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Fernando Raimundo tem cerca de 35 anos e estava na cobertura dum hotel no dia 25 de
Outubro 2013 no Parque das Nações em Lisboa , tentando fotografar com o seu telemóvel LG
os raios da trovoada que se fazia sentir junto ao Tejo.

Tinha que fazer inspeções periodicas a esse local porque é tecnico de manutenção e enquanto
estava a fotografar a trovoada no Montijo na margem oposta do rio tejo, viu formar-se uma
coluna de luz à sua frente durante cerca de três segundos, esta coluna de luz parecia ser
cilíndrica.

Carregue nas imagens para aceder a outras de maior dimensão

No dia seguinte verificou a existência de uma marca circular a cerca de meio metro do local
onde tinha havido o impacto do tubo de luz, mostrou-nos mesmo um esboço do muro onde
apareceu a coluna de luz e esta marca, descartando à priori que aja algum relacionamento com
a coluna de luz.

O que seria essa coluna de luz?

Nossos comentários :
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Fiz a minha análise e há algo que não bate certo.

As fotos são todas verdadeiras e não houve manipulação, mas são estas as inconsistências:

- O circulo e o foco de luz, não coincidem na mesma distância à junta na pedra.
- O diâmetro do circulo na pedra é inferior ao diâmetro do foco de luz.
- O foco de luz tem uma inclinação, o que obrigaria a uma marca elíptica e não completamente
circular.

Logo só se pode concluir que não há relação entre o foco de luz e a marca na pedra. Quanto
ao foco de luz, não tenho explicação, mas a marca talvez seja uma marca antiga derivada de
um vaso naquele local ou qualquer suporte na altura da construção. Se soubesse o nome do
hotel, seria mais fácil saber o que causou aquela marca na pedra.
Cumprimentos
Silvério

Sobre a coluna de luz em 25 de outubro 2013 na APO.

Parece ser um fenómeno natural, contudo inexplicado. Talvez resultante de vestígios, mínimos,
de anti-matéria.

Carregue nos links abaixo;
Scientists left baffled as mysterious columns of coloured light appear in the night skies

Mystery Light Beams Appear In Japan 2012 HD
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NATURAL PHENOMENA?

Hundreds of people witnessed these rare and frightening phenomena, as fiery light columns
appeared in the sky. Eyewitnesses reported, that the light poles appeared immediately after a
heavy and unusual lightning storm
, lasting several minutes before
vanishing. In 1908 just before the Tunguska explosion, similar phenomena occurred, giant
pillars of fire rose from the earth to the sky.
Many locals are fearful that a major disaster is looming, and that the light columns are a warning
of grave danger. The Japanese media has confirmed this story and the pictures are authentic,
and come from different sources, just in case you’re wondering.
Fernando Oliveira

Recentemente tivemos contato com uma senhora, esposa dum piloto de aviação civil, que nos
disse que há poucos anos foi ao Mexico ao estado de Yucatán e quando estava muito perto da
pirâmide de Chichen Itza percepcionou um raio de energia vindo do seu vértice em direção à
sua cabeça. Ora é precisamente desta pirâmide onde foi fotografado uma coluna de luz
ascendendo em direção ao espaço e que poderá ter uma relação direta com a matéria desta
reportagem.

Carregue para ver;

Chichen Itza Pyramid UFO Light Beam Alien Contact Maya
Luís Aparício
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