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Os avistamentos que continuam a chegar à APO são uma avalanche sem precedentes. O
planeta Terra está a atravessar um momento grandioso ou estaremos perante uma nova vaga
de ovnis.
Diversas teorias estão em cima da mesa, uma delas diz que as grandes vagas de ovnis
poderão estar relacionadas com a curvatura periódica do espaço.
Por todo o mundo aparecem relatos de muitos avistamentos por isso teremos que perguntar o
que se passará para haver tantos avistamentos?
APO - Relato de avistamento
Nome: TamarBotticelli
Email: tamarXXXXX@gmail.com
Telefone:
Data: 28;05;2008
Escreva aqui o seu relato:: Por volta das 18h30min do dia 26 de maio de 2008, os radialistas
Antonio Soares, Bené, Cristóvão Mesquita, Alteri Moura e Chiquinho do Lalá presenciaram um
objeto voador de alta luminosidade percorrendo o céu de Massapê cidade próxima a Sobral
Ceará Brasil.
O objeto vinha da Serra da Meruoca e se deslocava no rumo do Serrote do madeiro, que fica a
uns 5 km da sede. Aquele aparelho viajava lentamente, a visibilidade era boa, não há duvidas
de que não era um avião; o mais estranho era o trajeto que fazia: da Serra da Meruoca para o
Serrote do Madeiro.
Tinha uma luz bem forte destas que encadeiam as pessoas. Outro fato: moradores do Bairro
N.S. de Fátima, que residem nas proximidades do Estádio Municipal se assombraram, uns três
dias depois, quando presenciaram uma forte luz que saia de dentro do Estádio e subia rumo
aos céus.
Teve gente que baixou hospital. Já no dia 4 deste, o comerciante José Wilson, que é irmão do
radialista Cristóvão Mesquita, juntamente com um grupo de pessoas que moram no Bairro
.N.Sra. de Fátima, na rua Dolores Barbosa, dentre eles o Zé Osmar, a Lisene, o Chico Zumba
e outras; eram umas 20h30min, quando viram nas proximidades da sua casa, que fica lá para
as bandas do Campo Grande, duas bolas de fogo, uma passando pela outra, piscando todo o
tempo, de cor vermelhas, do tamanho de uma lua cheia, sem fazer nenhum barulho.
Novamente, na última quarta-feira, dia 18, por volta das 18h30min, uma luz brilhante, que se
deslocava a uma velocidade razoável, no espaço aéreo acima da Secretaria de Educação do
Município de Massapê, foi avistada pelo nosso colunista Edílson Siridó do Canto da
espiritualidade e mais populares. Pergunte-se você o que isto quer dizer; qual sua atitude
perante estes acontecimentos tão constantes na vizinha cidade de Massapê?
Retirado do jornal on line www.afolhadigital.com.br.
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APO - Relato de avistamento
Nome: Diogo Bastos
Email: mlgfbb.XXXX@Gmail.com
Telefone: 9686XXXXX ou 9634XXXXX
Data: 27-06-2008
Escreva aqui o seu relato:: Hoje estava eu á minha porta de casa, Valongo do Vouga, Águeda,
Aveiro quando eu vi uma coisa baixa e extensa redonda de cor metalizada cerca das 18 horas
do dia 27 de Junho de 2008 sexta-feira sou uma criança de 12 anos mas não estou a brincar
eu vi aquele ovni com a minha mãe e a minha avó tentei filmar no telemóvel mas não fui a
tempo.
APO - Relato de avistamento
Nome: Sérgio Pereira
Email: marmaXXXXX@sapo.pt
Telefone: 0
Data: 27-06-2008
Escreva aqui o seu relato:: No dia 27, na passada sexta feira, eram cerca das 12h, circulava no
campus de Gualtar da Universidade do Minho em Braga, quando reparei no céu num objecto
que reflectia o sol. O dia estava com céu limpo, e o objecto apareceu pouco acima do Monte do
Bom Jesus, cerca de 5 segundos, a uma velocidade constante, relativamente lenta.
Deslocava-se da esquerda para a direita em trajectória horizontal.
Tinha aspecto metalizado quase transparente, e a certo ponto da trajectória simplesmente
desapareceu. No mesmo dia à noite, cerca das 01h00 observei junto com amigos na esplanada
de um café, uma luz brilhante, sem piscar, a uma velocidade constante, parecia a elevada
altitude, e que passados poucos segundos simplesmente desapareceu. O céu estava também
limpo.

APO - Relato de avistamento
Nome: Otilia Maria V Ribães
Email: tilaXXX@gmail.com
Telefone: 2342XXXXX
Data: 29-06-2008
Escreva aqui o seu relato:: Domingo 29-07-2008 pelas 24H15 avistei um ponto luminoso, uma
estrela que me chamou a atenção. A estrela era do tamanho de Marte e estava parada. Depois
começou a diminuir de tamanho e numa fracção de segundos e desapareceu.
Já é a terceira vez que vejo esta estrela este mês. Está sempre do mesmo lado. Nunca a vejo
a aparecer mas vejo-a desaparecer.
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APO - Relato de avistamento
Nome: Vera Lucia de Araujo Rosa
Email: veraluciaterapeuta@gmail.com
Telefone: 061- 9213.0145 / 3340.2099
Data: 20/10/1999/2001/2003/2004/2007/
Escreva aqui o seu relato:: Olá!
Saudações para todos!
Desejo parabenizá-los pelo trabalho extraordinário e sério, que estão realizando dentro da
Pesquisa Ufológica.
Exerço a profissão em Terapia Holistica em Brasilia DF
O meu relato sobre avistamentos de OVNI ou Extraterrestres, ocorre desde os 9 anos de idade
e até os dias de hoje o fato se tornou muito natural.
Faço contatos visuais e telepáticos e principalmente, quando me projeto fora da matéria física.
Gostaria de fazer aproximação com vocês da APO, para que possamos somar experiências na
área de Ufologia.
Coloco-me disponível para maiores informações e contatos.
Agradeço pela atenção,
Vera Lúcia de Araújo Rosa
www.terapia.consultoriabrasilia.com.br
APO - Relato de avistamento
Nome: Mário neves
Email: up10XXX@sapo.pt
Telefone:
Data: Verão de 1979 ou 80
Escreva aqui o seu relato:: Este caso está arquivado na imprensa diária da época. Apesar de
não me lembrar do ano concreto do avistamento por ser criança todo o resto está presente na
minha memória de um modo bem lúcido.
Estávamos um grupo de jovens num campo de férias perto da Aldeia do Meco no exterior da
habitação (devido ao calor) por volta da meia noite, quando por cima da copa das árvores (a
uns 80/100 metros de altura) aparece uma máquina enorme com luzes rectangulares a piscar a
volta do seu perímetro e de cores várias cuja luminosidade fraca não feria os olhos.
Também me lembro de a sua passagem ouvir apenas um ligeiro zumbido e muitos sons de
"bipes" electrónicos. Em termos de grandeza apenas nos veio a memória um edifício de
Lisboa, era do tamanho e largura do antigo estádio da Luz (imaginando-o invertido). Os jornais
do dia seguinte descreviam um O.V.N.I que sobrevoou a ponte sobre o Tejo e a cidade de
Lisboa, para além de imensos testemunhos de pescadores que se encontravam nas margens
do Tejo e obviamente dos meus amigos do campo de férias.
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APO - Relato de avistamento
Nome: Victor C Marques
Email: vXX@vodafone.pt
Telefone: 9173XXXXX
Data: Setembro 1973 e Páscoa 1976
Escreva aqui o seu relato::
1º- Num fim-de-semana do mês de Setembro de 1973 por volta das 18H00, quando circulava
de carro perto das Azenhas-do-Mar na companhia de 3 amigos, avistei um objecto, bastante
brilhante, sobre o Atlântico e a grande altitude.
Inicialmente pensei tratar-se de um avião, mas reparando com maior atenção, verifiquei que
não avançava.
Parei o carro e saímos para ver melhor o que se passava.
Repara-mos, então, que o objecto se movia muito lentamente como descreve-se um W num e
noutro sentido.
Ali ficamos até que findos 10 a 15 minutos, a uma velocidade vertiginosa, se deslocou na
direcção Sul, desaparecendo.
2º- Em vésperas da Páscoa de 1976 quando circulava de carro, por volta da 01H00 perto de
Sória (Espanha) Sierra de Hinodejo, na companhia de um amigo, depara-mos de repente com
uma descomunal roda de fogo, seguida de outra e ainda de mais uma outra que passou à
nossa frente entra os montes.
Havia muito movimento de viaturas e todos parámos a comentar o sucedido.

APO - Relato de avistamento
Nome: José E Queirós
Email: emanuelcXXXXXX@sapo.pt
Telefone:
Data: 1 e 3 de Julho de 2004
Escreva aqui o seu relato:: O relato «AMARANTE EM FINAL DE ITINERÁRIO AÉREO DE
FENÓMENO O.V.N.I.» encontra-se em http://sol.sapo.pt/blogs/PlenaCidadania/default.aspx
José Emanuel Queirós
APO - Relato de avistamento
Nome: Nany
Email: ellisbaXXXX@gmail.com
Telefone: 91108XXXX
Data: 04072008
Escreva aqui o seu relato:: Avistamos o que consideramos ser um Ovni em Peniche e temos o
objecto em fotografia. Como enviar a foto?
Obrigada.

4 / 16

Avistamentos até 5 de Outubro 2008 1ª Parte
Escrito por Luís Aparício
Quinta, 30 Outubro 2008 21:27 - atualizado em Terça, 12 Abril 2011 19:14

Nany
Olá!
Como enviar uma fotografia dum Ovni que avistamos no dia 4 deste mes em Peniche?
Nany
APO - Relato de avistamento
Nome: horacio r a lago
Email: horacio.lXXX@hotmail.com
Telefone: 93482XXXX
Data: 21-08-1993
Escreva aqui o seu relato:: madrugada de sábado á noite para domingo, por volta das 4 horas
da manhã quando estava prestes a entrar em casa olhei para o céu e vi um "ovni" de forma
triangular, tendo em toda a sua volta luzes brancas, outro avistamento foi na noite antes do
regresso da nave Americana ter regressado e depois ter explodido ao entrar na orbita pelo que
penso que a NASA escondeu a verdade contando uma mentira muito fácil.

APO - Relato de avistamento
Nome: jailson
Email: fera.jailXXX@hotmail.com
Telefone: 74-365XXXXXXX
Data: 15-04-2008
Escreva aqui o seu relato:: Eu estava em casa quando um sinal no céu estava passando, ai eu
fiquei olhando.
Aí apareceram mais quatro no mesmo sentido norte e outro em sentido contrário. Eu chamei os
meu colegas que viram quando estava acontecendo, eu pensava que era avião mais avião não
passa um perto do outro, e se fosse um avião passava com as luzes piscando também.
APO - Relato de avistamento
Nome: carla manuela vieira
Email: carlinhaXXXXXX@hotmail.com
Telefone: 93485XXXX
Data: 08-07-2008
Escreva aqui o seu relato:: Vinha eu na estrada de Barcelos - Povoa de Varzim na localidade
de Amorim, quando olhei para o céu e vi um objecto planava em forma de espiral plana e tinha
duas grandes lâmpadas vermelhas e uma laranja a piscar suavemente
Fique a olhar durante muito tempo. A rota era de baixa altitude e dirigia-se para o Porto, tinha
aspecto de ser triangular. As luzes avistavam-se ao longe a kms de distância. Não havia som
algum.
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No inicio confundi com uma aeronave mas tenho a certeza que não era porque aquela altitude
ouviria os motores.
Também a minha vizinha diz que viu uma em forma redonda com muitas luzes por cima do
nosso prédio.

APO - Relato de avistamento
Nome: João Andrade
Email: joaoandradXXXX@hotmail.com
Telefone:
Data: 9 de Julho de 2008
Escreva aqui o seu relato:: Passavam cerca de 30 minutos da meia-noite quando um objecto
triangular branco "rasgou" o céu a uma velocidade constante sem fazer qualquer tipo de ruído
tendo depois desaparecido. Há cerca de sensívelmente um ano Por esta altura também, avistei
duas luzes no céu em formato circular que sobrevoavam os céus a uma velocidade muito
constante e a uma distância muito curta uma da outra. Não eram estrelas cadentes porque
essas acabam por deixar rasto quando se "desfazem" estes objectos só os deixei de ver
quando saíam do meu campo de visão.
João Andrade, 16 anos, Celorico da Beira - Guarda - Portugal

APO - Relato de avistamento
Nome: catarina
Email: isabelcatariXXXX@hotmail.com
Telefone: 91263XXXX
Data: 24-06-08
Escreva aqui o seu relato:: estava de ferias no Funchal, madeira e avistei um objecto no céu....
tirei fotografia!
APO - Relato de avistamento
Nome: José Eduardo marques
Email: brucXXXX@gmail.com
Telefone: 96465XXXX
Data: 1172008
Escreva aqui o seu relato:: Estava a sair de casa do meu sogro, quando de repente ia para
entrar no meu carro e vi, umas luzes muito estranhas que alternavam de cor eram verdes
azuladas nunca tinha visto nada igual na minha vida ainda pensei que era trovoada mas não se
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ouviu nada, luzes de discoteca também não eram pois nunca vi nada assim.
Uma aurora boreal também não deve ser pois isso acontece nos pólos do nosso planeta. Será
que são ovnis eu vi o fenómeno aqui em Tondela perto de uma quinta que se chama Quinta da
Coelheira e claro que fiquei muito intrigado e vou investigar o caso.

APO - Relato de avistamento
Nome: Paulo serra
Email: paulomXXXXX@mail.com
Telefone: 9188XXXXX
Data: verão 1980
Escreva aqui o seu relato:: Em Entre-os-rios eu e um primo da mesma idade....em cima da
Ponte Índice Ribeiro (a que caiu) no verão de 1980 pela meia-noite e meia. Vi um charuto
deslocando-se na direcção norte sobre a Ponte de Pedra Duarte Pacheco sobre o Tâmega
com o comprimento de uns 20 m de cor alaranjada/vermelha com aura mais clara atravessa da
margem esquerda para direita do rio.
Ainda fomos a correr mas a luz entrou num vale à nossa esquerda. O silêncio era completo
mas antes eu tinha dito que as luzes da igreja de Rio de Moinhos e a respectiva escadaria
estava desligada, o que nunca tinha acontecido.
Não houve outras alterações. Mais tarde uns anos conheci alguém que me disse que era
pequeno naquela altura mas um familiar no Torrão tinha avistado um círculo de cor... Não pude
ainda falar com a pessoa mas ela é viva. o testemunho tem interesse porque avistou a coisa de
outro ponto de vista muito mais por debaixo.

APO - Relato de avistamento
Nome: Maria da LXX Paulino
Email: miluXXXX@hotmail.com
Telefone: 91772XXXX
Data: 10 julho 2008
Escreva aqui o seu relato:: Boa tarde, a minha filha e genro estavam na cozinha com a janela
aberta por volta da meia noite e meia, e começaram a ver um clarão, que saiam de dentro do
clarão umas quantas luzes , que se iam deslocando em forma de triangulo que numa das luzes
em forma de bola avistou 2 seres ,um grande e um pequeno , e que o mais pequeno
acenou-lhe com a mão, tipo cumprimento, e a minha filha enquanto pedia para ver mais, os
flashes de luz vinham mais fortes onde ela tornou a vê-los novamente ,o meu genro foi buscar
a maquina para tirar as fotos ,mas só conseguiu apanhar os focos das luzes .
Estiveram até por volta das 2.30 da manha, a minha filha diz que eles, até lhe deu impressão
que estavam a fazer um espectáculo para ela, não sentiu medo, estava radiante e feliz a única
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coisa que diz ter sentido foi um frio fora do normal .
Estou a relatar o acontecimento sem nada lhe dizer, porque eles têm medo que digam que
estão loucos, eu não resisti em contar-lhes, porque sempre achei que haviam ser diferentes de
nós e muito á frente.
Isto passou-se na zona de Santa Iria da Azóia , conselho de Loures.

APO - Relato de avistamento
Nome: Ana Entradas
Email: anaentrXXXX@hotmail.com
Telefone: 28432XXXX
Data: 15-07-08
Escreva aqui o seu relato:: Esta noite, não sei dizer precisamente a hora mas penso que
seriam entre as 23.30 e as 24H do dia 15 de Julho, avistei algo estranho, estava com os
empregados do estabelecimento dos meus pais, mesmo no centro de cidade de Beja, a
encerrarmos o estabelecimento, quando na minha esplanada privada, olho para o céu, como é
habito todas as noites, devido ao facto de estar estrelado e ter uma vista muito ampla do céu,
quando por breves segundos avistei algo estranho, gritei para a minha mãe que era uma
estrela cadente, em chama e forma de ovo, passou relativamente perto a uma velocidade
extremenda, mas estranhei pelo facto de se deslocar horizontalmente, se fosse uma estrela
não estaria em chama e no mínimo viria do céu ou em arco ou verticalmente.
Dado hoje na televisão tratarem na TVI, sobre ovnis e ect, a comentei com uma colega e
pesquisei agora não Internet, e entrei no vosso site, fiquei incrédula logo com a primeira
notícia, nem queria acreditar, foi tal e qual o que observei.
Dado o facto de ser já de madrugada, amanha com mais tempo tentarei analisar as imagens
das câmeras de segurança que estão instaladas na rua da minha esplanada para ver se
encontro algo.
Fiquei mesmo incrédula com tudo isto, nem estou ainda a acreditar na imagem que vi e com o
testemunho deste cidadão.
O que é certo é que anda algo em Beja..!
cumprimentos e espero uma breve resposta.

APO - Relato de avistamento
Nome: rui silva
Email: rui.miXXXX.p.silva@hotmail.com
Telefone:

8 / 16

Avistamentos até 5 de Outubro 2008 1ª Parte
Escrito por Luís Aparício
Quinta, 30 Outubro 2008 21:27 - atualizado em Terça, 12 Abril 2011 19:14

Data: cerca de20-3-2008
Escreva aqui o seu relato:: eu tenho 14 anos e estava na casa de um amigo meu na Povoa de
Varzim em Navais e ouvimos um imenso ruído, fomos ver o que seria, e não encontrávamos
nada, depois eu vi no céu muito longe duas coisas brancas a andar muito depressa.
Eu tinha o meu telemóvel para fotografar pousado num sitio qualquer mas não sabia bem e eu
não o fui buscar porque teria do o procurar e podia ser que quando chegasse lá já não
estivesse, eu vi o meu amigo Vicente também e seu pai também.

APO - Relato de avistamento
Nome: Joaquina Monteiro
Email: joaquinaXXXXXXXX@gmail.com
Telefone: 9128XXXXX
Data: incerto
Escreva aqui o seu relato:: Mais ou menos há 40 anos atrás na época da malha do trigo, entre
as 6h e as 7h da manhã eu e a minha irmã fomos inundadas com uma chuva de bolinhas
translúcidas com as cores do arco íris, parecidas com bolinhas de sabão. Quando tentávamos
apanha-las, fugiam a uma velocidade vertiginosa, no entanto dançavam á nossa volta muito
devagar quase que a roçar a nossa face, braços e pernas.
Enquanto brincamos com elas descobrimos que lhe podíamos tocar com um pau e se
batêssemos com força dividiam-se em duas. Durante a brincadeira as ditas bolinhas iam-se
dirigindo para um campo ao lado da casa, como eu queria ír para a malha do trigo deixei-as ir e
não fui atrás delas, mas a minha irmã ia junto com elas na brincadeira.
Ao ver a minha irmã envolta nas bolinhas que a iam levando para o dito campo senti receio
(não posso dizer medo porque não fiquei assustada) e chamei-a para que viesse comigo para
a malha. Exactamente nesse momento as bolinhas deixaram de andar á volta dela e foram
sozinhas para o campo, parece que tinham entendido o meu receio e não me queriam
assustar.
Depois da malha voltamos ao local para ver as bolinhas, mas elas já lá não estavam.
Perguntá-mos ás tias, á avó o que eram as bolinhas, mas como não sabiam responder
disseram que imaginámos coisas, afinal eu teria 5 ou 6 anos e a minha irmã uns 7 ou 8.
Durante muito tempo pensei que tudo isto tinha sido um sonho, até que falei com a minha irmã
e ela contou este encontro exactamente como eu me lembrava dele... afinal não foi um sonho...
E vocês daí, já alguma vez ouviram algo do género?
Tenho visto alguma coisa aqui pela net mas nunca vi nada assim, se souberem de alguma
digam, afinal gostava de saber que bolinhas tão bonitas eram aquelas.
Obrigada.
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APO - Relato de avistamento
Nome: André Pepe
Email: andrepXXXXX@hotmail.com
Telefone:
Data: 17-07-2008
Escreva aqui o seu relato:: Eu observei um acontecimento muito estranho. Foi em Braga, que
assisti a uma luz muito brilhante ao longe que estava pousada num monte. A luz era branca,
mas, passado aproximadamente 5 segundos, passou a vermelho.

APO - Relato de avistamento
Nome: Maria da Conceição
Email: s.mXX@sapo.pt
Telefone: 9644XXXXX
Data: 1992
Escreva aqui o seu relato:: Vinha com o meu marido de carro, numa noite. Deviam ser por volta
das 00h. Vimos um objecto voador (talvez nave) com uns 2m de comprimento e com uma luz
forte branca, a passar por cima do nosso carro. Ia a grande velocidade e não se ouviu ruído
nenhum.
APO - Relato de avistamento
Nome: Sonia Marisa
Email: soniaanastXXXXXX@hotmail.com
Telefone:
Data: 2003
Escreva aqui o seu relato:: Numa noite em que vinha a chegar a casa, com um amigo.
Estávamos nós a conversar a porta de minha casa, quando olho para o quintal do outro lado da
estrada, em frente a minha casa e vejo uma série de luzes a sair de uma caixa redonda.
Parecia ser um disco todo furado, de onde saiam vários raios de luzes brancas muito fortes. Fui
a correr buscar um foco para ver se via melhor o que era aquilo e, quando voltei, já não se
encontrava lá.

APO - Relato de avistamento
Nome: Silvia Barradas
Email: taXXXX@sapo.pt
Telefone: 9141XXXXX
Data: 18-07-2008
Escreva aqui o seu relato:: Moro em Tomar, numa aldeia a 2 km da cidade, e, a semana
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passada, como estava muito calor, eu a minha filha e o meu pai estávamos sentados na
varanda, por volta das 22.30 a ver as estrelas e a lua ainda cheia, quando de repente, por cima
do telhado da casa surgiu uma luz muito branca e brilhante, muito maior do que Vénus e que
se deslocava lentamente.
Gritei à minha filha para que fosse buscar a máquina de filmar e ainda tive tempo de a ligar,
mas a câmera não é suficientemente potente para filmar o céu, à noite. O objecto demorou
seguramente uns dez minutos a atravessar o céu e a desaparecer do nosso campo de visão.
Não emitia qualquer ruído e pensei instantaneamente na estrela de Belém, enquanto estava a
vê-lo. Gostaria de saber se mais alguém o viu. Sei que nunca mais o irei esquecer.

APO - Relato de avistamento
Nome: Cláudio Carneiro
Email: seveXXXXXX@hotmail.com
Telefone:
Data: 28-07-2008
Escreva aqui o seu relato:: O dia do final FMM - 2008 é 26-07-2008 visão um ovnis rota
Santiago Cacem área da Galp energia de Sines altura 100.000 pés as 02 horas e 04 minutos
manha foi mais menor 01 minuto e a força aérea envia dias aviões dois F-16 para zona.

APO - Relato de avistamento
Nome: costa_bras
Email: braXXXXXX@hotmail.com
Telefone:
Data: 28-07-08
Escreva aqui o seu relato:: Boa Noite,
Venho aqui por intermédio de outra pessoa (minha namorada), que tem muito "medo" do
fenómeno OVNI. Este medo deve-se ao facto de ela não conseguir arranjar explicação para
tais acontecimentos. Passou de céptica a regular observadora deste fenómeno.
Após esta pequena introdução passo a explicar o avistamento:
No dia 27 de Julho de 2008 (ontem às 23h), durante a viagem de regresso Lisboa, algures
entre Alcácer do Sal e a Marateca na estrada nacional, deparou com um enorme flash sobe a
forma horizontal. Precisamente ao meio desse flash surgiu uma luz vertical que subiu e
desapareceu num ápice (segundo ela em forma de T invertido). No cruzamento dos eixos do T
surgia um ponto negro. O que fiquei a entender desta situação, é que foi semelhante à
descolagem de um Foguetão...
É a segunda vez que ela avista o mesmo fenómeno, já tinha acontecido em Vila Nova de Santo
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André (junto a Sines), desta feita durante a tarde.
Lamento ter sido eu a relatar esta situação, mas a minha namorada encontra-se bastante
assustada, pois nos últimos anos temos avistado fenómenos estranhos, embora estes dois
tenha sido sempre sozinha.
Se mais alguém avistou tal fenómeno agradecia ter conhecimento.
Muito Obrigado,
Hugo Brás
APO - Relato de avistamento
Nome: mouro
Email: p_moXXX@hotmail.com
Telefone:
Data: 01-10-2007
Escreva aqui o seu relato:: O avistamento foi feito sobre o Tejo na zona da Bobadela à
aproximadamente 10 meses e o que eu vi foi duas estrelas (e chamo-lhe estrelas porque o
tamanho das duas luzes e a intensidade delas era igual à das estrelas no céu) a mexerem-se
na direcção Sul bem devagar, e bem alinhadas com cerca de 10 cm entre elas do meu ponto
de vista claro, consegui vê-las por cerca de 1 minuto .
Como não havia Lua, não foi possível ver nenhum tipo de reflexo.
Não liguei muito até ver na net as imagens do Mig-21 a filmar o cilindro e fez-se clique Se
puser uma luz fraca em cada ponta do cilindro é o que eu vi sem ver o cilindro propriamente
dito, mas a maneira com as duas "estrelas" se moviam paralelamente foi impressionante.

APO - Relato de avistamento
Nome: Paulo Carvalho
Email: paulojdcaXXXXXX@hotmail.com
Telefone:
Data: 28-julho-2008
Escreva aqui o seu relato:: A caminho do Cabo Espichel por volta das 15:30h de carro avistei
um objecto a grande distância no céu: tinha uma com esverdeada e uma forma oval, estava
imóvel. Quando chamei os meus colegas q estavam no carro e voltei para olhar já lá não
estava. Durou apenas breves segundos. Não era um avião.

APO - Relato de avistamento
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Nome: António José Pereira
Email: kampXXXXXXX@hotmail.com
Telefone: 2548XXXXX
Data: 1 - 8 - 2008
Escreva aqui o seu relato:: Eu estava em casa com um primo meu e como eu gosto de ciência
e estávamos no terraço começamos a olhar para o céu e por volta da meia noite nós
começamos a ver uma coisa do triplo do tamanho de um avião a passar perto da Serra do
Marão, nos ficamos espantados eu até tentei gravar com o telemóvel mas não se via nada.
Depois de uns segundos a nave já tinha passado toda o que nós conseguíamos ver por isso
ela era extremamente rápida e também era silencioso. Depois de ela ter desaparecido nós
vimos uma coisa parecida com uma estrela a aparecer do nada a tornar - se maior que a
estrela polar a andar e desaparecer outra vez.
Nós como tínhamos ficado espantados com isto, pensamos que poderíamos ver ainda mais
coisas e ficamos acordados, de repente à meia noite e quarenta estava outra exactamente
igual à outra que nós vimos mas desta vez consegui chamar a minha mãe que pode verificar
que o que aquilo que estávamos a ver era real.
Quando ela desapareceu como o outro nós ficamos novamente acordados até as quatro da
manhã mas não apareceu mais nada e nós fomos para a cama e adormecemos.
No dia seguinte eu comecei a dizer a algumas pessoas o que tínhamos visto mas poucas
acreditaram por isso eu comecei a procurar um site onde poderia relatar o que vi e por fim
encontrei este.

APO - Relato de avistamento
Nome: ruben vitor
Email: rubinhoXXXX@hotmail.com
Telefone: 93520XXXX
Data: 17-08-2004
Escreva aqui o seu relato:: A data do meu avistamento é a única inverdade deste relato uma
vez que não consigo recordar com certeza o dia mas foi em Agosto de 2004..
Algures entre Santarém e Rio Maior um objecto com 3 luzes avermelhadas e uniforme fazia
movimentos bruscos em curto espaço físico no topo de uma colina ribatejana. Apenas posso
assegurar não se tratar de luzes provenientes de holofotes ou estrelas cadentes e muito menos
de aviões!
Na minha leiga apreciação era mesmo um objecto voador não identificado!
Acho também que já chega de hipocrisia no que a este assunto diz respeito pois parece que
todos querem ignorar uma coisa tão evidente como o facto de não estarmos sós neste universo
tão complexo e tão vasto, já para não falar dos próprios relatos vindos a publico de
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ex-astronautas sobre o que viram aquando das suas incursões á lua e "arredores"!!
Não acham de um egoísmo tamanho acharmos por bem(ou mal) sermos os únicos neste e
noutros sistemas solares?? Teremos assim tanto a esconder? Não seria melhor os governos
deste mundo repensarem o que de facto devem omitir do povo em geral?
Será pecado transmitir que se somos "visitados" á tantos anos e séculos até..talvez não seja
assim tão perigoso conhecermos um pouco mais do que poucos viram??
Não seria mais sensato prevenir para não chocar em caso de alarme ou avistamento? Enfim..o
que vos posso dizer é que não tenho a mais pequena duvida de que existe vida extraterrestre!!
Obrigado pelo meu espaço de "antena".

APO - Relato de avistamento
Nome: AndreTeixeira
Email: andree_teixeiraXXXX@sapo.pt
Telefone:
Data: 15-10-2005
Escreva aqui o seu relato:: Boa Tarde
Antes de mais tenho que dizer que isto dos ovnis e dos extraterrestres é uma coisa que me
fascina muito. E estou muito interessado em saber cada vez mais em relação aos ovnis e
extraterrestres. Só hoje resolvi em contar a minha experiência a vocês em relação ao meu
avistamento.
É o seguinte, nesse dia entre as 20 e as 21 horas estava eu no meu pátio à frente da garagem
(a luz estava ligada e estava a iluminar o pátio) estava eu a dar uns toques na bola de futebol
de trás para a frente, entretanto eu olhei para a porta da minha casa para ver se estava lá o
meu pai ou a minha mãe e subitamente olhei para o céu (já estava de noite) e vi o suposto
objecto, o suposto ovni parado a uns 60 ou 70 metros.
Eu fiquei alguns segundos a olhar para o objecto, entre 5 a 10 segundos mas o objecto estava
parado, não emitia nenhum som, era preto, tinha umas janelas que sobressaiam, a parte
inferior era como um disco e a parte superior que continha as janelas era arredondado.
Parecia que o objecto me estava a observar ou algum assim, mas passados esses segundos
vinha ainda uma coisa que me surpreendeu mais, o objecto de um momento arrancou com
uma rapidez que ele desapareceu através um feixe de luz, mas ele não se movimentou muito,
andou para ai 5 metros e desapareceu nesse feixe de luz, mas aquele feixe de luz não era
assim uma coisa muito brilhante, apareceu e desapareceu em 1 segundo foi uma coisa que me
deixou sem palavras.
Espero que o meu relato sirva para a vossa base de dados para perceber este fenómeno que é
muito interessante e que eu aprecio imenso e tento procurar saber mais sobre estes
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fenómenos.
Cumprimentos
André Teixeira

APO - Relato de avistamento
Nome: vera rj
Email: não tenho
Telefone: 021 3386XXXX
Data: 22/03/2001
Escreva aqui o seu relato:: Eu e meu marido fomos conhecer São Tomé das Letras, pois é uma
cidade conhecida pelos seus misticismos e aparições de ovnis. O meu marido não acredita
nisso e fica me gozando o tempo inteiro. Por volta das 17:00 horas fomos para o alto de uma
pedreira ver o por do sol. E quando o sol já estava se escondendo por total avistamos uma luz
em forma de charuto de cor prateada cruzando o horizonte lentamente.
Ficamos estarrecidos, porque neste lugar não tem espaço aéreo. Perguntamos à senhora da
Pousada onde estávamos e ela relata que todos da cidade estava acostumados a ver.
Voltamos ao Rio de Janeiro e quinze dias após o programa de TV AÇÃO exibiu filmagem do tal
objeto e perguntou aos telespectadores o que eles acreditavam ser aquela imagem a ser
filmada por eles.
Ai é que tivemos um sobressalto recordando aquilo que vimos, hoje sou alucinada por ovnis.
Só quem já viu algo tão inexplicável é que procura respostas.
vera rio de Janeiro.
PS
A cidade de Arapeí São Paulo interior também é uma cidade que aparece muitas luzes
coloridas passeando no céu. As pessoas lá chamam de mãe do ouro

APO - Relato de avistamento
Nome: David Bastos
Email: intergalacXXXXl@msn.com
Telefone: 92671XXXX
Data: não me lembro em especifico. 2007, talvez Junho.
Escreva aqui o seu relato:: Foi em Faro. Estava na rua de noite com uma amiga minha e nós
os dois olhamos para o céu ao mesmo tempo sem sabermos porquê. Nem fazíamos ideia de
que estávamos ambos a olhar. Foi muito rápido.
Ambos vimos um círculo perfeito luminoso parado. De repente desapareceu para a frente com
uma velocidade estonteante, sem fazer barulho nenhum.
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APO - Relato de avistamento
Nome: Tiago Santos
Email: TiagocidXXXX@hotmail.com
Telefone:
Data: 02-08-2008
Escreva aqui o seu relato:: Estava de férias na Serra do Gerês, no Outeiro Alto, vinha a subir a
rua para ir para o Parque, e como não tem iluminação nenhuma nas ruas á noite, permite uma
maior visão das estrelas, e quando estou a admirar as estrelas vejo um avião ao longe com as
luzes habituais, vermelhas a piscar.
Reparo que alguma coisa com luz branca parecida com a das estrelas se move em direcção ao
avião, e desvia se do avião fazendo um S, este não foi o único que avistei.
Nos dias seguintes, avistei mais dois, em velocidades que o ser humano ainda não conseguiu
chegar pelo menos conhecidas, não me é possível fazer nenhuma descrição do ovni; não sei o
que era, mas acredito que nosso, ele não é.
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