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O meu nome é Hélder Paixão, sou agente de Segurança Privada e no dia 24/08/2014 por volta
das 23:20 eu e cerca de 10 pessoas avistamos algo que ninguém dos presentes conseguiu
identificar, foi na zona da Guarda, mais propriamente no vale do Mondego, rodeado por serras,
deslocava-me para a porta de saída do meu local de trabalho para ser rendido, comigo ia o
meu colega de serviço, eis que, no horizonte e vindo da direção de Espanha observo uma
enorme luz que vinha na nossa direção a cerca de 50 metros de altura.
Conseguíamos ver
que vinha baixo por causa das serras que circundam aquela zona, e o OVNI vinha mais baixo
que as mesmas, a luz aparecia e desaparecia, seguindo uma linha reta, mas cada vez que
ficava escuro e voltava a piscar já estava uns metros mais á frente, era uma luz forte, porem
não muito brilhante, era uma luz seca, parecia um holograma,
A luz parecia vir de dentro de um objeto que não conseguimos identificar, o objeto era redondo,
só era visível quando a luz piscava, a luz não tinha a forma redonda nem cobria todo o objeto,
ia uma espécie de disco no meio da luz, que ao aparecer iluminava a parte de cima e ao
mesmo tempo a parte de baixo do mesmo objeto, não produzia ruido algum dai ter-mos
excluído tratar-se de algum tipo de aeronave, e pela distancia e tamanho também pensamos
não se tratar de um drone, um balão também não atingia aquela velocidade, mais ou menos
entre 200 a 300 km/hora.
O fenómeno foi visto por nós durante 5 minutos, o que quer que seja baixou junto da barragem
do caldeirão no meio da serra a cerca de 5 km em linha reta do local onde nós avistamos o
fenómeno, contactei o Instituto Português de Aviação Civil por Email para tentar encontrar
algumas resposta, mas até ao momento ainda não responderam, consegui filmar com o meu
telemóvel, apesar de se ver mal, devido a ser de noite e á qualidade da camara, só se vê já ao
longe uns pontinhos a piscar, retirei o som ao vídeo mas possuo o original, só o fiz porque no
meio daquela excitação toda disseram-se uns palavrões :) vou anexar o vídeo mesmo assim.
cumprimentos Hélder Paixão
Nota: Estivemos a ver o os satelites mais importantes que
passram na Guarda no dia 24 de agosto 2014, pelas 23 horas e tivemos os seguintes dados.
Mas nenhum dura 5 minutos a passar.
Luís Aparício
Mapa dos satelites na Gurda para o dia 24 de agosto 2014
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