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Os nossos leitores continuam a remeter-nos as suas vivências, nas diversas vertentes ovni,
que presenciaram, tanto a nível de avistamentos como em abduções.
Entre os diversos casos aqui relatados transcrevemos as experiências duma leitora que fala
daquilo que sentiu no campo abdutivo e que deverá merecer a vossa atenta análise.
Solicitamos aos leitores que continuem a remeter-nos as suas experiências.
APO - Relato de avistamento
Nome: Filipe Mota
filipiXXXXXXXX@hotmail.com
quinta-feira, 9 de Outubro de 2008 19:11
webmaster@apovni.org
Olá.
Não sei se era verdadeiramente um ovni, mas hoje dia 9 de Outubro de 2008, sensivelmente
ás 19:45 avistei algo de estranho.
Parecia uma estrela, mas movia-se lentamente e percorreu uma distância significativa. Gostava
que me esclareçam sobre o facto ocorrido.
Obrigado

-------------------------------------------------

APO - Relato de avistamento
Nome: Arsénio Romão
E-mail: ArsXXXXX_px@hotmail.com
Telefone: 91901XXXX
Data: 13-10-2008
Escreva aqui o seu relato::
Foi o seguinte, numa segunda-feira à noite, estava eu a caminho de um bar, quando olho para
o céu e vejo uma luz verde a passar por cima de nós (eu e quem ia comigo).
Uma luz com muita velocidade, não sei o que era. Mas acredito que fosse um ovni.
Comentei com uns amigos, mas ambos ignoraram o que disse/vi.
Pessoalmente acredito neste tipo de fenómenos, mas tenho que respeitar as ideias dos outros.

-------------------------------------------------

APO - Relato de avistamento
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Nome: Mauricio Bomfim
E-mail: thaitXXX@terra.com.br
Telefone: 3333212XXX
Data: 27/10/2008
Escreva aqui o seu relato:: Prezados Amigos,
Dia 27 de Outubro 2008, por voltas das 23:30 horas, uma grande bola de fogo cruzou os céus
de Minas Gerais, próximo a região metropolitana, sendo visto por centenas de pessoas,
inclusive por um grupo de 150 pessoas, que se encontravam em uma festa.
O objeto caiu próximo à festa e todos os participantes sentiram o impacto e conforme relatos foi
visto uma enorme bola de fogo após a explosão.
Por favor , me ajudem a investigar a veracidade deste relato.
Um grande abraço.

------------------------------------------------APO - Relato de avistamento
Nome: Rita MXXXXX
E-mail: rita.XXXXXX@yahoo.com.br
Telefone: (021) 33354XXX / 813XXX97
Data: 14/07/1992
Escreva aqui o seu relato::
Eu cheguei em Maricá (litoral do Rio de Janeiro - Região Oceânica) por volta das 22:00 horas,
acompanhada de 11 (onze) pessoas, comigo eram 12 (doze); entre crianças e adultos; todos
entre parentes e amigos para passar um final de semana na casa de praia de um dos casais.
Era uma noite de Julho e o céu estava limpíssimo e sem lua, muito estrelado.
Fomos lanchar na mesa do quintal, onde um dos carros em que viemos estava estacionado.
Num dado momento; já devia passar das 23:00 h, fui ao carro aumentar o volume do rádio, e
ao me sentar no banco da frente para manuseá-lo, vi através do pára-brisa duas estrelas
enormes, uma bem ao lado da outra, de um tamanho e brilho incomum, que me deixaram
impressionada... Isso deu-se aproximadamente uma hora antes da aparição propriamente dita.
Voltei para onde estavam os outros sem fazer comentário porquê o foco da minha atenção
naquele momento era a música que tocava no rádio e eu não imaginava o que viria a seguir. A
região onde estávamos era de poucas residências e pouca luminosidade, e lembro que o único
comentário que fiz foi que "a noite nunca esteve tão estrelada"...
Ficamos mais alguns minutos, talvez trinta, à mesa e depois começamos a nos organizar para
dormir, de forma que todos foram para o interior da casa enquanto eu recolhia as coisas à
mesa. Quando, numa das vezes que saí da cozinha, para apanhar o restante das coisas, uma
daquelas estrelas estava bem no alto da minha cabeça e era de tal forma brilhante que eu a
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percebi sem olhar para ela...
Quando voltei meu rosto para o alto, o que era uma enorme estrela abriu-se; expandiu-se
numa roda azul turquesa... Se ela estivesse no chão deveria ter uns dois metros de raio...
Nesse momento gritei para a dona da casa, Sylvia, que viesse ver um disco voador...!
Quando ela saiu da casa e olhou para o alto, no mesmo instante, abriu outra roda daquelas ao
lado da que já havia, e ela e eu excitadíssimas gritamos a todos que viessem ver! Todos
saíram de dentro da casa correndo e então abriu-se a terceira roda num formato de delta. E
ficamos nós ali extasiados com a visão, e as rodas azuis lá, no alto de nossas cabeças, como
se a aparição fosse para nós e por nós, sei lá porque...
Ficamos assim por cinco minutos ou mais, como se nós olhássemos para eles abismados e
eles nos olhassem divertidos... Passada a fase atónita do momento tivemos a idéa de apagar
as luzes da casa toda para ver o que acontecia... E enquanto isso eles permaneciam imóveis,
com aquela luz opaca e maciça, mas que mesmo sendo opaca vibrava, oscilava...
Quando terminamos de apagar todas as luzes da casa a escuridão foi completa porque não
havia mais qualquer fonte de luz, nem na rua, pois não havia iluminação pública ali, naquela
época. Então quando estávamos no escuro as rodas começaram a se fechar da mesma
maneira e sequência em que haviam aberto. Primeiro a primeira que abriu, depois a segunda e
a última... E desapareceram...
Aí o Horácio, marido da Sylvia, começou a piscar a lanterna para o céu e depois de somente
umas três piscadelas as rodas voltaram a aparecer, desta vez separadas em pontos diferentes
do céu, mas, ainda no mesmo raio de visão, ainda imóveis, mas já não tinham a aparência
inicial de estrela; ou seja, as rodas já apareciam, sempre abrindo de dentro para fora, do nada,
como eram, de cor azul-turquesa opaca e densa, compacta...
Aí o Horácio se empougou e pediu um espelho, então ele lançava a luz da lanterna no espelho
e fazia movimentos com ele de forma a provocar reflexos... E, como que reagindo a isso, eles
fizeram várias manobras no céu, como se respondessem ao estímulo.
Giravam um atrás do outro, sumiam e apareciam em outro ponto do céu com tamanha rapidez
que não dava para saber mais se eram apenas três, pois a visão deles sumindo e aparecendo
em separado, nos dava a impressão de serem muitos... Nós riamos e gritávamos, e
pulávamos, numa excitação que eu jamais havia experimentado antes, e acho que os outros
também não...
A sensação ali, era de amistosidade e reconhecimento. Foi um momento feliz para todos nós,
de tal forma que nenhum de nós experimentou a sensação de medo, apenas de curiosidade,
encantamento e perplexidade... A "brincadeira" acabou quando eles já não respondiam mais
aos reflexos do espelho.
Ficaram novamente imóveis, numa formação triangular e já não se moviam... Ficamos também
parados... E então eles começaram a rumar para longe, em direção ao mar, bem devagar...
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Nada de velocidade da luz... Foram bem mais devagar que qualquer avião de carreira... Se
afastando lentamente, e a uma determinada distância que não sei precisar, começaram a
deixar um rastro de luz como a calda de um cometa: "Nunca vi um cometa; comparo aqui às
fotos e desenhos que já vi".
E foram nessa velocidade, soltando aquilo que parecia ser o resultado de uma propulsão; falo
da "cauda do cometa", até sumirem no horizonte. Na minha visão eles continuaram
contornando o globo terrestre. Não me pareceu que eles foram rumo ao espaço.
Foi isso que vi e vivi; isso é o que posso relatar com direito a testemunhas e tudo mais... Mas a
partir desse evento, ao longo desses dezasseis anos tive outras experiências, muito
particulares, muito pessoais, que me levam a crer que tenham relação com os OVNIs e em
especial com aquela experiência em Maricá.
É muito difícil tocar nesse assunto, mas, tenho a sensação de ter sido abduzida em Agosto de
2002. Nesta experiência tive a introdução de "algo" que não sei o que é, dentro do meu corpo,
através do reto até o meio do intestino...
Eu não gostaria de relatar aqui esta experiência, porque além de ser muito extenso, eu teria
que relatar aspectos íntimos e pessoais, até mesmo de conotações físicas dessa experiência
única...
Desde então venho procurando alguém ou alguma instituição ufológica séria com quem eu
possa compartilhar a angustiante experiência de viver algo que pouquíssimas pessoas viveram
e de relatar algo que; acho, ninguém acredita ou leva a sério. As poucas vezes que tentei me
estender nesse assunto com alguém, fui ridicularizada e fiquei muito constrangida e
angustiada; de certa forma com o pé atrás quando a tratar desse assunto.
Em geral as pessoas foram muito indelicadas comigo... Sou uma pessoas lúcida, trabalhadora
e gozo de minas faculdades mentais perfeitamente... não gosto de ser tratada como louca ou
fanática...
Esta angústia me acompanha desde o avistamento; mais precisamente depois daquilo que eu
chamo de "abdução"; pois estas coisas fazem parte integrante da minha história de vida e eu
não tenho com quem compartilhá-las.
Quando na TV vejo alguém ser questionado depois de viver uma experiência semelhante a
minha, eu paro e penso... "É amigo, eu sei o que você sente...".

------------------------------------------------APO - Relato de avistamento
Nome: João
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E-mail: soldadorXXXX@hotmail.com
Telefone:
Data: 0/0/0
Escreva aqui o seu relato::
Boas.
Apenas quero informa-los desta notícia sobre um ovni visto por um senhor em Nisa.
http://jornaldenisa.blogspot.com/2008/10/ovnis-em-nisa.html
Cumprimentos

------------------------------------------------APO - Relato de avistamento
Nome: Vinicius H Mora
E-mail: viniciushorXXXX@hotmail.com
Telefone:
Data: 4 anos atrás
Escreva aqui o seu relato::
Quero primeiramente dizer que tudo isso que vou escrever é absolutamente a verdade que eu
vi, odeio pessoas que brincam com coisas que outras podem acreditar ou não, para mim
religião, politica e esses assuntos não se deve brincar.
O avistamento que eu vi, era por volta das 6:40 horas da tarde, estava escurecendo já eu e três
amigos estava em uma rua (um morro) conversando de pé, quando um dos meus amigos
apontou, olha lá...dai eu e os outros perguntamos o que é aquilo? Era o primeiro e único OVNI
que eu havia visto, parecia ser uns oito pequenos, não deu para ver direito, eram oito ou um só
com oito partes... a forma era inexplicável, sem dimensão de tamanho.
Não tinha forma... para vocês terem uma idéia , com minha ignorância, eu falei que eram vários
pássaros ou zangões ou vespas, porque estava muito longe e parecia estar perto, dai depois vi
que não era isso porque ele foi aumentando de tamanho...e foi contra o vento subindo.
Não era balão, nem bexiga, nem pipa, todos nós vidrados com medo olhando, ele começou a
subir em um modo devagar e acabou sumindo na escuridão da noite, pois a parte que vimos
estava um pouco claro ainda mas depois ele se locomoveu e sumiu.

-------------------------------------------------
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APO - Relato de avistamento
Nome: Ana S V
E-mail: ana.viXX@gmail.com
Telefone: 964755XXX
Data: 00-08-2001
Escreva aqui o seu relato:: Boa tarde,
Venho aqui escrever algo que me deixa ainda hoje, passados tantos anos, confusa e
baralhada. Sou uma pessoa com formação no ramo da biologia (microbiologia) e sou algo
céptica no que respeita a alguns aspectos da ovnilogia mas costumo ter o espírito tolerante e
aberto a novos horizontes.
Foi talvez esse espírito que me permitiu aceitar o que vi e o que senti há alguns anos atrás, no
Verão de 2001.
Deixo-lhe aqui o link do relato que fiz há muitos anos num site americano, se quiser mais
informações estou disponível através do mail ou telefone.
http://www.nuforc.org/webreports/029/S29248.html
Occurred : 8/7/2001 04:00 (Entered as : 08/07/01 04:00)
Reported: 6/17/2003 5:55:18 PM 17:55
Posted: 6/18/2003
Location: Aveiro (Portugal),
Shape: Other
Duration:30 minutes
A very large bowl-shaped UFO seen near a beach, with a blue light rouding it and making a
humming noise...
I was at my beach house near Aveiro and I woke up. I saw a strange blued light coming from
outside and I went to the dinning room to see what was making that light (the view from the
room is a river that ends on the sea, at the other side of the house). I saw an enormous object
over the river (about 15 meters large) that had the shape of a bowl turned upside down. It was
dark silver and emited that blue light. The object was making a kind of humming noise. It stand
over there about 25-30 minutes just as it was paralyzed and then it started moving not very fast
to the sea. It was very close to the houses, so I could see it clearly.
I never told this to anyone till last week I was talking with some friends and two of them I don't
knew before started telling that on August 2001 they were at a beach party in Aveiro and they
saw exactly the same object coming from the river and passed over them till the sea where
suddendly disappeared! As I told before they saw the same light but they didn't hear the
humming noise.
I wasn't a person that used to believe on this kind of things, and in fact I didn't, but that day
changed my way of thinking forever! I'll send a drawing and a map of the zone I hope it can
help.

6 / 20

Avistamentos até 20 Janeiro 2009
Escrito por Luís Aparício
Domingo, 29 Março 2009 20:44 - atualizado em Terça, 12 Abril 2011 19:15

((NUFORC Note: Date is approximate. PD))
Durante muito tempo falei com uma senhora que pertencia a uma organização americana de
ovnilogia, ela sempre me aconselhou a aprofundar mais o caso e a procurar mais respostas em
mim, mas eu, quiçá por insegurança, não sei, hesito muito nesse aspecto...
Tive várias trocas de e-mails com ela mas entretanto apaguei-os todos...
Este campo não é o meu forte mas atrai-me sobremaneira, a razão para a qual isso acontece
não sei, mas tenho dias em que estes assuntos da ovnilogia, sem razão nenhuma, não me
saem da cabeça...
Seria algo para, talvez, falar melhor depois, mas preferiria fazê-lo por mail contando algumas
passagens confusas da minha vida e alguns sentimentos que me assolam, e poder encontrar
alguma resposta.
Atenciosamente,
Ana S V

------------------------------------------------APO - Relato de avistamento
Nome: INGRID R A DA BOA HORA
E-mail: ingridboahXXX@ig.com.br
Telefone:
Data: 05/04/1983
Escreva aqui o seu relato::
Oi, sei que vçs não mim conheci, eu também nunca estive em Portugal, mas ando procurando
nas redes da internet, alguém que possa mim, ajudar.
Primeiramente quero deixar bem claro que isto não se passa de um trote, ou brincadeira de
mal gosto, o que lhe contarei é uma pura verdade, pelo que vçs investigam casos de ovnis e
abduções, por isso resolvi procurar ajudar a vçs.
Foi abduzida pela primeira vez quando dia uns 8 a 9 anos, muitos antes dessa abdução
acontecer sempre vi objetos voando no céu, mas nunca mim interessei por este fator.
Nessa fachetaria de idade foi abduzida duas vezes, mas por ovnis diferentes, os primeiros
eram muitos feios, eles pareciam ter apenas pelo e osso, não usavam roupas, nem
apresentavam terem sexo.
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A segunda vez foi dia posterior os outros ovnis apresentavam calma, não consigo mim lembrar
muito sobre eles, só me recordo de algumas coisas, entre elas esta frase que até agora não
esquecia, eles disseram «calma, não vamos te machucar, apenas escolhemos vç, porque
precisamos de você», sempre me questionei porque eu, minha família é muito numerosa e no
quarto onde durmo, justamente no dia que aconteceram isso, minhas irmãs estavam dormindo
ao meu lado.
Eu ainda me lembro perfeitamente que todos estavam dormindo, lembro-me de ver as ripas do
telhado, as ripas estavam como se fossem sendo sugadas para cima eu senti no impacto na
hora que eu também foi sugada, para dentro da nave.
As únicas coisas que mim lembro são das expressões deles. Ate parecia que eles se
comunicavam mentalmente, foi colocada em um tipo de maca, em volta não tinha nada depois,
veio um deles com vários objetos, cirúrgicos, dai em diante não mim recordo de mais nada.
Só me lembro do momento que eles me colocaram de volta, eles usaram o mesmo processo,
mas dessa vez eles agiram com muito cuidado, eu vi perfeitamente dois em cima do telhado
olhado tudo enquanto quatro deles me colocavam de volta.
Eles pisavam em cima das minhas irmãs, mas pareciam que todas estavam em um completo
sono. No dia seguinte perguntei a elas se tinha visto ou ouvido algo, mas elas disseram que
não.
A última vez que tinha sido abduzida foi há uns meses atrás, e apareceram os mesmos seres
da primeira vez, eu não estava dormindo e a janela do apartamento estava trancada, moro num
"sexto andar" e já era tarde. Eu vi como veio uma luz branca enorme, sobre o quarto, as
janelas se abriram, eu tentei fugir, tentei gritar mas não consegui eles me levaram de novo.
Mas dessa vez não sei o que aconteceu que a minha cabeça anda doendo muito "não é dor
mim cabeça normal, consultei um médico, tomo remédio, mas não passa, além do mais meu
rosto tem algumas cicatrizes muito grandes, e alguns pontos perfeitamente iguaizinhos, a dor
vem e vai sem explicação, e piora mais quando fico exposta as coisas magnéticas.
Se vçs poderem mim ajudar eu serei eternamente agradecida.
Ingrid.

------------------------------------------------APO - Relato de avistamento
Nome: Sandro Bezerra de Lima
E-mail: bezerrXXXX@hotmail.com
Telefone: +5504199XXX589
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Data: 19-05-2008
Escreva aqui o seu relato::
Trabalho na Prefeitura de minha cidade, e tirando fotos de uma partida de futebol fiquei
surpreso quando da passagem das fotos para o computador. Notei que nalgumas fotos
aparecia um objeto no céu do campo de futebol que não vi no momento.
Objeto muito estranho numa forma cilíndrica com assas e duas antenas. Caso haja interesses
tenho as fotos. Coloquei também num link na internet click nela com o botão direito do mause
salve no seu PC e use o recurso de zoom + para observar.
http://sandrobezerra2005.googlepages.com/fotos287.jpg/fotos287-full;init:.jpg
Sem mais para o momento agradeço. Não tenho interesse em comercializar as fotos. Tenho
mais fotos em outros ângulos.

------------------------------------------------APO - Relato de avistamento
Nome: Leandro silva
E-mail: leandrosilvaXXXXXXX@gmail.com
Telefone:
Data: 16/10/2008
Escreva aqui o seu relato::
Dia 16 de Outubro entre as 19 e as 20h presenciei algo que nunca tinha visto observei uma luz
no céu muito grande, ainda pensei que fosse um avião mas não era pois ainda havia um pouco
de luz solar e a luz era mais forte que a dos aviões.
Estava no quintal a observar a luz, quando decidi ir a casa buscar os binóculos observei a tal
luz que não ia muito alta e vi que não era um avião pois era uma luz única e grande, a luz não
fazia qualquer barulho e dirigia-se de norte para sul continuando a sua rota até deixar de se ver

------------------------------------------------APO - Relato de avistamento
Nome: André Silva

9 / 20

Avistamentos até 20 Janeiro 2009
Escrito por Luís Aparício
Domingo, 29 Março 2009 20:44 - atualizado em Terça, 12 Abril 2011 19:15

E-mail: afcsafXX@gmail.com
Telefone: 918131679
Data: 25/09/2008
Escreva aqui o seu relato::
Por volta das 08.00 horas avistei o que me pareceu ser um ovni mesmo por cima da cidade do
Porto. Moro em Vila Nova de Gaia e vi perfeitamente algo em forma de charuto a pairar em
plena luz do dia.
Esse objecto cintilava três tipos de cores, azul, vermelho e outra mais clara quase branca.
Essas cores intercalavam entre si, não consegui tirar foto nem filmar infelizmente, mas o
objecto permaneceu no mesmo sítio cerca de minuto e meio desaparecendo em seguida.
O que presenciei é bem real e dada a minha distância do objecto deveria ter aproximadamente
50 metros de comprido por 3 metros de altura.
Já pesquisei mas por incrível que pareça a hora q foi e por cima do porto em hora de ponta e
não existe registo de mais nenhum avistamento.

------------------------------------------------APO - Relato de avistamento
Nome: A. Lourenço
E-mail: alfrXXXu@gmail.com
Telefone:
Data: 08/12/2007
Escreva aqui o seu relato::
Antes de mais devo dizer que sou um observador do espaço aéreo que me rodeia, em
Dezembro do ano passado estando em frente à minha habitação e como muitas vezes faço,
estava a observar o ar.
A determinado momento avistei um objecto luminoso, após observação mais atenta verifico
que o mesmo estava em movimento lento, pelo que corri a buscar a máquina fotográfica e fiz
quatro fotos que provam esse mesmo movimento, não sei de que objecto se tratava, esse
objecto estava a uma grande distância.
Á distância apenas dava para perceber que não se tratava de um vulgar avião, sempre que
observo essas fotos mais me intrigo com elas e mais convencido fico de que não se tratava de
um avião.
Não quero com isto dizer que se trata de um OVNI, mas para mim era de facto um (objecto que
era voador e não identificado)
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Por tudo isto acho que devo partilhá-las, pelo que me lembrei de vos informar.
Estou ao dispor para eventuais esclarecimentos que entendam colocar-me.
Atenciosamente
A. Lourenço.

------------------------------------------------APO - Relato de avistamento
Nome: Luiz Fernando Menezes
E-mail: luizfernandoXXXX@gmail.com
Telefone: 13 30 14 0222
Data: 21/10/2008
Escreva aqui o seu relato::
Olá fotografei um ovni na Rodovia dos Imigrantes que fica no Estado de São Paulo (Brasil).
Sou Repórter fotográfico profissional e estava acompanhado de um jornalista e motorista, fiz 70
fotos, se digitarem "OVNI na Imigrantes" no Google, terão acesso a este matéria. tem uma foto
que tirei a cor e aparece a nave no centro da luz, vocês podem vê-la no meu blogue
www.luizfotojornalismo.blogspot.com
Muito obrigado

------------------------------------------------APO - Relato de avistamento
Nome: junis cordeiro dos santos.
E-mail: junisaXXXX @hotmail.com
Telefone: 0212615XXXX6 - Brasil.
Data: 28/12/2006.
Escreva aqui o seu relato::
No aniversário de meu filho Gabriel, minha esposa ao fotografar ele mais seus amigos, no alto
e por traz das pessoas apareceu um objeto em pleno ar. Ao revelar as fotos é que apareceu o
ufo.
Tenho as fotos para comprovar.
Em nome do GRANDE ARQUITETO DO UNIVERSO, testifico que é a pura verdade.
Junis Cordeiro dos Santos.
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endereço: Rua Dom António de Almeida Moraes Jr. n.XXX, Engenhoca Niterói, Rio de Janeiro
Brasil Cep:24110-637.
forte abraço!
-------------------------------------------------

APO - Relato de avistamento
Nome: Astrovni
E-mail: luis.spiXXX@hotmail.com
Telefone: 969217XXX
Data: 10/11/2008 17h:30m
Escreva aqui o seu relato::
Era uma tarde nesse mesmo dia o meu professor de física o química disse ser possível ver a
olho nu Vénus há final da tarde.
Nessa tarde as 17.30 fui a varanda tentar tirar uma foto no telemóvel mas não apanhava nada
mas na mesma tirei a foto, mas não me dei ao trabalho de ver porque pensava que não tinha
apanhado nada no dia seguinte tive a curiosidade e fui ver a foto e quando a vejo aparece uma
bola luminosa na imagem não sei o que e mas penso ser um O.V.N.I.

------------------------------------------------APO - Relato de avistamento
Nome: NORIVAL GARZARO
E-mail: taty.princXXX@hotmail.com
Telefone: 11451XXX85
Data: 00/00/1968
Escreva aqui o seu relato:: Na cidade de São João da Boa Vista, interior de São Paulo, avistei
por volta das 20:00 uma fileira com 22 aparelhos sendo que a cada 4 deles menores e de cor
alaranjada havia 1 deles maior (o dobro dos outros) de cor semelhante a uma lâmpada
florescente LD.(luz do dia).
Eles tinham o mesmo movimento dos outros mostrados em documentários na televisão assim
como as cores também.
Na época eu não tinha máquina fotográfica, por isso, não registrei. Estavam bem alto e houve
um momento em que as naves maiores pegavam rumos diferentes, formando um "L" enquanto
que as outras 4 menores passavam em linha reta.
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-------------------------------------------------

APO - Relato de avistamento
Nome: Eduardo Santos
E-mail: edugasan@clix.pt
Telefone: 9640XXX75
Data: 11-11-2008
Escreva aqui o seu relato::
Vindo de Tomar em direcção a Casalinho (Castelo do Bode), cerca das vinte horas e nas
curvas que se seguem à igreja de S. Pedro, a minha atenção foi despertada por um ruído que
associei à ideia da passagem de um avião.
De seguida, deslocando-se da minha direita para a esquerda, uma linda bola de luz de cor
laranja com um cone azul e branco, talvez vinte vezes o diâmetro da bola apareceu voando a
baixa altitude e diria que entre mim e o rio Zêzere, que alimenta a barragem.
Em poucos segundos esta imagem foi desaparecendo por detrás dos acidentes do terreno,
primeiro a parte dianteira e aos poucos a cauda cada vez mais fina.
Seguramente outras pessoas da região da serra de Tomar terão avistado este fenómeno.

------------------------------------------------APO - Relato de avistamento
Nome: Esther Rodrigues Dias
E-mail: esther.XXXXigues8@gmail.com
Telefone: 11 92XXX665
Data: Maio/1986 e Outubro/1995
Escreva aqui o seu relato::
Estava voltando do serviço, na época trabalhava em campinas e voltava para São Paulo de
onibus, já estava anoitecendo e chegando próximo a São Paulo, já avistava o pico do Jaragua.
Quando olhei para o céu e fiquei pasma, eram milhares de luzes que não tinha como contar,
em movimento estavam indo para a esquerda, a outra vez que vi, foi em Santana, próximo ao
campo de Marte, era um objeto com uma forma arredondada e muito iluminado, com luzes
azuis, amarelas, vermelhas.
Fiquei cara a cara e gritava de tanta emoção, fomos seguindo, estávamos de carro, e era por
volta de umas 22 horas, perdemos a visão, pois ele foi atrás de uns prédios que ficam ao lado
do campo de Marte em São Paulo.
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------------------------------------------------APO - Relato de avistamento
Nome: Ivo Oliveira
E-mail: ivo.XXXXcas@iol.pt
Telefone:
Data: 14/11/2008
Escreva aqui o seu relato::
Pouco passava da meia-noite e estava a passar de carro pelo eixo norte-sul, antes do
aqueduto.
Vi uma luz que variava entre o branco e o vermelho e que subitamente começou a deslocar-se
a uma velocidade impressionante. Segundos depois surgiu um clarão no céu e deixou de haver
qualquer sinal do fenómeno.
Obviamente que a explicação correcta pode andar longe do fenómeno ovni. Ao menos fica aqui
o testemunho

-------------------------------------------------

APO - Relato de avistamento
Nome: Miguel Silva
E-mail: miguel _aXXXXX_silva@hotmail.com
Telefone:
Data: 22-11-2008
Escreva aqui o seu relato::
Pelas 18:00 do dia 22 de Novembro de 2008, no passadiço da Praia 'Homem do Leme'
(Avenida Montevideu) no Porto, avistei no céu, a W/NW, uma luz constante em movimento
rectilínio descendente, desaparecendo antes de atingir a linha do horizonte.
Passado um momento surgiu novamente com mais intensidade vinda do horizonte a W/SW,
em movimento linear - e velocidade um pouco mais rápida em que normalmente se vêm os
aviões - atravessou o zénite até se extinguir sensivelmente a 25º no horizonte a E/NE.
Penso não se tratar de um avião visto que não tinha a presença das luzes intermitentes
habituais, a velocidade ser mais rápida e ter surgido do horizonte quase com a mesma
intensidade com que se encontrava quando passou o zénite.
Por isso me chamou a atenção. O avistamento deu-se após o pôr-do-sol, ainda com
luminosidade no horizonte sobre o mar. Poderá tratar-se do reflexo da luz do Sol num satélite
ou outro objecto em órbita?
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-------------------------------------------------

APO - Relato de avistamento
Nome: Vanderlei
E-mail: vanderleXXXXvaap@bol.com.br
Telefone: 019-9699-3222
Data: ano 2000
Escreva aqui o seu relato:: Relato o que aconteceu comigo e também busco informações
referente o relato.
Eu morava em uma fazenda e estudava a noite na cidade ,depois de descer do onibus na volta
da escola tinha que andar uns 1,5km para poder chegar em casa.
Nesse percurso eu via flashs brancos, eram flashs rápidos que me pareciam que vinha de
cima.
Ficava com medo e corria para poder chegar mais rápido em casa, estudava de segunda a
sexta. Alguns dias não apareciam esses flashs, em outros dias apareciam em seguidas ex.
dois dias seguidos, algumas vezes eram flashs rápidos um atrás do outro , o que pode ser ?
Attenciosamente
Vanderlei
-------------------------------------------------

APO - Relato de avistamento
Nome: Conceição
E-mail: curriXXXao@hotmail.com
Telefone: 96XXX4884
Data: 2005
Escreva aqui o seu relato::
Boa noite após uma pesquisa sobre a existência de o.v.n.i.s deparei-me com o vosso site para
vos dizer o seguinte:
Em 2005 a minha filha como soldado P.A. na base aérea de Beja estava ela estava com outro
soldado a guardar os bunkers não sei bem o nome dos aviões mas deve de ser isso. Quando
avistaram um O.V.N.I. Mas o que quero relatar é mesmo o após ter avistado porque muita
coisa se passou.
Teve horas e dias a ser ouvida pelos psicologos..Foi algo mesmo fora de série. O comandante
interditou que ela falasse o que viu na realidade á televisão.. foi entervistada pela sic e outro
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canal não me recorda se foi a RTP ou a TVI que já não pode entrevista-la..
Na entrevista dada ela não pode falar na realidade como tudo se passou porque o comandante
estava de frente uma vez que ele tinha dado ordem só para ela dizer o que ele quis que ela
disse-se..
Ainda hoje ela teme em falar toda a verdade contudo ela gostaria dizer tudo o que se passou.
Eu própria quando era jovem avistei um mas foi em França..
Para qualquer informação disponham.
Os meus cumprimentos.

-------------------------------------------------

APO - Relato de avistamento
Nome: claudia
E-mail: cXX6@sapo.pt
Telefone: 8250897
Data: 20-12-2008
Escreva aqui o seu relato::
Estou neste momento a ver uma luz branca muito intensa, não é avião, nem estrela, por cima
da serra da Gardunha.
Saíram de lá perto 3 objectos que voavam a uma grande velocidade, com uma luz vermelha.
Foi cada um para seu lado do céu.
Gostaria que vissem. Não consigo fotografar bem, com binóculos vê-se que é muito intensa,
muito estranho.

------------------------------------------------APO - Relato de avistamento
Nome: António Mateus Simões da Silva
E-mail: timoteoXXXXus@gmail.com
Telefone: 9600XXXX8
Data: 26-01-1982
Escreva aqui o seu relato::
Vivo em Algés, ao lado de Lisboa. Há cerca de um tempo, talvez dois meses, estava na janela
da cozinha do meu apartamento a fumar um cigarro, e seriam por volta das 21h quando avistei
no céu uma luz esverdeada proveniente de algo, que descreveu uma trajectória linear,
descendente, e a certo ponto, largou uma espécie de rasto que me fez lembrar nos filmes e
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séries do super homem, quando a cápsula q traz o herói chega ao nosso planeta.
Não era nem uma estrela cadente, nem um avião. Fiquei a tremer, e ansioso e entusiasmado.
Telefonei e mandei SMSs a toda a gente. Ninguém ligou muito. O entusiasmo passou-me e
senão fosse o que aconteceu hoje, não estaria aqui a escrever ou a procurar outros
testemunhos de alguém que tenha visto o que eu vi.
Então hoje, dia 23 de Dezembro 2008, por volta da 01h00, estava num apartamento de um
amigo aqui em Algés, e estávamos quatro pessoas na varanda, com vista para Sul, para o rio
Tejo, com grande panorâmica, onde se avista todo o rio, a ponte, o Porto Brandão e a Trafaria.
Eu e outro amigo, vimos um círculo de luz verde, pouco mais pequeno q a lua ou o sol (do
nosso ponto de vista), deslocando-se e deixando um rasto de círculos verdes, como réplicas,
ou um degradê do primeiro círculo.
Durou cerca de um ou dois segundos até desaparecer, tal como a primeira aparição que
descrevi do outro dia. Esta que vi hoje, foi mais espectacular, mais impressionante por ser
maior, e com muito menos margem de dúvidas de que foi um fenómeno estranho, que não
encontro explicação fácil.
Eu e esse amigo que também avistou o fenómeno, ficamos muito entusiasmados e a tremer de
ansiedade, exaltação. Agora procuro outros testemunhos q tenham visto o mesmo ou parecido.
Pois se o tempo que passei a olhar para o céu há noite é menos de 1% do tempo da noite, e
contemplei menos de metade da panorâmica possível de 360 graus, então calculo que seja
muito grande a probabilidade de haver muitas mais pessoas q tenham visto algo da mesma
natureza.
Agradeço a vossa dedicação e interesse em estudar e procurar esclarecer estas histórias, pois
deverá ser do maior interesse e fascínio conhecer a verdade.

------------------------------------------------APO - Relato de avistamento
Nome: Catarina e André
E-mail: catyXXXekas@hotmail.fr
Telefone: 003338XXX0252
Data: 24 12 2008
Escreva aqui o seu relato::
AUMETZ é território Francês a cerca de 10km do Luxemburgo.
Estava frio muito frio e eram 04,10 horas da manhã e só nos circulávamos aquela hora.
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Quando no caminho de casa olhei para o céu e vi uma grande estrela a cair em frente no céu.
Este foi o primeiro pensamento, mas de repente a estrela não continuou, simplesmente se
apagou.
Então naquele momento virei m para o meu namorado e disse viste o que eu vi??? Pareceu ter
uma estrela????, vimos perfeitamente que uma estela não brilha tanto e nenhum avião por
mais que tente não atinge aquela velocidade....por isso não foi uma confusão....ambos
assistimos algo inexplicável

-------------------------------------------------

APO - Relato de avistamento
Nome: Mário Santos
E-mail: mariosanXXX0@gmail.com
Telefone:
Data: 11-01-2009
Escreva aqui o seu relato::
Por volta das 00:30h do dia 11-01-2009, tal como todas as noites estava a varanda a fumar um
cigarro. Quando olhei para a lua apercebi-me de algo sem brilho e sem luzes a deslocar-se
numa linha recta, ao principio parecia uma ave de envergadura grande a planar, mas
mantive-me a observar e a velocidade e o não bater de asas suponho ter visto algo que não
consigo explicar mas queria partilhar convosco.
Moro na Avenida junto ao Cristo Rei. Era como se fosse um rectângulo grande cinzento fosco
sem qualquer tipo de brilho como disse nem reflexos nem se ouvi qualquer tipo de som e
passou a uma velocidade penso que seria muito grande devido a em poucos segundos ter
aparecido e deslocando-se para oeste e desaparecido.
Para mim foi uma sensação estranha ver algo que não consigo explicar o que é... é estranho
nós lemos os outros mas quando nos acontece é uma sensação esquisita.
Obrigado.

-------------------------------------------------

APO - Relato de avistamento
Nome: Diana Anastácio
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E-mail: dianaXXXXpes_9@hotmail.com
Telefone:
Data: 16-05-1992
Escreva aqui o seu relato::
Aconteceu ontem a noite por volta da meia noite e meia a na Mina de São Domingues em
Mértola a caminho dos Montes Altos, ia com uma amiga e o namorado dela quando olhamos
para o céu e vimos três coisas brancas a andar de um lado para o outro.
De inicio pensamos que eram pássaros mas não existem pássaros brancos como aqueles, ate
que chegamos a conclusão de que eram ovnis.
Tivemos tanto medo. Aquilo foi mesmo estranho, aquelas três coisas brancas no céu sempre a
andar de um lado para outro
-------------------------------------------------

APO - Relato de avistamento
Nome: daniel
E-mail: deXXg@hotmail.com
Telefone: 967XXX156
Data: 18-01-2009
Escreva aqui o seu relato::
Bom dia,
Chamo-me Daniel e sou professor, em baixo estão alguns relatos daquilo que tenho
presenciado por esta zona.
Na noite de sábado para domingo, 18-01-2009, uma luz branca pairou sobre o Rio Douro, o
céu estava enevoado, apenas se via a luz entre o nevoeiro, e a luz que projectava no solo
entre Caldas do Moledo e a Rede (perto do Peso da Régua).
O aparecer e desaparecer desta luz foram acontecimentos que não visualizei mas esta luz
desapareceu em menos de 5 segundos. Devo referir que nesta zona já assisti a momentos
dignos de registo mas nunca o fiz, estou a pensar seriamente em comprar uma câmara de
filmar pois algo se passa nesta zona entre a Régua e Mesão Frio, e nos montes à volta.
Uma outra vez estava no meio do monte, nesta zona, perto de Cidadelhe de noite, e começou
um zumbido vindo não sei de onde pois ali nada poderia fazer aquele barulho pois nada existe
naquele lugar.
Na mesma zona uma outra noite uma luz amarela baixou por entre os montes de noite não a
voltei a ver.
Ver uma luz no céu ou um extra terrestre na terra é algo bastante diferente, os vultos, as
sombras, os animais que andam de noite podem nos enganar facilmente, mas, até hoje eu digo
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que aquilo que vi no monte, na mesma zona, era um ser diferente de nós, um ser
esbranquiçado, por isso se via de noite e que se movia rapidamente no monte.
Aquele ser estava a observar-me e quando olhei e o vi ele não demorou nem uma décima de
segundo e movimentou-se rapidamente para o lado e não o voltei a ver.
Vultos e sombras nesta zona por entre arbustos já vi bastantes, o que são não sei.
Para qualquer dúvida contactem.
Cumprimentos.
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