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Avistamentos até 5 de Outubro 2008 - 2ª parte
APO - Relato de avistamento
Nome: Ricardo Lopes
Email: ricardogomeXXXXXX@hotmail.com
Telefone:
Data: 16-08-1988
Escreva aqui o seu relato:: Esta história foi-me contada esta noite, sou do concelho de
Mogadouro distrito de Bragança, e o avistamento ocorreu a cerca de 20 anos, ou seja entre 87
e 88, um senhor da minha terra foi fazer um transporte de mercadorias para a zona de Aveiro
Na viagem de regresso durante a madrugada, o dito senhor começou avistar uma luz brilhante
e muito intensa perto da zona de Foz-Côa e durante cerca de 50 km ele foi seguido por esse
objecto.
O senhor com a curiosidade resolveu parar a carrinha onde viajava já perto da Vila de
Mogadouro, qual o espanto do senhor quando parou o veiculo o objecto também parou, e
aterrou a frente dele segundo ele conta saíram 3 apoios do objecto para pousar no chão
O senhor deparado com a situação e com medo, continuou viagem, o mesmo objecto
continuo-o a seguir ate sua casa mais cerca de 30 km e só quando amanheceu, só essa dita
"luz intensa" desapareceu no horizonte a grande velocidade.
O objecto em questão tinha a medida aproximada de um automóvel, pairava no ar sem
qualquer barulho. Esperto que tenha sido um útil em qualquer aspecto com esta história, para
mais detalhes contactem-me para o meu e-mail acima transcrito.
Muito obrigado, a parabéns pelo vosso site.

APO - Relato de avistamento
Nome: Sérgio Esteves
Email: estevesXXXXX@sapo.pt
Telefone:
Data: 20 - 09 - 2007
Escreva aqui o seu relato:: Norte de Portugal, Minho entre as 19 horas e as 20 horas de um
Domingo de Setembro (dia vinte e tal do mês) estava no quarto exterior com a minha mulher e
a minha filha de 2 meses e meio.
Resolvi sair do quarto para fumar um cigarro, quando ao sair a porta, olhei para o meu lado
esquerdo e para cima (onde fica a casa do vizinho), por cima do telhado da sua casa
apareceram duas bolas mais ou menos ovais de luz. Dirigiam - se na nossa direcção e a uma
altura de 15 metros (tendo em consideração a altura da casa do vizinho e a sua posição mais
elevada em relação ao local em que me encontrava.
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Fiquei perplexo nunca tinha visto nada igual, chamei a minha mulher que por sua vez chamou
os pais que estavam em casa a acabar de jantar. Os quatro vimos as luzes.
Passaram por nós (nem falamos, nunca vimos nada disto), não faziam qualquer ruído,
calculamos o tamanho das luzes do tamanho de um pneu de camião ou tractor (pneu traseiro).
Mantiveram sempre uma velocidade quase constante, eu diria que controlada por alguém.
Quando passaram mesmo a nossa frente deram a impressão que abrandaram, que nos
observaram assim como nós a elas. Continuaram sempre em linha recta pouco distanciadas e
controladas nas distâncias, até que, mais ou menos 50 a 100 metros à frente começaram a
desaparecer de cima para baixo, não se extinguiram ou consumiram, foi como se estivessem a
passarem para algum lugar ou para dentro de alguma coisa.
Durante esta observação que durou entre 5 e 10 minutos as luzes deram sempre a noção de
volume mas no final quando chegaram ao ponto de desaparecerem tive a noção de perderem
esse volume; não em altura.
Era como um objecto tridimensional que passa a bidimensional.
O que eu e a minha família observamos são umas bolas de luz muito parecidas ás que a Força
Aérea Mexicana filmou e relatou nos céus do Mexico (YouTube).
Gostaria de ter respostas e ate de as voltar a ver mas peço descrição, por favor.
APO - Relato de avistamento
Nome: Mário
Email: mariojeroXXXX@live.com.pt
Telefone: 96788XXXX
Data: 13 08 2008
Escreva aqui o seu relato:: Moro perto de Palmela Quinta do Conde estava na Serra da
Arrábida com uma namorada minha dentro do carro.
Quando estou a olhar para estrelas vi 3 luzes a subir e a ir para os lados para frente e para traz
e quando desapareceram?

APO - Relato de avistamento
Nome: José Guerreiro
Email: josediogoaXXXXX@gmail.com
Telefone: 91104XXXX
Data: 13/08/2008
Escreva aqui o seu relato:: Estava como de costume a observar o céu na zona de Aljezur
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(Maria Vinagre) quando de repente vejo que aparece um ponto tão luminoso como a estrela
polar.
Só que se coloca um espaço grande ao lado da mesma, pensei que estava a ver a dobrar mas
como não tinha bebido nada e estavam mais dois adultos comigo, ficámos a especular o que
seria.
Um dizia que era um avião ao qual eu disse que não poderia ser pois a luz era fixa e de uma só
cor o outro não teve reacção, como estou sempre com máquina de fotográfica tirei duas fotos
as quais assim que possa as enviarei, o mais estranho é que a luz se manteve quieta
aproximadamente 10 segundos, depois foi-se movendo vagarosamente na direcção da Serra
do Espinhaço de Cão.
De repente desapareceu, ao analisar as fotos em computador reparo que a luz tem um feitio de
uma salsicha, caso achem relevante enviar as fotos é só enviarem um e-mail.

APO - Relato de avistamento
Nome: Douglas Pompermaier
Email: cpdoXXXX@hotmail.com
Telefone: 91460XXXX
Data: 24-08-2008
Escreva aqui o seu relato:: Olá, esta é a primeira vez que participo num fórum desta matéria,
sendo igualmente a primeira vez que avisto algo, que a meu ver foi um ovni.
Estava eu mais um amigo no parque de campismo de Albufeira, quando nos chama atenção
uma "estrela" a uma grande distancia a movimentar-se com velocidade e brilho constantes ao
longo da orbita do planeta.
Seguia em linha recta inclusive até não ser mais possível os ver.
Após este, avistamos mais alguns na mesma noite em diferentes direcções. Nas noites
seguintes deixamos de os ver. Já presenciei uma chuva de meteoritos e não foi nada
semelhante. será que foi mesmo um ovni?
De qualquer maneira, acreditamos que sim!
Abraços a todos!

APO - Relato de avistamento
Nome: Natânea
Email: nathanea_kXXXX@hotmail.com
Telefone: 9728XXXX
Data: 05/06/2006
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Escreva aqui o seu relato:: Nem sei como explicar tudo isto direito.
Quer dizer foi algo que eu jamais tinha visto na minha vida. Foi numa noite qualquer um amigo
e eu tinha-mos costume de sentarmo-nos na frente da minha casa para conversar-mos enfim
esse tipo de coisa.
Ele senta-se sempre no meu lado esquerdo e eu tenho costume de olhar para o céu porque eu
sempre gostei disto, e por incrível que pareça estávamos justamente naquele exacto momento
falando sobre.
Vida após a morte, Deus, Seres de outro mundo esses assuntos e normal porque sempre
falamos disto, e a conversa ia longe e foi quando eu vi uma coisa.
Vi um objeto descendo numa velocidade incrível em direcção à terra, brilhava muito mesmo e
eu fiquei totalmente assustada e ao mesmo tempo admirada porque era diferente de tudo que
eu já visto e bonito também, as cores eram fortes vermelho, azul amarelo e um prata bem forte,
eu na hora não consegui explicar ao meu amigo o que era aquilo que eu tinha avistado no céu.
Ele não pode ver porque assim que ele se virou havia sumido do nada, eu tentei descrever
mais foi impossível, nunca vi algo parecido com aquilo.
Ai pensei poderia ser um asteróide, lixo espacial ou uma nave-espacial não sei?.
Só sei que eu nunca esqueci daquela imagem e por varias vezes eu fico me perguntando "O
que será aquilo?." Não sei?.
Parece loucura mais de alguma forma sabemos que não é, pois de uma coisa eu sei, não
estamos sozinho nesse mundo!!!. Enfim...

APO - Relato de avistamento
Nome: ivancascaes
Email: ivan@rioXXXXXXXX.com.br
Telefone: 048 3491 XXXX
Data: 26/08/08
Escreva aqui o seu relato:: Em 28/08/08 as 1 h e 25 minutos 6 funcionários num veículo
avistaram uma luz forte bem baixa próximo aos campos de altitude da Serra Catarinense , que
se movia lentamente.
Ao mesmo tempo avistaram uma outra luz bem mais no alto e maior que a primeira que agia
como se tivesse acompanhando a luz mais próxima da terra.
O fenómeno ocorreu na rodovia Irineu Bornhausen - SC-438 - Km 130 , no município de Bom
Jardim da Serra-SC.
A duração do ocorrido foi de aproximadamente 10 minutos.
Não fazia barulho. Nossos funcionários que estavam no veiculo: Alceu ( Secretário), Angela (
Garçonete ), Geruza ( cozinheira, Vanessa ( recepcionista ),Zenita ( auxiliar de cozinha ) e Cris
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( maitre ).

APO - Relato de avistamento
Nome: paulo raposo
Email: goldpXXXX@sapo.pt
Telefone: 93504XXXX
Data: 28/08/2008
Escreva aqui o seu relato:: Estava na varanda da casa da minha namorada, que fica num ponto
alto de um vale, em que no outro estremo do vale fica outra povoação. Penso que vi qualquer
coisa de estranho porque também habito no mesmo lugar, algumas casas ao lado, e a vista é
exactamente a mesma. O que vi de estranho passou-se entre as 21.30 e as 22.00h. O que de
facto vi foi uma bola de luz a uma distancia de mais ou menos 300m no escuro a deslocar-se
não numa linha recta mas as ondas, na mesma trajectória e de repente sobe muito rápido, e
atravessa o topo do vale para o outro vale a seguir. Não sei se é alguma coisa de estranho
mas moro neste sitio á 29 anos e nunca vi nada igual.
Isto tudo passa-se numa aldeia chamada S. Frutuoso que fica entre Coimbra e Poiares.
Paulo R Raposo.

APO - Relato de avistamento
Nome: José de Araújo D Peixoto
Email: diaas_XXXXXto@hotmail.com
Telefone: 2539XXXXX
Data: Junho de 2004
Escreva aqui o seu relato:: Vinha eu a minha mulher e o meu filho de 14 anos, vinha-mos dum
quintal que tenho desviado de casa + ou – um km. Quando a minha mulher diz ai! “que
claridade” íamos a passar junto a um poste luz e olhamos para cima foi quando vimos uma
circunferência + ou - com 2 metros e meio de diâmetro , com focos de luz em toda a volta
pontos luz que irradiavam ondas de calor, e dessa luz saía um fumo amarelado.
Eu trazia um foco de bateria que dá bastante luz, caminhei em direcção o tal aparelho, que
estava a uns trinta o máximo 40 metros de altura apontei-lhe o foco e foi ai que vi o fumo
amarelado e mais ou menos nesse momento começou a subir devagar depois mais velocidade
na vertical com uma ligeira inclinação.
Quando chegou a altura mais ou menos a que passam os aviões talvez a uns 11mil metros
virou na horizontal só já se via um ponto de luz e desaparece:
Nota quando apontei o foco e vi fumo amarelado, o meu filho disse-me “Pai vamos embora que
fumo pode ser tóxico”, eu disse-lhe para não ter medo que o fumo estava alto.
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Foi isto que eu a minha mulher e o meu filho vimos

APO - Relato de avistamento
Nome: andrejunqueira
Email: alsjunqueira
Telefone: 04188051XXX
Data: 130578
Escreva aqui o seu relato:: Olá, é uma grande satisfação de participar desta associação.
Há alguns anos chegando em minha casa, a noite, observei um objeto estacionado acima de
uma grande árvore em frente a minha casa de cor alaranjada, e ovalada. Fiquei parado
olhando e não estava acreditando no que estava vendo. De repente o objeto foi diminuindo de
tamanho até sumir em direção vertical. De repente não sei se era o mesmo objeto, ele
apareceu soltando fagulhas de fogo e indo para a direita e para a esquerda na cor
esbranquiçada e sumiu. Nunca mais me esqueci desta experiência. Conversando com um
amigo que é congressista no assunto, ele me informou o tipo de nave, e possivelmente de qual
planeta poderia ser esta nave, porém nunca mais eu tive contato c/ ele e não me lembro da
informação por menores.
Talvez vcs saibam mais ou menos me informar.
Abraços.
Como posso obter informações mais precisas sobre avistamentos aqui no Paraná PR?

APO - Relato de avistamento
Nome: silva
Email: humberto_siXXXXX@hotmail.com
Telefone: 968XXXXXX
Data: 13-09-2008
Escreva aqui o seu relato:: Avistamos um ovni na noite de 13 para 14 de Setembro de 2008,
quando decidimos eu e o meu irmão passar a noite de lua cheia no pico ruivo (Madeira), eram
7:40h da manha quando estávamos a ver o nascer do sol quando o meu irmão alertou para um
objecto estranho, não era um avião porque não deixava rasto de fumo, a sua trajectória não era
paralela a linha do horizonte, porque este objecto movimentou-se na horizontal e depois na
vertical ate desaparecer! Uma coisa temos a certeza de que este objecto não era deste
planeta, para confirmar temos fotos!!!!
APO - Relato de avistamento
Nome: Ludgero
Email: ludgerXXXX@hotmail.com
Telefone: 919972XXX

6 / 17

Avistamentos até 5 de Outubro 2008 2ª parte
Escrito por Luís Aparício
Quinta, 30 Outubro 2008 21:29 - atualizado em Terça, 12 Abril 2011 19:14

Data: 04-10-2008
Escreva aqui o seu relato:: Eram por volta das 3:45 da madrugada quando eu e o meu colega
de quarto fomos fumar um cigarro á janela e avistamos um ponto no céu de cores cintilantes
intensas, variando entre o azul vermelho e verde, não identificamos como sendo uma estrela
pois continha uma aura em volta que se coloria á medida que as cores iam mudando, ás vezes
parava de emitir cor e só ficava uma luz branca que variava a sua intensidade! Ouvi também
relatos de outras pessoas que já o tinham visto no dia anterior...
Tentei ligar para o aeroporto de Faro o que se revelou impossível, pois em qualquer um dos
departamentos apenas me atendia o atendedor automático!!!

APO - Relato de avistamento
Nome: HUMBERTO ANTONIO ARAUJO
Email: hXX@powerline.com.br
Telefone: 32-3215-XXXX
Data: Abril de 2005
Escreva aqui o seu relato:: Sou advogado na cidade de Juiz de Fora / MG . Estava de férias
com minha mulher e meu enteado de 11 anos na cidade de Araial do Cabo /RJ, era noite ( 21
horas ) e eu observei bem longe e alto no céu uma luz brilhante muito longe. Ao continuar a
observar, notei a enorme velocidade de deslocamento e alertei m/ mulher para também
observar. Após segundos estávamos os três a ver dois enormes discos voadores (formato de
dois pratos sobrepostos) com inúmeras luzes e fazendo manobras incríveis. Pudemos
extasiados observa-los por aproximadamente uns cinco minutos. E o mais interessante foi o
comentário de meu enteado que me perguntou, como era possível eles não produzirem
nenhum barulho devido ao enorme tamanho e deslocamentos incríveis.
Eles após as manobras, desapareceram no céu com incrível velocidade, deixando - nos
perplexos com o que acabáramos de ver.
Desde então, interesso-me totalmente pelo assunto e, não tenho dúvidas do que vi é de outro
mundo, pois não acredito e nem imagino nós os humanos com a tamanha tecnologia presente
nos objetos avistados.
APO - Relato de avistamento
Nome: filipe7
Email: filipeemXXXXXX@sapo.pt
Telefone:
Data: 1986
Escreva aqui o seu relato::
Boa noite
Vou relatar de forma muito simples o que eu e mais dois amigos avistamos há já alguns anos
atrás.
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Não sei o dia exacto em que foi porque já se passaram alguns anos, foi em 1986, no Inverno e
passou-se numa pequena aldeia entre a serra do Marão e a Serra do
Alvão.
Nesse ano eu e os dois outros meus amigos que me acompanhavam regressava-mos da
escola que ficava numa aldeia vizinha, para regressar a casa tínhamos que passar numa mata,
usando um caminho de terra batida, deviam ser umas 19horas, já de noite pois era Inverno
como já referi.
Vínhamos os três a caminhar calmamente conversando como todos os dias, faltava uns 400
metros para chegar-mos as primeiras casas quando vindo por trás de nós, a uma velocidade
incrível, a altura dos pinheiros, um clarão grande, que desapareceu no céu tão depressa como
apareceu.
A nossa reacção foi instintiva, baixamo-nos como quando algo como uma bola passa por cima
das nossas cabeças e depois ficamos algum tempo incrédulos a olhar uns para os outros sem
saber o que dizer. Logo concluímos que nunca tínhamos visto nada igual, avião não era, a
velocidade, o aspecto, a altura a que passou não deixavam dúvidas.
Decidimos não contar nada a ninguém porque temia-mos que ninguém acreditasse e que
pensassem que estávamos a mentir, mas ainda hoje, 22 anos depois, nem eu nem eles
conseguimos decifrar o que vimos, mas eu tenho a certeza que não era nada deste planeta,
porque nós que vimos temos essa convicção.

APO - Relato de avistamento
Nome: Pedro Coimbra
Email: pcpXXXXXX@hotmail.com
Telefone: 9667XXXXX
Data: 06-10-2008
Escreva aqui o seu relato:: Eram 19:55 aproximadamente quando eu me dirigia para casa com
a minha mulher e filho quando olho para cima e vejo, o que me parecia uma estrela, mas
parecia estar a mover-se.
Inicialmente não liguei, mas quando parei de andar fiz notar á minha mulher que não era uma
estrela mas sim um foco de luz e que se estava realmente a mover. A minha mulher não ligou,
disse que era um avião, mas por acaso, estava a passar ali perto um avião e disse que n podia
ser um avião, que um avião era o outro objecto que tinha luzes a piscar.
Mas como se estava a mover em forma parabólica longa e não estaria longe porque o foco de
luz deixou de ser constante e notava-se que não estava fixo na mesma posição.
Resumindo, não sei ao certo o que vi, apenas posso dizer que o que ali estava não era avião,
nem helicóptero.
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Porque eram quase 20 h e ouvia-se o motor. Eram sim uma luz no céu que, se estivesse
imóveis passariam por uma vulgar estrela no céu.
Mas esta movia-se de norte para sul em trajectória de forma parabólica e que desapareceu
num ápice. De notar que eu falo de Santarém, a Zona do avistamento é ao pé de minha casa
que fica na parte baixa a Nordeste do planalto mais propriamente na zona do Jardim de Cima
ao pé da Escola D. João II e só por curiosidade, os aviões que aqui passam geralmente têm
uma trajectória recta de este/oeste ou vice-versa, ou seja, em direcção a Lisboa.
Tive mais 2 casos nesta zona mas teria de ser relatado pessoalmente.

APO - Relato de avistamento
Nome: andre_swimmer
Email: andre_XXXXXX@hotmail.com
Telefone: 9668XXXXX
Data: 06-10-2008
Escreva aqui o seu relato:: Por volta das 23:30 oiço um estrondo...Assustei-me e logo depois
um flash. Fiquei com medo e então avistei no céu um corpo voador muito estranho! Fiquei
extremamente chocado ao ver a sua forma redonda e o seu movimento circular continuo! Corri
para casa e chamei duas pessoas para poder comprovar o facto. Então foi comprovado que
realmente avistávamos um OVNI.
Pouco depois perto da minha aldeia começou um fogo de artificio foi então que se ouviu de
novo o estrondo e o flash, conclusão o objecto desaparecera de novo!
No dia seguinte, ou seja dia 6 de Outubro, ontem, pelas 20 horas voltou-se a avistar de novo o
OVNI, agora por outras duas pessoas, desta vez estava um pouco mais longe, mas o
movimento era maior, andou cerca de meia hora a pairar sobre os pinhais até que desapareceu
perto das 21Horas!
Eu não vi nada de extremamente perto mas dava para perceber que era algo de disco e
planador, que emitia luzes amarelas...No primeiro dia de aparição os cães latiam sem qualquer
tipo de fundamento! Hoje apesar do mau tempo e da minha pouca vontade vou tentar avistar
de novo o suposto OVNI...Cumprimentos e se avistar de novo eu avisarei!!!

APO - Relato de avistamento
Nome: Luiz Carlos
Email: mariana_loXXXXX@hotmail.com
Telefone: 021 89 9401XXXX
Data: ano 1997 as 00:00 hs
Escreva aqui o seu relato:: Eu morava na cidade de Natal no estado do Rio Grande do Norte,
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que fica no nordeste do Brasil. Eu estava vindo da igreja evangélica onde eu estava orando
com um grupo de irmãos da igreja, pois eu sou um homem de oração, sai da igreja a 00:00 h
da madrugada, fui sozinho para a minha casa que fica distante da igreja, tive que pegar um
ônibus coletivo, o meu bairro fica perto de um aeroporto aproximadamente uns 10km , ao
chegar na minha rua avistei algo cheio de luzes coloridas em cima das casas, a rua estava
deserta. Ao avistar aquele objeto, pensei deve ser um avião, pois aqui sempre passa algum
avião, mas observei que o avião não andava e não tinha pisca-pisca e sim vários jogos de
luzes.
Pensei também deve ser um balão que alguém lançou, mas também o tal balão não saiu do
lugar. O ovni estava em cima das casas aproximadamente uns 300m de altura. Foi quando eu
deduzi e vi que era um ovni, naquele instante com muita autoridade do poder do nome de
Jesus Cristo, e coragem minha, olhei para o ovni e gritei bem alto... (eu te repreendo em nome
de Jesus), naquele mesmo instante as luzes se apagaram e o ovni se tornou em uma simples
bola preta que se arrastaram pelo céu uns 8 metros e sumiu instantaneamente no piscar de
olho.
Conclusão: os ovnis existem, mas os pesquisadores não sabem quem eles são. Mas pela
minha experiência e conhecimento teológico eles simplesmente são seres espirituais diabólicos
que se intimidam com o pode do nome de Jesus Cristo.
O único objetivo dos homens na terra é enganar o ser humano para futuros acontecimentos
bíblicos na terra. Portanto esse é meu relato verdadeiro, vi e acredito em óvnis, mas eles não
são aquilo que muitos pensam.
Muito obrigado. No momento moro na cidade de Floriano estado do Piauí no nordeste do
Brasil.
Meu telefone para contato interno no Brasil è 021 89 9401-XXXX

APO - Relato de avistamento
Nome: MANOEL MACIEL
Email: mmsXX@yahoo.com.br
Telefone: (71) 99858XXX/99856XXX
Data: 25/01/79
Escreva aqui o seu relato:: eram aproximadamente 23:45 na cidade de Lençóis Baia (Chapada
Diamantina) quando presenciei um clarão monstruoso com varias cores laranja/roxo/amarelo
azul etc.,parece ter descido atrás do cemitério da cidade, quando eu me dirigia para ver o que
tinha caído algumas pessoa também falaram e um disco voador que caiu.
Quando chegamos no local só encontramos muito orvalho o chão muito húmido, e o mais
interessante e que de onde eu estava podia ver toda a cidade e sua luzes por alguns
momentos abaixavam e acendiam ficavam igual a luz de vela depois acendia.
Consegui entender que eles se reabasteceram suas baterias utilizando a energia eléctrica da
subestação que fica a 13km na entrada da cidade
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Com relação a minha saúde senti uma emoção muito forte e uma palpitação uma aceleração
cardíaca só nos primeiro momentos, enquanto me dirigia para o local.
As pessoas que eu fui encontrando pelo local eram pessoas que estavam de férias na cidade
inclusive um americano foi quem gritou e um disco voador (sotaque). Em seguida vária outras.
Quanto a aparição presenciei depois de 3 anos neste mesmo local precisamente 1h da manha
três pontos no céu parecendo 3 estrelas que se movimentavam bem lentamente.
Já soube de dois casos de aparecimento de naves na Chapada Diamantina, no município de
Palmeiras a 50 km de Lençois
No dia seguinte a esta aparição vários equipamentos eléctricos (geladeiras) deram defeitos,
queimaram etc...
As luzes baixavam também dentro das casas nas quais muitos aparelhos (geladeiras)
eléctricos foram serialmente danificados.
Obrigado: Manoel Maciel
APO - Relato de avistamento
Nome: Eduardo Pires
Email: kinnarXXXX@hotmail.com
Telefone: 91998XXXX
Data: 25-10-2008
Escreva aqui o seu relato:: no passado sábado entre a 1.00h e as 2.00h da manhã avistei na
direcção este um objecto não identificado.
O meu avistamento foi feito em Alpiarça, distrito de Santarém.
O dito ovni encontrava-se longe, tendo o tamanho de um avião ou de uma estrela bem grande.
Pensei que seria uma estrela até que o objecto começou a fazer movimentos irregulares com
subidas e descidas constantes como também avançava e recuava... podia tratar-se de um
helicóptero, não fosse o facto deste objecto não ter luzes intermitentes como a maioria dos
transportes aéreos.
tinha sim uma luz constante e que mudava de cor frequentemente e que parecia envolver todo
o objecto.
vi também alguns movimentos deste objecto, que seria impossível a qualquer maquina voadora
criada pelo homem fazer.. Conheço bem as maquinas aéreas, até as mais bizarras mas seria
impossível as mesmas fazerem aqueles movimentos!
as vezes parece que tremia, começava a deslocar-se em frente e de repente subia e descia a
grande velocidade como o movimento de um polígrafo (por exemplo)...
seria impossível um helicóptero subir ou descer aquela velocidade e ganhar sustentação ao
ponto de ficar imóvel no ar depois desses movimentos.
outros amigos meus também testemunharam o fenómeno. Embora o cepticismo não os
deixasse acreditar no que estavam a ver!
acabei por me ir embora tendo o objecto continuado ali ...... Gostaria de saber se possíveis se
mais alguém avistou este corpo celeste.
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Bom trabalho nas vossas pesquisas.
Com os meus cumprimentos.
Eduardo Pires

APO - Relato de avistamento
Nome: Bruno Mariz e João Seabra
Email: bmXXXX@gmail.com
Telefone: 91610XXXX
Data: 28-10-2008
Escreva aqui o seu relato:: Na passada noite pela 1:00 da manha eu e um colega estávamos
na rua e avistamos algumas luzes estranhas, pegamos no telemóvel para começar a filmar e
capturamos algumas imagens.

Nome: Sergio
Email: dieseXXXX@iol.pt
Telefone: 96149XXXX
Data: 10-10-2008
Escreva aqui o seu relato:: Estava a tirar fotos da cidade de torres Vedras a noite, num
miradouro situado no Varatojo, quando de repente vi uma luz azul esverdeado a passar muito
rápido a cerca d 50/80 metros de mim.
Demorou cerca de 2 segundos a passar, quando vi pareceu me uma estrela cadente, mas
reparei que estava entre o miradouro e a cidade era impossível ser uma estrela. ai fugi pois
temo o desconhecido.
Não pensei que tivesse fotografado até porque estava com a câmera virada para o chão, mas
estive a ver as fotos e essa luz aparece em mais duas fotos, numa primeira longe e baça, mas
na segunda passou perto. Essas duas não vi, só via a terceira que foi quando passo a cerca de
50 metros.
De referir que antes ouviu se um barulho muito estranho, mas isso foi minutos antes e pensei
que fosse um animal.
Agradecia que me ajudassem a compreender o que se passou. Cumprimentos
APO - Relato de avistamento
Nome: Olga MaXXXXX
Email: olgamaXXXXX_12@hotmail.com
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Telefone:
Data: 09-10-2008
Escreva aqui o seu relato:: Eu venho relatar algo que a meu ver foi um bocado estranho, eu e o
meu namorado estávamos no carro a namorar e estávamos a olhar as estrelas como tantas
vezes fazemos e a olhar os aviões que passam quando de repente algo salta a vista do meu
namorado, algo se dirigia numa rota diferente de todos os aviões e a uma velocidade mais
veloz e apenas com uma luz branca, o que nos deixou muito em duvida se seria um avião, a
medida que acompanhávamos a sua rota a luz branca ficou muito mais forte como um flash e
voltou ao normal novamente, e seguiu em frente ate desaparecer do alcance das nossas
vistas. Mas ficou a dúvida do que seria tal coisa.
Esta ocorrência passou-se em Fazendas de Almeirim distrito de Santarém, por volta das 21.00
h

APO - Relato de avistamento
Nome: Andre
Email: fashion_n_styleXXXXXX@hotmail.com
Telefone:
Data: 15.05.1989
Escreva aqui o seu relato:: Hoje durante toda a noite eu e os meus colegas vimos não uma
mas várias luzes que se movimentavam de forma inconstante. Ora moviam-se para a frente e
para trás. Ora subiam.
Andavam aos círculos e o que deu nas vistas foi o facto de se movimentarem por vezes como
se fossem moscas. Trocavam de direcção muito rápido. As luzes eram azuis, roxas, vermelhas.
Notava-se que tinha uma forma circular. Pareciam brincar no céu, a luz aparecia e desaparecia
de vez em quando como se se desligasse.
Deslocavam-se nas zonas em volta da lua.
Hoje tive a certeza de que não somos os únicos no universo..
APO - Relato de avistamento
Nome: nathalia
Email: nathy_maXXXXXX@hotmail.com
Telefone:
Data: 17/18 de Outubro 2008
Escreva aqui o seu relato:: olá! Após a estranha experiência que tive este fim-de-semana
resolvi pesquisar o que havia na net acerca de avistamentos no Algarve e encontrei este site.
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Pode ser que assim encontre alguém que também tenha presenciado o mesmo que eu. Moro
em vila real de santo António, no Algarve, e estava eu com o meu namorado no pontão,
quando de repente uma luz que pensávamos ser uma estrela começou a irradiar um brilho
intenso e começou a deslocar-se de maneira estranha, ora avançando, ora recuando e chegou
mesmo a ficar suspensa no ar durante alguns minutos.
Essa luz por fim diminuiu de intensidade e bruscamente subiu em altitude fez meia volta e
foi-se embora muito rápido. Ficamos um pouco confusos e resolvemos que no dia seguinte
iríamos levar binóculos maquinas fotográficas e essas coisas e esperaríamos, não fosse aquilo
acontecer outra vez. Mas o que vimos no sábado foi ainda mais estranho. A mesma luz
apareceu, com os mesmos movimentos estranhos, e permaneceu durante um longo período de
tempo parada no mesmo sítio.
Então começaram a aparecer muitos pontos luminosos parecidos a aviões, mas que
deslocavam-se a altas velocidades, e que acabaram por ficar suspensos durante algum tempo
no mesmo sitio, coisa que os aviões não fazem.
Então tentamos focar um desses pontos com os nossos binóculos e ficamos sem reacção ao
ver um objecto achatado como os que aparecem em filmes e desenhos animados, com luzes
vermelhas, verdes e azuis que piscavam e giravam incessantemente.
Chegaram a vir cerca de 7 ou 8 pontos iguais todos vindos da mesma rota e que paravam e
alinhavam-se em grupos de 3, numa espécie de fila indiana, como a constelação das 3
marias...
Enfim poderia estender-me aqui durante horas com pormenores daquilo que vi através dos
binóculos.... Todos dizem que somos loucos, ou que estamos a mentir. Mas tanto eu como o
meu namorado sabemos aquilo que vimos, e com certeza não eram aviões ou satélites. Era
algo completamente fora do normal, e que por mais que tente descrever nunca sei as palavras
certas para que outros tenham uma ideia daquilo que vimos. Infelizmente nem as maquinas
nem os telemóveis conseguiram captar o movimento das luzes...
Se alguém tiver presenciado algo parecido recentemente, agradecia que nos informassem...
APO - Relato de avistamento
Nome: Amélia Babosa
Email: mel_XXXXx@mail.pt
Telefone: 91493XXXX
Data: 01-06-2004
Escreva aqui o seu relato:: Meu marido estava no N/ terraço em Vila Nova de Gaia, a fumar um
cigarro e chamou-me dizendo, "anda ver isto". Deitada no sofá não me levantei, até que este
veio à sala e me "obrigou" a sair para o terraço. Fiquei pasma! Só pensava, "não posso
acreditar no que vejo", no céu imóvel estava algo que descreveria como um foguetão
totalmente prateado em sentido vertical, e ali ficou por alguns segundos e nós embasbacados a
olhar.
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Entretanto começou a aparecer uma nuvem (espécie de nevoeiro) na base que cresceu até
formar uma espécie de auréola em volta do objecto. Nessa altura corri para ir buscar a
máquina digital, mas e agora compreendo todos os que não conseguem provar o que dizem,
quando voltei o foguetão arrancou, podendo seguir o rasto que deixou no céu como se de um
jacto se tratasse, só que não consegui focá-lo na objectiva tal a velocidade do movimento, até
que desapareceu sob o nosso telhado em deslocação para sul.
Esta experiência foi ainda mais incrível quando ouvi relatos do fenómeno na comunicação
social. Quando à desculpa oficial? um satélite?!Só para quem não viu o que nós vimos! Ou
armas secretíssimas ou alguém sabe bem mais do que diz. No fim, uma experiência
inacreditável e inesquecível, e que não precisa de ser validada!

APO - Relato de avistamento
Nome: José
Email: josefjcaXXXXXX@gmail.com
Telefone:
Data: 16-08-2001
Escreva aqui o seu relato:: vi um em dois locais diferentes não sei precisar o ano mas
provavelmente em2001 ou 2002
1º avistamento foi em Montalegre a tarde +ou- 15:oo horas
estava de ferias era um objecto da cor alumínio com duas meias esferas uma por cima e outra
por baixo e com um parte plana no meio da esfera e voava em baixa altitude e muito lento e a
sua trajectória era de norte para sul
2º avistamento foi no seixal e eu estava a janela e vi outra vez o mesmo objecto tudo iguale a
sua trajectória era de este para oeste e também a tarde
obs:
Eu vivo num prédio 4º andar portanto eu vejo dela toda a serra da Arrábida o castelo de
Palmela e de Sesimbra muito mal.

APO - Relato de avistamento
Nome: marco dolores
Email: marcoXXXXXXX@sapo.pt
Telefone: 964308XXX
Data: 28-08-2008
Escreva aqui o seu relato:: Boa tarde ,foi avistado nesta noite de muita nebulosidade minutos
depois da meia noite a passagem de seis sete luzes fortes abaixo das nuvens, tendo
desaparecido cerca de 30 seg depois.
Foi filmado e fotografado mas a maquina era de pouca qualidade, não esta muito nítido.
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Tentei-me informar em vários sítios se havia alguma informação de radares mas não me foi
possível ter essa confirmação.
Gostava se era possível essa informação.
Sem mais assunto muito obrigado
APO - Relato de avistamento
Nome: Lucas Melo
Email: lucas_ml_XXXXXXX@hotmail.com
Telefone: 811777XX
Data: 02-08-1994
Escreva aqui o seu relato:: bem o que eu tenho a dizer é uma teoria tipo já ouvi relatos de
extraterrestres capturados por militares americanos e um depoimento de um desses policiais
no depoimento ele dizia que o ser era extraterrestre e estava desidratado e morrendo.
Bem aparentasse que há planetas que a muitos anos atrás possuíam agua e também possuem
relatos de pessoas vendo ovnis entrando dentro de água o que eu imagino é que seja possível
os alienígenas viverem nos nossos oceanos pois nos não investimos em nenhuma tecnologia
para explorar nossos oceanos e pelo fato do ser esta desidratado e morrendo no depoimento
creio que nossas aguas são habitadas por seres extraterrestres
PS:
Talvez a agua dos planetas deles tenha acabado ou congelado por completa...
APO - Relato de avistamento
Nome: filipe
Email: filipejorXXXX@gmail.com
Telefone:
Data: 12-08-2002/ 19-08-2002
Escreva aqui o seu relato:: eu vi dois ovnis no mesmo mes com o 1 semana de diferença
todo se passa em Agosto de 2002 a tarde + ou - 15:00 estava de ferias
1º vez foi em Montalegre vi um ovni cor de alumínio
e deslocava-se muito lentamente e abaixa altitude e a direcção dele era norte-sul
2º vez foi no seixal depois das ferias vi outra vez o mesmo objecto igual a deslocar-se muito
lentamente e a direcção era de este-oeste

APO - Relato de avistamento
Nome: migisa
Email: migisaXX@hotmail.com
Telefone: 918940XXX
Data: 20-06-2008
Escreva aqui o seu relato:: pelas 22 h 23 h a data e incerta. Foi a volta desse dias.
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Moramos perto do Samouco, portanto perto da base aérea. Nessa noite, estava com o meu
marido a varanda, fumando um cigarro e a conversa. Quando olhando para o sud-est, vimos o
que parecia ser uma estrela. Só que movimentava-se em linha esquerda/direita.
Vimos os dois. Achamos estranho mas ainda comentamos que seria um avião (que nunca mas
chegava !) depois que seria uma estrela (a se movimentar de tal maneira) tão brilhante, tão
baixa.. e ficamos sem resposta.. a olhar para lá! Durante uns 20/30 minutos, como nada
acontecia, voltamos a nossas vidinhas. Agora, gostaria de saber se outras pessoas desta zona
também viram qualquer coisa no nosso céu !

APO - Relato de avistamento
Nome: RESENDE
Email: jonhaXXXX@sapo.pt
Telefone:
Data: 16/10/2008
Escreva aqui o seu relato:: Este avistamento ocorreu em Resende, no lugar de Mirão, por volta
das 17:00.
Estava eu e a minha namorada a passear por Mirão, um lugar um tanto ou quanto isolado,
passa por lá pouca gente e com os anos foi tornando-se um lugar de namoro...
E foi durante esse passeio que vi algo de fabuloso a atravessar o céu, era grande e tinha uma
forma esférica, desde logo vi que não era um simples avião, era um objecto de outro mundo,
olhamos para ele durante cerca de 5 segundos, pois logo a seguir deslocou-se a uma
velocidade alucinante e desapareceu no céu.
Tive pena de não ter conseguido uma foto, mas foi um momento que já mais esquecerei, Não
comentamos com ninguém com medo de represálias.
Espero ter ajudado a provar que não estamos sozinhos.
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