Dois ovnis no Morro de S. João - Brasil
Escrito por Luís Aparício
Terça, 05 Fevereiro 2008 19:50 - atualizado em Terça, 12 Abril 2011 19:21

Ed Richard Toniolo, morador da cidade de Rio das Ostras no Estado do Rio de Janeiro, Brasil,
avistou no dia 29 de Dezembro de 2007 por volta das 19 horas, ao chegar à varanda da sua
casa que dá a visão para o Morro de São João dois objetos de formato lenticular e coloração
alaranjada movendo-se por sobre citado morro. Prontamente chamou a sua esposa e solicitou
que lhe trouxesse consigo a sua máquina digital ( Kodak 7.2 Mpixels) para registrar em fotos e
vídeos o que ali observáva.
Atônitos Ed e a esposa, com aqueles objetos que sobressaiam
em meio ao céu do entardecer bateu 3 fotos e registrei em 2 filmes de 1 minuto e meio cada.
Passados 10 minutos da observação ambos objetos sumiram por detrás do morro.

O Ed Toniolo respondeu ao nosso inquérito de avistamentos, que juntamos abaixo.
1. Nome, morada, país, profissão, e-mail, telefone?
Nome: Ed Richard Inácio Toniolo
Naturalidade: Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil
Profissão: Engenheiro Metalúrgico
Telefone: 55 (22) 2XXXXXXX
2. Data do avistamento, hora e local?
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29 de Dezembro de 2007, às 19 horas, Rio das Ostras, RJ , observação da varanda de minha
casa

3. Dimensões comparativas do fenómeno com uma régua graduada à distância de um braço
estendido em cm/s. Comprimento? Altura? Diâmetro?
Objeto maior cerca de 1 ( um ) centímetro e objeto menor 0,5 ( meio ) centímetro.
4. Qual a velocidade do fenómeno? Lenta, Moderada, Rápida
Moderada
5. Houve fases de imobilização do fenómeno? Caso SIM descreva quantas vezes e a sua
duração (em minutos) no total da observação.
Não
6. Qual era a forma do fenómeno? Esférica, Triangular, Cilíndrico, Discóide, Outra:
Lenticular
7. O aspecto do fenómeno era: Metálico, Indefinido, Com transparência
Massa luminosa com contornos bem definidos
8. Que tipo de luminosidade possuía? Cintilante, Pulsante, Intermitente, Fixa
Fixa
9. O fenómeno tinha: Luz própria, Luz reflectida.
Luz própria
10. O fenómeno projectou raios luminosos?
Não
11. Existem mais testemunhas da observação?
Sim, minha esposa avistou junto comigo.
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12. Qual foi o n.º de objectos observados?
2 ( dois )
13. Qual foi o movimento efectuado pelo fenómeno?
Retilíneo
14. Notou alguma vez a sua maior aproximação ou afastamento?
Não
15. Tinha aparência sólida?
Sim, pois os contornos me eram bem definidos
16. Tinha o fenómeno alguma estrutura exterior (ex. janelas, antenas, tripés, outro?
Não
17. Chegou a projectar em algum momento raios luminosos para o solo ou para o espaço?
Não
18. Houve alteração de luminosidade do fenómeno durante a observação?
Não
19. Quais eram as cores precisas do fenómeno?
Alaranjado brilhante
20. Houve alteração de velocidade?
Não
21. fenómeno estava envolvido por algum halo, nuvem ou fumo?
Não
22. Houve alterações de altitude e direcção por parte do fenómeno?
Não
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23. Chegou a iluminar os arredores?
Não
24. Sentiu algum ruído, calor ou odor?
Não
25. Lembra-se se havia animais nas proximidades durante a observação?
Não
26. Observou qualquer avião ou objecto conhecido, antes, durante ou depois da observação?
Não
6. Sofreu alguns problemas de ordem física, psíquica, afectiva após a observação?
Não, exceto grande euforia no momento e após certa ansiedade em ter alguma resposta
conclusiva ou não sobre o fenômeno observado.
Outros artigos publicados no site da APO, sobre o Morro de S. João
Morro de S. João em Cabo Frio
Base Intraterrena no Morro de S. João
Nota:
Havendo nesta zona bastantes avistamentos, é natural que mais cedo ou mais tarde se
fizessem algumas fotos destas naves.
Os links acima dão uma ideia do muito trafego de ovnis que sai do Morro de S. João que fica
perto do Rio das Ostras.
Como exemplo deixamos aqui as declarações de Bete Bresciani que vive em Cabo Frio,
portanto perto do Rio das Ostras. «pude sentir o tremor subindo pelas minhas pernas ... e o
som foi altíssimo". (Bete Bresciani)»
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