas fotos . Caxinas , Vila do conde segunda feira 15 de Outubro de 2007 ,
aproximadamente 22h .
Ouvi o cão da vizinha a ladrar constantemente como se estivesse a atacar algo/desesperado,
passado uns minutos (talvez 2/3) e como o barulho já incomodava subi ate ao terraço e em
frente tem um muro com cerca de 1.5 m de altura e espreitei para ver o que se passava.
Nesse mesmo preciso momento a cerca de 200/300 metros vi a dirigir para mim um objecto
com cerca de 4 metros de largura por 3 de largura com forma de bola de rugby , era de cor
preta/cinza e passou por cima da mim em direcção a norte para a Povoa de Varzim em marcha
lenta, tudo isto demorou uns 10 segundos, ate perder o objecto de vista, não fazia barulho.
O objecto passou a cerca de 50 km, o céu estava praticamente limpo. fico a pensar nisto e nem
sei se fiz bem em relatar, não contei nada a ninguém pois como é uma zona piscatória levariam
isto para a galhofa...( a mentalidade da terra)

APO - Relato de avistamento
Nome: David Barbosa Ribeiro
Email: david_ribeirinho@hotmail.com
Telefone: 919379XXX
Data: 02-09-2007

5 / 10

Relatos continuam
Escrito por Luís Aparício
Domingo, 18 Novembro 2007 20:44 - atualizado em Terça, 12 Abril 2011 19:20

Escreva aqui o seu relato:: Era por volta das 6:30 da manhã, eu e os meus primos fomos á
janela e avistamos um objecto muito brilhante de luz branca muito próximo do solo terrestre.
Conforme o tempo passava o objecto foi subindo cada vez mais até que chegou a luz do dia
total e não o conseguimos avistar mais.

APO - Relato de avistamento
Nome: carlos Alberto badia soares
Email: carlosabs@dep.prefpoa.com.br
Telefone: brasil 051 92223XXX
Data: 31/7/2006
Escreva aqui o seu relato:: Devo afirmar que os estes seres alienígenas apresentam-se para
nós quando abduzidos da forma que eles querem aparecer aos nossos olhos, só sei que tudo
me aconteceu naquele dia 31/7/06 não tenho certeza porque só acordei no dia 01/08/2006 só
lembro que vi aquele ser entre as arvores do parque era noite segui para o meu local de
trabalho vi que estava sendo seguido.
Entrei no local lembro que chaviei todas as portas mesmo assim aquele ser entrou no prédio e
sem disser nenhuma palavra aproximou-se de mim não senti medo so sei que era uma mulher
pequena que espalhou um cheiro forte que impregnou todo o local.
Seus olhos eram fortes não sei porque até hoje sinto que aquele corpo não era dela não sei
porque eu ouvia ela falar comigo.
Se em nenhum momento ela emitiu nenhum som e nem emitiu uma palavra sequer só sei que
aquele cheiro estava induzindo -me a colaborar com ela.
Por outro lado eu escutava um zumbido forte dentro de minha cabeça e eu apaguei....até hoje
não sei como foi que ela entrou no prédio onde eu trabalho se estava tudo fechado sendo um
local perigoso um local distante sem nenhuma moradia por perto ali é um local que opera uma
central cuja força da rede elétrica é superior a 480 volts.
O mais estranho de tudo é que 3 ou 4 dias depois esta mesma mulher apareceu no meu local
de trabalho e eu estando dentro do prédio fechado senti a sua presença era como se ela
estivesse me chamando, sai para a rua e a vi parada no lado de fora do portão segurando a
coleira do seu cachorro parada olhando firme para o prédio onde eu estava neste momento eu
senti medo da presença dela ali me olhando com os seus olhos parados de onde parecia fluir
uma força hipnótica.
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Estranho era também o meu cachorro, ele latia em todo mundo que chegasse até o portão e no
entanto ele estava quieto, sentado como se obedecesse as ordens daquela mulher eu me
aproximei e ela me perguntou: aquele cachorrinho é seu?, era como se ela não me conhecesse
e que nunca tivesse entrado no meu local de trabalho.
Respondi o cão é meu ela então apresentou-se disse que seu nome era Maria morava ali perto
e costumava passear com o seu cachorrinho diariamente ali pelo parque ficamos amigos e
conversávamos quase diariamente até que um dia ela perguntou-me se por acaso eu não tinha
visto nada estranho acontecendo a noite ali pelo parque?
Respondi que não, salvo exceção de que uma noite eu tinha visto um ser estranho com um
rosto espelhado me seguindo pelo parque até o meu local de trabalho e que depois este ser
tinha se transformado nela e entrado no meu local de trabalho.
Disse-lhe que o mais estranho é que eu nunca a tinha visto antes e nem a conhecia que eu não
sabia como aquilo aconteceu. Então ela sorriu e disse tu foi abduzido possivelmente coletaram
o teu sêmen para alguma experiência . Achei que ela era meio louca depois disto passado um
tempo ela convidou-me para ir até a sua casa para tomar um café eu fui era um sábado
cheguei lá eram hs:18:30.
Então ela começou a falar de ETS CASOS de aliens perguntou se eu não via luzes queria
saber se eu tinha algo estranho no meu corpo queria saber tudo da minha vida falou nos cinzas
disse-me que alguns ETs usam os nossos corpos terrestres e que os seus corpos ficam em
seus planetas em estado de vida suspensa e que eles passam a habitar o corpo de um
terrestre disse que o que eu tinha visto no meu local de trabalho não passava de um holograma
tridimensional era uma cópia do seu corpo depois disto ela deu-me vários livros para ler.
Passado um tempo eu estava na sua casa ajudando ela a lixar os seus móveis quando ela
pediu-me para deixa-la examinar-me para ver se eu não tinha algum implante no meu corpo
concordei e ela começou examinando meus cabelos minha cabeça até que ela me disse
porque sua orelha esta cortada atrás?
Realmente minha orelha estava cortada só que eu não lembro onde e nem quando ela foi
cortada ela prosseguiu o seu exame feito da minha cabeça até os meus pés que segundo o
seu diagnostico eu tinha um implante atrás da orelha e mais um implante nos órgãos genitais
disse que eu estava sendo usado a varias gerações pelos ETs cinzas que queriam modificar
algo na minha genética humana disse-me ela que eu estava sendo manipulado contra a minha
própria vontade
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APO - Relato de avistamento
Nome: Cassiano Paiva
Email: cassianopaiva@hotmail.com
Telefone: 011/30441XXX
Data: 07/08/2007
Escreva aqui o seu relato:: Saindo do trabalho dentro do meu fretado como faço todos os dias
as 17:00 avistei por cima de um dos edifício uma bola prateada e de brincadeira pensando
fazer parte do prédio (antena, para-raio etc...) brinquei com uma amiga ao lado e disse " olha !!!
um disco voador" e o prédio se colocou a frente da tal bola quando pude nota que mudando de
ângulo a bola não estava sobre o prédio estava no ar, pensei ser um balão de gás solto no ar
mas balão voa e não fica parado quando chamei minha amiga agora espantado com o que via
e apontei para o céu novamente não havia mais nada lá, ainda fiquei observando o céu por
mais tempo pensando em ver tal objeto mas não o vi mais.

APO - Relato de avistamento
Nome: pereis
Email: pedroereis@sapo.pt
Telefone: 919516XXX
Data: 25-06-1984
Escreva aqui o seu relato:: Numa noite de Domingo para 2ª, estava com um amigo na praia de
Árvore (Vila do Conde), quando toda a iluminação pública que se avistava ( da Póvoa do
Varzim até Matosinhos) apagou.
De imediato a sudeste e a uns 5 Km apareceu um manto de luz com 3 ou 4 cores (amarelo,
laranja, esverdeado). Esse manto de luz tinha uma largura dos seus 200 mts e ascendia até
uma altura de 60 a 80mts (referência com a altura dos pinheiros do pinhal do Mindelo). As
cores subiam umas a seguir às outras de forma ordenada, ocupava cada cor 1/3 da altura do
fenómeno e quando chegavam ao topo desapareciam e voltavam a aparecer na base.
Este fenómeno durou 3 a 4 minutos e foi localizado a norte da pista 17 de Pedras Rubras. Logo
de imediato fenómeno de luz idêntico apareceu mais longe, a norte da minha posição, na zona
da Póvoa do Varzim e que durou mais uns 2 minutos.
Por volta das 3H00 o fenómeno desapareceu e a iluminação pública voltou a ligar-se. Durante
os 10 minutos as únicas luzes que se vislumbravam, eram as dos faróis marítimos e não havia
qualquer barulho ou ruído vindo do fenómeno.
Acerca da data foi num último fim-de-semana de Junho de 1984 ou 1985.
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Provavelmente este fenómeno tem uma explicação bem prosaica, mas até hoje não observei
algo idêntico e continuo sem compreender a origem do manto de luz ascendente.
Os meus cumprimentos,
Pedro Reis

APO - Relato de avistamento
Nome: pipokinha
Email: joaninha88_lx@hotmail.com
Telefone:
Data: 8-07-2007
Escreva aqui o seu relato:: Antes de mais olá!
Tenho a dizer que me registei devido ao segundo avistamento de um ovni, o primeiro foi
relativamente à um ano por volta desta altura em Portimão quando estava a passar ferias com
os meus pais. Estava no meu quarto a fumar um cigarro à janela de noite e de repente olho
para o céu pois uma luz brilhante chamou-me a atenção e não é o meu espanto quando vejo a
"cair" como se fosse uma estrela cadente, pensei cá para mim enquanto estava a olhar para
aquilo vou pedir um desejo.
E, surpreendo-me quando aquilo da uma volta sobre si mesmo e continua a descer outra vez
como se fosse uma estrela cadente, era brilhante, amarelo e uma luzes verdes muito claras e a
direcção era da esquerda para a direita. Ainda fiquei a olhar para a zona que até nem era muito
longe da janela mas não vi mais nada.
Corri então para os meus pais perplexa a perguntar se uma estrela cadente
eventualmente podia dar tal volta como eu vi, os meus pais disseram que
isso seria impossível. Por isso, cheguei a conclusão que só podia ser um
ovni.
Ora, estava eu no Algarve no dia 8 de Julho deste ano no início da auto-estrada a voltar para
Lisboa quando de repente dá-me uma vontade de olhar
para o céu e o que vejo eu?
Um objecto do lado esquerdo da faixa de onde eu vinha lá no céu que parecia parado no ar,
fiquei na duvida durante uns 2 minutos se seria um avião e cheguei a conclusão que não era
pois parecia
pequeno para ser um avião e quem vive em Lisboa centro esta farto de ver
aviões como eu que ate vivo perto do aeroporto.
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Perguntei ao meu namorado que estava a guiar o que era aquilo no céu e ele que as vezes tem
dificuldade em ler as palavras quando são mais pequenas disse-me que não
via nada e que tinha que prestar atenção a estrada (como é obvio). Eu continuei a olhar para
aquele objecto que me parecia branco ou cinzento muito claro mas que brilhava imenso com o
sol a bater sob ele e de repente da mesma forma que o vi ele desapareceu mas numa
velocidade muito rápida.
Olhei para o relógio e marcava 18h12 pois lembrei-me que da primeira vez
que tal fenómeno tinha-me ocorrido que não olhei para o relógio e que devia ter olhado. Hoje
cá em casa estava eu a arrumar o cesto dos jornais e das revistas quando vejo o Dário de
Noticias que me chamou a atenção na capa em baixo a falar sobre um relato de um
avistamento de um ovni no Alentejo olhei para a data e vi domingo pensei logo que foi no
mesmo dia que eu vi mas depois de ter visto a noticia estava a fechar o jornal e passei os olhos
pela data mas sem intenção e não é que tive de olhar
novamente pois era do dia1 de Julho.
Portanto o que eu vi foi passado uma semana deste acontecimento em que os especialistas
pensavam que seria um fenómeno natural, eu chego à conclusão que podia ter sido mesmo um
ovni.
Agradecia que me dessem uma opinião sobre isto tudo que realmente é incrível.
Com os meus cumprimentos,
Pipokinha

APO - Relato de avistamento
Nome: Filipe Rodrigues
Email: filmaril@gmail.com
Telefone:
Data: 13-10-2007
Escreva aqui o seu relato:: Não posso ser exacto na hora mas o avistamento ocorreu entre as
21:00 e as 22:00 horas sobre Lisboa.
Objectos pouco luminosos (cerca de 15/20) voando em formação tipo bando de aves (em V,
mas sem linhas rectas que os pudessem unir) a grande altitude, de Ocidente para Oriente e a
velocidade elevada (atravessando todo o céu em poucos segundos (10-15s)
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