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Chegam acenos, 
Intrigantes acenos,  
do espaço azul. 
 
Parecem sorrisos,  
meigos sorrisos,  
emoldurados de luz. 
 
Chegam acenos,  
peregrinos acenos,  
do distante horizonte. 
 
E fico a cismar,  
longo tempo a cismar,  
para além do ocaso. 
 
Chegam acenos,  
coloridos acenos,  
do lado do sonho. 
 
E fico acordado,  
em sofrida vigília,  
tentando decifrar.

Chegam acenos,  
penetrantes acenos,  
cavalgando o olhar.



E fico suspenso, 
precáriamente  suspenso,  
em abismos insondáveis.  

Chegam acenos,  
persistentes acenos,  
para os lados de “Mim”. 
 
E fico dividido,  
dolorosamente dividido,  
entre a festa e a dúvida. 
 
Chegam acenos,  
chegam acenos. 
 
Parecem sorrisos,  
meigos sorrisos,  
emoldurados de luz.

Poema publicado no livro “Discurso Directo” A. Durval - Sol XXI, 1997.
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Prefácio

Não é fácil fazer o prefácio de um livro tão multifacetado, como é o caso de 
“Prosseguindo”. O próprio título encerra, desde logo, uma posição perfeita-
mente assumida, por parte do autor, em relação a tudo o que o rodeia, seja 
quanto ao macrocosmo, seja no que diz respeito ao microcosmo, em que o 
cérebro tem o papel principal. Estamos, seguramente, em presença de uma 
obra que reflete muito do interior do próprio autor, enquanto pessoa: as suas 
convicções (muito marcadas), as suas experiências pessoais (importantes por-
que são do foro individual), o seu desejo de alcançar outras “dimensões”, uma 
nova “visão” sobre os mistérios da Natureza enquanto fonte de todas as virtu-
des e respostas, sempre com a perspetiva de que o caminho para chegar mais 
longe, em termos de conhecimento, está presente em cada um de nós. Por isso, 
não deixa de ser sintomática, a relevância que dá, também, ao “EU”, enquan-
to suporte de toda a existência humana. Daí, talvez, o seu gosto pela poesia, 
plasmada através de alguns versos da sua autoria, que enriquecem o conteúdo 
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deste livro. A procura de respostas para as eternas questões: Quem somos nós? 
Quem são os “outros”? Refletem, alguém preocupado em equacionar e enten-
der a origem da vida e o seu desenvolvimento, não só no planeta Terra, mas 
também em todo o Universo, tendo como ponto de partida, o fenómeno a que 
se convencionou chamar “Big Bang”. Aliás, esta génese, o princípio de tudo, 
como hoje é aceite pela maioria dos cientistas, é para o autor o elo de ligação 
entre a civilização terrestre e todas as outras civilizações, que, porventura, se 
encontrem espalhadas pelo Cosmos. Revela ainda uma perspetiva holística, 
em que o denominado “Amor Universal”, é o suporte para a existência de uma 
espécie de “Irmandade Cósmica”, que une as referidas civilizações. Também 
as questões ambientais aparecem de uma forma que revela toda a sua sensi-
bilidade, para a necessidade de preservarmos a “casa de todos nós”. Analisa 
também um dos mistérios mais controversos da atualidade: o fenómeno dos 
denominados “Objetos voadores não identificados” (vulgo “OVNIS”), con-
substanciando que aqueles que nos “visitam”, o fazem para observar a nossa 
evolução, enquanto espécie, para que, no futuro, nos possam, talvez, “contac-
tar”, tendo como suporte essencial o cérebro. O autor procura ainda atualizar as 
últimas descobertas científicas, acerca do Cosmos, mas revela, acima de tudo, 
uma grande preocupação com os males que afetam a Humanidade – como as 
guerras – perspetivando a necessidade de uma efetiva colaboração entre povos, 
enquanto aproximação no sentido da paz, que permita a evolução desejada. A 
crítica à falta de diálogo real entre as pessoas, motivada pelo uso descontrolado 
de determinados artefatos tecnológicos (como os telemóveis e a internet, por 
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exemplo), é outro dos temas em que revela preocupação, pois, no seu entender, 
a perda do hábito de dialogar, face a face, com o outro (familiar, amigo), em 
detrimento da utilização preferencial de meios de comunicação virtual, pode 
trazer, a médio e longo prazo, dificuldades acrescidas de relacionamento con-
creto entre os seres humanos, o que não ajudará à tal evolução mental que a 
Humanidade necessita alcançar. Em jeito de súmula, dir-se-ia que estamos na 
presença de um livro de uma vida. Uma espécie de balanço pessoal de um 
“autor do povo”, como António 
Durval se intitula, do seu percurso de vida, neste planeta. Assim, para quem se 
der ao prazer de ler esta obra, é com naturalidade que se devem encarar as vá-
rias controvérsias expostas ao longo das suas páginas, pois, seguramente, nem 
todos pensarão em consonância com a opinião expressa pelo autor. Para que o 
contraponto, sempre desejável, se possa apresentar, também, de mente aberta. 

Mário Neves Silva1

1 Professor do ensino secundário. Fez parte da direção de associações e grupos de ovniolo-
gia (Ceafi, Cnifo, Spec) onde teve um papel preponderante. Criou, com mais cinco amigos o 
agrupamento “Pufoi”. Colaborou com o Ctec (Centro Transdisciplinar de Estudos da Con-
sciência da Universidade Fernando Pessoa). Coautor com José Sotomayor, do livro dedicado 
à astronomia e astronáutica, “Sozinhos no cosmos”..





Abertura

Procuro o conhecimento e a experiência das pessoas que passam pela minha 
rua. Basta a sua “ciência” e a sua “sabedoria” para podermos avançar. 
 
Isto é suficiente para dar seguimento à leitura deste livro. Lendo, com atenção, 
será útil que seja ponderado logo no seu início. Não desejo enganar ninguém por 
isso coloco algumas questões que o leitor irá encontrar do princípio até ao fim, 
ou seja: as relacionadas com o Homem, a Vida e os mistérios que, ainda, o envol-
ve. Sei que este livro poderá ser polémico. Gostaria que não o fosse, antes pelo 
contrário. Que fosse interpretado como um local onde a liberdade de pensamento 
fosse plena. Julgo que muitas das ideias propostas poderão ser originais. Mas 
poderão afirmar que não apresento provas só prenúncios utópicos sem qualquer 
base científica de suporte.
Tudo o que disserem, naturalmente, que terei de o aceitar. Porém, estou convicto, 
que é uma aposta que vale a pena defender. O nosso cérebro está, ainda, muito 
incompreendido e concluí que vale a pena estudarmos, profundamente, esse mag-
nífico órgão, natural, que faz parte da nossa Natureza. 
O nosso “Eu” será, sempre, o tema central. O nome deste livro será – “Prosse-
guindo”. A partir daí todas as análises e temas estarão perfeitamente inseridas e 
a sua leitura destina-se aos imensos “EUS”, que transitam, por este mundo. O 
cérebro é também o elemento, chave, para a compreensão do misterioso tema a 
que denominamos por “OVNI” e estará, perfeitamente, enquadrado no enorme 
cosmos, em que vivemos, e que tudo abarca o “Cosmos Exterior” 2 - Esses as-
suntos serão abordados com a precisão possível. Não conhecemos, ainda, a sua 
resposta, mas tentaremos dar uma orientação para uma explicação futura. Este 
será um princípio que sempre seguiremos. Não rejeitamos buscar as respostas à 
“ciência”. Porém, não ficaremos por aí. Iremos, sobretudo, tentar responder às 
outras imensas questões, consultando, também, os “sábios” da nossa praça ou da 
nossa rua. Através do seu cérebro poderá, também, aproximar e esclarecer algu-
mas das nossas dúvidas. Teremos, com cuidado, de tentar saber o que existe como 
resposta no seu subconsciente3 Julgo que, por aí, poderemos e devemos avançar.
Os assuntos que iremos abordar ultrapassam, de longe, o nosso conhecimento
atual e, por outro lado, somos pessoas, que trabalhamos todos os dias. Ou seja, 
não nos sobra “tempo” para pensar como desejaríamos, mas, não deixaremos de 

2 ver pág. 58
3 Aplicaremos, sempre, a designação “subconsciente” em vez de “inconsciente” - Anexo 8
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tentar. Quando viajo de autocarro pelas ruas da minha cidade, o Porto, ouço, 
por vezes conversas que me chamam a atenção. No entanto, é raro, ouvir qual-
quer comentário acerca, por exemplo, dos chamados “OVNI”. Será que, afinal, 
“Eles” não existem? Ou será que as pessoas, de uma forma geral, não estão, 
ainda, interessadas neste tema? No entanto, desde que me conheço, sei que 
“Eles” existem, que são uma incógnita que, até agora, ainda ninguém desven-
dou. Não darei uma solução para este mistério, ainda, impenetrável. Mas estou 
convicto que podemos avançar um pouco mais. Investigo estes casos desde 
que me conheço. No entanto, na área onde vivo, não sou conhecido como um 
“ovniólogo”. Posso ser conhecido como um elemento ligado a uma, associação 
ou coletividade, mas julgo que não sou conhecido por casos que me levaram a 
editar livros como: 
“Sombra e Claridade”, ou “Uma hipótese à mesa do café”.
Apesar de estar longe de ser um cientista, possuo um conhecimento, nesta área, 
desde há muitos anos, fruto de casos que testemunhei ao longo da vida e de 
que falarei mais adiante. Agora, que me encontro reformado, comecei a tentar 
descobrir um pouco mais. Escrevendo sobre aquilo que os meus testemunhos, 
de algum modo, transmitiram-me, e tentar uma explicação, mais compreensiva, 
para os mesmos. Para não deixar cair no esquecimento essas experiências que, 
para mim, tiveram bastante importância. Teria de pensar, muito bem, e tentar 
relatar o que a minha consciência achasse que fosse a verdade. Sentia que tinha 
algo, na minha mente, para transmitir aos outros. Mesmo que não possa ser 
reconhecido, devo deixar escrito aquilo que, julgo, merece ser conhecido. Re-
lacionei-me com grupos que sempre estudaram este problema que é mundial.4 
Hoje faço parte dum grupo, de bons amigos que, entretanto, conheci: a “Pufoi” 
(Portuguese Ufo Investigation). Desde há vinte anos que nos mantemos unidos 
e reunimos com frequência. Ao Mário Neves, José Sotomayor, Luís Ribeiro e 
Fernando Torres, os meus sinceros agradecimentos. Este grupo possui também 
um site.5 Portanto, a essa informação junta-se a minha própria experiência que, 
neste livro, tentarei expor, dentro das minhas possibilidades.

Posso, desde já, afirmar que o muito que se escreveu, até agora, acerca dos 
“OVNIS” está, a meu ver, imensamente, incompleto.

4 ver Anexo 1 
5 Página da Pufoi: https://pufoimail.wixsite.com/pufoi. 
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No entanto, isso, não é culpa de ninguém. A culpa é somente da nossa evolu-
ção que precisa de um forte abanão para podermos ver um pouco mais longe. 
Os oviniólogos, que têm feito um bom trabalho de “observação e de pesquisa”, 
perdoem-me, mas terão também de fazer um trabalho, profundo, de intuição, onde 
não vejam só com o consciente, mas, também, com o subconsciente. Se o fizerem, 
muita coisa acerca daquilo que se diz sobre os, “OVNIS”, terá, forçosamente, de 
mudar. Este é um campo onde muita gente não aceitará entrar com facilidade. 
Direi, somente, que para já, aquilo que vemos no céu não passa de uma espécie 
de “sonho” ou doutra “realidade”. É tão especial e simples que nem o topamos. 
Se calhar só o daremos fé no momento da nossa “partida final”. Aqueles que só 
seguem a ciência atual, julgo que, também, terão dificuldade de encarar os “OV-
NIS” segundo uma nova perspetiva. O título deste livro é - “Prosseguindo”. Mas 
os chamados “OVNIS” estarão sempre presentes. Será, por isso, uma boa razão 
para começarmos a falar, deles, de outra forma. Propomos, neste livro, tentar co-
nhecê-los mais profundamente não só utilizando o caminho da atual ciência, mas, 
também, um outro caminho. Julgo que “Eles” estão sempre a contactar-nos de 
forma direta e indireta. Só que nós, ainda, estamos numa “faixa de pensamento” 
muito diferente. Teremos de prosseguir a nossa evolução até atingirmos o patamar, 
necessário, para encetarmos o nosso diálogo. Temos, por isso, de “prosseguir”. 
Teremos de viver esta realidade durante os anos de vida, que destinado a cada 
um. Quando chegarmos ao fim, e chegará sempre, acordamos no “outro mundo”, 
ou melhor – na nossa verdadeira casa. Os chamados “OVNIS” serão “sinais” dos 
nossos “irmãos” que os enviam, até nós, para tentar influenciar-nos. Mas devido 
ao nosso atraso evolutivo ainda não os entendemos. Se lermos, por exemplo, a 
Bíblia, encontraremos bastantes intervenções desse “outro mundo” (o mesmo se 
poderá dizer de outros livros sagrados publicados por outras religiões). Andamos 
a “sonhar” de forma especial e não reparamos que aquilo que ainda não entende-
mos terá de ser analisado de outra forma. Teremos, em primeiro lugar, de viver 
na “realidade”, desta vida, o melhor que nos for possível. Estes anos que por aqui 
passamos é sempre, uma experiência única para o nosso “Eu”. Logo se queremos, 
um dia, ficar melhor na nossa futura “casa” teremos de saber viver nos tempos que 
teremos de passar por este mundo - a “Terra”.
As religiões, as filosofias e outros princípios mentais, devem aproximar-se.



António Durval16

Que poderemos fazer, por exemplo, face ao “terrorismo” que está a afetar 
uma boa parte deste mundo? Isso é, exatamente, o reflexo do nosso atraso 
que, ainda, é muito.

Sei que esta teoria não tem, para já, nada de científico. Isto é só “intuitivo”. Nós 
temos de desenvolver, muito, a nossa “intuição” e saber aceder ao nosso sub-
consciente. As pessoas que passam, todos os dias na rua não são, na sua grande 
maioria, cientistas. Mas possuem intuição e também o subconsciente que é uma 
prerrogativa idêntica para todos. Para já os cientistas, de uma forma geral, não 
estão, ainda, virados para este lado. Procuram, neste cosmos, aquilo que, um dia, 
acabarão por encontrar, mas haverá, sempre, mais para descobrir e para procurar. 
Será um nunca mais. Alguns, porém, já começam a descobrir outra realidade. 
Temos, por exemplo, o caso do cientista brasileiro, Marcelo Gleiser, que escreveu 
um livro cujo título é: “Criação Imperfeita”.6

Ele diz-nos que a ordem que tanto buscamos na Natureza é a ordem que 
tanto buscamos nas nossas vidas. E que o “cosmos” só é belo porque é o 
homem que olha.

Marcelo Gleiser presenteou-nos  com uma confissão que acho muito importante e 
que posso aproveitar para este livro. Afinal esta vida é mesmo para o homem evo-
luir e depois acordar na “Vida” verdadeira que está algures? O caminho poderá 
ser, quem sabe, o buraco negro que todos nós possuímos a rodear o nosso cérebro, 
ou a “porta” que, por vezes, alguns passam quando sujeitos a experiências de ida 
a outros mundos? 7

Quem desejar verificar, através do caminho científico habitual, talvez consiga, 
mas levará imenso tempo e julgo que será, extremamente, difícil. Temos de saber 
escolher, também, um outro caminho: o da intuição e do subconsciente. Será, so-
bretudo, com estes atributos que iremos continuar a apostar neste livro. O cami-
nho existe, mas, ainda, o vemos com dificuldade. Está, para nós, ainda, bastante 
inconclusivo. Para já temos o caminho, do cristianismo, do judaísmo, do Islão 
e de outros e que estão, ainda, em mutação. Julgo que acabarão por encontrar o 
caminho certo. O exemplo da Igreja Católica, através do papa Francisco, é por 

6 ver pág 151 
7 ver pág. 46
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demais evidente. Outras crenças como o Budismo, e filosofias como o Yoga, es-
tão, também, a avançar. De uma forma geral temos, ainda, muito que fazer para 
desbloquear este problema. Haverá muito a fazer para acertarmos com o caminho 
da “espiritualidade”.
(Se, um dia, podermos caminhar por esse caminho, verificaremos que os chama-
dos “OVNIS”, passarão a ser designados por outro nome.8

Afinal, nós, os humanos, e os chamados “OVNIS”, fazemos parte da mesma en-
tidade. Somos aquilo que o chamado Big Bang criou neste Universo, ou nesta 
“realidade”, que é fantástica, mas se calhar, para já, será muito difícil entender-
mos. Este livro, (assim como outros), tentará dar uma, primeira, visão dessa nova 
realidade. Nós temos de acordar para toda a “Vida” que existe. Por outro lado, 
temos de sobreviver em total harmonia com Deus (ou o “Absoluto”). Não pre-
tendo, obviamente, prejudicar, minimamente, as religiões existentes. Nada disso! 
Pretendo, sim, que cada religião não possa ver as outras como as suas inimigas, 
mas sim, como fatores, importantes, para a futura unidade. A unidade só pode ser 
processada através do respeito pela diferença entre as suas componentes. Existe, 
neste campo, muito caminho a seguir. 

Com estas congeminações acabam por aceitar o que diz o neurocientista 
Henry Markram (1). Segundo ele existem ligações do nosso cérebro para 
outros universos ou para outras dimensões. Com este novo dado disponível 
porque não podemos começar a tirar conclusões?

Já se passaram mais de dois mil anos depois de Jesus Cristo, apontar nas suas 
intervenções, algo de muito importante. (Falo de Jesus como poderia falar de 
Buda, de Jeová, de Maomé, Sidarta, e muitos outros. Falo de Jesus porque foi, 
sem dúvida, aquele que eu conheci melhor, ou seja, o primeiro.) Jesus conse-
guiu reunir à sua volta, centenas, ou mesmo milhares de apoiantes. No entanto, 
acabou, como sabemos, crucificado. Nada que possa prejudicar os domínios, 
dos senhores deste mundo, poderá ter sucesso fácil. Enquanto houver humanos 
a apoiar, de forma leviana, alguns dirigentes mundiais, julgo que pouco pode-
remos fazer. Estou a dizer que se levantem as forças do bem e que, sem violên-
cia, se acabe com essa situação. A Natureza terá de intervir aos poucos. Umas 

8 ver pág. 129
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vezes ali, outras acolá, as pessoas têm de acordar. Julgo que as circunstâncias 
terão de mudar. Poderão, aos poucos, deixar de pensar como pensam. Só depois 
poderemos atravessar o espaço e ir até outros mundos. Essa será uma mudança 
fantástica. Onde poderemos constatar o infinito e avançar! Onde poderão constar 
nomes como: Jesus, Maomé, Buda e Moisés ou, mesmo outros profetas ou pen-
sadores, mais materialistas.
Acabaremos, um dia, mais unidos, pois, as suas verdadeiras mensagens acabarão 
por ser, aproximadas por isso autenticadas. Não as mensagens em que apontam 
para a destruição de qualquer outra religião, movimento, filosofia, etc. Acabamos 
por concluir que não podemos continuar a tentar essa destruição. Temos sim de 
subir mais alto, mais alto e mais alto, eliminando toda a tendência para o ódio. 
O ódio terá de ser completamente erradicado e é a prova da nossa involução. Os 
cientistas têm vindo a investigar a origem da Vida. Há 3000 anos, os filósofos da 
Grécia, como Aristóteles, Platão e Sócrates dedicaram a sua vida, os seus estudos 
e escritos a esta simples questão: de onde viemos? Para onde vamos e qual o 
futuro da humanidade?
Muitas respostas foram dadas, mas hoje continuamos a fazer essas mesmas per-
guntas e muitas outras. Apesar de não ter frequentado estudos superiores sempre 
contei com uma certa apetência pela escrita e outras artes. Escrevi o meu primei-
ro livro quando tinha 58 anos a que atribuí o nome de “Discurso Directo”. Outros 
livros foram escritos até 2014.9 A partir daí voltei-me para uma nova série de 
livros e o primeiro, intitulei: “Sombra e Claridade” — um livro autobiográfico. 
Aí faço uma descrição de testemunhos, e de experiências, que tive ao longo dos 
anos. Os leitores que estão a ler este livro podem não acreditar e estão no seu 
pleno direito. É difícil acreditar nestas coisas. Mas como proceder? Calar-me? 
Ou atirar, para o exterior, aquilo que vi e senti com inteira “verdade”? Essas 
experiências, mal ou bem, revelo-as. Se ninguém, der importância, paciência. Al-
guma coisa acabará por persistir para além dos tempos. Poderão vir a ter algum 
conhecimento, no futuro, acerca do que poderão ser estes, e outros, testemunhos. 
Agora, aos oitenta anos de idade, sentia que teria de fazer mais esta tentativa. 
Que teria de agir, agora mais depressa, mas perdia-me nos “interstícios” que a 
vida ia criando, aqui ou ali.

9 Anexo 2 
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Poderia ser que continuasse a ter vontade suficiente e voltasse a escrever. Talvez, 
desta vez, as coisas até pudessem correr melhor. Pelo sim, e pelo não, será isso 
que tentarei.
A primeira conclusão, a que cheguei, é que os chamados “OVNIS” são muito 
diferentes daquilo que estávamos até agora a interpretar. Ao longo deste livro 
podereis concluir isso mesmo. Desejo colocar, nesta “Abertura”, ainda, um pro-
blema sério, muito sério mesmo.
A humanidade não poderia ser concebida sem que estivesse, perfeitamen-
te, prevista a necessária segurança. Como dar seguimento à sua vida sem que 
estivesse perfeitamente assegurada a sua continuidade? Não me refiro somen-
te à humanidade — refiro-me a toda a Vida: aos animais, aos vegetais e aos 
micróbios, por exemplo. Acontece que a humanidade, aparentemente, não se 
apresenta uniforme. Na nossa civilização, temos os pedreiros, os padeiros, os 
eletricistas, os motoristas, aqueles que não fazem nada e, claro, outros, mais 
avançados como, por exemplo, os cientistas. Haverá cientistas que não acre-
ditam no “espírito” e aqueles que acreditam. Os que estudam os segredos do 
nosso cérebro, enfim, haverá sempre alguém que se encontra numa posição 
diversa. Mesmo assim, cada ser humano, merece um forte aplauso, indepen-
dentemente, daquilo que pensam e do que defendem. A evolução acabará por 
aproximar todas essas diferenças e, um dia, poderemos dizer que estamos mais 
próximos, mais unidos, uns dos outros. Ora isto dá muito mais força ao nosso 
destino que, não pode, de forma alguma, terminar com a chamada morte. Existe 
uma outra vida, que existe para além desta e que estamos a sentir e a viver. O 
pedreiro, o eletricista, o cientista, toda a gente que vive nesta Terra, se encontra, 
também, neste “cosmos” muito especial. Cada ser acompanha o “tempo” que, 
como iremos ver, é só um pequeníssimo espaço em cada “presente”. Ele tem 
passado e tem futuro, mas só conseguimos ver, e sentir, o “presente”. O passado, 
é já arquivo histórico e o futuro é só uma previsão (pode, ou não, realizar-se).
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No tempo atual temos esta realidade em que a guerra pode ser muito possível. 
Mas aqueles que têm de sofrer mais, acabarão, aos poucos, por descobrir uma 
nova forma de viver e de pensar. Terão, sempre, a mesma sorte, ou seja, quan-
do chegar o seu fim, acordarão noutro mundo. Poderá ser num outro sistema 
solar, outra galáxia, outro universo, ou aqui na Terra, nesta ou noutra dimensão. 
As coordenadas de tempo poderão não ser as mesmas, no entanto, tudo pode 
acontecer.
 
O certo é que viveremos sempre. O nosso “Eu” é imortal. 

Porque pensar assim? Temos um cérebro que deixará de funcionar quando 
chegarmos ao fim desta experiência. Mas temos “acessórios espirituais” que 
remeterão toda a nossa vivência para o nosso “Eu” que viverá sempre. Se pre-
cisarmos de voltar a viver esta vida que conhecemos — voltaremos. Viremos, 
novamente, para aqui ou para outro lado. Quem nos dá essa certeza? Quem 
poderá fazer com que seja este o caminho? Como poderemos acertar com isto? 

Uma certeza: teremos de ser “nós”, os humanos, a descobrir. Só “nós”, 
com as religiões, as filosofias e com o trabalho de todo o nosso ser, podere-
mos avançar. Não esperamos que “Eles” nos venham dizer como evoluir. 
Só “nós” podemos descobrir e prosseguir. O mesmo aconteceu com “Eles”. 

Temos, porém, sempre, os “avisos”, ou seja, os chamados “OVNIS”. Eles são 
os mensageiros que sempre estiveram presentes, desde que o Homem é Ho-
mem. Eles sempre, indiretamente, nos têm enviado esses “alertas” para des-
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cobrirmos a correta evolução. “Eles” podem interferir com “avisos” e outras 
experiências dirigidas ao nosso “Eu”.

Com os “OVNIS” no “Cosmos Exterior” ou, através do nosso cérebro, 
no “Cosmos interior”. São espaços, fantásticos. Mas julgo que o “Cosmos 
interior” é mesmo infinito. Teremos de aprender a caminhar através dele. 
Temos, também, de descobrir que todos os sofrimentos têm uma só origem 
— “Nós”. Só o atraso evolutivo do Homem continua a dar origem a uma 
permanente desregulação da nossa Natureza e às guerras e perseguições 
de que sempre fomos vítimas. 

Também sofremos com o ambiente. Mas isso seria muito menor, se em vez 
da ausência de práticas ambientais corretas, praticássemos aquelas que estão 
certas. Numa palavra: se em vez de poluirmos a Terra a descontaminássemos. 

“Eles” não virão dizer-nos, seja o que for, para acertarmos. Nós teremos 
de o descobrir por nós mesmos. Só o nosso “esforço” dará validade ao 
que decidirmos como regras para a nossa civilização. Nós, também, não 
contribuímos com nada para a civilização “Deles”. Isso foi e é, para nós, 
totalmente impossível.

(Alguns amigos desejavam que “Eles” viessem, um dia, aqui à Terra para 
nos dizer como deveríamos fazer. Mas, entre “Nós” e “Eles”, não existe 
nada que nos distinga, a não ser o “tempo”. E é imenso. Teremos de ser 
“Nós” a descobrir. Só depois poderá haver o encontro.)

Quando chegarmos ao fim deste trajeto acordaremos, finalmente, na nossa 
casa. Depois de analisarmos a nossa evolução, iremos para onde aponta a tra-
jetória seguida. Concluiremos assim:  

“Nós somos irmãos” 10

Mas no “Cosmos Exterior”, onde estamos, existem regras que jamais poderemos 

10 Anexo 3 
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ignorar. Temos sempre de evoluir para podermos um dia as encontrar, de as de-
finir. 
O melhor será introduzir uma certa ordem para tentar a compreensão dos pos-
síveis leitores. Passaremos pelos “capítulos”, que for escrevendo, como atra-
vés do, aparente, “caos” do “Cosmos Exterior”. Algumas vezes, duvidamos da 
existência de Vida, para além desta, que vivemos aqui na Terra. Mas depressa 
reparamos que seria muito improvável continuarmos a duvidar. As minhas “ex-
periências”, que tive ao longo da vida (e não foram poucas), sempre me alerta-
ram para essa realidade. Estou na chamada terceira idade e como tenho algum 
tempo, para isso, viajo quase todos os dias, de autocarro. Sento-me num lugar, 
apropriado. Dali vou observando: Matosinhos, Valongo, a cidade do Porto, Gaia 
e sobretudo, as pessoas que todos os dias cruzam comigo. Durante essas viagens 
muitos pensamentos vão aflorando no meu cérebro e, a partir daí, passo o resul-
tado desses pensamentos para as minhas congeminações sobre o meu “Cosmos 
interior”.  
A Natureza tem funcionado, mais ou menos, bem, comigo. Mas, claro, que não 
aprofundo ainda demasiado. Ainda estou muito atrasado. 
Um dia ocorreu-me escrever este livro. Desejava contar aos meus irmãos, aqui 
da terra, o que me estava a acontecer nesta idade.
  
Aqui, nesta cidade do Porto, nasceu mais um dia. Continua, ligada a todo o mun-
do, pelo turismo, mas, mesmo assim, ainda cheia de beleza e de história.  
O tema, que entendi escrever, só poderá possuir uma “conclusão provisória”. 
Na qualidade de autor sei que, sobre o tema “Vida”, poucos cientistas, (ou 
mesmo nenhum), podem afirmar algo de definitivo. O mais que poderão dizer 
será apelar aos seus “Eus” (e a todos os outros), que existem na humanidade, 
para continuarem a “prosseguir”, este trajeto, com decisão.  
Jesus Cristo (há mais de 2019 anos), tentou, seriamente, dar uma volta ao nosso 
destino. Temos de continuar o seu esforço e continuar a evoluir para começar-
mos a viver, com liberdade e responsabilidade, e conseguirmos percorrer o 
caminho que nos levará aos “Cosmos” (ao “Cosmos Exterior” e ao “Cosmos 
interior”).



Prosseguindo 23

A “realidade”, que nos cerca, não pode ser, somente, o “Cosmos Exterior”. 
Ele é fantástico, quase infinito, mas não podemos de forma alguma ignorar 
o outro cosmos — O “Cosmos interior” — que podemos aceder através do 
nosso cérebro, com o nosso pensamento, a nossa mente e o nosso “Eu”.11

Tenho a certeza que aquilo que tenho visto e conversado é de facto importante 
para analisar esta vida. Tenho, por vezes, encontrado, pessoas que são “fantásti-
cas” por entre as imensas que se cruzam comigo. São pessoas do povo que, por 
vezes, solicitam ajuda, mas que, no fundo, têm sempre alguma coisa para dar em 
troca. Um sorriso, uma palavra, um olhar que vem do fundo do coração. Enfim, 
elas são de facto muito importantes no contexto citadino (e no mundial).
Esta cidade (e arredores) esconde algo que é importante para todo o mundo. Ain-
da hoje, de manhã, quando regressava e depois de comprar o jornal de domingo, 
tive um encontro interessante:

Ia pelo passeio a caminho de casa quando em sentido contrário se aproxi-
mava uma mulher, que eu nunca tinha cumprimentado, mas que já tinha 
cruzado, com ela, durante muitos anos. Conhecia-a, portanto. Tinha por ela 
um certo respeito, pois, em conversa com uns amigos, disseram-me que ela 
perdera um filho. Aparecia, sozinha, sempre a caminhar, com pressa, para 
fazer algum recado ou tarefa. Foi por isso uma enorme surpresa quando ela, 
nesse dia, parou e olhou para mim, de frente, e cumprimentou-me. Muito 
admirado, retribuí. Depois ouvi umas palavras que não entendi perfeita-
mente. Hesitei um pouco, mas dei-lhe uma moeda. Ela agradeceu e quando 
já ia começar a caminhar ela, então, pediu para lhe dar um beijinho. Não 
hesitei e, dei-lhe um beijinho como se ela fosse a minha própria mãe. Ela 
agradeceu e foi embora.  
Fiquei muito admirado. Não deixo de inserir, neste livro, este caso. Foi, sem 
dúvida, um “OVNI”, bem real e verdadeiro, que me apareceu.
Será uma palavra que irá sempre aparecer ao longo deste livro. — Evolu-
ção. Ela é fundamental.

Assim encerro esta “Abertura”. 

11 ver pág. 55



Caminhando, por aqui e por ali…

Este livro será assim - um “caos” - mas apontando, sempre, um caminho…

Fui hoje ao café Sol Poente. Venho aqui muitas vezes. É um café sossegado, 
perto de casa. Tem, no lado norte, uma sala mesmo apropriada para utilizar o 
meu portátil.   
Desejo escrever um livro onde apresente o meu pensamento sobre vários as-
suntos. Já escrevi alguns livros, sobre estes temas, mas julgo que ainda não 
disse o que realmente pretendo.
O meu primeiro tema diz respeito ao que, indevidamente, designo, por “OV-
NIS”. Desde que me conheço sempre tive contacto com esses “estranhos” ob-
jetos espaciais. Não foram muitos, mas em oitenta anos de vida, tive mais que 
duas dezenas de casos bem marcados. Falei de quase todos no livro autobiográ-
fico “Sombra e Claridade”. Esses casos marcaram toda a minha vida.  
Este livro tem por finalidade revelar, a quem o desejar, o que descobri até 
agora, sobre esse “mistério” em que a humanidade está envolvida desde o seu 
remoto passado. 
Curiosamente não possuo muitas provas, reais, sobre esses encontros. Mas, 
possuo as conclusões a que cheguei, utilizando a minha intuição e a minha 
análise mais profunda. Acreditem, porém, numa coisa — é VERDADE. 
Partimos do princípio que: 

- Os “OVNIS” não são “objetos voadores não identificados”. São “objetos 
voadores identificados” - “OVIS”.12 Quando a nossa “civilização” atingir a 
evolução capaz de os identificar. Este livro, o “Prosseguindo”, é um convite 
para tentarmos um esforço nesse sentido. 

Hoje estou no Café do Hospital de S. João, na parte comercial exterior. Co-
mecei agora mesmo a escrever. São 10:31h. Hoje, dia 1 de setembro de 2018, 
continuo a escrever, o meu novo livro, utilizando o novo portátil. Espero ter 
capacidade para isso. Em novembro, farei 80 anos de vida e já os sinto a gemer 
nas minhas articulações. 
Escrevi a primeira versão deste livro em 2017, mas não o publiquei. Coloquei, 
em PDF, no meu site com o nome de – “Evoluindo…”. 
Achei, porém, que deveria escrever um novo livro. Assim pude acrescentar 

12 ver pag. 101
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mais temas que, entretanto, foram-me aparecendo.
Até hoje os meus leitores não são muitos. Apesar disso, estou com vontade de 
voltar a editar. Desta vez, espero, será um livro em papel. Tentarei, assim, ir 
um pouco mais longe na divulgação de uma mensagem que, sem dúvida, terei 
de comunicar.    
Poderão ajudar todos aqueles que estejam dispostos a avançar, um pouco mais, 
para a “fraternidade” de que muito se tem falado desde há milhares de anos. 
Jesus foi, sem dúvida, um desses grandes arautos que viveram e “morreram” 
por uma humanidade mais perfeita. Uma humanidade que mereça viver neste 
“cosmos”, fantástico — mesmo que seja, somente, um sonho muito belo e 
perfeito. Mesmo assim, ainda, estamos muito longe desse ideal fraterno. Ainda 
andamos às “cabeçadas” uns com os outros. Por vezes, até, parece que estamos 
cada vez mais longe desse ideal…
Caminho, ainda, pelas ruas, estradas, e, com a minha idade, utilizo sobretudo, 
os autocarros dos STCP. Saio, todos os dias, quase sempre, às 9:00h da manhã. 
Apanho um autocarro ou, vou até um café. Levo comigo, a tiracolo, o meu 
saco, onde para além dum livro transporto, sempre, o portátil.   
Estou interessado em prosseguir com o novo livro onde espero colocar, mais 
uma vez, as minhas preocupações acerca da “Vida”, neste planeta, e sobretu-
do promover a sua continuidade. Regressarei cerca das 12:30h. Antes passo, 
sempre, pela padaria que fica nas proximidades da minha casa. Assim, quando 
chegar a casa, para além da minha pessoa, levo, sempre, mais alguma coisa, 
para a minha mulher e a minha filha colocarem na mesa.
  
Às vezes vou até à biblioteca associativa. As pessoas, porém, agora não leem. 
Por outro lado, estão sempre a aparecer, mais livros, que muitos oferecem para 
desocuparem as estantes da sua casa. Já tínhamos mais de 9 mil livros regista-
dos. Ultimamente chegaram mais três mil para, escolher e registar. 
A biblioteca, do Flor, é a maior biblioteca associativa do concelho de Matosi-
nhos e seria importante que perdurasse, e até crescesse, sobretudo em número 
de leitores. 
Agora estou, somente, interessado em escrever mais um livro. Escrevi o meu 
primeiro livro aos 58 anos. Aos interessados, em conhecer, todos os meus liros, 
rão, também, ver o meu site.13

13 https://adurval.wixsite.com/conversando
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Embora saiba que, muitos, não acreditam, escrevo para chamar a atenção, acerca 
da necessidade de se debruçarem sobre o “outro lado” — para uma outra forma de 
sentir e de pensar. Depois, caminhem e, cheguem às vossas próprias conclusões. 
Será isso possível?
 
Começo aqui o meu novo livro. Haverá capítulos, onde espero aperfeiçoar te-
mas importantes: o nosso “Cérebro”, o “Eu”, o “Cosmos”, a “Vida”, a “mor-
te” e muitos outros.

Nunca deixei de aprofundar sempre que surge algo de novo à minha consideração. 
Entrará, suavemente, na nossa inteligência propondo uma nova visão sobre esta 
Vida. Este livro poderá apontar para duas atitudes: ou se entusiasmam e conti-
nuam, ou, darão por terminada essa tentativa.

É uma rua, como outra qualquer, estou a caminhar por ela descontraído. Chegam-
-me, de outros lados, alguns pensamentos. Passo por imensa gente: mulheres, ho-
mens, crianças, animais. Olho para todos com muita atenção. A alegria, ou a tris-
teza, deles, atinge-me. Sinto uma preocupação: esta gente, face à realidade atual, 
estará sempre em risco. Esta alegria, ou tristeza, pode desaparecer de um momento 
para o outro. Basta que um desses “grandes” senhores que governam a América, 
a Rússia, a China, etc. carreguem num certo botão. Ou, ainda, mais fácil: poderá 
acontecer, aqui, ou ali, um acidente. Essa possibilidade estará, sempre, engatilha-
da.  
À medida que vou caminhando olho para as pessoas e descubro, em cada uma 
delas, um mundo muito especial e diferente. 
Estamos todos aqui, neste planeta, e cada um tem uma história para contar. Sei que 
não poderei, obviamente, ouvir as histórias dos biliões, ou triliões, de seres huma-
nos que já morreram e também, daqueles que vivem, atualmente. Jamais poderei 
ouvir tantas histórias. Será, perfeitamente, impossível. O máximo que poderei, 
contar, será a história de pessoas que conheço, aqui bem perto, na minha terra. E 
isso já será difícil.
 
Voltei ao café Sol Poente. Hoje vou escrever sobre um antiquíssimo “pecado atri-
bulado” que sempre marcou a nossa vida – a Escravatura. Desde os mais recôndi-
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tos trechos escritos a cinzel sobre a pedra, ou sobre, os papiros, e mesmo nos ecrãs 
dos computadores, sempre, a escravatura existiu. Nos tempos antigos era consi-
derada normal. Mesmo hoje continua a ser uma realidade. Não há dúvida que, 
ainda, muito teremos de evoluir até que esta imprópria, prática humana, acabe. A 
“Guerra” e a “Escravatura”, terão de ser afastadas das mentes humanas. Enquanto 
isso não for conseguido estaremos, ainda, muito longe do grau de evolução que 
teremos de alcançar para “prosseguirmos”.

Estou no “Jardinature”. É uma cafetaria onde vou muitas vezes. Descobri-a já 
há alguns anos. Uma amiga trouxe-me, um dia até cá. Sempre que posso venho 
até este café-esplanada, sobretudo aos domingos, de manhã. Fica perto do local 
onde tenho de levar a minha mulher a um serviço religioso. Enquanto espero por 
ela, (cerca de duas horas) venho até aqui, tomar o meu café, ler o jornal, e, claro, 
escrever.
Este sitio engloba uma recordação, para mim muito importante. Um dia, quando 
tinha cerca de 20 anos, aqui bem perto, (na rua dos Capuchinhos que fica a cerca 
de 100 metros) vi, pela primeira vez, o que designamos por um “OVNI”. Esse 
estranho acontecimento serviu para “marcar”, na minha mente, uma magnífica 
experiência. 
Já relatei este acontecimento noutros livros. Sempre que venho aqui não posso 
deixar de recordar esse evento. Olho o céu e visualizo aquilo que observei, nessa 
altura, próximo da igreja dos Capuchinhos  (Amial – Porto). 
Aquilo que, um dia, vi não o posso esconder. 14 
 
(Como já o afirmei faço parte de um “grupo” que se interessa por estes casos. 
Nesse grupo falamos, quase sempre, sobre testemunhos que foram vividos ou re-
latados por outros. 
Os meus casos, não merecem grande discussão, mas, são experiências que eu mui-
to considero. Tenho a obrigação de as divulgar até porque se destinam também aos 
outros. Ficarei contente se isso acontecer.) 
  
A humanidade ainda não está preparada, mas espero que, um dia, o possa estar. 
Haverá, sempre, um equilíbrio, difícil, entre o “sobreviver” e tentar o progresso es-
piritual para se alcançar esse entendimento. O caminho está, ainda, pouco visível e 

14 ver pág. 84



António Durval28

talvez, por isso, muitos ainda não o procuram. Teremos, ainda, imenso que evoluir. 
Existe um “passado”, muito conturbado, que designo por “primeira construção”. 

Sei que, até hoje, as disputas e as guerras sempre estiveram presentes na nossa 
vida. Não coloco em dúvida que isso foi necessário para a nossa própria evolução e 
sobrevivência. Mas acho que, hoje, as guerras estão a ficar cada vez mais obsoletas 
e ultrapassadas. 
A “primeira construção” terá, com alguma urgência, de ser ultrapassada pela “se-
gunda construção”. 
Essa denominação terá de se instalar, definitivamente, na humanidade, de hoje, já 
que não se encontra em sintonia com as atuais exigências da nossa vida.
Terá, sempre, de começar pelo “Eu” e, depois, alargar à humanidade. Só assim, a 
“segunda construção”, poderá avançar e ter êxito. 
Entre “sobreviver”, por um lado, e caminhar no sentido da “fraternidade”, por 
outro, existe uma diferença. Haverá sempre uma “luta” entre o seguir o cami-
nho de uma, possível, verdade e a natural resistência para não o fazer. Temos de 
descobrir, primeiro, esse caminho. Muito teremos de mudar iniciando aquilo que, 
normalmente, se coloca em cima da mesa para discutir. Imensa gente não atingiu a 
perceção do que está em jogo. Sobre o que tem no interior do seu cérebro e do seu 
corpo e aquilo que é a natural propensão para sobreviver. Ainda está muito longe 
a instrução que teremos de enraizar dentro de cada um, necessária, para se enten-
der isso mesmo. Porém, aos poucos, o ensino da Vida acabará por fazer avançar 
esse novo entendimento. À medida que isso acontecer poderemos constatar que 
estamos, afinal, mais próximos uns dos outros e mais próximos da Natureza.15 
Isso poderá levar imenso tempo  -  porém, o relógio, deste “cosmos”, não para e é 
extremamente preciso. 
São horas de ir buscar a minha mulher. Vou passar pela pequena rua, onde, pela 
primeira vez na minha vida, numa certa noite, presenciei, no azul-escuro do céu, 
algo de maravilhoso. 
 
É quinta-feira. Resolvi deslocar-me, até ao alto da Formiga, em Valongo, no auto-
carro 61, e fui até ao café Massa. Julgo que, mais uma vez, não me arrependerei 
desta decisão. Não vinha, há muito tempo, até cá. Reparei nas melhorias que fize-

15 Anexo 10
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ram, nas mesas e cadeiras e aqui, do lado oeste, existe uma série, mais reservada, 
de cadeirões almofadados. Sento-me numa mesa vazia.
Continuarei, agora, com os meus “escritos”. Preciso de continuar a ler e a escrever 
virado para um melhor “entendimento” sobre a Vida. 
Continuo a ler e a tentar assimilar, convenientemente, o livro de Luís Portela  “Da 
ciência ao Amor”. 
Como já é habitual hoje fui, mais uma vez, ao “Jardinature”. Levei, primeiro, a 
minha mulher ao seu serviço religioso, na rua do Amial. Fui tomar o meu café a 
este bar que, um dia, descobri junto da estrada da Circunvalação. 
Quando cheguei procurei um lugar livre e sentei-me. Comecei por ler o Jornal de 
Notícias. Depois peguei no meu portátil e recomecei a escrever. 
Se a minha vida corre, até agora, sem grandes preocupações, viverei, até ao fim, 
sem problemas de maior. Julgo que será sempre, assim, até passar para uma outra 
dimensão e, neste mundo, ficará uma lembrança cada vez mais diluída da minha 
passagem.   

Hoje é, segunda-feira e estou no café da, Marina, em S. Mamede de Infesta. Tomei 
o meu café e seguidamente li o Jornal de Notícias. Sim, meus caros, também gosto 
de ler as notícias todos os dias. À segunda-feira nunca deixo de ver o desporto 
relativo à semana que acabou. Gosto, sobretudo, de saber em que lugar ficou o 
Clube cá da terra: o “Futebol Clube de Infesta”. Vou espreitar, na página onde, nor-
malmente, isso é relatado e ver a tabela classificativa. Hoje, por exemplo, baixou 
um lugar, passou do 13.º para o 14.º lugar. Paciência - o desporto é assim mesmo. 
Umas vezes ganham-se outras vezes perdem-se. O Futebol Clube de Infesta tem-
-se mantido sempre por ali, ou seja, entre o 12.º e 16.ª. Pode ser que no próximo 
domingo já possa subir…  
Nos outros resultados, por exemplo, o Futebol Clube do Porto está bem no seu 
primeiro lugar já que conseguiu ao derrotar o Sporting de Braga por uma bola a 
zero. Veremos se consegue manter-se neste lugar. 
Gosto de assistir, por vezes, a um jogo de futebol, na televisão. Não irei, ver os 
desafios, aos campos e aos estádios. Porém, sempre que acontece um jogo, com 
interesse, na televisão, por exemplo: entre, por exemplo, Portugal e a Itália, só se 
não puder deixarei de o ver. 
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Estou sempre, mais ou menos, dentro dos temas que dão uma informação ge-
ral. Também gosto de cinema, da internet, e de tantos outros temas que fazem 
uma introdução ao que vai correndo nesta parte da civilização.
Perguntarão os leitores: - Porque colocar aqui estes casos, perfeitamente fora 
dos chamados “OVNIS”? Terão “Eles” algo a ver com o futebol, o cinema, ou 
a internet? 

É um assunto que teremos, sempre, de enquadrar. Para mim, os chamados 
“OVNIS”, não estão, absolutamente, nada afastados de qualquer outro 
tema sobre a nossa vida. Nada disso. “Eles”, e “Nós”, somos, exatamente, 
o mesmo. A única diferença está no “Tempo” que nos separa.  

Compreendo que será ainda difícil falar acerca disto. Só, na medida em que 
a nossa evolução avançar, poderemos enquadrar isso de outra forma. Para já 
representa o grande “mistério” em que, ainda, estamos inseridos. Sei que mui-
tos amigos e ovniólogos não aceitarão tal argumento. Mas isso é, ainda, uma 
posição relacionada com a nossa própria “sobrevivência”. Faz parte da nossa 
“evolução.

Os “mistérios, afinal, só existem quando a nossa evolução não ainda não 
deu resposta… 

Hoje, à noite, recebi um telefonema do meu amigo Mário Neves. Ele de vez 
em quando me liga só para saber se está tudo bem comigo. Agradeci e conver-
samos sobre vários assuntos. No fim ele revelou-me uma notícia recente que 
tivera através da internet.
- Sabes? Soube que, afinal, os russos e os chineses, também já somam milha-
res de testemunhos acerca de “OVNIS”? Nos últimos anos, desde as florestas 
inóspitas da Sibéria, até às cidades da China têm registado milhares e milhares 
de observações. Só agora começamos a saber disso…

Hoje escrevo a partir da minha de casa. Abri o meu computador e logo descobri 
uma notícia que me prendeu a atenção: Um cientista americano (O antropólogo 
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Michael P. Masters, e doutorado em Antropologia na Universidade Estadual de 
Ohio (EUA),) diz, no seu o livro “Identified Flying Objects” (Objetos Voadores 
Identificados, em tradução livre) que os óvnis são máquinas do tempo.
Em entrevista para a emissora americana KXLF, disse, que esse livro trata jus-
tamente de uma nova teoria: “Como o escritor e pesquisador usa a Ciência para 
explicar por que as pessoas que relatam encontros com alienígenas sempre as 
descrevem da mesma maneira.”
Esta hipótese reforça aquilo que iremos propor neste livro! 16

O “Eu”, a “vida conhecida”  e a “desconhecida” 
  
Nesse dia a minha pequena sala encheu-se. Vieram, duas pessoas amigas que 
gostam de conversar comigo sobre vários temas: a “Isaura Silva”, e o “Rúbio 
Miguel”. Depois de os cumprimentar convidei-os a instalarem-se, devidamen-
te, no maple. 
 
- Meus caros. Julgo que, já repararam, vivemos num, “fantástico, Universo” 
quase infinito. Avaliamos e pensamos, o melhor possível, sobre esta realidade. 
Agora existem biliões de seres humanos a viver neste planeta. São europeus, 

16 Anexo 4
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asiáticos, ameríndios, ou quaisquer outras raças e culturas a movimentarem-se 
pelas cidades, prados, montanhas ou mesmo pelos ares e pelos mares. Outros já 
se encontram mais acima, para além da estratosfera (na ISS), e planeiam, julgo 
que, para breve uma viagem, com astronautas, a outro planeta. Já estiveram, 
algum tempo, no satélite natural da Terra, a Lua, mas para já, não avança-
ram mais. Julgo, porém, que será por pouco tempo (a China, por exemplo, há 
poucos dias, colocou uma sonda no outro lado, até agora, pouco visitado, da 
Lua). 
Meus caros amigos. Aqueles que têm todos os dias de ir trabalhar para sobrevi-
ver ficarão a olhar, admirados, ou, nem darão por nada. Faz algum sentido que 
95% da humanidade fique, alheia? Que sejamos obrigados a ficar num ador-
mecimento, quase total, perante o fantástico cosmos que, afinal, nos contém a 
todos?  
Devíamos estar, intelectualmente, mais ou menos dentro destes temas. Mas 
não o estamos. Ao descobrimos que, cada um de nós, somos um “Eu” teremos 
de começar a pensar mais, profundamente, acerca disto.
Infelizmente, continuamos, sim, a guerrear-nos, sempre, sempre, sempre…
Estamos num planeta de cor azul. Mas seus habitantes possuem, ainda, muito 
caminho para se aperfeiçoar, pois, temos muito preto e muito cinzento para 
limpar. Confesso que não sei se teremos muito tempo para continuarmos assim 
alheios a esta criatividade. A natureza e o cosmos, em princípio, possui o seu 
relógio e julgo não temos muito tempo para efetuarmos a nossa evolução. O 
nosso “Eu” já devia estar, em termos evolutivos, numa fase mais avançada, 
mas, de facto, ainda, não o está. Milhões e milhões de anos se passaram. Um 
dia começou a surgir a Vida, ainda, muito rudimentar (microbiana), mas que, 
aos poucos, se elevou através de uma difícil e muito demorada evolução.  

Haverá, ainda muita gente que nem conhece ou admite a palavra 
evolução…

Existem outras civilizações no espaço cósmico ou estamos sós? Julgamos que 
civilizações parecidas (ou mesmo não parecidas), com a nossa, apareceram, 
aqui e ali, no enormíssimo “cosmos” onde a matéria se formou. Mas, ainda, 
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não o sabemos concretamente. Enquanto não estivermos devidamente escla-
recidos estaremos sós neste universo. Mesmo não sendo, totalmente, verdade, 
para já, é como se o fosse. Por muito tempo, ainda, seremos os únicos habitan-
tes, inteligentes, deste cosmos. 

Creio, porém, que existirá, algures, nesta ou noutras galáxias, ou mesmo 
noutros universos, outros seres inteligentes. A presença dos “OVNIS” não 
deixa nenhuma dúvida.
   
Temos muito que evoluir. Não podemos parar este caminhar até descobrirmos 
que, afinal, não estamos sós. Temos de evoluir direção a um melhor relacio-
namento entre todos os que vivem neste e noutros Universos. Temos de reco-
nhecer que existe, ainda, muito para aprender neste campo. Pensando bem não 
compreendo porque ficamos tristes se, um dia, confirmamos que estamos sós 
no cosmos, ou se ficaremos alegres se verificarmos que estamos acompanha-
dos. Temos de “evoluir”, muito, antes de os descobrir. Deveremos ficar felizes, 
por exemplo, quando um dia acabarmos, entre nós, com a guerra, e a incom-
preensão e sabermos que, afinal, somos todos, irmãos. Mas temos, ainda, de o 
descobrir, de o praticar. 
Desde a vida microbiana até à vida atual passaram-se muitos milhões e mi-
lhões de anos. Agora estamos nesta civilização, dita avançada, mas, por outro 
lado, com muito caminho, ainda, à nossa frente para avançar. Não sabemos 
se, amanhã, existirá na Terra qualquer outro tipo de vida. Estamos, sempre, 
dependentes de qualquer colapso atómico ou outro qualquer imprevisto natural 
ou artificial. No entanto, se desejarem sobreviver, terão de aceitar, e praticar, 
cada vez mais, a palavra evolução. Teremos, assim, três palavras que, um dia, 
passarão a ser íntimas: “Amar, Criar e Evoluir”.  
Para avançarmos para o espaço, teremos de subscrever imensas exigências téc-
nicas, mas, nunca, podemos esquecer as exigências espirituais. Haverá, ainda, 
muito que evoluir para avançar com segurança por este cosmos onde impera 
o caos. 
Confessamos que não sabemos como proceder face ao “clima” que, ainda, te-
remos de enfrentar. Não estamos, minimamente, atualizados. Teremos de saber 
como avançaremos para outros lugares sem que aprendamos, primeiro, a cons-



António Durval34

truir um planeta equilibrado para vivermos em paz. Como procederemos para 
darmos atenção aos formidáveis mistérios do “cosmos”?  
Temos de começar a pensar na Vida que existe aqui na Terra. Todos os huma-
nos, que vivem e respiram, têm de aprender a viver em paz, uns com os outros, 
e também com a Natureza e com a Vida, em geral. Temos, em primeiro lugar, 
de praticar aquilo a que denominamos - Amor Universal.  

Teremos de aprender a retirar, das nossas crenças, tudo aquilo que não 
permita viver em paz uns com os outros. Isto é importante!

Nesta altura reparei que alguns dos presentes desejavam falar. 
Foi a Júlia que começou: 
- Caro autor. Julgo que foste explicito no que disseste. Em princípio não te-
nho nada a opor. Julgamos que possuímos as necessárias ferramentas, mas, 
também, ainda, possuímos o oposto, ou seja: as armas. Enquanto as armas 
estiverem presentes não haverá grande possibilidade de vivermos, verdadeira-
mente, em paz uns com os outros. Aqui, e ali, poderão aparecer algumas res-
postas positivas para irmos ultrapassando o negativismo. Temos de conhecer, 
primeiro, a enorme desmontagem que é preciso fazer atualmente. Só, depois, 
poderemos combater, mas já sem as armas. Combater com o nosso, exemplo, 
com o nosso Amor.
Temos de responder “que todos somos iguais”. Basta recordar que demos o 
nome de “Big Bang”, ao início de tudo.  A nossa pele, por exemplo, poderá 
ser amarela, branca, preta, vermelha e outras possíveis, mas regredindo, em 
direção ao passado, acabamos por ser todos, iguais. Iguais mesmo em relação 
a outras formas totalmente distintas da nossa (respirando água, ou outros gases 
diferentes do nosso). Temos de recordar que essas civilizações terão de acei-
tar que tudo teve um princípio comum. Que, nesse aspeto, todos nós somos, 
mesmo, irmãos. Mesmo que nunca encontremos mais ninguém a viver neste 
imenso cosmos.

A única diferença está na “fase do tempo” em que estão esses seres em rela-
ção a nós. Uns poderão ter nascido milhões de anos mais cedo. Terão, por-
tanto, muitíssimo mais tempo, do que os humanos, para a sua evolução.
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Quando concluirmos que todas as espécies que possam existir, são mesmo, 
importantes, desde os animais vertebrados aos invertebrados, desde os 
grandes animais aos microbianos - teremos de olhar para toda a vida com 
um especial respeito.
  
Foi a vez, de “Rúbio Miguel” falar: 
- Estou admirado com as várias intervenções que vão sendo aqui proferidas. 
Ainda não concluí nada, em contrário, relativamente ao que vocês disseram. 
Não sei se iremos, um dia, possuir uma vida muito melhor que aquela que, 
neste momento, temos, ou se esboça para o nosso horizonte. A vida nunca 
foi boa, mas, às vezes, parece, principalmente quando vista de forma parcial. 
Fica, sempre, uma esperança em aberto. Não podemos, porém, fugir à evolu-
ção que teremos, ainda, pela frente. Seremos, sempre, nós, a escolher o futuro 
que pretendemos. 
Desculpem-me, mas parece que ainda não entramos, verdadeiramente, no tema 
que me parece iremos discutir: o “EU”. Não será fácil, essa discussão, mas 
realmente é a primeira condição para, que, os seres humanos possam descobrir, 
objetivamente, aquilo que cada um “É”. A partir daí poderemos ter a certeza 
que estaremos no bom caminho para uma evolução positiva. Para já ficarei por 
aqui
Continuei então:  
- Caros amigos. Agradeço-vos esta abordagem a este tema. 

Do Site: http://adurval.wixsite.com/conversando)
(Um exemplo da realidade que será, só uma, para cada “Eu”.)
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Aquilo que, cada um vê, é a primeira prova do nosso “Eu”. Nenhuma outra 
pessoa poderá ver, exatamente, o mesmo. Não posso, diretamente, ver a mi-
nha própria face. Poderei observá-la, somente, através de um espelho, de uma 
imagem, ou de um vídeo. Poderei, porém, ver, diretamente, todas as outras 
que poderão estar perto, ou mesmo longe. Numa palavra cada “EU” verá só a 
imagem que vê! 

Cada um vê, dentro do seu cérebro, uma imagem que é diferente das imagens 
idênticas, que os outros poderão estar a ver. 
Posso afirmar, sem qualquer dúvida, que possuo um “Eu” diferente de qualquer 
outro. Cada um vê, exatamente, aquilo que vê e mais ninguém o poderá ver 
com o mesmo pormenor. Para além disso, haverá, também, uma vida diferente 
associada: habilitação, profissão, e muitos outros dados, que contribuíam para 
diferenciar, ainda mais, o meu “Eu” em relação aos outros.
Foi a vez de “Isaura Silva”, falar: 
- Parece muito simples. Tão simples que poucos têm a noção desta “simplicida-
de”. Infelizmente poucos meditam acerca disto. No entanto, quão profundo é. 
Continuei a falar: 
- Portanto, ninguém vê, exatamente, a mesma coisa. É uma forma, simples, de 
pensar. Tão simples que nunca teríamos visto, lido, ou, mesmo, pensado. Tão 
simples que nem dá para acreditar. Vimos a matéria que nos envolve a partir 
da nossa visão e dos restantes sentidos. Mais ninguém poderá ver exatamente o 
mesmo. Uma pequeníssima diferença no ângulo de visão, um micro de ângulo 
bastará para o nosso cérebro só ver e interpretar aquilo que vê e só ele vê.       

O “EU” Não poderá ver  diretamente
a sua própria  imagem

Os 8 Bil iões  de “Eus” atuais  podem ver,
diretamente,  todos os  “Eus” menos o seu.
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Volto a afirmar que se duas ou mais pessoas analisarem, por exemplo, uma 
maçã, (como na imagem acima), a visão não é exatamente igual para cada um 
“Eu”. 

A imagem que eu vejo de uma maçã é, inteiramente, só a minha.
Temos de reconhecer que esta afirmação está certa. Será um princípio que po-
deremos garantir. Só a partir de princípios certos se poderá avançar quanto à 
pesquisa de outras dúvidas que possamos encontrar, pela frente, no nosso estu-
do. Possuímos uma cabeça que contém um cérebro onde as imagens que vemos 
serão processadas. Esse cérebro é muito especial. Este facto é importantíssimo 
para tirarmos uma conclusão que poderá ser decisiva. Se, de facto, o que cada 
um vê, é diferente daquilo que qualquer outro vê, porque não concluirmos isso 
mesmo?  
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Se o nosso “Eu”, um dia, passar a denominada “linha da vida”, em direção 
à “vida desconhecida”, cada um de nós teremos de responder, por si mes-
mo, e por mais ninguém. Assim, só “Eu”, sou, inteiramente, responsável 
pelos meus atos.
 
Foi a altura de Isaura Silva intervir:  
- A religião ensinou-me que, quando partir, terei de responder perante mim, e 
perante Deus, acerca de todas as minhas ações praticadas durante a Vida terre-
na (um julgamento, final, onde, o juiz, serei eu mesmo). Naquele fim de vida 
em que cada um partirá para outras paragens, daremos a nossa resposta, inte-
gral, àquilo que fizemos, ou não fizemos, durante a vida que terminou… 
Continuei então:  
- Esse momento será a prova, final, da existência do nosso “EU”. Ele é funda-
mental e poderá ser a prova de que continuaremos a existir depois da chamada 
morte.  
 - Os chamados, “Objetos Voadores não Identificados”, muito fizeram para o 
“Eu” poder assegurar o que poderá acontecer. Temos já imensos seres humanos 
que estiveram nas proximidades daquilo que designo por “vida desconhecida” 
e contaram o que viram e sentiram. 
Depois duma profunda análise, poderei sinceramente, acreditar. O leitor, como 
ser, inteiramente, livre poderá, também, acreditar. Mas uma coisa é certa: pre-
cisamos destes, e de outros, “mergulhos” nas coisas desta vida, (e da outra), 
para podermos evoluir. 

Vou entrar, agora, num assunto polémico, ou seja: o que será a nossa possível 
realidade, pós a morte. Isto é só uma espécie de exercício que poderemos fazer 
com a meditação.

Poderão afirmar que eu não devia vir até aqui. Cada um pensará aquilo que en-
tender sobre este assunto. As religiões, por exemplo, poderão sem dúvida tecer 
muitas considerações e têm, como pano de fundo, a “fé” de cada um. Mas julgo 
que só apresentam o facto já consumado. Não fomentam, muito, a pesquisa. Por 
isso, a partir da “filosofia”, julgo que, poderemos caminhar por outro caminho. 
Devemos, naturalmente, integrar tudo aquilo que a “fé” há muito nos propõe. 
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Não podemos esquecer isso. Este livro não será para dar, as respostas que, cada 
um esperava. Este livro será, em primeiro lugar, para nos obrigar a pensar. 
Haverá sempre “verdade” naquilo que as religiões, ou filosofias, escreveram 
ou escrevem sobre isto. Julgo, porém, que outros, dentro de uma filosofia mais 
aberta, e longe do antigo ódio, e das guerras, poderão levar-nos para muito 
mais longe. Para evoluirmos teremos de voltar a pegar neste assunto e ten-
tarmos um conceito mais estável e seguro. Este tema poderá ter duas leituras 
diferentes e complementares:

- A primeira leitura será o funcionamento do “Eu” no dia a dia. 
- A segunda será uma relação muito especial entre o “Eu” e a “Vida 
desconhecida”.

Aquilo que vemos é ligeiramente diferente daquilo que qualquer outro, vê. Mas 
cada um, caminha sem pensar em nada disso. Porém, quando caminha, por 
exemplo, em direção a um café, olha à sua volta e, de repente, sente que existe 
algo de diferente. Poderíamos dizer que víamos todos a mesma coisa. Mas não. 
Apesar de parecer que todos estão ali, perfeitamente, inseridos num mesmo ato 
há muitas diferenças entre tudo aquilo que cada um vê ou sente. Cada uma dessas 
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sensações vai para um ponto, algures na outra vida, ou melhor, para um ponto 
fora do nosso cérebro - a “vida desconhecida”. Durante alguns anos andamos 
por cá a aprender. Mas, um dia, esta aprendizagem terminará - chegará ao fim.

 

Aqui vemos que o “Eu 3” deixou a “Terra” (morreu). Entrará definitivamente 
numa nova etapa - a “Vida Desconhecida”.

Este será um caso que merece ser analisado com muito cuidado. A “Vida des-
conhecida” representa o que temos de ir descobrindo.



O nosso “Cérebro”

Convidei, novamente, os meus habituais amigos: O “Rúbio Miguel” e a “Isau-
ra Silva”. 
- Viva os meus caros. Espero que estejam bem-dispostos para mais esta con-
versa de hoje. Desta vez, como já vos tinha dito, iremos falar do nosso cérebro. 
Julgo que este tema é muito importante para o nosso “Eu”, a nossa evolução, 
incluindo, naturalmente, este livro: “Prosseguindo”. Poderíamos afirmar que o 
nosso cérebro estará sempre na primeira “linha” deste nosso esforço evolutivo. 
Será, sempre, com esta ferramenta natural que iremos avançar. Usaremos este, 
fantástico, instrumento que será fundamental para examinarmos, por exem-
plo, os denominados, “OVNIS” (objetos voadores não identificados), o “Eu”, 
o sono, o sonho e muito mais. Tudo isso passará pelo cérebro e será, depois, 
colocado nas suas páginas. Ainda temos imenso que analisar e estudar para 
irmos conhecendo, um pouco melhor, todas as suas, imensas, potencialidades. 
Nos últimos anos têm sido, muitas as descobertas relacionadas, com o cérebro.  
Mas faltam, ainda, muitíssimos outros temas para descobrir e analisar. Ele é 
como o “cosmos” - praticamente infinito. 
Há dias uma revista bem conhecida - a “Super interessante”, publicou um arti-
go intitulado, “Desmontagem científica”, e tinha uma expressão classificativa 
como suporte:

Em cada 100 pessoas, cinco aceita que existem extraterrestres;  cinco re-
conhece que "ouve vozes"; e outras cinco afirmam ter vivido uma expe-
riência de quase morte. 
Alguns “estudos” demonstram que essas perceções são uma anomalia ce-
rebral. Não se trata de factos sobrenaturais e possuem uma razão neuro-
lógica e científica.
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Podemos aceitar que esta ideia está “quase” correta - mas só parcialmente. 
Quando diz: “não se trata de factos sobrenaturais” poderemos concordar. Já 
não posso aceitar quando afirma, logo a seguir, que essas perceções são uma 
anomalia cerebral. Basta recordar a experiência de muitos cientistas que, de-
fendem o contrário, pois, teríamos de assumir que, também, esses, sofrem des-
sas “anomalias”.  
Ao colocar em dúvida temas que, hoje, estão devidamente classificados (por 
exemplo: as experiências de quase morte - EQM, a paralisia do sono, sensação 
de “Déjà vu”, etc.). Estes temas são, ainda, controversos e estão muito longe 
de uma explicação científica, mas, sabemos que, o autor desse artigo, também, 
não a possui.
Foi a altura de Isaura Silva, falar: 
- Meus caros amigos. Desculpem-me, estar já a intervir, mas eu acho que este 
tema merece uma profunda reflexão. Não poderemos aprovar, aqui, tais opi-
niões como, também, não as iremos desaprovar totalmente. Terá, sempre, o 
mérito de nos fazer pensar. Nesta altura é prematuro tecermos qualquer opi-
nião, definitiva, sobre muitos destes casos. Teremos de aguardar mais pesqui-
sas e outras opiniões vindas da permanente, evolução da ciência, e também , 
da opinião, consciente e subconsciente, das outras pessoas que, connosco, se 
cruzam todos os dias na rua. Continuaremos, a aprofundar e a estudar à medida 
que a nossa leitura for avançando. 
Perante estas tendências como ficar indiferentes à continuação deste estudo? 
O cérebro humano está a revelar, nos tempos que correm, uma extraordinária 
complexidade, mas, ao mesmo tempo, está, também, a desenhar-se, ao nível 
científico, uma revelação que julgamos muitíssimo prometedora. Julgo que será 
mostrado, ao mundo, com simplicidade, as suas, ainda, inimagináveis poten-
cialidades. Este livro, não poderia, deixar passar de forma indiferente tal facto.
Então, falei:  
- Cara amiga Isaura. É isso mesmo. Terei de concordar contigo. O nosso cére-
bro é, sem dúvida, a máquina natural que define tudo aquilo que, conhecemos, 
(ou ainda desconhecemos), sobre a nossa vida. Podemos filosofar sobre esta 
vida que tanto nos maravilha. Podemos, inclusivamente, supor que o que ve-
mos à nossa volta poderá ser uma imagem virtual, coletiva. O nosso cérebro 
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é um dos principais autores deste livro. Ele é um elemento extraordinário e 
poderá ser considerado como uma espécie de “centro” de todas as coisas que 
poderão ser abordadas aqui. O nosso “cérebro” é, sem dúvida, a principal fer-
ramenta, natural, que o nosso “Eu” irá utilizar. Existem, até agora, quase de 8 
biliões de cérebros neste planeta. Cada um é “UNO”. Cada “Eu” está sozinho 
perante esse centro a que podemos designar como Deus, Jeová, Alá, ou  a de-
signação da filosofia ioga: “Absoluto”. 

No livro, Discurso Directo, escrevi a propósito do que, na altura, designei 
como: “Centro Universal de Consciência”: 

Existe uma interação, permanente, entre o nosso “Universo Interior” e o 
“Universo Exterior”. Essa interação nem sempre é equilibrada, nem sempre 
é pacífica. Se o nosso “Universo Interior” se caracterizar pela convicção ou 
visão de que o cosmos é um terreno onde temos de exercer o nosso domínio, 
ou um animal que temos de domar, julgo que nessa eventualidade estaremos 
a afastar-nos da sintonia ideal, ou seja, a perfeita harmonia entre as duas 
realidades.
Hoje, conhecemos, infelizmente, o resultado desse trágico entendimento do 
cosmos: ar poluído, rios sem vida, florestas queimadas, a desertificação, o 
efeito de estufa, o mercúrio galopante no mar, o buraco do ozono, etc.

Entendemos que muitas pessoas não consideram, este princípio, plenamente, 
certo. Mas, julgamos, que estará, sempre, próximo, qualquer que seja o nome 
escolhido. Cada cérebro tem a, imprescindível, missão de considerar os outros 
biliões como os seus irmãos. Assim poderemos evoluir em direção ao “Todo”.  
Como autor poderei contar alguns casos de que fui testemunha. Não posso, de 
forma alguma, pensar que todos terão de acreditar ou admitir, sem reserva, o 
meu testemunho. No entanto, se me aparecer alguém aberto ao diálogo, pode-
rá, sempre, encontrar a quem possa confiar e discutir o conhecimento dessas 
experiências. A Natureza é fantástica e poderemos aceder a uma, vastíssima, 
lista de casos que nos poderão parecer, à primeira vista, anómalos. Esses casos 
não serão para serem colocados fora da discussão. Antes pelo contrário. 
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Foi, então, o momento de,“Rúbio Miguel”, intervir: 
- Meus caros. Ler este livro poderá ser uma salutar aventura. Aquilo que o 
leitor continuará a ler, ao longo destas páginas, merecerá tal enquadramento. 
Sei que é, simplesmente, um ser humano que sempre se preocupou com os mis-
térios e enigmas que nos envolvem. Esses mistérios poderão ser fantásticos, 
hoje, mas, amanhã, poderão ser de normal aceitação. 
Foi a minha vez de, novamente, intervir: 
- Pensei, sinceramente, que esses casos existem, exatamente, para as pessoas 
se empenharem no seu estudo. Para pararem e meditarem. No tempo corrente 
já temos escritores cujos livros apontam para uma evolução correta. Uma evo-
lução que irá, sem dúvida, conseguir que encontremos o caminho certo. 
Tive, por exemplo, acesso a um livro que se intitula: “O Cérebro – À descober-
ta de quem somos” e escrito, por David Eagleman (2) e insere-se no objetivo 
presente. Se quisermos, um dia, contactar outras civilizações, cósmicas, tere-
mos de evoluir muito mais em primeiro lugar.

O Homem, antes de querer contactar outros seres do cosmos terá, em pri-
meiro lugar, se conhecer, inteiramente, a si mesmo. 

Esta é uma fase da evolução que está, ainda, muito longe de uma concretiza-
ção. Diremos ainda o seguinte:

Para viajarmos para o "Cosmos interior" precisamos do contributo do 
nosso cérebro, dos seus milhões de células e da nossa vontade mais intima. 
Com o seu contributo poderemos, ao cerrar os nossos olhos, encontrar 
verdadeiramente o Homem.

Este pequeno trecho encerra uma nova perspetiva acerca de “Nós” e temos 
de procurar saber, cada vez melhor, quem, verdadeiramente, somos. A forma 
apressada como costumamos “espreitar” estes enigmas não deixa ver o “resto” 
que é surpreendente e magnífico.
Nesse livro, em determinada altura, poderemos ainda ler: 
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“Nós consideramos a cor uma qualidade fundamental do mundo que nos 
rodeia. Mas na realidade no “mundo exterior” a cor não existe.

E mais à frente:

“A cor é uma interpretação dos comprimentos de onda e só existe 
interiormente"

Diz o mesmo em relação ao “som”, ao gosto, e a todos os outros sentidos com 
que comunicamos com o exterior.

Abriremos, aqui, um parêntesis: A cor no “Cosmos Exterior” não existe (ve-
ríamos tudo a cinzento). Só possuímos a perceção das cores a partir da inter-
venção, interior, do nosso cérebro. Isso permite colocar a seguinte questão em 
relação a tudo o que integra o “Cosmos Exterior” (incluindo os misteriosos 
“OVNIS”). Se todos nós vimos a cor, os sons, etc., a partir do interior do nosso 
cérebro, logo se trata de uma caraterística coletiva. Acontece, isso, com toda 
a humanidade e com toda a Vida. Se isso é verdade, porque não afirmarmos o 
mesmo em relação a toda a matéria que existe no cosmos, enfim a tudo?
No caso da cor quando olhamos para o “Cosmos Exterior” vemos tudo co-
lorido, desde as flores, às mesas, às estrelas, etc. É, portanto, uma perceção 
coletiva. Todos vemos o mesmo. 
Poderemos concluir que a cor sendo colocada no exterior, a partir do interior de 
cada cérebro, não poderá estender-se, também, aos chamados “OVNIS”? Não 
poderá ser projeções, no exterior, a partir do nosso cérebro? Uma possibilidade 
onde possa intervir o nosso cérebro que dará, cor aos sinais? Além disso, te-
mos, ainda, a matemática das “dimensões”e, quem o sabe, outras valências que 
podem, muito bem, chegar da “vida desconhecida”. Aqui fica este “parêntesis” 
que julgo muito importante.
Leiam o livro de, David Eagleman. A partir dele podemos começar a ver as 
enormes diferenças que existem entre o “Cosmos Exterior” e o “Cosmos inte-
rior” (este será, em última instância, o suprassumo de toda e existência).
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No logótipo que abre o site da Pufoi está escrita a seguinte frase:
 
“QUER QUEIRAMOS QUER NÃO TUDO PASSA POR AQUI. ATÉ OS  
OVNIS” 

 As pessoas, dificilmente, veem aquilo que por vezes se apresenta como algo 
místico por isso, não está, logo, à sua disposição. Por vezes são apanhadas 
por algo que não sabem explicar. Depressa isso esquece. A verdade continua, 
portanto, muito longe do seu entendimento. Nunca procurei expor a partir do 
que considero ser a verdade utilizando os habituais efeitos publicitários. Ire-
mos, sim, continuar a cooperar numa investigação e também meditação, extre-
mamente curiosa, e que julgamos, bastante compensadora para o nosso 
espírito. 

Seguidamente referencio a duas comunicações encontradas na internet (hypes-
cience) e que, julgamos, merecem a nossa, melhor, atenção. De qualquer modo, 
não podemos, desde já, afirmar se são, ou não, definitivas. Ou afirmar que estes 
cientistas não estão equivocados. Mas são-no, pelo menos, bastante interessan-
tes para a fase atual do nosso conhecimento.
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As últimas descobertas sobre o nosso cérebro.
- O neurocientista Henry Markam 17

Tive conhecimento pela internet, (hypescience) de um artigo onde cientistas, 
da Suíça, estão a estudar as últimas descobertas sobre o nosso cérebro. Um 
deles é “Henry Markam” neurocientista do Instituto EPFL, na Suíça. 
Andava a tentar conhecer as últimas descobertas, científicas, dedicadas ao 
nosso cérebro. Sabia que seria um conhecimento bastante importante para es-
clarecer as imensas dúvidas que, ainda, persistem e, também, sobre a própria 
vida. Até agora só conhecia aquilo que a religião ou a filosofia nos dizia. Era já 
importante, mas eu sabia que a ciência iria pesquisar, mais profundamente, este 
assunto. Procurei na internet, e acabei por descobrir algo de novo.  
Tinha a certeza de que o nosso “Eu” não morreria com a chamada morte. 
Que era eterno. Mas, ainda, não sabia para onde seguia depois da experiência 
terrena. 

Seguia para outras civilizações deste cosmos?  
Ou, seguia, para outros universos? 

As últimas descobertas científicas sobre este misterioso órgão que todos nós 
possuímos e que, para além da cabeça, engloba todo o nosso corpo.

Henry Markam concluiu que os: neurocientistas alcançaram uma nova 
visão, matemática, ao apreciarem a estrutura do nosso cérebro. Através 
da topologia algébrica, constataram que o sistema nervoso é pleno de es-
truturas geométricas, multidimensionais, que poderá chegar às onze di-
mensões.  O nosso cérebro revela que até agora, não existe, até agora, nada 
mais importante em termos dos "tecidos" do nosso cérebro.18

Os resultados deste estudo foram publicados na “Frontiers of Computa-
tional Neuroscience”.

17 https://zap.aeiou.pt/cerebro-humano-pode-operar-11-dimensoes-163200 
18 Anexo 5
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“A consciência reside num campo ao redor do cérebro e tem certas semelhanças com um 
buraco negro (Insspirito)”

Outros cientistas, (como será o caso do Dr. Dirk K.F. Meijer19, professor da 
Universidade de Groningen, na Holanda, dizem que estão agora virados para o 
estudo, profundo, do nosso cérebro e conseguiram um processo de estabelecer 
contacto com outras dimensões.
Afirmam que existe, em redor do cérebro, uma espécie de buraco negro, (e 
apresentam uma representação muito semelhante). Ainda não dizem o que essa 
imagem representa concretamente, no entanto, apresentámo-la, aqui, com o 

devido respeito.20

Noutras obras, onde são registados casos de morte aparente aparece, também, 
uma espécie de “ligação” para “outro mundo”. Um túnel, uma porta ou, como 
agora se começa a explorar, uma espécie de pequeno buraco negro. 
Sou forçado a encarar, com muito mais atenção, esse facto. Sei que, também, 
especulam apoiados numa forte convicção e assentes em pressupostos sérios, 
sobre a possibilidade de existirem outros universos - o Multiverso. Será que, 
todos nós, teremos a possibilidade de passar para esses universos através do tal 

19 Professor da Universidade de Groningen, na Holanda 
20 “https://www.epochtimes.com.br/uma-nova-teoria-da-consciencia-a-mente-existe-como-
um-campo-conectado-ao-cerebro/
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pequeno buraco negro que, segundo eles, possuímos? Será isso que acontece 
quando morremos? Confesso que não me repugna admitir essa possibilidade. 
Naturalmente que iremos ao longo deste livro, abordar o assunto com mais 
profundidade.  
Isto dá mais força à nossa convicção de que o nosso “Eu” é imortal.
 
A minha mulher, teve e criou 6 filhos e eu como pai, tenho muito orgulho 
nisso. Cada filho poderá ser um novo universo na existência. A dificuldade 
está em provar isso. 

Terei a possibilidade de passar essa “porta” e ir para outro universo? Nada me 
repugna que isso possa, um dia, acontecer. Mas, claro que, terei de o admitir 
em primeiro lugar. Depois terei de meditar, meditar e meditar e, ao mesmo 
tempo, de viver, de viver, de viver, aceitando esta perspetiva. 
Surgiu, ao nível científico, esta hipótese de todos nós possuirmos uma porta - 
ou espécie de buraco negro - a partir do nosso cérebro. Terei de aprofundar este 
novo conhecimento. Mas mesmo que nada consiga provar, para além daquilo 
que os cientistas forem dizendo, irei assentar nessa ideia que, afinal, não con-
traria aquilo que há muito sabemos: 

A possibilidade de penetrar noutro mundo através de uma passagem que, 
julgo, possuímos. Porém, quando chegarmos ao nosso fim não haverá, em 
princípio, recuo. A chamada “morte aparente” será uma hipótese sempre 
a considerar. Mas ainda estamos no início deste conhecimento. Teremos de 
o estudar e aprender muito mais.

Temos de admitir que a chamada “criação” pode conter imensos ou mesmo um 
número infinito de outros universos, outras galáxias, ou outros sistemas sola-
res. Que cada um de nós, ao chegar a hora de deixarmos esta realidade, poderá 
transitar para um outro mundo mais adaptado à sua personalidade. Seria um 
nunca mais acabar de hipóteses que se poderiam abrir ao nosso “Eu”. Seriam 
possibilidades infinitas que nunca mais acabariam. 
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Mas como entender a possibilidade de existirem outras civilizações, quer na 
nossa galáxia, quer noutras, neste nosso universo, ou em qualquer outro mun-
do, para além deste? Julgo que sim. Mas, para os contactar, será extremamente 
difícil (para não dizer, impossível com os meios atuais disponíveis). Natural-
mente que tentaremos sempre, mas, se calhar, só daqui a uns milhares ou mes-
mo milhões de anos conseguiremos. 

Mas, até, poderá ser extremamente fácil - basta que o queiramos verda-
deiramente. Descobrimos que a natureza dotou o nosso cérebro de uma 
passagem. E, claro, do nosso “querer”!

Uma viagem, para outros universos, poderá ser mais fácil do que poderá pa-
recer. A tal porta que cada um possui, rodeando o cérebro, poderá ser uma 
possibilidade ainda desconhecida, mas que faz parte da nossa própria natureza.
 
A “Física Quântica”, que começamos a desenvolver e a estudar, poderá 
um dia provar e avançar para esse caminho. Quando partirmos deste Uni-
verso, a “energia subliminar”, do nosso corpo, da nossa mente e da nossa 
alma, poderão atravessar essa tal “passagem”.

Vendo as coisas, por outro lado poderá, simplesmente, acordar no nosso ver-
dadeiro mundo onde, julgo, temos estado adormecidos. Esta espécie de sonho, 
que vivemos agora, é muito importante para podermos evoluir. Temos de con-
tinuar a sonhar, o melhor possível, para podermos subir mais um degrau nesta 
existência. Nunca poderemos abandonar este sonho muito especial. Teremos 
de aprender a viver aqui antes de acordarmos no nosso mundo.  
Existe uma infinidade de possibilidades. Os biliões de seres humanos, que já 
passaram para o outro lado, e que todos os dias nos deixam, poderão, sempre, 
ir para esse outro mundo, ou universo, onde podem, continuar a, evoluir. Ao 
morrerem acordam, pura e simplesmente, nesse outro mundo. Podemos estar 
a sonhar de uma forma muito especial. Este sonho com princípio, meio e fim, 
neste universo que tem também o Tempo com que teremos, infalivelmente, de 
contar. Este é um sonho muito especial. Quando chegamos ao Fim do mesmo 
– Acordamos. Ficamos prontos para uma nova aventura existencial. Ou para 
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voltar a repetir esta vida se, eventualmente, isso for necessário. 
Quando temos um jornal diário e procurarmos a palavra necrologia lá veremos 
fotos de seres humanos que acordaram, nos dias anteriores, para uma nova 
realidade. Eles, acordaram, desta espécie de “sonho especial”, e, de repente, 
estão noutro lado. Acordam na sua verdadeira casa depois de atravessarem a 
“linha da vida”. 21 Enquanto estiverem neste mundo, a que chamamos Terra, 
terão muito que evoluir à medida das suas possibilidades. Terão de sair, aos 
poucos, da descoberta deste mundo, para a descoberta do cosmos em que, apa-
rentemente, se movimenta o seu “Eu”. Mas terão, também, de descobrir o seu 
novo destino depois do nosso fim. 
 
Aqui, não duramos sempre. Esta é uma verdade que, de certeza, ninguém dis-
cutirá. O sonho especial que vivemos durante o tempo que andarmos por aqui 
terá, sempre, um fim. Espero que cada um acredite que, ao morrermos, acor-
daremos num outro mundo. Mas esta Terra, onde temos esta existência, ficará 
marcada pela nossa passagem. Poderá ficar melhor, assim assim, ou, pior. Mas 
o que podemos garantir é que chegando, o nosso fim, acordaremos no nosso 
mundo. Um mundo à medida do nosso merecimento.
Primeiro haverá uma espécie de auto apreciação do nosso comportamento. Po-
deremos, depois, seguir, em frente e prosseguir a sua ascensão, rumo a outras 
descobertas. Ou, o nosso “Eu” poderá regredir para um mundo, idêntico a este 
(ou até, ainda, mais anterior e primitivo). Não será, novamente, a edição daqui-
lo que está, escrito, em livros como  a Bíblia, o Alcorão, o Tanakh, a Codifi-
cação Espírita, os Vedas, os Analectos de Confúcio e em muitos outros livros? 
De facto, ao longo da nossa vida, o homem vem adotando uma consciência, 
mais evoluída, com preceitos morais e espirituais. Mais recentemente surgi-
ram filosofias que reforçam essa tendência. Sempre procuráramos a felicidade, 
através do seu correto posicionamento nesta existência. Nesta fase, todos, esta-
remos a trabalhar para o mesmo só que nem sempre pacificamente. Ainda não 
o compreendemos. Se eventualmente conseguirmos algum proveito logo isso 
é, quase sempre, em prejuízo de outros. Ainda hoje isso se verifica. Veremos, 
noutro local, como começar a entender aquilo que até agora tem sido muito 
difícil e serão, nos tempos que correm, ainda, pouco faladas ou discutidas. Será 
muito problemático as pessoas começarem a pensar de forma diferente. Como 

21 ver pág. 76
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é, extremamente, simples logo é, extremamente, difícil pensarmos de outra 
forma. Temos, naturalmente, de um dia dar a volta. 
Nos três livros anteriores comecei a esgaravatar. Os chamados, “OVNIS”, vie-
ram de certa forma abrir o caminho. Comecei por aí registando o que pude. 
Devo, porém, sublinhar que utilizo, sobretudo, a minha própria experiência. 
Porém, não desprezo, de forma alguma, a experiência dos outros. Porém, não 
estaria, hoje, aqui a escrever se não fosse o facto de ter vivido, pessoalmente, 
alguns casos. A minha, própria, experiência foi fundamental. Agora, se possí-
vel, estou tentando ir mais longe. Essas experiências, de certeza, que aponta-
vam para isso mesmo e que venho a tentar implementar. Ou seja: saber, ver-
dadeiramente, quem “Eles” são e o que pretendem de nós. No entanto, já sei o 
que são em termos cósmicos. 

Que o homem compreenda que terá que evoluir, no bom sentido, para um 
dia poder existir o encontro com os nossos irmãos. 

O nosso Corpo

Continuaremos este estudo numa tentativa de evoluirmos para uma nova etapa 
rumo aos nossos “irmãos”. O nosso corpo é, sem dúvida, a expressão perfeita 
de uma máquina natural. Será capaz de nos dar força para resistirmos durante 
umas dezenas de anos a viver neste pontinho azul que corre no espaço. Não 
o será para sempre, mas teremos a possibilidade de reentrarmos, novamente, 
nesta vida, para continuarmos, em frente, através do Tempo. Quando o corpo 
chega ao fim da sua vida, logo outro, ocupa o seu lugar e a humanidade persis-
te em existir. Não sabemos por quanto tempo isso poderá acontecer, mas, até 
agora, esse processo tem continuado. O que será necessário é sabermos transmitir, 
aos novos, aquilo que até agora descobrirmos (ou, julgamos ter descoberto). Não 
iremos, naturalmente, aprofundar aqui todas as possibilidades científicas do nos-
so corpo resistir ao “Tempo”. Só sabemos que essa possibilidade, até agora, tem 
funcionado. O nosso corpo tem resistido a todas as irreflexões que o Homem tem 
cometido contra ele mesmo. 
Temos assistido a filmes, no cinema ou na televisão, onde o homem é sempre 
assaltado e forçado a defender-se de “aliens” que vêm do espaço para nos destruir. 
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Estamos, porém, na iminência de colapsar face aos ataques diários que o homem 
faz ao seu ambiente, e ainda não vi nenhum filme que colocasse, isso, mesmo, à 
frente dos nossos olhos. Existem, atualmente, alguns biliões de seres humanos a 
caminhar neste planeta. Não sabemos como irá ser a humanidade quando atingir 
um número ainda, superior. Sabemos que a Natureza, naturalmente, reagirá a esse 
número impensável. Poderá ser uma doença que se espalhará por todo o plane-
ta? Uma guerra atómica ou qualquer outra forma que possa intervir e conter a 
superpopulação? 
Não o sabemos. Porém, tudo aponta nesse sentido.
Poderemos acabar por evitar esse desastre, através de uma intervenção inteligente, 
mas sabemos que isso será muito difícil. 
O nosso corpo é fantástico. Resistiu, até agora, a todas as arremetidas e todas as 
dificuldades que teve de enfrentar. Desde o ambiente, às guerras, enfim a todas as 
contrariedades que se foram apresentando no seu caminho. Esse panorama conti-
nua a apresentar-se, mas é cada vez mais acutilante. Temos de voltar a encarar a 
possibilidade de enfrentarmos um colapso atómico. Isso poderá ser uma possibili-
dade, bem atroz, para o nosso corpo e para toda a humanidade. 
Como resistir a uma calamidade, bem real, que poderá acontecer a qualquer mo-
mento? Infelizmente temos, sempre, essa possibilidade. Basta que um “atrasado 
mental”, que esteja a governar um país, carregar no botão errado e pronto - dá-se o 
“Bum – atómico”. Depois não, haverá qualquer controlo. As superpotências entra-
rão em colapso e muitos milhares de ogivas nucleares, existentes em todo o mun-
do, poderão, vir a ser usadas. Pode começar a ser um começo restrito. Mas será, 
sempre, um começo que, com certeza, despoletará uma enorme tragédia mundial. 
Uma tragédia à qual poderá o nosso corpo resistir? Como poderemos anular essa 
horrenda possibilidade? Se calhar só alguma intervenção “cósmica” poderá, em 
última análise, salvar a humanidade. Ou teremos de ser mesmo nós a intervir a 
partir do momento em que conhecemos esta realidade? Outras “forças” poderão já 
estar a intervir de forma indireta (a “vida desconhecida”)? Quem o sabe?
Não o poderei, de forma alguma, confirmar. É seguro que o nosso “corpo” tem já 
as suas reservas, ao nível do subconsciente, prontas a reagir. Vemos já muita gente 
a revoltar-se contra essa possibilidade. Mas será suficiente? Existem ainda muitas 
outras pessoas que não vêm aquilo que é muito fácil de ver. Julgamos que ninguém 
se deve achar devidamente protegido em qualquer parte do mundo. O perigo é glo-
bal. O nosso corpo poderá estar na iminência de uma rotura e poderá nem dar por 
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este perigo. Só ao nível do subconsciente poderá haver alguma reação.
O melhor será evitarmos, dentro do possível, qualquer situação destas. Porém, 
temos, ainda, muita imperfeição a limpar para além do que seria normal. Não se 
pode exigir que reaja bem quem, ainda, vive com imensas deficiências na sua vida.
Para além de tudo isto, existe, também, algo que é marcante para a vida deste 
corpo. Existe pouca gente capaz de sentir e ver esta realidade. Gostaria de ver as 
pessoas a olhar para os outros com uma visão correta. Cada ser humano é um “Eu” 
perfeito e completo. Só que ainda não está, devidamente, acordado. Precisamos, 
todos, de evoluir muito mais. Teremos, porém, em atenção que mais vale estar 
adormecido do que, erradamente, ser uma espécie acordada, mas seguindo um 
caminho inapropriado.

                            
Temos, sempre, dois caminhos

São profundas as diferenças de pensamento que existem na nossa civilização. 
Ainda não adotamos um procedimento de vida que seja mais correto e aceitá-
vel. Sempre tivemos dois mundos em que desenvolvemos as nossas vidas em 
torno do nosso cérebro. 

 - O mundo onde se desenvolve a atual vida – O “Cosmos Exterior”.
 - O mundo onde entramos todas as noites – O “Cosmos interior”.

Mas isso ainda não chegou, verdadeiramente, ao nosso pensamento atual e ínti-
mo. São dois mundos perfeitamente reais só que o mundo dos sonhos está, ainda, 
francamente esbatido no nosso entendimento. Sabemos que sonhamos, todos os 
dias, mas só o recordamos raramente. Muitos, de nós, não damos importância aos 
sonhos e vamos seguindo, assim, até ao fim desta vida. Analisamos, ainda, apres-
sadamente, e afirmamos, com frequência, que o sonho é uma abstração do nosso 
cérebro e pouco mais.
Até agora só temos dado importância à primeira realidade – o “Cosmos Exterior”. 
A segunda realidade tem estado à mercê de um acaso que eventualmente pode 
acontecer a cada um, mas, quando isso acontece, será quase sempre levado para 
uma interpretação ligeira - sorrimos. 
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São os sonhos que sempre acontecem, a cada pessoa, mas, ainda, não têm peso 
ou importância. Poderá haver, eventualmente, alguns sonhos que ficam mesmo 
registados para a história dado que ultrapassam o que é normal. Por isso existi-
mos, praticamente, só usando o universo consciente, ou o “Cosmos Exterior”, que 
é enorme, e esquecemos o outro que é, afinal, muitíssimo maior (Infinito). Esse 
outro mundo até hoje é quase ignorado. Os nossos “irmãos” estão sempre à espera 
que acordemos, um dia, mas isso não tem acontecido até agora. Esperamos con-
tribuir para o nosso avanço que, aliás, poderá até ser muito simples. Mas, ainda, 
não consideramos que o nosso “Eu” possui duas vertentes - dois mundos para agir. 
Até agora, só consideramos a primeira, ou seja, o cosmos onde nascemos. Mas 
se quisermos, de facto, avançar na nossa evolução só terá uma atitude: conside-
rar, também, o outro lado com determinação e ampla vontade de avançar. A outra 
componente, que mal conseguimos divisar, será, afinal, o nosso verdadeiro destino.
Nós temos duas vertentes e não uma só. Isso está a ser atualmente estudado (ou 
melhor, confirmado) cientificamente. Sempre tivemos esses dois caminhos no 
nosso cérebro. Só assim poderemos começar a compreender os mistérios que nos 
envolvem.

“Os “OVNIS” continuam a aparecer no espaço. Até agora, não os com-
preendemos, mas são absolutamente reais. Quem os estuda não pode igno-
rar isso mesmo. Temos de começar a utilizar, com discernimento, a capaci-
dade de avançar em direção a esse outro infinito - que não sabemos como 
se chama, e onde está. Mas não pode existir qualquer dúvida de que existe.
O Homem terá de saber utilizar a velhíssima propriedade do nosso cérebro 
e começar a entrar, também, nesse outro caminho em direção ao fantástico 
“Cosmos interior”. Não será fácil. Mas teremos de começar a avançar. Temos 
de prosseguir quer, pela vertente deste mundo como pela vertente do outro - a 
“Vida desconhecida”.

Por maiores que sejam as descobertas científicas desde os robôs, às magnífi-
cas sondas, que vão explorar outros planetas, etc. teremos, sempre, de ter em 
atenção o seguinte: 
O Homem ficará, muito, mais acima com o seu cérebro. Possuímos um cérebro 
que terá de ser muito trabalhado para poder atingir outros atributos que, sem 
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dúvida, possui. Poderá ser, impensável, para nós, prever, hoje, todas as suas 
potencialidades. Podemos, um dia, possuir um perfeitíssimo robô que, tudo 
faça e saiba, mas, o nosso cérebro, estará sempre muito, mas mesmo muito, 
mais acima. Julgo que um robô nunca possuirá a nossa capacidade de sonhar. 
Sonhar é, ainda, o primeiro estádio de uma aprendizagem infinita. 
O Homem possui dois aspetos importantes e fundamentais: só precisa de saber 
utilizá-los: - O “Cosmos Exterior” (dependente do cérebro) e o “Cosmos inte-
rior” (que parte do cérebro e vai até à “vida desconhecida”).

No livro, “Sonhos Lúcidos”, 22 podemos conhecer que o “cérebro sonhador” 
poderá ser, muito superior ao “cérebro desperto”. Alguns cientistas (os pro-
fessores Llinás e Paré da universidade de Nova Iorque) afirmam que o sono 
REM e a vigília são estados cerebrais idênticos com uma diferença: os estí-
mulos sensoriais. Enquanto estamos acordados, durante o dia, a nossa expe-
riência é marcada pelas experiências que vêm do mundo exterior. Quando 
sonhamos, à noite, a nossa atenção volta-se para o nosso interior.
Devo referir que o, “Cosmos interior”, não quer dizer que se trata de um 
“cosmos inferior”. Nada disso. Não haverá pior erro para nos equivocar-
mos. A dimensão desse cosmos, julgo que é, pelo contrário, muitíssimo supe-
rior ao do “Cosmos Exterior”. 

Só não conhecemos aquilo que intervém, fisicamente, para que isso aconteça. 
A nossa ciência está, obviamente, a estudar o porquê desse outro mundo para 
onde tudo aponta que devemos, agora, avançar. Mas desconhecemos, ainda, o 
que está a intervir para que isso aconteça. Mas sabemos, sem qualquer sombra 
de dúvida, que esse outro mundo é real e está sempre presente. Que poderemos 
seguir, por ele, sempre, em direção ao Infinito. O nosso cérebro possui, por sua 
natureza, essa possibilidade só que precisamos de entrar e isso não é nada fácil.

Pode acontecer que esse mundo seja, afinal, o verdadeiro e autêntico e 
este onde, atualmente, vivemos seja uma espécie de ensaio, de preparação, 
enfim, uma experiência que estamos a fazer.

22 Dylan Tuccillo; Jared Zeizel e Thomas Peisel “Sonhos Lúcidos”- Lua de Papel. P 286- 
2013



(a  nossa casa)

Cosmos Exter ior
(a nossa atual  experiência)

∞

Cosmos Inter ior

Para avançarmos, pelo “Cosmos interior”, teremos de começar a saber “so-
nhar”. Começar a entrar nos sonhos (eles estão, ainda, numa fase intermédia 
entre os dois, cosmos). Só depois de estarem controladas e dominadas, as fa-
ses de entrada, poderemos avançar para os chamados “Sonhos lúcidos” que 
serão uma espécie de novo mundo para todos nós. Estaremos, porém, só no 
início dessa viagem, sempre, com uma participação, efetiva, do nosso imenso 
cérebro. 

Quando este mundo imenso acabar (no fim desta vida), ficaremos no que de-
signo como a “nossa casa” de onde, aliás, nunca saímos. Não sabemos, porém, 
como isso de facto acontece. Mas acabaremos por saber se insistirmos.

Naturalmente, a imagem que representa a “vida conhecida” e a “vida desco-
nhecida” terá de ser representada de outra forma.
E se, afinal, a tal outra vida não ficar longe de nós? A “vida desconhecia”, 
poderá estar bem perto. Poderemos só ter de mudar para “outra dimensão”. 
Quem o sabe?

Julgo que qualquer robô ou outra, importante, descoberta científica não poderá 
entrar no mundo da “vida desconhecida”. Os seus benefícios ficarão, para já, só 
para a “vida conhecida”. Mas nós temos um cérebro que é fantástico.

A imagem seguinte representa uma outra possibilidade. Aqui o “Cosmos in-
terior” contém o “Cosmos Exterior”. Se, um dia, conseguirmos chegar mais 
perto dos nossos “irmãos” poderemos avaliar melhor. É uma hipótese, com 
bastante força, para se impor se provarmos que o “Cosmos Exterior” é subsi-
diário do “Cosmos interior”.23

23 No capítulo “Conceitos", pág. 63, apresentamos uma hipótese mais simples.
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Cosmos Inter ior

Cosmos Exter ior

1Pai+1Mãe

“Linha da Vida”
Subconsciência

“EU”

 1  2  3  4  5  6 7

1-Fecundação 2-Gestação 3-Nascimento 4-Infância 5-Juventude 6-Vida Ativa 7-Morte

O “Sono e os Sonhos”

Todos os dias dormirmos. Uma função muito importante, que está associada 
à nossa vida é o “SONO”. Trata-se de uma necessidade, do nosso corpo, que 
faz parte do nosso dia a dia. No entanto, ainda, há muito a descobrir sobre este 
assunto crucial. 
Quem estuda o cérebro, também, estuda o “sono” e outros temas, relacionados, 
como os sonhos. 

Os meus amigos voltaram, novamente, para a nossa habitual conversa. “Rúbio 
Miguel” depois de se ter sentado, no maple, foi o primeiro a falar:
- Caro autor. É certo que, a partir de uma certa hora, vamos todos para a cama. 
As ruas ficam desertas nas cidades e noutros sítios. Poderá haver uma diferença 
quanto ao horário de sono, mas todos acabam por ir dormir, mais cedo, ou mais 
tarde. Este é mais um tema que, parecendo ser muito conhecido, ainda, deixa, 
patentes, bastantes zonas cinzentas ou, mesmo, muito escuras. Não possuímos 
nenhuma dúvida que teremos, sempre, de dormir todos os dias e que isso é im
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Uma noite sonhei assim…

portante não só para nós, como para todos os seres vertebrados e invertebrados. 
É uma exigência, fundamental, para a nossa saúde. Saberemos, porém, tudo 
acerca do sono?
Este aspeto é mais um ponto importante do homem que precisa de ser muito 
conhecido e examinado. Sabemos, sem dúvida, muita coisa, mas temos a cer-
teza de que estamos longe de saber tudo. 24

Sem ignorarmos o muito que já se sabe sobre o sono este livro tentará colocar, 
outras valências, numa outra perspetiva.
Será que já sabemos tudo sobre o sono? Sabemos que existem muitos itens 
que não conhecemos. Existe muito conhecimento que está “encoberto” e que 
teremos muita coisa, ainda, a aprender. Será, sem dúvida, um campo onde te-
remos muito que aprofundar para podermos dar mais um passo para melhorar 
a nossa evolução.
Aqui os designados “OVNIS” têm um papel importante e decisivo. Quando 
dormimos “Eles” estão, também, presentes. São muito importantes como “avi-
sos” para o nosso consciente e subconsciente. São, de facto, aquilo que muitas 
religiões denominam de “Anjos da Guarda”. Só que nós, ainda, não sabemos 
responder. Ainda não os consideramos como um aspeto, importante, da nossa 
Natureza. 
24 Anexo 6
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Basta enquadrarmos o sono para verificarmos que, ele, é muito importante, 
para muitos aspetos, em termos de saúde. Para além de tudo isso não pode-
mos esquecer a amplitude total, ou seja: – a implicação cósmica. Mas basta 
sabermos que, com o “sono”, estamos a fazer bem à nossa saúde, pois ele é 
imprescindível para a reconstituição diária do nosso corpo. 
Desta vez foi a “Isaura Silva” a intervir: 
- Meu caro. É certo que, durante o sono, o nosso cérebro não dorme. Ele atua 
de forma, muito, mais acessível ao nosso subconsciente. Podemos ir até outras 
paragens quer, do “Cosmos Exterior” quer, do “Cosmos interior”. Porém, qua-
se sempre, não recordamos o que, de facto, acontece. Sabemos, por exemplo, 
que durante o sono, ultrapassamos os padrões normais do Tempo. Poderemos 
ir para outras paragens, do passado e do presente, ou até, do futuro. Poderemos, 
em poucos minutos, viver dias, ou mesmo muito mais tempo (passaremos para 
outras dimensões?). 
Julgo, assim, que poderemos ver, e atuar, noutras possíveis civilizações que 
poderão estar, algures, no “Cosmos Exterior” (ou, quem o sabe, no ”Cosmos 
Interior”) e, depois, regressar ao tempo em que estamos a acordar. Muitas ve-
zes nunca recordamos isso. Mas algumas vezes, recordamos. Poderá ser um 
sonho, bom ou, mau, conforme as circunstâncias. Esta simplicidade, aqui des-
crita, está, muito, para além dos estudos que a parapsicologia descreve acerca 
do sono. 
Só sei que, todos, dormimos. Pergunto: porquê ou para quê? Não será para 
nos acostumarmos a uma vida diferente da que temos aqui na Terra? Quando 
olho para o céu, lindo, cheio de estrelas, tenho pensado muito acerca disto. Por 
vezes recebo uma espécie de resposta através do meu subconsciente: 
 
- Aí onde vives, atualmente, não precisas de te, preparares para a outra vida?

Mais uma vez a simplicidade! O sono é importantíssimo, meus caros amigos. 
Devemos ter o prazer de dormir. As sete ou oito horas que, à noite, reservamos 
para isso terão de ser realizadas com prazer.  Não será possível se nos deitar-
mos envoltos em problemas que não nos deixam dormir em paz. 
Durante o sono, sempre, sonhamos. Poderemos não nos lembrar, mas sonha-
mos sempre. Temos, de facto, um imenso mundo a explorar enquanto estamos 
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na fase de adormecidos. Alguns seres humanos já experimentaram isso mes-
mo. Só que haverá muitos que não conseguem recordar-se. Isso, porém, não 
representa uma incorreção. Lá iremos aos poucos. Teremos, ainda, muito que 
evoluir para alcançarmos outros níveis de entendimento. Não se preocupem se, 
porventura, não recordarem. Os sonhos acontecem, sempre, e os seus benefí-
cios não se perdem. 
“Rúbio Miguel” interveio a seguir: 
- Aqueles que pretendem seguir a ciência atual possa, naturalmente, fazê-lo. 
Nada os impedirá. Irão no seu passo mais normal e objetivo. Mas poderão ir. 
Haverá muitos, outros, que encontraram um caminho diferente e que poderão, 
também, seguir. Existem os que escrevem livros como este ou, outros, simila-
res. Todos, um dia, acabarão por encontrar-se e poderão encetar um caminho 
mais aberto e seguro. O Homem é mesmo assim: experimenta todos os cami-
nhos que poderão surgir e depois se aproximarão da verdade.
Interrompi. - Sim. Por milhões de anos, ainda, haverá uma diversidade de seres 
inteligentes que, numa perspetiva de procura, tentarão, sempre, buscar outros 
elementos cada vez mais objetivos e perfeitos.  
Acabamos de analisar, por agora, o sono. Terão ainda de ser, muito, aprofunda-
dos os seus atributos quer, os científicos, quer os ultracientíficos. 

Teremos, ainda, os sonhos. Em toda a minha vida faço, sempre, uma paragem 
diária para dormir. Chego à noite e durmo. Até ao fim desta vida teremos dor-
mido perto de 20 anos e julgo que o mesmo para os sonhos. Só que, muitas 
vezes, não o recordamos.

Surgem os sonhos que, também, são fundamentais para a nossa vida. 
    
O subconsciente e os sonhos
 
Meus caros amigos. Pensávamos que as numerosas circunstâncias que intervêm 
na nossa vida não poderia ser descobertas e decifradas, pelo menos para já. Eu 
sou uma pessoa que “pensa” como qualquer outro ser humano. Os, imensos afa-
zeres da minha vida, diária, não me permitem um amplo conhecimento sobre 
o cosmos e sobre esta vida. No entanto, possuo um subconsciente como, aliás, 
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todos os seres humanos. É uma particularidade, um constituinte natural, que toda 
a gente, que anda por cá, possui. Só que o acesso nem sempre é fácil. Tudo de-
pende de alguns pormenores que, ainda, não compreendemos muito bem. Pelo 
menos sinto alguma dificuldade em compreender o que é o subconsciente apesar 
de pensar muito nisso. Para podermos avançar, um pouco mais neste campo, te-
remos de começar, por exemplo, a analisar o Tempo que está sempre a correr por 
nós. Como poderíamos reter todas as experiências que temos, diariamente, na 
nossa vida se não possuíssemos a possibilidade de as enviar para o subconscien-
te? O Tempo é uma realidade que se move, incansavelmente, sempre para a fren-
te. Tínhamos só a garantia de vislumbrar o momento “PRESENTE”. O que fica, 
para trás, é “PASSADO” e o momento que virá, a seguir, será o “FUTURO”. 
Curiosamente julgamos que a linha do “Momento Presente” (que não tem ne-
nhum valor dimensional), será, praticamente, zero. No entanto, a nossa memória 
consegue ligar tudo. 
Quem sabe se esta simples amostragem não nos dirá algo, muito especial, apon-
tado à nossa perceção em relação a toda a existência? Claro que, de certeza, 
não será assim tão simples. Nós estamos num caminho e, os caminhos, têm, por 
vezes, estas surpresas.
Julgamos que este caso como, possivelmente, outros poderão ter uma explica-
ção: 

Poderemos entender o subconsciente? Poderá ser demonstrado?
Poderemos, por exemplo, possuir um enorme campo de pesquisa nos chamados 
“Sonhos lúcidos”? 25

25 Recomendo vivamente a leitura de “Sonhos Lúcidos” de Dylan Tuccilo, Jared Zeizel e 
Thomas Peisel e de  “Como recordar e interpretar os Sonhos” de Klausbernd Vollmar. ver 
Anexo 7 
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?(!)
Conceitos 

Este tema foi abordado no livro já publicado: “Uma hipótese à mesa de um café”. 
Iremos colocar, no entanto, mais alguns pormenores que, julgamos, poderá refor-
çar o seu interesse. 
A partir do nosso “EU”, aparecem muitas outras questões que poderão aproximar-
-nos, de algum modo, da verdade. Depois de focarmos o “Eu” haverá, sem dúvida, 
muitas outras questões a considerar: 
Que vida haverá antes desta? Que vida haverá depois de partirmos?

Julgo que a parapsicologia terá de responder a estas questões e que, mesmo as-
sim, teremos de continuar a aprofundar constantemente. Este novo mistério poderá 
aproximar-nos de uma resposta sobre o caminho para uma vida ainda desconhe-
cida. Porém, a nossa evolução ainda não permitiu que chegássemos lá. Será, sem 
dúvida, algo muito exigente e complicado, já que, nessa outra vida, não poderemos 
pensar com o cérebro que possuímos agora. Mas, julgo, que o nosso “Eu” o saberá.

Porém, haverá, sempre, algum tipo de ligação “à outra vida”.

Desconhecemos como isso acontece. Mas a “intuição” nos diz que isso poderá ser 
mesmo assim. Temos o pensamento, a mente, a alma. Isso são energias que de fac-
to sobrevivem. Essa energia, muito especial, terá de entrar no imenso clímax que é 
a Mente Universal. Esta é uma hipótese, naturalmente, a considerar. 

Novamente convidei, o “Rúbio Miguel” e a “Isaura Silva”. Ambos aceitaram, para 
continuarmos a nossa interessante conversa. 
- Cara amiga, Isaura Silva e caro, Rúbio Miguel. É um prazer estar, aqui, nova-
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mente convosco para continuarmos a falar do meu livro. Hoje iremos focar alguns 
“conceitos” importantes que estarão também, dentro desta temática, ou seja, den-
tro da evolução que pretendemos seguir. O Homem tem vivido, com um mistério, 
ainda, não compreendido nem entendido. Quem sabe se não poderemos estar a ser 
pressionados para tentar desvendar, não só esse mistério, mas tudo aquilo que está, 
ainda, envolto numa espécie de capa acerca da nossa existência? Perante a grande 
incógnita sobre os, designados, “objetos voadores não identificados” (“OVNIS”), 
não estaremos, simplesmente, a ser abanados e direcionados para uma outra rea-
lidade cuja resposta, afinal, pode estar bem perto? Calmamente, analisaremos o 
percurso que conhecemos sobre a vida aqui, nesta Terra: - a “vida conhecida”. 
Porém, de forma breve, diremos, somente, que o nosso mundo se desenvolve em 
dois sentidos. 26 
Vida conhecida - A vida que conhecemos na Terra.
Vida desconhecida - A que está para além desta, a não conhecida. 
         
A separar estas duas vidas existe uma espécie de linha à qual chamaremos: 

Linha da vida.

“Vida Desconhecida”

morteFecundação

“Vida Conhecida”

“Linha da Vida”

vida ativa
adolescência

TerraGestação

Nascimento

Infância 

Pai + Mãe

26 Julgo que os termos de linguagem não poderão ser, ainda, apresentados na “parapsico-
logia”. Porém, aqui, só leremos os termos correntes e que julgo todos entendem.
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A realidade de toda a "Vida"

Faço aqui uma pausa para, mais uma vez, falar destas duas vidas: Alguns ami-
gos, que muito respeito, costumam perguntar: 
- Porquê? Só conhecemos esta vida! Porque falas na “Vida desconhecida”? 
Digo isto porque, no meu rude entendimento, acho que viemos de algum lado. 
Não nascemos, assim, sem mais, nem menos, a partir do nada. Porém, julgo 
que será muito simples: 
O gráfico apresentado, anteriormente, tenta mostrar essa realidade.
Julgo que o “EU”, de cada um de nós, começa a ser uma realidade a partir do 
“Universo Exterior”, que, afinal, é uma espécie de assessório do “Universo 
Interior”. Só com a presença e conjugação de dois “EUS” – um Pai e uma 
Mãe, (que estão no “Universo Exterior” e través do Amor) haverá um ato de 
fecundação. No entanto, a partir do “Universo Interior” haverá, sempre, uma 
interação. 
Depois, do nascimento, cada “Eu” segue a sua trajetória de vida até ao seu 
fim - a chamada morte. Como, afinal, se encontra na “Vida Interior” esse “Eu” 
passará, automaticamente, para essa vida, onde se auto-julgará. Poderá seguir, 
depois, um destino que será variável em conformidade com o seu grau de aper-
feiçoamento, a que chegou, durante a sua existência no “Universo Exterior”.
Conhecemos o efeito, mas qual a causa? Naturalmente que não o saberei dizer 
para já. Mas, julgo, que será uma característica superior que atuará a partir da 
“Vida Desconhecida”.
A “vida conhecida” está contida no momento presente. Para trás só existe o 
“passado” e, para a frente, o “futuro”. Por isso podemos realmente aperfei-
çoar o esquema anterior limitando esse quadro para o “momento presente”. 
Continua, portanto, a ser verdade tudo o que disse antes, mas agora só para 
este momento - o Presente. No entanto, devemos não esquecer que este Pre-
sente está ligado, ao Passado (que em princípio conhecemos) e que, este, dará 
ligação com o Futuro (que não conhecemos - só o poderemos prever). Verda-
deiramente o conceito de Presente só poderá ser para um tempo extremamente 
curto (praticamente, zero). O tempo está a passar permanentemente, ou seja, 
quando o leitor acabou de ler, a palavra anterior, isso passou instantaneamente 
a passado. Isto, é verdade, mesmo tendo a atenção que o nosso cérebro não o 
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reconheça de imediato. A memória atenua essa transição. As ocorrências pró-
ximas principalmente as que ocorreram nas proximidades do presente não são 
de imediato consideradas como “passado”. Mas é verdade. A nossa memória é 
que parece juntar os factos.
A fecundação, a gestação, o nascimento, a vida na adolescência, a vida ativa 
e, finalmente, a morte, continuam exatamente na mesma. Do mesmo modo 
continua sem alterações, a “vida conhecida”, a “linha da vida” e a “vida des-
conhecida”. Para já, existe um momento futuro que poderemos, ou não, prever 
com exatidão, mas que acontece sempre - o momento da chamada morte. 
Só sabemos que acontece sempre!
O melhor será utilizar, o termo - “Vida desconhecida” quando nos referimos 
à vida que, naturalmente, deve existir antes da fecundação e depois da morte. 
Não sendo um termo científico exprime, porém, mais alguma coisa. No fundo, 
trata-se de um universo muito mais amplo do que aquele a que estamos habi-
tuados. Um universo sem qualquer limite aparente. Um universo onde a nossa 
mente terá sempre muita dificuldade em emergir.
- Já agora, cara amiga Isaura, agradeço que me digas, alguma coisa. 
- Meu caro. Deixarei para mais tarde a minha intervenção. 
 Olhei de seguida para o Rúbio Miguel, e reparei que ele desejava intervir. 
Fiz-lhe sinal e ele continuou: 
- Meus caros. As minhas desculpas, mas não sei se aquilo que disser estará 
bem. Como sabeis não sou nenhum cientista. Mas claro que sempre poderei 
dizer alguma coisa sobre os temas ou conceitos que aqui forem discutidos. 
Compreendi aquilo que focastes e concordo inteiramente. Desculpa a interrup-
ção. Podes, para já, continuar. 
Falarei a seguir.
       

A fecundação
  
Continuei, então: - Tudo começa no ato sexual, onde, após um grande prazer, 
com amor, se dá a ejaculação de milhões de espermatozoides que irão em direção 
ao óvulo feminino. 
A fecundação é a vontade de dois seres de sexos opostos, onde haverá, repercus-
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sões fantásticas, quer naquele momento, quer, ocasionalmente, no futuro. Esse 
ato representa, sem dúvida, um ponto central da nossa “vida exterior”. Cada um 
de nós só podemos aparecer aqui, neste planeta, através desse ato magnífico. Fa-
lamos, naturalmente, do ato da fecundação onde o amor estará presente (ou não).
 
Acontecem, por vezes, fecundações onde o amor não foi assumido, ao nível 
consciente. No nosso caso seria importante que o fosse. Julgo que não existe ne-
nhuma dúvida que este é um processo natural e, parece que, está ligado ao lado 
da “vida desconhecida”. Uma parte vem daí e a outra da “vida conhecida”. 

Essa corrida termina quando “um” desses pequeníssimos seres (um esperma-
tozoide), chega e penetra num óvulo que se encontra no útero da mulher, fe-
cundando-o. Depois disso, inicia-se a gestação, que dura mais ou menos nove 
meses (mas que representa, um tempo de alguns milhões de anos). Esse ato é, 
simplesmente, a condição fundamental para estarmos aqui hoje e, naturalmen-
te, amanhã. Quando dois seres humanos (um masculino e outro feminino) se 
juntam e depois decidem, com um ato de amor, fecundar, assim, começa uma 
nova geração. Um “novo universo” vai revelar-se. Não sabemos, à partida, se 
será bom, ou se será mau, mas é, sempre, um fantástico começo. 
A fecundação representa a vontade de dois seres (humanos ou não) de sexos 
opostos e que poderão ter repercussões quer, naquele momento, quer no futu-
ro. Poderá, sem dúvida, ser fundamental para a existência e ter ligação com a 
“vida desconhecida”. Devo, também, referir que essa vida é importantíssima, 
quer para o Homem, em particular, quer para a restante Vida em geral. A fecun-
dação caracteriza, sem dúvida, a grande atração e motivação que leva todos a 
permanecer, a viver e a lutar, nesta terra, apesar dos imensos perigos que todos 
enfrentam. Trata-se de um ato que, para além de satisfazer a necessidade básica 
de procriar, e manter cada espécie, possui, também, o elemento fundamental 
que se revela numa satisfação e atração comum aos dois seres. 
O ato da fecundação deveria ser estudado de forma profunda e exaustiva com 
todas as suas implicações analisadas. Ela é crucial para toda a Vida. 
Temos possibilidade de nos inserir numa humanidade quase infinita? Atual-
mente, a fecundação já nos conduziu ao número recorde de mais de sete mil 
milhões. Poderemos dizer muito mais acerca deste ato fundamental para a vida 
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humana. Qualquer dúvida que este processo possa trazer vem do outro lado, da 
“vida desconhecida, e atravessa a, denominada, “linha da vida”. Os espermatozoi-
des que estão nos testículos, do macho, à espera do momento para a grande corrida 
precisa de uma ordem para passar essa linha. 

É muito importante que exista a componente “amor” entre os dois seres humanos 
inteligentes. A “vida desconhecida”, também, participa nessa ocorrência. Faz com 
que um novo ser venha a este mundo.
O pai e a mãe pertencem ao “universo exterior” e serão sempre os verdadeiros in-
tervenientes. Mas está em causa a própria a Natureza que está ligada ao “universo 
interior”. Daí que a conceção aconteça sempre.

- Caros amigos. Desculpem-me. Até parece que estou esquecido de vocês. Di-
gam, por favor, o que entenderem. 
Foi, então, a vez de “Rúbio Miguel” falar: 
- É um prazer intervir, aqui, nesta conversa que será introduzida no livro. Acerca 
de tudo quanto o autor afirmou desejava colocar a, seguinte, questão que tem a 
ver com o ato a que chamamos de fecundação. A questão é a seguinte: para os 
amantes, humanos, do mesmo sexo existe, também, o prazer do amor. Julgo que 
isso merecerá uma atenção especial e um estudo bastante profundo. As relações 
são importantes para o amor se poder realizar e para a permanência da unidade 
que une os dois seres. Temos que repensar, e ponderar, se não teremos de corrigir 
algo que não esteja a seguir esse caminho. Já temos sete mil milhões de pessoas 
a viver neste planeta. Que se está a passar? Qual o porquê de existir tanta gente? 
Será tudo por causa do amor? Ou será um sintoma, bem explícito, não da evolu-
ção, mas duma involução? Ou, terá de ser mesmo assim? 
- Sim, meu caro Rúbio Miguel. Julgo que a meditação é fundamental para encon-
trarmos uma saída. A “vida desconhecida” está sempre a influenciar o Homem, 
ou melhor: o Homem acabará por encontrar uma saída de acordo com um pro-
cesso natural que acabará por o fazer caminhar até os encontrar. Não podemos, 
no entanto, entrar pelo caminho da rutura e da destruição. A fecundação é, sem 
dúvida, um processo que está interligado com a outra vida ou a “vida desconhe-
cida”. Temos de conseguir atingir esse patamar para sabermos o que temos que 
fazer. Espero, sinceramente, que o consigamos. A partir da vida primitiva, que 
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sobreviveu neste planeta, tudo começou, por evolução, a transformar-se. Hoje 
são já muitos milhões de famílias que compõem a enormíssima rede que existe 
neste planeta. 

Claro que a fecundação foi, sem dúvida, o ato fundamental para cada ser humano 
nascer. Esse papel foi dado, na “vida conhecida”, a um pai e a uma mãe. A partir do 
ato de amor consubstancia-se a chegada do novo “Eu”. São criadas as condições 
para que “ele” passe da “vida desconhecida” para a “vida conhecida”. Ele passa a 
“linha da Vida” e nasce neste nosso mundo. Essa passagem fá-lo esquecer quase 
totalmente a vida anterior. Ele, ao fim de nove meses, nasce - é uma futura criança.

Por isso está reservado à fecundação uma importância muito importante no ato 
de existir. Mas julgo que teremos algo a corrigir para mantermos as leis correntes 
da natureza, mas, naturalmente, com imenso cuidado. 
Quando dois seres, do mesmo sexo, se amem, verdadeiramente, julgo que não 
podemos intervir. Mas claro que podemos manifestar, desde já, a nossa igno-
rância quanto à fecundação. Este problema ultrapassa a nossa inteligência atual. 
Teremos de meditar muito acerca disso. 
 - Meu caro – interrompeu a Isaura Silva. – Para já julgo que os seres humanos 
são os únicos, neste sistema solar, e ascenderam a uma existência, dita, mais 
inteligente. Contudo, isso não quer dizer que outros não estejam, também, nesse 
caminho. A vida é assim mesmo - muito ampla. Tudo começou com os proto-
zoários. Temos de respeitar essa vida. Saber que, por vezes, existem alternativas 
que não correspondem ao que seria desejável. Depois de procurar, estudar e 
avaliar bem a “vida conhecida” julgo que acabaremos por vencer. Mas não será 
nada fácil. Porém, ainda, não temos nenhuma certeza sobre a outra vida: a “vida 
desconhecida”. Existe, porém, um aspeto importante: depois da fecundação virá, 
em princípio, a gestação, ou seja, um novo ser. 
Teremos de reservar à fecundação toda a atenção que merece e estudar as implica-
ções, ao nível espiritual, e esforçarmo-nos para atingir e compreender a “vida des-
conhecida”. A fecundação é muito importante, mesmo que não haja gestação. Po-
derá ser só o ato, em si, da fecundação. Poderá parecer algo estranho, mas não o é. 
O momento da fecundação é muito importante. Pode ser festejado se um novo ser 
nascer, ou pode, não o ser se não houver nascimento.
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Muito mais haveria a dizer acerca disto. Mas claro que temos que evoluir 
muito mais. Este caminho, de certeza que, continuará…

A interessante conversa terminou. Depois de o autor agradecer a presença, de 
todos, despediu-se: - Até breve, meus caros amigos. Depois avisarei. E cada 
um seguiu para o seu destino. 

 A gestação

Mais uma vez, o autor, encontra-se na presença dos seus dois amigos: a “Isaura 
Silva e o “Rúbio Miguel”. 
- Meus caros amigos. Obrigado, mais uma vez, pela vossa, sempre agradável, 
presença. 
Só desejava terminar um caso, que ainda não falamos, e pertence aos anteriores 
capítulos: - a gestação.  
As Mães poderão falar desse fantástico período que pertence, sem dúvida, à 
nossa vida. Durante esse tempo, no seu útero, o novo “ser” começa, desde logo, 
a desenvolver-se e a criar os atributos necessários à “vida conhecida” a partir do 
nascimento. Não só naquele meio protegido, mas, também, no grande dia que é 
o seu nascimento. Na fecundação logo se agrega, continuamente, material deste 
mundo que irá constituir o novo ser. Nada está esquecido. Nada se fará sem essa 
fantástica ajuda. Ao fim de nove meses, o novo ser satisfaz as suas necessidades 
e começa a preparar a sua saída para o exterior. Irá entrar no novo mundo que 
existe fora do útero, aconchegante e protegido da mãe que é, de facto, a figura 
mais importante. Depois de a “vida desconhecida” será ela que lança a nova 
criança neste mundo depois de fecundada pelo pai. A mulher possui, de facto, 
esse fantástico destino. Ela é o ser que serve, consciente, e subconscientemente, 
os dois campos: a “vida desconhecida” e a “vida conhecida”. 
Durante esse tempo, o novo ser começa a preparar-se para as dificuldades que 
terá de enfrentar durante a “vida conhecida”. Esses nove meses poderão repre-
sentar, na realidade, muitos mais: milhões de anos, que o Homem levou a for-
mar-se e a tornar-se naquilo que é hoje. Ao fim dos nove meses, mais ou menos, 
o novo ser, nasce. Aparece nesta realidade. 



Prosseguindo 71

“Rúbio Miguel” interrompeu: 
-  Estamos, porém, convencidos que a vida continuará. Tudo depende da va-
riabilidade das condições ambientais da Natureza. A fecundação e a gestação 
são um processo destinado à continuação e preservação das espécies. É, per-
feitamente, natural que assim aconteça de uma forma geral. Podemos dizer que 
qualquer ser vivo usará o seu próprio processo natural para se reproduzir.
 
Poderão ver, melhor, o problema da gestação pesquisando, na internet, ou 
através de qualquer outro meio. Por exemplo, nas publicações especializa-
das existentes nas bibliotecas.

Foi a vez de “Isaura Silva” intervir: 
- Devemos analisar, de uma forma geral, todos os casos possíveis, pois, é a 
Natureza que está em causa. O resultado do processo de criação e de evolução 
em que todos estamos inseridos é fundamental para podermos começar a com-
preender o que é a Vida. Para uma melhor compreensão deste processo teremos 
de analisar, também, outros meios de fecundação e de gestação. 

Neste processo temos duas intervenções, derivadas da vontade de dois se-
res, o pai e a mãe, e depois, a sua futura evolução.  

- Minha cara amiga. Tens razão. Explicarei, a seguir, aquilo que penso acerca 
disso: durante os nove meses ocorreu a gestação que é um período muito impor-
tante. É o período onde o “Ser” começa a irromper no nosso planeta. Ele vem 
de algum lado e, aos poucos, começa a chegar. Claro que vem para o interior da 
mãe após o ato, fundamental, que é a fecundação. A mãe, dentro de si, recebe-o 
com tudo aquilo que a Natureza lhe concedeu e necessita para isso. O seu útero 
é a vertente natural. Recebe, de outro lado, a componente de vida. Uma vida que 
começa a emergir neste planeta a partir da fecundação.

Uma vida que precisa do concurso de dois pais – uma mulher e um ho-
mem. A partir desses dois “EUS” é que será possível a fecundação. A par-
tir daí o novo ser começa a viver. Mas, claro, com a interferência da “vida 
desconhecida”.
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Ao fim de nove meses essa “vida” encontra-se preparada para entrar no nosso 
mundo. Esses nove meses, aparentemente calmos, foram, pelo contrário, muito 
ativos. Durante esse tempo preparou-se, sempre, para a vida que o espera, cá 
fora, ou seja, no “Universo Exterior”. Após a fecundação, inicia-se a gestação 
no útero da mulher. Começa logo o ressurgir do ser neste mundo.
  
Conversaram, ainda, durante bastante tempo sobre outras coisas que nada tinha 
a ver com o tema inicial.
 - Por hoje ficaremos por aqui. Só desejo, ainda, referir, o seguinte: este proces-
so não será idêntico à chegada dos “OVNIS”? 
Será só um ajuste do “Tempo”? 
 Até à próxima, os meus caros.

Do Nascimento até à Adolescência

Estavam, novamente, sentados no maple. 
Com um sorriso iniciei a habitual conversa:
- Nascer é o aparecimento do novo ser no ambiente em que terá de viver a 
parir desse momento. Normalmente ele chora quando chega a este ambiente. É 
uma experiência, bastante, diferente daquela que tinha vivido durante os nove 
meses de gestação (claro que não falamos do tempo que viveu na “vida des-
conhecida” que ignoramos). Ele já tinha alguma referência deste novo mundo 
pela sua mãe. Está num novo mundo, a Terra, onde terá sempre de se esforçar 
para se adaptar.
    
Nasceu! É um ser humano com um ADN, um nome, e com capacidade 
para começar a sua aprendizagem. Ele é um ser único e inconfundível. 
Agora irá adaptar-se, continuar a aprender e seguir o seu destino. Não 
se recorda, nada, de onde veio. Ao nascermos passamos, finalmente, para 
este novo mundo de três dimensões e o Tempo – a Terra.  

(Alguns ficam sempre com um “pé” na outra margem, de onde vieram. 
São os casos especiais que a Ciência trata de forma, ainda, algo difusa e 
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imprecisa. Para além das chamadas “doenças bipolares”, os médiuns, por 
exemplo, são tratados como seres que, em princípio, necessitam de um es-
pecial cuidado. Esses seres humanos poderão, afinal, ser o produto de uma 
nova evolução para enfrentarmos o futuro. Ainda não sabemos o que virá 
a partir do que aqui designamos por “vida desconhecida”.) 
  
 Foi a vez de Rúbio Miguel falar: 
- Desculpa, mas só pretendia dizer o seguinte: É evidente que esses casos de 
que falas são, realmente, casos especiais. Eu creio que os casos correntes, ou 
normais, estarão classificados num sector mais abrangente. Eu creio que de-
vias, em primeiro lugar, focar esses. Depois falavas dos outros que são, um 
pouco, mais reduzidos apesar de importantes. Era só. 
- Tens razão. No entanto, também, devo falar nesses casos pela simples razão 
de que, afinal, acabam por ser correntes. Os casos especiais, também, se inte-
gram na mesma análise. Mas claro que fizeste bem em colocar essa questão. É 
sinal de que estás atento. 
Foi a vez de Isaura Silva intervir: 
- Gostaria de vos falar sobre aquilo a que chamamos de “brincadeiras”. Duran-
te o tempo, da meninice e a adolescência, o novo ser vai conhecendo, cada vez 
mais, a vida exterior e preparando-se para ela. As “brincadeiras” são funda-
mentais para o seu crescimento. Brincar, saudavelmente, é fundamental com o 
apoio permanente e discreto dos pais. Ele vai aprendendo integrando e conhe-
cendo tudo o que precisa para atuar no seu futuro. Aqui está outro campo da 
provável ligação com a “vida desconhecida”. Nessa idade fica, em princípio, 
pronto para, depois, poder contribuir com o seu trabalho para o progresso desta 
civilização. Enquanto isso, acontece - ele brinca.  

Infelizmente atravessamos um momento, algo, controverso. As novas tec-
nologias não estão a ser vistas com “ponderação”. Isso chega a ser terrível, 
pois, cria uma vida nova que desvia, totalmente, as crianças, e também 
os adultos, da verdadeira aprendizagem de que necessitam. Falo, natu-
ralmente, do enorme desvio que representa, para as crianças, a utilização 
doentia, dos novos meios representados por todos os aparelhos que enxa-
meiam, atualmente, a nossa civilização.



Da adolescência até ao fim 
 
A nossa vida, depois da adolescência, é um período que poderá ser mais ou 
menos longo. Poderá ir até perto dos 100 anos, ou mesmo mais. Mas será, nor-
malmente, até aos 80/85 anos. Durante este período de vida os seres humanos 
desenvolvem uma certa atividade. 

Esperamos que, em breve, o termo morte acabe por ser substituído por 
outro mais ajustado a uma nova realidade.

Com esse fim o ser humano entra, novamente, numa fase sobre a qual pouco 
ou nada sabemos. A “linha zero” da vida atual, ou melhor, a “linha da vida” a 
caminho da “vida desconhecida”. 27 
Isaura Silva interrompeu: 
- Concordo com o autor. Esta vida ainda é curta. Naturalmente teremos de estar 
preparados para partir, a todo o momento, e seguir para outro destino (ou para 
outras dimensões). Será um momento, difícil. Tudo depende da preparação de 
cada um. 
- Obrigado, Cara amiga. Como autor deste livro terei ainda de colocar mais 
umas questões que julgo serem pertinentes: 

- O que existe depois da morte? O “outro lado”, afinal, o que é? De onde 
viemos? De onde vêm todos os humanos e toda a vida desde as plantas 
aos peixes, os mamíferos, os micróbios, etc.? Enfim, a toda a vida de que 
fazemos parte? Será só uma mudança de dimensões?
 
A vida está num movimento, constante, de morte e nascimento. É difícil, se não 
impossível de clarificá-la, para já, e concluo que não nos é fácil, ainda, saber. 
Se continuarmos a persistir, a pensar e a estudar talvez, um dia, acabemos por 
descobrir. 
 
Existem seres humanos que já vivenciaram algumas experiências durante 
casos de EQM - Experiência de quase morte!
  
Viríamos desta Galáxia ou de outra? Viríamos deste Universo ou de outro? Vi-
ríamos de outro conjunto de dimensões? Para já não o sabemos. Mas, suponho 
que já o sabem os denominados “OVNIS”.  “Eles” não nos dizem porque será 

27 ver pág. 76
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um dos pontos fundamentais da nossa “própria” evolução. 
Nós temos de o descobrir por nós mesmos. 
 
Teremos de continuar a aprofundar o nosso conhecimento. Em primeiro lugar 
temos de fazer as perguntas certas. De as pesquisar constantemente. “Eles”, 
serão, sem dúvida, os promotores indiretos, de todo o nosso possível avanço. A 
“vida conhecida” será esta que vivemos desde o momento do nosso nascimen-
to. Por isso daremos esse nome.

O budismo possui um nome – Carma. Será isso?

No entanto, o resultado da interação entre a evolução e a Involução será sempre 
o sentido positivo. Mas, por vezes, não será logo visível. A evolução acabará 
por vencer, mas, claro, teremos de trabalhar e insistir nesse sentido. Ao nível 
de uma vida pessoal será uma breve passagem (onde nem tudo podemos fazer). 
Depois, chegamos ao fim - morremos. A Humanidade será renovada por outros 
seres humanos que já estão por cá, ou vêm já a caminho, e acabarão por nos 
substituir. Mas pergunto: Não seremos nós outra vez? 
Aqui está um problema que acho bastante sério. Se todos os dias, sonhamos (e 
quase sempre não o recordamos) isso não podia ser, exatamente, repetido de 
forma integral, com sendo a mesma vida?       
Desta vez foi o “Rúbio Miguel” a interromper:     
- Confesso que, também, o desconheço. Só sei que o processo se repete, repete 
e repete. Que nós não recordamos mesmo nada acerca da “outra vida”. Haverá, 
no entanto, devido à evolução, alguns aspetos, novos, que poderão possuir bas-
tante importância. Atrevo-me a sugerir uma possibilidade, mas claro que não 
possuo nenhuma prova. Só desconfio, nada mais. 
Quando morremos “entramos” numa outra vida. Passaremos de uma vida, di-
gamos, “individual” para uma outra de outro carácter. Julgo que acabará por ter 
um resultado coletivo. Mas não o sei concretamente.
Compreenderíamos melhor, por exemplo, aquilo a que chamo de autocons-
ciente e outras situações, idênticas, que por vezes acontecem. Será que cada 
cérebro, humano, não consegue ir muito além de si mesmo? Ou poderá desde 
que evolua?
A evolução acabará por dar um esclarecimento. As religiões, ou filosofias exis-
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tentes, deste planeta, poderão um dia apontar a resposta. 
Foi a vez de “Isaura Silva” interromper: 
- Acho bem. Começamos a pensar, com intensidade, sobre esta vida aqui na 
terra e perguntamos: afinal porque estamos aqui? A vida, aqui, é curta e um dia 
chega o nosso fim. Acontece aquilo a que chamamos de morte. A nossa vida 
se poderá, portanto, considerar tanto individual, como, também coletiva. Apa-
recerão as fotos dos que partem na necrologia dos jornais. Poderá, em alguns 
casos, ser realçado aquilo que os falecidos fizeram em prol da comunidade, 
durante esta vida. Numa palavra: partimos e tudo deixamos, mas para onde? 
Qual o destino da energia que cada um acumulou durante os seus anos de vida? 
Mas, na prática, ainda não o sabemos. Ainda, assim, é muito importante que se 
faça, cada vez mais, esta pergunta: 

Com a morte, passaremos a “linha da vida”?
 
Estas questões deveriam, sem dramas, estar, sempre, presentes na nossa men-
te. Os “OVNIS” – estão presentes mesmo que conscientemente não o sinta-
mos. Só a Verdade nos interessa. Temos de aprender a conhecer, muito bem, 
a sua linguagem. Temos de evoluir muito mais até começarmos a ver, melhor, 
o nosso subconsciente. “Eles” estão cá. Aparecem nos céus e em toda a parte. 
Aparecem de muitas formas. Possivelmente, “Eles” nos ajudarão a descobrir, 
de alguma forma, aquilo que até agora, ainda, é algo nebuloso. Será com esta 
quase certeza que agora nos baseamos. Estamos, continuamente, a tentar con-
tactar os nossos, amigos e familiares, que já partiram. Tentamos contactar, os 
que, até agora, designamos por extraterrestres, sem qualquer êxito. No entanto, 
quer, uns, quer, outros, sempre estiveram presentes, junto de nós, mas numa 
outra dimensão. 

Eles são bem humanos. 

- Meus caros amigos. Nada tenho a acrescentar acerca do que a “Isaura Silva”, 
acabou de falar. Concordo. Aproveito para lhes dar os meus parabéns.
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De facto, por vezes, aparece-nos no céu algo que não sabemos explicar nem 
sabemos a sua origem e que será difícil de o saber através da nossa ciência. 
Só o saberemos, verdadeiramente, através do nosso “Eu” e da nossa sub-
consciência. Creio que um ser humano, que passa na rua, saberá, muito 
melhor, responder.

Agora iremos para a “VIDA CONHECIDA”. A partir daqui teremos de avan-
çar para a outra fase do nosso conhecimento. Assim, todo o ser humano e todos 
os outros seres que com ele vive aqui na terra tiveram, com o seu consciente 
e o subconsciente, este conhecimento real da sua existência durante a sua es-
tadia na “vida conhecida”. Respeito todas as outras preposições e indicações 
dimanadas quer, das religiões que existem na Terra quer, de outros centros te-
máticos do nosso conhecimento. Admito que, alguém, reaja mal aos preceitos 
defendidos pelas religiões.

Dizem que as religiões estão ultrapassadas e que nada se aprende com 
elas. Alguns humanos não querem nada com as religiões e naturalmente 
combatem-nas com rigor. Porém, elas existem, e fazem parte, da nossa 
Natureza. Existem duas soluções: ou continuamos a combatê-las tentando 
o seu extermínio total, então, vamos tentar fazer com que elas acabem por 
se inserir no processo contínuo de evolução e, respeitando inteiramente as 
suas diferenças, acabem, também, por se aceitarem mutuamente. Inclino-
-me, inteiramente, para esta última opção que considero ser aquela que, 
de facto, é o único caminho (lembro que na Expo-98 foi criada uma igreja 
para múltiplas religiões, onde estive, e senti algo de indescritível).

Uma coisa é certa: mal ou bem, vivemos com as religiões há milhares de anos 
e, julgo que, continuaremos a viver. As “religiões” fazem parte da nossa vida. 
Por isso, meus caros, teremos de integrar as religiões no processo da evolução. 
Por muito difícil que isso seja, teremos de contar com “elas” no processo que 
estamos a viver. Diversas religiões existem e, cada uma, exerce uma especial 
ação a este nível. Existe, no entanto, imenso conhecimento que está, ainda, marcado 
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pelo tipo de evolução que, até hoje, temos seguido. Logo as religiões, também são 
marcadas por essa evolução. Elas são um produto, natural, do homem e sempre nos 
servimos delas para prosseguir rumo ao, até agora, desconhecido. Entendo que se 
deve fazer uma análise acerca desta problemática independentemente da religião 
que, cada um professa. Na verdade, as religiões alteraram-se muito pouco. São de 
evolução lenta e até muitíssimo lenta. Outras, porém, são mais evolutivas. E quando 
todas evoluírem, então, meus caros amigos, julgo que estaremos no bom caminho.
 
Não falarei, obviamente, das religiões que nos aparecem com objetivos, pura-
mente, comerciais ou outros ainda menos recomendáveis. Essas não merecem 
o nosso apoio e consenso.

Acabará, sem dúvida, por começar a existir uma apreciável aproximação entre to-
das as religiões, mas levará o seu tempo. Espero que essa desejável aproximação 
não se faça ao contrário, ou seja, por outra Involução, ou pela Guerra. 
Nesta altura “Rúbio Miguel” interveio:
- Meu caro. E aqueles que não advogam nenhuma religião? O ateísmo, por exem-
plo, também possui muita gente. Julgo que, um dia, eles também se aproximarão 
da extrema necessidade de se, unir. Em evoluir para um destino comum. Será esta, 
também, a sua doutrina: obrigar todos a pensar nos mistérios, mas não obrigar a 
seguir as suas conclusões? 
Respondi: - Meu caro. Existe, somente, uma hipótese: um dia, a aproximação das 
religiões acabará por acontecer. Nessa altura, aqueles que não têm religião, mas são 
sinceros, julgo que acabarão, também, de se integrar na aproximação global. Será 
por outro caminho, mas acabará por ir dar ao mesmo. 
Teremos agora, de facto, um período mais apertado para estarmos mais propensos à 
Evolução? Sei que é extremamente difícil e penso que o tempo disponível é muito 
pouco. Algo está a acontecer para que a evolução seja mais rápida. A Ciência do Ho-
mem está a avançar, bastante, no sentido de evoluirmos a partir das novas tecnolo-
gias. Mas acontece que, as novas tecnologias, não estão a seguir um caminho certo. 
Meus caros amigos. O próximo encontro será, importante. Iremos falar sobre as 
Crianças. 
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As crianças.

De belo sorriso,  
alegres.
Uma expressão 
inesquecível. 
 
As crianças.  
A correr pela vereda,  
alegres sem pensar,  
em nada,   
e a pensar em tudo. 
Aquele sorriso,  
exprimindo alegria.  
Enquanto, correm,  
olham em frente,  
aquelas, crianças. 

Meus amigos,  
como sou feliz  
ao ver as crianças.  
Elas, também,  
são o cosmos.  
A felicidade.  
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As Crianças

Não poderíamos, naturalmente, de deixar de vos falar, agora, das crianças. 
Esses seres, que nos sucedem, terão de ser muito acarinhados por todos nós. 
Eles serão os nossos continuadores e seguirão em frente neste cosmos quase 
infinito. Depois da “Gestação” temos, agora, a sua “primeira vida”, ou seja: a 
“infância” à qual se segue a “puberdade” e a “adolescência”. Digo que temos, 
pois, sei, não será tarefa fácil. 

Desculpem-me falar da minha vida, mas era só para vos dizer que posso, tam-
bém, falar das crianças - também, fui pai. Teríamos de falar, obviamente, da 
infância, da puberdade e da adolescência, ou seja, a partir do nascimento até 
cerca dos 20 anos de idade.
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A infância vai do nascimento até cerca dos, 11.º, anos de vida. A puberdade 
vai a seguir até cerca dos 10 a 13 anos nas meninas, e de 12 a 14 anos entre 
os rapazes. A adolescência irá, mais ou menos, entre os 14 e os 20 anos. O 
desenvolvimento do cérebro depende do exercício e experiência recebida. 
Assim, a visão, sons, toque, paladar e aromas, interferem nas conexões das 
células cerebrais – sinapses – e criam mais uns triliões. 

Não será aqui que aprenderemos tudo aquilo que integrará o crescimento dos 
nossos filhos. Hoje, com a Internet, encontramos muito facilmente esses dados. 
A única coisa que diremos será: cuidem com muito cuidado os vossos filhos. 
Estejam sempre com eles. Eles precisam de ajuda próxima ou distante. Mas, ao 
mesmo tempo, não nos devemos esquecer que, também, precisam de liberdade. 
Uma liberdade, onde, os pais, terão de estar, sempre, presentes, à distância. 
 
Iremos conversar, novamente, com os meus, habituais amigos: a “Isaura Silva” 
e o “Rúbio Miguel”. Entraram para o meu escritório e depois de se sentarem 
começamos, mais uma vez a nossa conversa: 
- Um “Viva”, muito sentido, para vocês. Estamos, aqui, para continuarmos a 
falar sobre o livro que, como sabem, é o “Prosseguindo”. Desta vez iremos 
falar das “crianças”. Elas são de facto um caso muito sério da nossa vida. 
Nós todos já fomos crianças. Já passamos por essa fase. Mas temos, sempre, 
crianças à nossa volta. Elas são aquilo que mais temos para amar e fazermos 
tudo por elas.  
Isaura Silva, interrompeu:   
- Meus caros. Sempre tive um enorme apego às crianças. Tenho dois filhos, 
adolescentes, e sei o quanto elas representam para mim e para o meu marido. 
Acho, muito bem, que o livro integre um capítulo sobre as crianças. Tem uma 
especificidade muito própria e é óbvio que desejava que se falasse sobre isso. 
Que terão os “OVNIS” de especial para nos dizer acerca das crianças? O autor 
já teve alguma vez uma experiência acerca disso? 
- Sim eu tenho algo de concreto: Caros amigos. Posso falar em crianças e, tam-
bém, nesses maravilhosos seres que, por vezes, aparecem no espaço. Espero 
que me acreditem. 
Morava em S. Mamede de Infesta, em 1978, e estava interessado em qualquer 



António Durval82

coisa, de estranho, que por vezes via no céu. (publiquei, essas observações, 
no livro autobiográfico – Sombra e Claridade). Nessa altura sempre que fazia 
observações registava-as. Vou contar-vos um desses testemunhos: 

O “Picho” do meu filho mais novo

Eram cerca das 19:15 horas (04-10-1978) quando atraído pelo azul maravilhoso 
dum firmamento límpido, sem névoas, e com as estrelas brilhando intensamente, 
sentei-me no local, habitual, de observação - o meu pátio. A minha mulher tinha 
saído, à mercearia, e eu fiquei olhando o céu. O meu filho mais novo, (tinha 
cerca de dois anos), entretanto, começou a choramingar e fez perrices com os 
irmãos e reparei, que o que ele queria era estar com o pai. Como desejava tê-
-lo sossegado chamei-o para junto de mim. Ali ficou sentado nos meus joelhos 
falando, para mim, com na sua linguagem de gestos e algaraviada e apontando 
para as estrelas. Eu perguntei-lhe onde estavam as estrelas e ele logo, pronto, 
apontou para o céu. Estivemos, assim, alguns minutos até que, de repente, ele 
sai de rompante do meu colo e começa a andar, pelo pátio, para o lado esquerdo, 
sempre voltado para um ponto no pátio (o ponto mais afastado) e a dizer: -“o 
Picho”, “o Picho”. Enquanto ia dizendo isto começou, depois, a afastar-se do 
ponto para onde estava apontando. Cheio de curiosidade perguntei-lhe - onde 
está o “Picho”? Ele continuava a apontar o mesmo local, para um ponto acima 
da sua cabeça, e a dizer - “o Picho”, “o Picho”.  Seguidamente tentei empur-
rá-lo à zona, do pátio, para onde ele apontava. Ele, porém, sem, demonstrar 
qualquer medo, fazia questão de não se aproximar do tal sítio, antes pelo con-
trário, pretendia afastar-se cada vez mais. Insisti várias vezes e até forcei um 
pouco, mas, o meu filho, sempre resistiu. Ele, não ia. Estava nestas tentativas 
quando cedeu, bruscamente, e não ofereceu mais resistência. Reparei, então, 
que ele apontava para o alto dizendo: o “Picho” fugiu! “Picho Popó”. “Picho” 
apagou! Embora “Picho”. Eu não vi “Picho” nenhum, mas era evidente que ele 
vira. Ele tinha visto alguma coisa que estava no pátio que o atraiu e a que cha-
mou de “Picho”. Estava a pensar nisso quando, de repente, ele voltou a recuar 
e apontou, novamente, para o centro do pátio e repetiu, novamente: - “Picho”, 
“Picho” Ali! – Ali “Picho”. Voltei a notar a mesma resistência, do meu filho, em 
se aproximar do tal local. Depois, e novamente, ele deixou de oferecer resistên-
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cia quando voltou a afirmar: - “Picho” fugiu! “Picho” não está. “Picho” popó! 
Esta situação, não, voltou a repetir-se. Mais tarde fiz algumas perguntas ao 
meu filho como: - Gostas do “Picho”? Ele respondeu-me com muita convicção: 
- Sim! 
Este caso, como se compreende, registei-o, na altura, num bloco de notas. 
Era sem dúvida um caso muito especial. Eu não vi nada, mas o meu filho mais 
novo tinha, sem dúvida, visto. O “Picho” era bem autêntico, verdadeiro. Mas 
só ele o viu. Porquê? Naturalmente que só ele o pôde ver. Assisti, também, mas 
foi só à cena exterior que ocorreu em torno desse caso. “Ele”, o tal “Picho”, 
esteve sem dúvida no meu pátio. Como seria? Como era a sua forma? Con-
fesso que não sei, mas presumo que seria uma espécie de “popó”, nos termos 
utilizados pelo meu filho. E não foi só uma vez. Foram duas, numa espécie de 
confirmação para essa ocorrência. Este caso acabou por seguir os outros - o 
tempo passou e acabou por esquecer. A minha vida era muito complicada e eu 
tinha de sobreviver. Mas, claro, escrevi na altura estas notas e agora aproveito 
para as publicar. Mas, hoje, (em 2019) o meu filho já não se lembra de nada.
 
-Meus caros amigos. Eis o meu testemunho sobre este caso. Se desejarem dizer 
alguma coisa, façam o favor. 
Foi a vez de “Rúbio Miguel”  falar: 
-Meu caro. Gostei de ouvir-te contar esta bonita história. É linda. E acredito 
inteiramente nela. Sei que tu nunca irias mentir acerca de um caso como esse. 
Quanto a dizer o que realmente foi, isso será algo mais complicado. Terei de 
pensar melhor acerca desse caso. Mas que faz pensar, não há dúvida que faz. O 
teu filho agora não se lembra de nada? Mesmo nada?  

-Sim, meu caro. Ele também fica admirado, quando lhe conto. Mas não se 
lembra absolutamente de nada. Ele tinha na altura cerca de dois anos. Conto-a, 
agora, porque a escrevi na altura. Não será, por isso de espantar muito.
 Foi a vez de, Isaura Silva, falar:
-Meu caro. Diria, praticamente, o mesmo. Não sei o que pensar acerca do que 
ocorreu nesse dia de 1978. Mas não duvido que ocorreu. Naturalmente que irei, 
novamente, pensar nisso. Tentarei tirar o máximo dessa estranha ocorrência. 
Poderia contar-vos outras ocorrências relacionadas com os casos “OVNI” em 
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que as crianças entram. Mas isso poderá ser lido, facilmente, em livros como 
“Sombra e Claridade” ou outros que mereçam a vossa concordância. Ficarei, 
portanto, por aqui.
Sei que vocês concluíram as vossas participações. Agradeço imenso o vosso 
contributo para este livro. Vocês foram mesmo excelentes. Um grande abraço 
para a Isaura Silva e para o Rúbio Miguel. 

O próximo capítulo irá focar dois testemunhos que registei pessoalmente. Po-
deria registar muitos outros, mas estes dois chegam perfeitamente. Até breve.

Dois testemunhos do autor

Poderia não apresentar nenhum testemunho neste livro. Porém, não sou, ainda, 
conhecido da maior parte dos leitores. Resolvi, por isso, apresentar estes dois 
casos que poderão ajudar a conhecer melhor estes tipos de problemas. Sei, 
porém, que haverá imensos seres humanos que poderiam contar casos seme-
lhantes, diferentes e até melhores. Não preciso que alguém venha afirmar que 
eu seja um caso especial. Nada disso. Os mais de 7 biliões de seres humanos, 
que hoje vivem na Terra são, exatamente, iguais ao nível do seu subconsciente. 
Só que todos terão de fazer o seu percurso evolutivo.
O autor teve algumas experiências, pouco comuns, ao longo da sua vida. Já as 
relatou noutros livros que publicou. A primeira referência, a estes casos, apre-
sentei-a uns anos depois. O primeiro testemunho poderá ser lido nos anexos 
deste livro - “Os cabelos de Anjo”. 28

Acreditar, ou não, será sempre uma atitude importante. Preciso, no entanto, de 
vos falar acerca destes casos. O que interessa é que os leitores saibam que o 
“contacto” é possível. Será um processo destinado, sobretudo, ao “Eu” de cada 
um. Basta saber que “outros” já possuem a certeza de que “Eles” existem. Mas 
será, sempre, em primeiro lugar, um processo individual e só muito depois 
coletivo. A religião, também, aparece como uma situação bastante importante. 
Se, por um lado, lutava para sobreviver neste mundo com todos os seus pro-
blemas, por outro, o subconsciente se vai abrindo, lentamente, para uma outra 
verdade. Se esta vida terrena já tinha imenso em que me interessar, preocupar, 
28 Anexo 9
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e prender a atenção, porque apareciam, também, agora, estes objetos voadores 
a que também chamamos de “OVNIS”?
Seguidamente apresento dois testemunhos meus. Se isso não tivesse aconteci-
do os livros, que já publiquei, também, não existiam. Algumas características 
são mesmo importantes. Só sei, porém, que teria cerca de 20 anos e que foi 
VERDADE!

O caso da rua dos Capuchinhos

Naquela noite na rua dos Capuchinhos (Amial – Porto)

Mais ou menos, em 1958 (tinha, na altura, cerca de 20 anos), quando com um 
amigo, meu vizinho, fomos esperar umas moças à novena dos Capuchinhos 
no Amial. Não tenho a certeza, mas julgo que foi em outubro (a memória por 
vezes falha). Quando terminou a novena elas apareceram sorridentes. Acom-
panhámo-las, em descontraída cavaqueira, e dirigimo-nos para a curta rua 
que existe quase defronte da igreja, (Rua dos Capuchinhos) e que vai dar à 
estrada da Circunvalação. Em determinado momento, por acaso, olhei para o 
céu para os lados do mar. Era noite e estava um céu, azul-escuro, muito bonito. 
Vi, então, ao longe, do lado do mar, um ponto branco, luminoso, que a uma 
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certa velocidade se dirigia para sul. Não atribuí grande importância àquilo 
porque a minha primeira impressão era de que tratava de um avião que tinha 
levantado do aeroporto de Pedras Rubras (hoje aeroporto de Sá Carneiro). 
Porém, logo a seguir, o ponto luminoso deu a sensação de ter parado. Come-
çou, depois, a aumentar cada vez mais de tamanho. Foi então que chamei a 
atenção dos que me acompanhavam já que, afinal, o tal ponto estava, agora, a 
dirigir-se na nossa direção – ou seja: para nascente. Aquilo, de facto, estava 
sempre a aumentar de tamanho e cada vez mais próximo. Quando passou, 
quase, por cima de nós, já não era um ponto luminoso, nem avião, nem nada 
conhecido. Era um enorme disco onde estavam perfeitamente distinguíveis vá-
rias cores, mais ou menos, concêntricas. Desde o dourado ao verde, ao azul, 
ao laranja e o amarelo. Deixava, também, um magnífico rasto luminoso. Era 
algo de impressionante e mesmo assustador, pela sua enorme grandeza e total 
estranheza. Além disso, enquanto o disco passava, lá do alto, chegava um som 
parecido com areia a cair sobre uma chapa. Nessa altura senti uma espécie 
de grande interferência mental e fiquei como que paralisado. O disco, passou 
a uma velocidade razoável. Deixei de o ver, momentos depois, quando as ár-
vores da estrada da Circunvalação se interpuseram a nascente. Foi, de facto, 
um momento impressionante que vivi e nunca mais o esqueci. Na altura tentei 
falar com os acompanhantes acerca do que tínhamos acabado de presenciar. 
Quase nada pude saber, pois, as amigas, ficaram mudas, e, não disseram nada. 
O meu amigo, também, nada disse e preferiu não comentar. 
Pensei que, talvez, um dia se viesse a saber o que tinha sido aquilo. Até pa-
recia que só eu tinha visto. Só eu fora “apanhado” por aquilo. Fiquei um 
pouco aturdido. No dia seguinte procurei ver se havia no Jornal de Notícias ou 
noutro qualquer algo que falasse dum aparecimento estranho nos céus. Mas 
nada encontrei. Depois, o tempo passou e acabei por esquecer esse, estranho, 
acontecimento.  
Alguns anos depois, descobri um amigo, que por sinal, morou perto desse lo-
cal, mas do outro lado da estrada da Circunvalação. Ele contou-me que, mais 
ou menos por aquela altura, estava na rua a jogar a bola (a Circunvalação, na 
parte de Matosinhos, era, na altura, em terra batida). Tinha, também, observa-
do algo parecido. Tinha sido, também, apanhado por uma ocorrência insólita, 
julgo que, no mesmo momento em que eu. Confesso que reforcei, com essa 
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descrição, o meu convencimento de que realmente vira, o que se chamava, (na 
altura) um “disco voador”. Aquele amigo, também, tinha sido testemunha, 
julgo, do mesmo acontecimento. No entanto, tudo acabou por ficar por essa 
conversa. Mais recentemente tentei voltar a contactá-lo, mas, confesso, não o 
consegui e acabei por concluir que perdera o seu contacto. 

Este caso foi a primeira observação, deste género, que fiz. Foi uma espécie de 
alerta. Comecei então a dar muito interesse a tudo aquilo que andasse pelo céu 
(para além dos aviões, e satélites artificiais). Uns tempos, depois descobri que 
havia um programa radiofónico, que uma vez por semana, fazia referência a 
estes casos. Era um programa do “CEAFI – Centro de Estudos Astronómicos 
e Fenómenos Insólitos”. Escrevi para lá, a contar o que tinha visto, pois, era 
uma associação que se dedicava ao estudo dos “OVNIS”. Porém, os tempos 
passaram e não recebi nenhuma resposta. 
Para mim, sei agora, e apesar de não ter, na altura, tomado nota de nada, regis-
tei-o, bem, na minha mente. 
Podem não acreditar. Mas foi isto que vi sem qualquer reserva!

Seguidamente, irei contar uma experiência que eu tive, de facto, extraordiná-
ria. Há poucos dias, tive acesso a uma notícia, na Net, que vem, mesmo, ao 
encontro dessa experiência.

Os sonhos podem prever acontecimentos futuros. Uma notícia, muito re-
cente, chamou-me a atenção. Responde, de forma cabal, ao meu testemu-
nho sobre  La Sallet que a seguir apresento.
A Neurocientista, “Júlia Mossbridge”, diz-nos que graças à precognição 
devemos atingir essa possibilidade. Para isso aconselha a prática do ioga 
ou a meditação.29

29 https://magg.pt/2019/02/22/neurocientista-afirma-que-os-sonhos-preveem-acontecimen-
tos-futuros/ 
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“La Sallet”  

Uma outra “experiência” surgiu mais tarde, ou seja, em 1979. Relato-a, aqui, 
com a convicção de que teria, um dia, de o fazer. Para mim esta ocorrência foi, 
em parte, comprovada, indiretamente, por outras pessoas da família (e tam-
bém, do exterior). No entanto, do caso, propriamente dito, só eu fui a testemu-
nha. Foi, de facto, muito importante. Desta vez tive a certeza dos dados (datas 
e horas). Tudo isto foi verdade. Eis como tudo começou:

O Anúncio (visão remota)
 
Este foi um caso, muito especial, que tive a felicidade de viver. Não foi, pro-
priamente, uma visão de um “OVNI”, mas um misto de sonho, ou visão remota 
(uns meses, depois, vi a sua concretização noutro local). 
Um dia de janeiro de 1979 tive uma perceção, ou visão, ou ambas as coisas. 
Estava a acordar e lembro-me que, ainda, de olhos fechados, visualizei, inte-
riormente (através do meu cérebro), uma paisagem escura, mas maravilho-
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sa. Era o firmamento com as suas miríades de estrelas e na parte de baixo o 
recorte, escuro, de uma montanha. Não conhecia essa paisagem, mas estava 
maravilhado com o que via. Depois, no céu, os tais “pisca-pisca” a que já 
estava habituado. Foram três com muita nitidez. Uns segundos depois um des-
ses, pisca-piscas, começou a descer do céu para o alto da tal montanha. Mais 
maravilhado fiquei quando esse “pisca-pisca” continuou a descer a montanha 
até à zona no fundo do vale. Desapareceu, por uns momentos, e, depois voltou, 
e começou a subir pela encosta onde me encontrava. Aproximou-se de mim. 
Fiquei altamente confuso, mas, de facto, o “pisca” estava ali, parado, a cerca 
de três metros, e piscava, piscava, piscava. Estava bem perto. 
De repente, não resisti e abri os olhos. Tudo desapareceu. A tal imagem já não 
se colocava. Estava, mesmo, de olhos bem abertos. 
 
Durante uns tempos, recordei esta experiência. Teria sido um sonho? Uma vi-
são? Confesso que não o sei. Aos poucos fui esquecendo ou, pelo menos, não a 
recordava tanto. Mas passaram-se vários meses e acabei mesmo por esquecer. 
Até que…
 
 A concretização 

Foi no dia 16 de junho de 1979. Uns dias antes, preparei-me para uma saída 
que andava a planear. Anteriormente tinha observado o Sol, e depois, fechei os 
olhos e vi uma espécie de seta luminosa apontada para o Sul (fosfenos). Aque-
la seta ficou muito tempo a cintilar na minha mente até, claro, desaparecer. 
Fazia algumas vezes aquilo. Porém, daquela vez, essa seta acionara qualquer 
coisa no meu intelecto. Não pensei muito - fui à revista que possuía, sobre 
os parques de campismo e lá procurei um parque, não muito próximo, nem 
demasiado longe, que eu considerasse ser o mais ajustado. A tal seta (que vi 
interiormente) apontava para sul. Poderia querer dizer que deveria acampar, 
em breve, e a sul. Depressa encontrei um parque de campismo, em Oliveira de 
Azeméis, junto ao Parque de La Sallete. Na altura tinha carta de campismo 
(que por vezes utilizava, ou sozinho ou com a família) e acabei por decidir 
avançar até lá. Falei à minha esposa acerca disso e ela, muito admirada, lá se 
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resolveu a preparar alguma coisa, para eu levar, no sábado. No dia anterior, 
à noite, ainda me encontrei com a amiga, Conceição Eugénio, e quando eu 
lhe disse o que ia fazer, no dia seguinte, ela entusiasmou-me a prosseguir e 
recordo-me, até, que me atribuiu o nome de “Lázaro”. Agora, ao recordar, 
fico muito admirado como isto aconteceu. Como pôde ser possível tal coisa? 
No dia dessa “experiência” sabia, intuitivamente, que iria fazer observações 
algures num local apropriado da zona do Parque de La Sallete. Por isso te-
lefonei para a Praça da Batalha onde se situava a estação das carreiras das 
camionetas que iam para lá. Soube, então, que partia uma nesse dia pelas 
17:00 horas. Tentei contactar o tal parque, mas não obtive resposta. O número 
encontrava-se no roteiro, mas ninguém atendeu. Mesmo assim resolvi avançar. 
Preparei-me para a tal “aventura” e com uma roupa simples e calçando umas 
sandálias, de mochila às costas, despedi-me da família e fui-me. 
Cheguei a Oliveira de Azeméis já era quase noite. Ainda tive de andar, perto 
de um quilómetro, de mochila às costas, até onde se situava, o parque de cam-
pismo junto ao jardim de La Sallete. Uma vez chegado aí reparei que o portão 
do parque (um alto portão) estava fechado. Toquei, e chamei várias vezes por 
alguém, mas não obtive nenhuma resposta. Olhei à volta e ninguém estava 
por ali - não vi ninguém. Então para não ter de ficar fora do parque, facto que 
não me proporcionava nenhuma segurança, resolvi subir o portão e entrar 
para dentro. Assim fiz. Lancei a mochila para o interior e depois, subi com 
algum esforço. Uma vez lá dentro procurei um espaço para armar a tenda. 
Uma vez armada e, estando tudo no sítio, reparei que era já, praticamente, 
noite. Preparei-me, então, para comer umas sandes que a minha mulher tinha 
arranjado. Algo satisfeito com o repasto saí outra vez por cima do portão e 
resolvi ir até ao jardim que estava, numa parte alta, em frente. Havia alguma 
luz elétrica e eu passei pela belíssima Igreja da Nossa Senhora de La Sallete 
que, no entanto, se encontrava fechada. Continuei o passeio e acabei por pas-
sar por um lago onde, na margem, existe um pequeno café com muitas mesas 
no exterior. Para o meu espanto esse café estava aberto e havia, lá dentro, 
duas pessoas a conversar. Entrei e resolvi tomar uma bebida. Satisfeita essa 
vontade, e mais confortado, decidi seguir com a minha exploração. Acabei 
por chegar à parte nascente do jardim onde existia um grande espaço plano 
em terra batida. Deliciei-me com a belíssima paisagem do firmamento que de 
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lá se divisava. A noite estava a fazer-se e já havia uns princípios de estrelas a 
desenhar-se. Um profundo vale e uma montanha escura que se explanava em 
frente. Era até àquele espaço, terraplanado, que eu iria, mais tarde, para fazer 
as observações. No regresso, ao parque de campismo, voltei a subir o portão e 
fui até à tenda. Aí esperei pela hora aconselhada. Seria cerca das onze e meia, 
ou mesmo meia-noite, que eu deveria começar a observar. 
Já munido com os binóculos, voltei a caminhar até ao tal espaço, terraplana-
do, que existia a nascente do jardim. Faltava pouco para as onze e meia da 
noite. A noite estava linda e só se ouvia o sussurrar próprio da floresta. Ouvi 
uns ruídos que pareciam grilos a cantar e outros sons que não identifiquei. 
Sentei-me num pequeno montículo de terra, que havia ali, e esperei. Em frente 
o monte era, agora, uma enorme mancha escura. Por cima eu via a panorâ-
mica do céu estrelado. Mais perto de mim, havia o escuro da montanha onde 
me encontrava. 
Quando chegou a meia-noite, os sinos do templo tocaram uma bonita música 
que ecoou, muito límpida, nos meus ouvidos. Continuei esperando pelo que 
pudesse acontecer. Mas nada acontecia. Comecei a dizer, para mim mesmo 
que, se calhar, ficaria tudo bem, mas nada iria acontecer. Cerca das 0:35 ho-
ras vi um ponto luminoso a deslocar-se no firmamento. Logo foquei, com os 
meus binóculos, mas não consegui ver muito. Seria um satélite artificial com 
certeza. 
Pelas 0:45 horas, então sim - vi os característicos sinais luminosos no espaço. 
Foram três e sequencialmente. Dei um salto. Afinal, “Eles”, estavam ali.  
Depois o que aconteceu foi, simplesmente, emocionante. Num constante pis-
ca-pisca, o ponto luminoso, começou a descer através da panorâmica estelar, 
para a negra e escura, montanha, em frente. Uma vez aí continuou a descer 
pela montanha abaixo. Já, no fundo, eu deixei, por alguns momentos, de o ver. 
Mas foi por pouco tempo. Momentos depois comecei a vê-lo, outra vez, agora 
a subir pela encosta onde me encontrava. Pisca ali, pisca acolá, e subiu, subiu 
até que ficou muito próximo de mim, a cerca de três metros e perfeitamente, 
suspenso no abismo. Era um ponto luminoso que acendia, apagava e mudava, 
ligeiramente, de lugar. Fiquei empolgado e, então, e só então, lembrei-me da 
“visão remota”, que me tinha acontecido, uns meses atrás. Estava a acontecer 
exatamente do mesmo modo.
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Aos poucos fui tomando conhecimento de uma outra realidade. Confesso que 
quase nem podia pensar. Encontrava-me, praticamente, bloqueado. Aquilo 
estava ali, à minha frente, a piscar, a piscar, e eu, estava ali a olhar para 
“aquilo” em pé. Eu tinha segurado uma pedra na mão. Olhava a pedra e o 
sinal luminoso que ali estava à minha frente. Desejava pensar direito, mas não 
conseguia. Estava muito surpreendido e quase paralisado. 
Algum tempo, depois notei que, aos meus pés, havia, também, um outro ponto 
a piscar. Olhei e reparei que era um pirilampo e que outros estavam a apare-
cer um pouco por todo o lado. Um aqui, outro ali, eles piscavam, piscavam, 
piscavam. Os pirilampos estavam, também, ali e faziam parte de um enorme, 
simples, e, ao mesmo tempo, um fantástico evento natural e espiritual. Os pi-
rilampos estavam ali. 
E havia um que piscava sempre à distância de três metros de mim. Ao fim de 
algum tempo acabou por desaparecer…  
Acabou! A mensagem estava dada. 30

30 Podem conhecer mais casos consultando os livros:“Sombra e Claridade”. Livro 
autobiográfico, última edição da Bubok e “Uma hipótese à mesa dum café”. Editorial “O 
Sítio de Livro”.
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Momento 
 
Lázaro o chamaram                          
Lázaro foi,      
naquela aventura,   
no Azul,       
na Paz,      
no mistério.       
Lázaro na noite 
Lázaro na sombra, 
Lázaro à espera 
do momento, eternidade,  
do momento, Luz, 
do silêncio, palavra,   
que trespassa as fronteiras. 
 E no momento, 
no momento preciso 

A floresta aquietou, 
Os grilos calaram, 
o pirilampo piscou, 
e Lázaro suspenso  
na sombra da noite, 
o medo esqueceu. 
 
E no momento, 
no momento preciso, 
as estrelas vieram,
lá do alto,
com muito amor,
falar do Universo,
do pirilampo
e da flor. 

Poema escrito no dia seguinte – 17-06-1979



As ferramentas do século XXI

Desculpem-me, mas julgo que muito da nossa existência tem a ver com 
aquilo a que chamamos de “OVNIS”. Até os computadores ou, qualquer, 
outra invenção que possamos usufruir, agora, ou no futuro, vem da nossa 
interação com “Eles”. 

Escrevo para todas as pessoas que me desejarem ler. Vou falar (e, se possível, 
trocar ideias) através desta fantástica invenção que foi o computador. Mas não 
estava, ainda, preparado para isto e para muitas outras novidades técnicas que 
foram, entretanto, aparecendo ao longo dos últimos tempos. Posso transmitir, 
assim, mais pausadamente estas ideias e outros assuntos interessantes. 
Platão, nasceu em Atenas há acerca de 2367 anos, (em relação ao ano de 2019) 
e escreveu magníficos livros e, nessa altura, não possuía computadores. O 
computador é muito recente e é, realmente, uma máquina magnífica, mas está 
longe de ser o suprassumo do saber e da cultura. É só uma “ferramenta” mais 
atualizada. 

Pode mesmo apontar noutro sentido e muito negativo. A extensão, a toda 
a gente, do produto destas magníficas máquinas, possui, de facto, um be-
nefício muito pronunciado no avanço do saber. Mas, se não for, devida-
mente, controlado poderá tecer imensos disparates e aberrações. Partindo 
do princípio que falamos para pessoas que nos entendam, estas novas má-
quinas, poderão ser fomentadoras de um caminho correto. Mas haverá, 
sempre, o caminho contrário.

As grandes descobertas estarão, sempre, em primeiro lugar no nosso cérebro. 
Podemos utilizar os computadores, mas, nunca, podemos ignorar o Cérebro e a 
Mente (e o nosso corpo inteiro) que estará, sem dúvida, muitíssimo, acima das 
máquinas. Elas, porém, poderão ser um ótimo suporte para essas descobertas, 
já que serão uma criação, em última análise, da nossa mente. 
Esclarecemos que não é obrigatória uma qualificação escolar, elevada, para 
que este livro, o “Prosseguindo”, seja compreendido. Só é preciso querer dia-
logar (consigo mesmo e com os outros) sobre os mais diversos temas e, no 
mínimo, entender o que se está a afirmar. Comecei a escrever já com uma 
certa idade. No entanto, pretendo, levar este livro, se possível, a muita gente. 
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O que é necessário será mesmo transmitir, para o papel, aquilo que palpita cá 
dentro. De apresentar temas até agora considerados só para alguns, mas que, 
na verdade, se destinam a muitos e se possível a todos. Terá de ficar impresso 
aquilo que será uma mensagem para o presente e para o futuro sem nunca se 
esquecer, naturalmente, o passado. Mas uma mensagem que, espero, muitos 
acabarão por entender.
O passado, o presente e o futuro são só características do Tempo. E a “simplici-
dade” será, sempre, mais um caminho para avançarmos para novas perspetivas 
da realidade que nos cerca. Segundo nos apercebemos, para já, essas revela-
ções estão ainda bastante longe. Mas, aos poucos, poderão chegar, e podere-
mos ficar cada vez mais perto duma clarificação. Julgamos que à medida que 
formos expondo os temas deste livro as ideias irão ficar mais nítidas, mais cla-
ras e acessíveis. Pode acontecer que, alguém, um dia entenda muito bem estas 
palavras e faça algo muito melhor e útil para o futuro. Temos de ter em conta 
que estamos a escrever para as gerações de hoje, e de amanhã. As gerações do 
passado, já passaram, e as gerações do futuro, ainda, hão de vir. Alguém terá, 
sempre, de encarar esta realidade.  
Na zona habitacional onde resido sou, mais ou menos, conhecido sobretudo pela 
minha participação na comunidade. Aquilo que escrevo, ainda, não têm mereci-
do grande atenção.  
Aos oitenta anos continuarei obviamente. Tentarei falar de assuntos ainda pouco 
acessíveis, e até, aparentemente, impossíveis, mas que necessitam de ser clarifi-
cados e discutidos. Os “pensamentos”, veem a partir do nosso cérebro. Ativam 
os neurónios e surgem as ideias enquanto nos sentamos à frente dum computador 
e escrevemos. Também gosto de viajar apreciando aquilo que for vendo, aqui, 
ali, acolá... 
Gostaria de conhecer, Paris, Londres, Nova Iorque. Moscovo, Madrid… Mas 
julgo que será suficiente viajar por cá. Aqui temos, mais ou menos, os mesmos 
problemas (a humanidade é a mesma) e as mesmas virtudes. Agora este país 
foi considerado, oficialmente, o melhor destino turístico ao nível mundial. Mas, 
amanhã, será, mais ou menos, igual aos outros. 
Com este novo livro, espero, sinceramente, poder transmitir com a clareza, pos-
sível, assuntos que merecem ser estudados. Confesso que não conhecia, e ainda 
não conheço, a resposta concreta a muitos temas de que falo. O meu consciente 
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ainda não sabe, verdadeiramente, a resposta. Mas, julgo que, o meu subcons-
ciente, 31 já o sabe ou, pelo menos, desconfia. Recordo que, por vezes, passam 
pelos meus olhos temas como, por exemplo, o momento em que chega a hora do 
nosso fim aqui na Terra. Aquele fim em que todos nós teremos de chegar um dia. 
Acerca deste tema considero importante não pelo fim, em si, mas por algumas 
experiências que foram feitas. Por exemplo: as chamadas “Experiências de qua-
se morte” e que alguns escritores já abordaram. 
Esses livros referem-se, essencialmente, ao facto de que algumas pessoas depois 
de um grave acidente cardiovascular (ou de outra origem) tiveram uma expe-
riência algo singular. Passaram a denominada “linha da vida” e depois regres-
saram ao nosso mundo e contaram aquilo que viram. Infelizmente não possuo 
a pretensão de afirmar que este tipo de experiências me possam garantir, com 
a certeza absoluta, que aquilo que essas pessoas contaram está, absolutamente, 
certo. Mas contaram aquilo que o seu grau de evolução proporcionou e permitiu. 
Como aqueles que as leem, também, as interpretam segundo o grau de evolução 
a que chegaram. Acho que existe, sempre, a possibilidade de outras pessoas te-
rem um certo tipo de experiências, que podemos considerar como “anómalas”, 
mas transmiti-las com a máxima clareza. 
Filmes foram apresentados e conseguiram bastante interesse. A maioria, porém, 
são filmes de uma qualidade, muito, discutível. Foram feitos só para entreter. Por 
vezes aparecem, na Televisão, na internet, no cinema ou no vídeo. No que foi 
escrito em livros, revistas, ou jornais passa-se exatamente o mesmo. Acontece, 
por outro lado, que existem filmes, ou escritos, que possuem qualidade. Vê-se, 
com interesse, filmes que normalmente focam o processo de abordagem quer 
dos chamados “OVNIS”, quer de outros temas. Citarei, por exemplo, os filmes:
       
“Contactos Imediatos do Terceiro Grau”, (1977). Título original: Close Encoun-
ters of the Third Kind. Direção: Steven Spielberg. Tem igualmente a participação 
de Richard  Dreyfuss e François Truffaut. 
“E.T. - O Extraterrestre” (1982) Titulo original: E.T. the Extra-Terrestrial  Dire-
ção: Steven Spielberg.    
“Contacto”. (1997) Titulo original: Contact Direção: Robert Zemeckis.     “Efeito 
Borboleta” (2004) Título original: “The Butterfly Effect”  Direção: Eric Bress, 
J. Mackye Gruber. 

31 Anexo 8
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“Distrito 9” (2009). Título original: District 9  Direção: Neill Blomkamp. 

Os filmes indicados não são muitos, mas suficientes, para transmitir uma ideia, 
aproximada, de alguns assuntos fundamentais da temática “OVNI”e úteis à 
compreensão deste livro.

Uma amostra do “quadro” que tem cerca de 570 “ícones”

As minhas pesquisas 
 
Desejo afirmar que chego ao presente livro depois de ter vivido uma vida algo 
complicada. No entanto, o que interessa é saber, se tive uma relação, ponde-
rada, com os fenómenos estranhos que, ocasionalmente, passaram pela minha 
vida. Falarei, sobretudo, da pesquisa que fiz, há mais ou menos cinco anos, no 
“CTEC – Centro Transdisciplinar do Estudo da Consciência da Universidade 
Fernando Pessoa”, no Porto. Esta pesquisa, apesar de discreta foi, em última 
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análise, muito interessante. Tive, assim, a oportunidade de conhecer, muito a 
sério, sobre outras pesquisas efetuadas por vários grupos ou associações que 
tinham existido antes. Fiz, isso, em conjunto com o meu amigo Dr. Mário 
Neves sob a supervisão do Prof. Dr. Joaquim Fernandes 32. Nessa sala, que a 
Universidade destinou ao CTEC, estavam arquivadas cerca de 700 fichas (com 
muitas anotações complementares de testemunhos, do CEAFI, da CNIFO e do 
SPEC). Enquanto lá estive nunca mais deixamos de os estudar e de acompa-
nhar esses casos. Acabamos por fazer alguns trabalhos que julgo proveitosos. 
Passo a referir dois trabalhos que tive a possibilidade de realizar enquanto es-
tive lá. Começaremos pelo trabalho mais demorado, e que demorou cerca de 
dois anos: 

1 - A transposição de todos os casos existentes para um programa informático 
(O Acess da Microsoft). Esse programa, julgo, que ainda está à disposição de 
quem o desejar consultar. Basta, para isso contactar o CTEC.
  
2 - Um trabalho, a que dei o nome de “ícones”.
Este segundo trabalho que em determinada altura resolvi fazer, por minha con-
ta e risco, para não interferir e prejudicar o trabalho anterior. 
Desenhei cerca de 570 “ícones”. (Retirei os casos que, julgo, não possuíam 
as melhores condições). Quando acabei, o mapa, fiquei algo impressionado e 
disse para comigo:
 
“Que mais, necessito, para acreditar? 
“Eles” têm, continuamente, acenado. Mas dizem-nos de uma forma, para nós, 
ainda, pouco entendível. Pelo menos, a nossa atual cultura, não permite, ainda, 
um perfeito entendimento. Não aparecem, com pompa e circunstância, para 
nos dizer algo. Aparecem nos céus (ou de qualquer outro modo), e pretendem, 
somente, que saibamos que existem. “Eles” pretendem que nós, os humanos, 
acordemos para, outra, realidade. Que comecemos a fazer alguma coisa para 
que possa acontecer, um dia, uma real aproximação. 
Não se trata de prepararmos as passadeiras, e outros pormenores, de festa, 
sempre associados a qualquer visitante ilustre. Nada disso. Eles pretendem, 
sim, que façamos um grande esforço, interior, para subirmos até eles. Só assim 

32 Anexo  1
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terá interesse esse contacto. Só assim estaremos à altura para que esse evento 
resulte perfeitamente. 
      
Não estamos perante um contacto qualquer. É tão importante que temos de nos 
preparar, em primeiro lugar, para a própria “descoberta de nós mesmos”. Só 
através da descoberta de quem somos “Nós”, chegaremos à descoberta, real, 
“Deles”.
  
Nas conversas que eu tive com os amigos da Pufoi não obtive, exatamente, a 
mesma opinião. O Dr. Mário Neves, e também, o José Sottomayor não aceita-
vam o resultado da minha análise. O Dr. Mário Neves admitia a possibilidade 
de outras perspetivas diferentes. Tudo bem. Acabei por os respeitar, mas man-
tive a minha. Exprimiram, no entanto, o seu total acordo acerca deste trabalho 
e aceitaram que o autor colocasse, neste livro, os seus nomes, facto que muito 
agradeço. 
 
Ao revelarmos este trabalho seria para continuarmos a discutir estes assuntos 
entre vários investigadores. Este assunto prova que, de facto, poderão existir 
imensos casos onde o nosso 2 + 2 poderá não ser igual a 4.
 
O tal desvio, temporário, do trabalho inicial, foi, para mim, ótimo. Assim posso 
escrever, aqui neste livro, a minha opinião. Uma coisa não prejudicará a outra. 
O tal mapa, de “ícones”, foi uma inesperada revelação. Além disso, sempre 
mostrei, aos amigos, o que estava a fazer. Só no fim é que eles deram a sua 
opinião.  
Encontrei nos “ícones” um motivo, forte, para transmitir, aos outros, a mi-
nha opinião. Mais uma vez foi a “simplicidade” que me ajudou. Descobri que 
“Eles” (aos chamados “OVNIS) atuam de forma naturalmente simples. Esses 
“ícones” eram isso mesmo: a “simplicidade” pura e simples. Isso, porém, não 
convenceu os meus amigos. Estavam empenhados em “profundas” e científi-
cas explicações para este problema. Portanto, esses quadradinhos, onde, colo-
quei um desenho, muito simples, que identificasse cada caso pouco lhes dizia 
acerca dessas ocorrências. Mas, sempre, concordei que sendo nós, também, 
seres do espaço cósmico somos mesmo assim. Só nos falta uma coisa - evoluir.
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O amigo, Sottomayor, por exemplo, afirma que, para ele, bastava só o caso 
de Fátima para dar força à hipótese de que os “OVNIS” existem).  
 
Havia, portanto, alguma diferença entre as duas posições. No entanto, eu de-
fendia que era, perfeitamente, admissível e correto a seguinte afirmação:
 
“Nós” e “Eles” somos um só. 

É só voltarmos ao tal momento inicial do “Big Bang”. Ou melhor ainda, até 
depois da “linha da vida” que encontraremos depois da chamada morte. Acerca 
do mapa de “ícones” elaborei a minha opinião. Julgo que não será, para já, a 
opinião de um grupo, mas aquilo que entendi afirmar acerca do mesmo. Mas, 
ainda, é difícil estar bem informado. Em conformidade com o nível da rece-
tividade convinha manter uma natural atitude de interesse coletivo. Julgamos 
que só aquelas pessoas que tiveram uma participação, como foi este o caso, 
poderão compreender este problema. Até ao momento, porém, ainda não foi 
possível encontrar quem apontasse uma atitude analítica e séria. Constatamos 
a enorme barulheira a que temos assistido acerca deste assunto. Mas é mesmo 
assim nesta fase. Trata-se de um caso que terá de ser tratado com muita serie-
dade. Reconhecemos que, o teor dos mesmos, terá de ser alargado, mais dia, 
menos dia, às pessoas que, à partida, saibam manter e compreender a atitude 
correta e estejam a caminhar para entender o “maravilhoso desconhecido”. 
Para o que, ainda, se encontra na “sombra”. 
  
Foi a pensar nessas pessoas que escrevi estas linhas no sentido de expor, mais 
clara e ordenadamente, a experiência vivida até agora em conjunto com outros 
e comigo mesmo. Acredito, sinceramente, que não existem “verdades imutá-
veis”, mas unicamente “verdades relativas”. Com elas, teremos de continuar 
a viver por muito tempo. O movimento evolutivo, que tudo anima, tem a sua 
velocidade e o seu ritmo bem definido. Um dia, a relativa verdade, aparecerá 
algo diferente da que encaramos hoje. Existem acontecimentos que marcam 
o destino de uma pessoa. Pode ser um acidente, um acaso, a hora da sorte no 
jogo, um encontro amoroso ou o, insólito, visionamento de algo, até agora, 
inexplicável. 
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São estas realidades que ainda hoje nos marcam. As opiniões aqui expostas não 
irão provocar uma mudança na mentalidade. Mas acabará por ficar alguma coi-
sa! Este alerta, mais outro, mais outro, acabará por despertar a mente coletiva. 
Quanto mais depressa isso acontecer, melhor. 
Estes desenhos (ícones), representando alguns testemunhos que foram ob-
servados por muitas pessoas em Portugal, podem oferecer alguma verdade. 
Eles foram analisados por grupos de pesquisadores que acharam que deveriam 
apreciar este ficheiro. Mesmo que possam existir alguns que não se insiram, 
verdadeiramente, neste campo acredito sinceramente que, uma boa parte, po-
derão não oferecer nenhuma dúvida – os “OVNIS” existem. Acredito que isto 
é cientificamente, válido. Estes ícones representam, essencialmente, um tema, 
genérico, que identificará cada caso. É muito simples e sobretudo, é Verdade.

“OVNIS” e  “Ovis”

Julgamos que este fenómeno não tem idade. Desde os referidos pela an-
tiguidade, na Índia: os “Vimana”, até aos que a Bíblia se refere, foram 
alguns dos, muitos, que ocorreram nos chamados tempos antigos. Foi, po-
rém, a partir de 1947 que este fenómeno, voltou a ter uma nova projeção e 
o Homem voltou a investigar, mais a fundo, estes casos.
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Nos tempos que correm algo de muito controverso está, porém, a acontecer. 
Nota-se uma nítida, tendência, para uma deterioração deste fenómeno. Um 
aproveitamento inadequado já que existe uma enorme ocorrência de casos fal-
sos e pré-fabricados. Que afastam as pessoas mais corretas e que, por isso 
mesmo, se afastam da ovnilogia como um tema científico. Atualmente é mais 
um acontecimento fabricado por uma certa comunicação social  por isso, está 
longe de ser um facto que merece um estudo sério. Porém, o que interessa vol-
tar a analisar são os casos que foram os primeiros a ser relatados no século XX. 

Aqui em Portugal, na Europa, e no resto do mundo formaram-se imensos 
grupos ovnilógicos (ufológicos). Uma pequena percentagem eram prove-
nientes da iniciativa dos estados. Apesar disso, em 2019, quase não existe 
o aparecimento de novos grupos ovnilógicos. Esse fenómeno, parou, quase 
por completo.33  

Devemos, no entanto, referir que o tema dos “OVNIS” está aqui, presente, 
pela simples razão de que não podem ser ignorados. Julgamos que será através 
deste tema que conseguiremos explicar, à maioria das pessoas, alguns dos pro-
blemas aparentemente complicados de entender, mas que teremos, mais uma 
vez, de voltar a enfrentar. Os “OVNIS” são falados aqui como o são todos 
os outros que são, aqui e ali, observados ou atraem a nossa atenção. Eles são 
aqui focados, como todos os outros, já que, apesar de serem, para já, enigmá-
ticos. Teremos de saber que, afinal, o mistério continua a fazer parte da nos-
sa vida. Não há dúvida que estes assuntos, apesar de diversificados, acabam 
por se dirigir para um tema comum e para uma direção apontada no tempo. 
Os “OVNIS” assim como todas as outras experiências que envolvem o nos-
so corpo, desde o cérebro, à mente, até à ponta dos cabelos. Ou passando, 
pelo nascimento, a morte, a alegria, ou pelo sofrimento. Estão entrelaçados, de 
tal modo, que fazem parte desta magnífica experiência do Homem: a Vida (a 
“Vida conhecida”). 

Não podemos estudar este enigma sem, primeiro, analisar a nossa vida em 
todos os seus aspetos importantes:

33 ver informação mais completa no Anexo 1
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- Antes do nascimento, a seguir ao nascimento, no agora, e depois da cha-
mada morte. 
- Sem aprofundar o sono e os sonhos. Sem deixarmos de prosseguir de 
explorar a outra via – “O Cosmos Interior”. 

Primeiro temos de analisar tudo aquilo que é, ainda, um simples mistério. O 
problema está, exatamente, em que nós, como elementos da Vida, ainda, não 
nos atrevemos a fazer uma análise mais profunda. Uma espécie de autoanáli-
se. Temos uma visão muito rudimentar e não conseguimos, ainda, perspetivar 
uma visualização mais ampla e autêntica. Mas isso é mesmo assim nesta fase 
em que estamos a “acordar”. Veremos como está a humanidade, dentro de 50 
ou 100 anos. Esperamos, sinceramente, que, a este nível, esteja muito melhor. 
Quando alguém morre os leitores poderão estar, presentes, na partida de mais 
um amigo, familiar, ou mesmo de um desconhecido. Depois o assunto acaba 
por esquecer ao fim de algum tempo. À medida que o tempo passa, e os afa-
zeres começam a intervir, começa a esbater-se de algum modo a recordação 
dessa pessoa que um dia fechou, definitivamente, os seus olhos. Que partiu. 
Acontece, por vezes, que essa pessoa deixa por cá marcas, bem visíveis, da sua 
vida. Os seus amigos arranjam, sempre, processo de registar a sua passagem: 
Inauguram uma estátua, dão o seu nome a uma rua, praceta, etc. Enfim, o seu 
nome, fica sempre, de algum modo, registado.

Soube-o hoje acerca do meu amigo “R” que eu encontrava, na rua, muitas 
vezes. Deixei de o ver durante uns tempos e, quando passava pela porta de 
sua casa e perguntei, por ele, a um amigo, que se encontrava em frente. Ele 
disse-me - morreu, há algumas semanas… 
A vida é mesmo assim. Hoje estamos vivos. Amanhã já não o sabemos.     
Para além disso a vida continua. Distraídos, com muitos outros assuntos, va-
mos prosseguindo, prosseguindo, até chegarmos, finalmente, àquilo que, por 
vezes, designamos como um “novo” destino. 
 
Partiu, quase de repente, o Presidente da Câmara Municipal de Mato-
sinhos. Ele estava com uma doença grave, mas parecia que não iria des-



António Durval104

ta. Pelo menos tão rápido como de facto aconteceu. Recuperou e estava 
aparentemente bem. No entanto, em determinada altura, piorou. Só teve 
tempo para se afastar, oficialmente, das lides municipais. E lá foi. Partiu 
em cerca de duas semanas…  
  
De repente, partimos. Mas saberemos, de facto, para onde vamos? Esta pergunta 
sempre nos atraiu. Procuraremos ir um pouco mais além e associar as questões 
que estiveram ligadas com esta Vida. Estamos neste mundo e nem pensamos no 
fantástico milagre que é vivermos aqui neste pontinho azul, perdido no espaço, 
quase invisível, a que damos o nome de planeta Terra. Sempre, nascemos, vive-
mos e partimos sem nunca fazermos esta pergunta muito simples:  
 
- Porque estou aqui? Que vim aqui fazer?” Estamos inseridos nesta VIDA 
de forma provisória? Sempre a prazo?
Parece que afinal vivemos o suficiente para, um dia, regressarmos à nossa 
real dimensão e vermos o que somos e o que aprendemos durante o tempo 
que andamos por aqui. Independentemente da religião que, cada um, pro-
fessa, ou não professa. 
 
Tudo corre, mais ou menos, até que aconteça alguma coisa fora do normal. Por 
isso temos, se possível, de fazer as perguntas e tentar descobrir as suas respos-
tas. Pensamos que tudo acabou, depois do “puf”, final, que marca o nosso fim. 
Aparentemente nada mais existe. Ninguém vem do outro lado dizer o tipo de 
vida que passaremos depois a ter. Pensamos que existem algumas, e ainda, não 
dispensamos algum tempo para analisarmos este problema. Andamos muito 
distraídos e não pensamos nesta pergunta fundamental:

- Quem somos e para onde vamos? 

Não vamos, evidentemente, afirmar que não concordamos, ou que discorda-
mos, com aqueles que dizem, que a vida (a vida conhecida) acabou, nesse 
momento final. Estas pessoas, e as suas ideias, são importantes e não devem 
ser menosprezadas. A vida, tal como sempre a tivemos, acabou mesmo! Admi-
timos que alguns seres humanos têm mesmo a certeza de que existe uma outra 
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vida, diferente desta, à qual acedemos, depois desta terminar. Alguns pensam 
que essa outra vida é que será a verdadeira. Os que dizem que tudo acabou es-
tão a fazê-lo com convicção. Isso é importante já que será, através do diálogo, 
que poderá ser reforçada a ideia de que existe uma outra vida para além desta. 
Sem esse confronto será muito difícil provar seja o que for. Será que esta vida 
é uma espécie de teste que, quando acaba, termina mesmo? 
Neste mundo, que dizemos que é provisório, e, onde não acordamos verda-
deiramente, temos imensas questões a colocar. Desde, por exemplo, os pontos 
luminosos a que nos habituamos de designar como “OVNIS”, ou “Discos voa-
dores”, ou, por outro qualquer nome, que nos aparecem no espaço ou que nos 
surgem, por vezes, nos sonhos. Não sabemos se o leitor já viu pelo menos um 
e de uma forma  perfeitamente irrefutável. Se viu, muito bem, será, portanto, 
uma pessoa que nos compreenderá mais facilmente. Se não viu (ou não se 
recorda) também não terá muita importância - acabará por descobrir um outro 
caminho. Para aqueles que viram (e poderão ser muitos) tentaremos dar uma 
perspetiva diferente. Trata-se, afinal, de um produto, ainda desconhecido, da 
nossa própria Natureza. Ou melhor, o nosso entendimento, e a nossa evolução, 
ainda não a enxerga. Nunca mais pudemos esquecer tais eventos por isso, não 
deixaremos de falar deles e associar à nossa “Vida” esse magnífico mistério. 
Por isso, caro leitor, não podemos ignorar esse problema. Continuaremos sem-
pre a olhar para o céu na esperança de ver algum. Mas temos, também, de me-
ditar acerca disso. “Eles”, afinal, só desejam uma coisa de nós: que evoluamos 
com calma e com moderação. Nós, afinal, somos “iguais”. “Eles” desejam, 
somente, que um dia estejamos prontos para os abraçar. Tudo aquilo que escre-
vermos acabará por cair nesse tema a que nos habituamos a pronunciar como 
sendo “objetos voadores não identificados”.
 
Julgo, porém, que poderemos, com muito mais certeza, dizer que, afinal, 
eles estão bem identificados. “Eles” são: 
“Objetos voadores identificados” (“OVÍS”) 

Ainda não os conhecemos, mas estão perfeitamente identificados. “Eles”, 
afinal são iguais a nós mesmos só que nasceram muito antes de nós. Temos, 
sim, de tentar um esforço e evoluirmos. Mas também poderíamos chamar, por 
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exemplo, “luzes espaciais”, “anjos”, ou qualquer outro nome. Aqueles que vi-
rem ou toparem essas estranhas aparições no céu poderão chamar o que dese-
jarem, desde que a sua tradução seja só esta – Irmãos.

Os “OVNIS” que, normalmente, nos aparecem, nos órgãos da comunica-
ção social, não são verdadeiros. Julgamos que cerca de 97% são inventa-
dos e muito mal. É por isso que este livro poderá vir a ter muito interesse 
já que os coloca no patamar certo.

Os “OVNIS” (ou “OVIS”), e outras aparições ou eventos estranhos, sempre 
nos impressionaram ao longo dos tempos. Se não reagirmos a nada disto claro 
que não podemos agendar qualquer contributo palpável. No entanto, é muito 
preferível isso do que a enorme profusão de ideias pré-fabricadas que, ulti-
mamente, se vão colocando, um pouco, por todo o lado. Mesmo que nunca 
tenhamos perguntado, a outros, sobre dúvidas que tenhamos sobre estas ques-
tões, julgavamos que tudo ficará certo, pois, nada será alterado. Tudo seguirá 
o caminho que está traçado na Natureza. Evoluímos o suficiente para entender, 
de algum modo, este processo. Há 40 anos, não inventava visões de “OVNIS”: 
analisava-os, estudava-os e registava-os. Não será estranho, por isso, que, hoje, 
possa ter uma perspetiva diferente sobre esses “OVNIS” que se noticiam, pro-
fusamente, na comunicação social. 
Julgo que nada será igual daqui a 50 ou 100 anos. Nessa altura poderemos 
ter ascendido a um entendimento mais conclusivo. Não será muito corrente 
qualquer pessoa ter uma experiência, deste tipo, durante a sua vida. Mas pode 
tê-la naturalmente. O autor teve a primeira experiência desse tipo quando tinha
cerca de 8 anos 34, no entanto, só comecei a ter a noção, verdadeira, do que era 
uma experiência dessas aos 20 anos.

Essa experiência foi, sem dúvida, fantástica, para ele. Não pôde, porém, 
ser considerada pelos investigadores que fazem parte de alguns grupos 
que estudavam estes casos. Havia um princípio de rigor científico - que po-
derá estar certo - para a elaboração da “ficha do caso” (data, hora e outros 
dados, uma condição adotada pelos grupos que se dedicam a esse estudo).  

34 Anexo 9
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Nos casos em que o autor foi testemunha não houve essa preocupação. Não es-
tava, minimamente, preparado para isso. Aconteceram pura e simplesmente. No 
entanto, considero que essa experiência poderá ser muito importante como, aliás, 
o foram outros casos, também, testemunhados. Para ele, foi realmente fulcral e 
marcou toda a sua vida. Essa experiência dirigiu-se muito especialmente ao seu 
“Eu”. Aqueles que foram testemunhas mesmo que elas possam, um dia, não ser 
aceites para investigação, nunca devem esquecer esse seu testemunho. Ninguém 
deverá ser empurrado ou ignorado. Tudo deverá ser analisado com calma e ponde-
ração. O “Eu”, de cada um, e todos os outros, poderão precisar dessa experiência. 

Todos devem ir pelo seu pé. Se isso for possível tudo bem. Se não o for 
estará tudo bem na mesma. Um dia todos acabarão por encontrar o ver-
dadeiro caminho. A meu ver, esta, é uma das condições que empurra estes 
casos para uma análise mais profunda e filosófica.
      
Os chamados “OVNIS” acabam, sempre, por aparecer aqui ou ali. Se “Eles” já 
apareciam, antigamente, desde que se escreveu, por exemplo, a Bhagavata Pura-
na, a Mahabharata, o Rig Veda, o Vaimanika  Shastra, a Bíblia, o Alcorão, então, 
os meus caros amigos, é porque precisamos de conhecer esses casos pela sua his-
tória e também pela sua “filosofia”. Isto, também, nos leva a crer que, por muito 
que nos custe, algo está a escapar-nos.

Agora que nos preparamos para explorar os planetas do sistema Solar, como 
não investigar o contrário, ou seja, a possibilidade de existir, algum interve-
niente, no nosso cérebro, e que possamos avançar para o “Cosmos interior”? 
Poderemos estar perfeitamente enganados ao tentarmos encontrar os nossos 
“irmãos” no “cosmos exterior” e,  porque não através do “Cosmos interior”, 
ou através dos dois?

A “Natureza”

FuturoPresentePassado

AmanhaHojeOntem

O panorama
dos “OVNIS”,
do passado
ate hoje
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Este será mais um tema que teremos de equacionar no futuro próximo. Será mais 
um aspeto, importante, que teremos de contar para a nossa evolução. 

A vida não parou e foram acontecendo mais casos. Sobretudo ficamos com 
um conhecimento, mais amplo, acerca deste enigmático problema. Julgamos 
que não será difícil perspetivar que, desde o passado remoto, sempre, tivemos 
visitas de seres inteligentes, algo diferentes de nós, ou até muito parecidos e 
naturalmente, que continuaremos a ter. Mas, muito cuidado, - primeiro verifi-
quem acerca da real veracidade dos mesmos. Não será, portanto, impossível 
podermos, um dia, possuir uma nova filosofia que integra a anterior, mas que, 
também, abrirá as suas portas para esta nova realidade. Teremos de começar a 
incluir, na própria Natureza, estes casos. Não são casos de agora. São casos de 
sempre. Sempre os tivemos, sem dúvida. Teremos, também, por isso mesmo, 
de os incluir na nossa filosofia de vida. Teremos de os incluir, seguramente, na 
nossa sabedoria. 
Não podemos continuar a pensar que “eles” são os “atacantes” do espaço. 
Os “Aliens” que nos querem invadir. Nada disso. Será uma ideia, ficcio-
nista, utilizada para realizar filmes, ou escrever livros para entreter, mas 
que nada contribui para esclarecer. Para dizer a verdade. Poderá, no en-
tanto, ajudar-nos a pensar mais sobre este problema. Devemos estar pre-
parados para, um dia, sermos visitados por “alguém” de outras estrelas. 
Devemos enfrentar a possibilidade de, nada, desejarem, do nosso planeta, 
em termos de valor material. Só o desejam, de facto, em termos evolutivos 
e espirituais. Isto poderá estar a acontecer há muito tempo, ou seja, os 
nossos irmãos poderão contactar-nos através do nosso “Cosmos interior”, 
e podem enviar “avisos” através do “Cosmos Exterior” – os “OVNIS”.

Estamos a mudar com a ação, persistente, do nosso cérebro. Mas tem sido, 
muito difícil, face à nossa forma de pensar até agora envolvida em difíceis e 
errados objetivos. Não será, nada, fácil começarmos a ver esta realidade. Mas 
temos de começar, um dia, a fazê-lo e, se possível, agora mesmo. Esperamos, 
somente, que, ainda, tenhamos tempo.
Muitos de nós continuamos, adormecidos, quase sem pensarmos na preocu-
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pação de sobreviver. Mas não sobreviveremos assim. Temos de dar o passo 
que falta - “evoluir num sentido positivo” e também, amar, verdadeiramente, a 
Natureza, a “Vida”, Nós e os “Outros”. 
Já não sou um jovem. Tentarei não partir para outras paragens sem que pos-
sa expor o que penso sobre uma questão que é demasiado controversa. Uma 
questão que é apresentada, quase todos os dias, nos jornais, na televisão, na 
Internet, e em muitos livros. 

Mas julgo que a leitura correta ainda não foi feita.
- Não tem sido acompanhada, com segurança, por muitos que têm seguido, 
mais de perto, esses casos.
- Tem sido objeto, aqui e ali, dos mais desencontrados comentários sendo 
a “in verdade” a atitude mais comum. 

Diremos, para já, que a Natureza é a resposta para esse mistério. Julgamos que 
quase todas as pessoas já ouviram falar nos “Objetos voadores não identifica-
dos”. Porém, na grande maioria dos casos, não possuem uma resposta válida 
e uma definição correta. Na qualidade de autor, também, não a tenho. Mas 
tentarei preparar a possível aceitação de uma teoria, digamos, de base “filo-
sófica”, capaz de integrar um mistério, já muito antigo e que continua, ainda, 
totalmente, desconhecida.

Será este princípio, ou outro, que teremos, nós mesmos, de encontrar.
 
Esses aparecimentos, que sem dúvida, foram vistos em todo o mundo por mi-
lhares ou mesmo milhões de seres humanos, afinal, o que serão? Que represen-
tam?  
A maioria dos seres humanos que já viram, ainda, não possuem uma resposta, 
mesmo, aproximada. Poderá ser alguém que vem de outros planetas? Serão 
armas secretas das superpotências? Ou será qualquer outro tipo de artefacto, 
que não conhecemos, e, não interessa e acaba por ser esquecido? 
Como já afirmei, também, não possuo uma resposta que me satisfaça. Mas 
julgo que possuo, alguns, dados que me permitem ter a ousadia de tentar fazer 
uma aproximação. 
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Por isso, com “simplicidade”, afirmarei que continuo a ser uma testemunha 
com alguma credibilidade. Não possuo nenhum bloqueio, seja de quem for, 
acerca daquilo que vi e senti. As várias vezes que tentei falar sobre este assunto 
e as pessoas ouviram-me, mas, depois, seguiram e não ligaram muito mais. 
Também não me questionaram já que conheciam bem o meu trajeto habitual 
- um habitante normal. Sabia que, em princípio, as experiências que tinha acu-
mulado ao longo dos tempos eram dirigidas, primeiro, para o meu “Eu” e para 
o “Eu” dos outros. Vivia numa sociedade “plural”. Por isso julgo que teria de 
tentar dialogar com todos. De colocar, aos outros, estas questões que me in-
trigavam. Teria de falar com todos aqueles que estivessem propensos a ouvir 
aquilo que o meu subconsciente teria revelado ou desconfiado. 

Comecei, interiormente, a ter a certeza de que, afinal, a explicação para estes 
“casos” era bem simples. Bastaria que os seres humanos começassem a fazer a 
ligação entre, aquilo que viam, e aquilo que sempre o disseram, as suas religiões, 
ou outras convicções. Claro que isso seria muito simples, mas, ao mesmo tempo, 
muito complicado. Dantes (e por vezes continua) era o demónio a explicação 
mais usada para estes casos. Mas isso era uma interpretação que estaria certa se 
não envolvesse o “Cosmos interior”. Logo essa explicação era só a resposta que 
os homens, ainda pouco evoluídos, dariam sempre. A verdade é muito diferente.
Acabei por aceitar o desafio e escrever este livro para os leitores o lerem com 
calma e meditarem. Cada leitor fará a introspeção do seu “Eu” com este fan-
tástico enigma. Revelei, a todos aqueles que são meus irmãos, o que vivenciei 
acerca de algumas experiências que vivi.

O “Eu” fará o seu percurso que não será igual ao do parceiro do lado. No 
entanto, isto é certo - um dia estaremos todos unidos. Cada um irá por si 
mesmo. Será uma descoberta que só cada “Eu”, poderá fazer. Quando se 
aproximar da verdade, poderá, também, transmiti-la aos outros.  
Esta tentativa, de escrever este livro, é necessária e útil, pelo menos para os que 
estão, porventura, mais próximos deste “fantástico mistério”. Julgamos, que só 
aqueles que possuem um “Eu” mais acordado e aberto e, mais evoluído, serão 
capazes de antecipar, de certo modo, esse desejável encontro. Um encontro, 
que será, em princípio, muito pessoal.         
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Podem acreditar, ou não. Sabemos, porém, que teremos de o afirmar. O 
resultado deste livro já não diz respeito ao autor. Diz respeito à evolução e 
à Natureza que esperamos seja cada vez mais visível
  
Aquilo que interessa analisar, desde o primeiro caso que experimentei, é que 
nunca deixei de meditar e aprofundar sobre este tipo de experiências e teste-
munhos. São casos similares a muitos outros e continuam a acontecer. Espero, 
sinceramente, que tenha chegado o momento de uma grande parte da humani-
dade ter evoluído o suficiente para começarmos a encarar uma nova perspetiva.           
 
Os “OVNIS” fazem parte, afinal, do fenómeno HOMEM. Temos, ainda, 
os enigmas que são, a Natureza e a Vida. “Eles”, estão, e sempre estive-
ram, connosco. Se verificarmos o caminho que estamos percorrer e para 
onde vamos notamos uma intervenção, muito pouco visível, porém, in-
confundível. Trata-se de uma informação, mesmo, intuitiva. Julgávamos 
que ninguém, que viesse do espaço, a transmitiria diretamente – tenho a 
certeza - a nossa atual evolução não será capaz de a compreender. Por isso 
temos de continuar! 
 
Teremos, de evoluir por nós mesmos. 
Pode acontecer que o relógio cósmico esteja já a tilintar um alarme. Neste 
livro exponho aqueles pontos que fazem parte de um enigma que será, cada 
vez mais, conhecido. Não só dos cientistas, mas, sobretudo, das pessoas que 
cruzam comigo na praça ou na rua. Verificamos que, afinal, aquilo a que demos 
um nome, de facto, poderá ter outra explicação. Enquanto os cientistas pro-
curam, na complexidade, a definição para as dificílimas respostas, a verdade, 
poderá, afinal, ser encontrada numa solução muito mais simples: 

Nós poderemos dizer:
“Eles” são bem conhecidos: são os “OVNIS” (“OVIS”) 
“Eles” dizem:
 -”Somos Irmãos”. 
E “Nós” diremos:  
-”Somos Irmãos”. 
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Estamos, porém, ainda muito atrasados em termos evolutivos. Nós somos Hu-
manos, mas ainda muito primitivos em relação a “Eles.” Estão milhares, ou 
mesmo, milhões de anos mais à frente. É só esta diferença, mas é real.

É imensa. 

Não teremos muita culpa deste atraso. Em princípio lá iremos quando evoluir-
mos o suficiente. Esse contacto terá, forçosamente, de ser preparado, desde 
já. Teremos, ainda, muito que evoluir antes de estabelecer essa ligação. Mas, 
sinceramente, esperamos que um dia isso possa acontecer. 
Afinal, todos nós, nascemos da mesma massa criada e preparada a partir do 
“Big Bang”. Se isso é verdade, (e julgamos, sem dúvida, que é) estamos plena-
mente convencidos que um dia os iremos encontrar. Que o cosmos está criado 
de tal forma que possamos, vir, a dar aquele abraço. 
Hoje biliões de cérebros caminham e agem por este planeta Terra. Cada um é 
um “Eu”. Cada um possui, mesmo, subconscientemente, uma forte noção de 
integração. Formam grupos, e os grupos formam associações em alguns países. 
Também se integram mesmo aqueles que vivem, eventualmente, mais isolados. 

Todas as pessoas estão a seguir o “Tempo” que nos aparece, no relógio: 

- O “presente” não é fixo e está, continuamente, a mudar.
- O “passado”, já foi “presente”, mas, logo, o deixou de ser. 
- O “futuro”, ninguém o conhece e só descortinamos um esboço.

Esta é uma perspetiva que se coloca acerca do Tempo que não para. Corre 
continuamente. 
Um dia atingiremos, por evolução, a maioridade e então, estaremos prepara-
dos para o tal contacto. Nessa altura, “Nós” e “Eles”, identificar-nos-emos, 
finalmente, como verdadeiros Irmãos. Nós temos, também, a possibilidade de 
sermos iguais a “Eles”. Só nos falta uma coisa - evoluir. Este tema é muito, 
importante e, simples. Temos de atualizar a nossa filosofia. Não faz sentido 
que não exista uma filosofia que integre, também, os até agora denominados, 
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“OVNIS” (“OVIS”). Eles estão aqui e existem seres humanos que têm sido 
contactados. Desconhecemos qual o efeito resultante desse contacto. Será que 
alguns contactados terão analisado bem essa possibilidade? Julgamos que, de 
algum modo, acabará por resultar. Temos, aqui, um resultado – este livro, um 
livro, ainda, muito incompleto, mas uma tentativa séria. Muito provavelmente 
que, alguns seres humanos, também, estejam a compreender, isso mesmo, mas 
continuam, ainda, calados. Isso é perfeitamente aceitável, pois, será o “Eu”, de 
cada um, a procurar o contacto.
Sabemos que custa muito fazer uma inversão de marcha e acertar o passo. 
Desconhecemos se a evolução, que estamos a seguir, está apontada ao cami-
nho correto. Temos de parar por um momento e analisar, com profundidade, 
esse caminho. Não será nada fácil. Teremos de caminhar, nós mesmos, sem 
qualquer ajuda. Aqueles que estão neste momento conscientes deste problema 
têm de utilizar todos os cuidados, disponíveis, para encontrarem o caminho. Há 
vários caminhos e todos são diferentes, mas apontam o mesmo objetivo. Temos 
de avançar, agora, com decisão e, também, muito cuidado em direção a “Eles”. 
Estas palavras foram ditas com preocupação. Julgamos que muita gente poderá 
ser atraída para este enigma. O nosso enigma! Não sabemos, concretamente, o 
resultado final, destas tentativas. Tudo depende do tipo de ação que o “EU”, de 
cada um, fizer. As ideias são boas, mas teremos, mesmo assim, de as preparar. 
Só depois de se possuir a certeza de que se encontrou um bom caminho as 
poderemos seguir e divulgar. 
Isso poderá impedir, que este livro acabe por sair, um dia. 
Porém, com base naquilo que já conhecemos, acabei por decidir escrevê-lo. 
Existem inúmeros dados que apontam para um possível colapso na nossa civi-
lização. Julgo que temos, portanto, de agir.

Atravesso um rio utilizando um vau, que passa a corrente, e oferece, por 
isso, o que julgo ser a segurança requerida. 
 
Já não duvido de que existe algo que, sendo um mistério, é, também, uma 
realidade. Teremos, sempre, de contar com o mistério para podermos avançar 
mais um pouco.
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A “simplicidade” é um apelo de ontem para hoje e de hoje para amanhã e 
de amanhã para sempre. É um caminho, aparentemente, mais fácil, entre 
esta realidade e a outra que nos espera depois da curva.  
 
Apesar de tudo nunca estivemos abandonados à nossa sorte. Sempre estivemos 
acompanhados. Aparentemente à distância, mas com os interventores sempre 
presentes. A nossa existência aponta para outros voos muito mais altos. Que 
exigem muito mais preparação e abertura para esse voo. 

Estamos convencidos de que, “Eles”, estarão por cá há muito tempo. Ou, 
melhor, estiveram sempre!  “Eles” utilizam sobretudo a via do “Cosmos 
interior”, ou seja, a via de um cosmos superior.

Acompanham a nossa evolução com o máximo cuidado. Estão atentos a todos os 
nossos passos. Esperam que nós estejamos, um dia, preparados para o encontro 
que será como um grande “Abraço”. Teremos de estar preparados para essa nova 
aventura que nos poderá surgir, no futuro, ou a qualquer momento.  
Porém, os seres humanos, ainda, estão muito longe dessa aproximação. Ainda 
andam adormecidos e resistem em acordar para a realidade. Mas tentaremos, cla-
ro. Existem muitos acidentes e até, existem, ainda, muitos que podem destruir 
qualquer avanço. Poderemos inserir por caminhos, muito estranhos, e seja, ainda, 
muito difícil encontrar um que nos aponte a verdade.
  
Recordo, por exemplo, os filmes que diariamente aparecem no cinema ou na 
televisão. Em vez de relatar qualquer tentativa de evolução correta do Homem, 
esses filmes só exprimem o contrário daquilo que deveria ser o seu correto ca-
minho. Sugerem, quase sempre, lutas fantásticas com os seres de outras civili-
zações. Sei que isso é, totalmente, impossível. Digo impossível, mas deveria utili-
zar outra frase ainda mais imprópria – mas não o digo já que estamos a evoluir. 
  
Apesar disso, estamos plenamente convencidos que, encontraremos esse caminho 
e que possamos, um dia, encontrar os seus mentores e os nossos parceiros. Nesse 
dia o planeta “Terra” será diferente. Estaremos felizes, e daremos por concluída 
e finalizada, a “primeira guerra”. Uma guerra, que tem sido, sucessiva e exclusi-
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vamente, travada, só entre nós (como, aliás, todas). Estamos ainda muito envol-
vidos e não é fácil podermos ver a verdadeira realidade. Temos de, aos poucos, 
libertar-nos desses envoltórios, amordaçantes, e começar a agir de outra forma. 
Teremos, assim, de estar preparados para esse grande encontro que, ainda, nem 
sequer entendemos ou compreendemos. Um dia, saberemos deitar, finalmente, 
fora, essa tendência como um trapo, velho, que já não serve.
  
Temos de pensar que, no espaço, só estarão, abertos e disponíveis, aqueles 
que têm no pensamento a paz universal. Os outros terão, ainda, de evoluir 
muito... 

Temos andado envolvidos com outros objetivos e sobretudo, profundamen-
te, distraídos. Até agora avançamos, muito, às cegas. Mas temos de avançar! 
Este cosmos que é maravilhoso, por um lado, é também, muito difícil, por 
outro. Mais uma razão para acordarmos e, seguir, muito, decididamente, em 
frente, e escolher o melhor caminho. De repente reparamos numa, profunda, 
anomalia que foi o de lutarmos, uns com os outros, para impor aquilo que não 
seria mesmo, nada, necessário. Mas talvez o fosse. Porém, o objetivo há muito 
que estava, perfeitamente, claro e definido. Era só limpar os olhos e ver. Era 
só atuar com “simplicidade”. Dar as mãos e seguir em frente. Desde sempre 
lutamos, uns contra os outros, mas, julgo, sem qualquer resultado. Lutávamos 
contra o que consideramos que estava mal. Isso parecia ser bom, durante os 
primeiros tempos, mas temos de concordar que nunca compensou. Julgávamos 
que o fazíamos bem, mas não, os meus caros. Temos de parar, de meditar, de 
mudar, aos poucos, de rumo.

Enquanto formos atacados por outros humanos, que ainda não evoluíram, 
teremos, naturalmente, de nos esquivar. A nossa aprendizagem assim nos 
aconselha. Mas esperamos, sinceramente, que, finalmente, acordemos. Es-
peramos que comecemos a compreender e a evoluir.

Não abusemos daqueles que estão mais atrasados. Nunca poderemos lutar, 
sempre, assentes nas nossas antigas convicções. Temos de fazer o impossível 
para tentar convencer aqueles humanos que, ainda, não estão virados para a 
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Paz. Temos, de parar, de fazer alto. Temos de meditar. Na medida do possível 
temos de passar a lutar de outra forma. De lutar a favor de uma nova perspetiva 
muito mais alargada e universal. Temos de olhar em frente e ver o novo cami-
nho. Aquele em que possamos dar as mãos e aproximar toda a humanidade. 
Mesmo os que, aparentemente, ainda estão mais atrasados.
 
Hoje, na Polónia, encontram-se reunidos alguns países que desejam anular os 
gases que vão aquecer, cada vez mais, a atmosfera. Também assisti à inter-
venção do Secretário Geral das Nações Unidas que fez um grande apelo para 
que todas as nações aderissem. Infelizmente parece que esse apelo, em grande 
parte, não será atendido.
     
Seria necessário que fosse, mais um passo, em direção ao Todo em direção 
ao Deus da religião de cada um, ou em direção ao “Absoluto”.

A “simplicidade” é também o caminho que se abre ao caminhante. Por aí pode-
mos passar e evitar os perigos maiores. Julgamos, então, que poderemos avan-
çar. Encontramos, assim, uma resposta para a problemática que vinha desde, 
os “Vimana”, aos atuais “OVNIS” (“OVIS”). “Eles” não se confinavam só às 
observações que vinham fazendo. Sempre segui e colaborei com alguns grupos 
ovnilógicos que investigavam os imensos testemunhos que lhes iam chegando. 
Porém, nada chegava para compreender e entender este enorme mistério. Infe-
lizmente, apesar de contactar muito de perto, com esses grupos, não consegui 
que a minha interpretação fosse aceite. Faltava sempre algo.

Ou era, a data, o pormenor científico, a validação das testemunhas, enfim, 
os seus dados não correspondiam, minimamente, aos critérios de valida-
ção adotados por esses grupos.  
   
Porém, o Homem, não pode ignorar este grande mistério. Estamos a evoluir 
para uma nova forma de pensar e de sentir. Devíamos estar, sinceramente, 
agradecidos aos seres (que são, verdadeiramente, nossos irmãos) por terem, 
um dia, aparecido nos céus ou nos sonhos. “Eles” desejam que o Homem acor-
de, um dia, para uma nova realidade.
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Mas nós, os humanos, temos de avançar, em primeiro lugar, por nós mesmos.
   
Temos de saber buscar muita informação ao exterior, através do estudo e tam-
bém da intuição. Teremos, sempre, de saber ir buscá-la onde ela está. Só assim 
poderemos evoluir, convenientemente. Aquilo a que chamamos de fenómeno 
ovnilógico, afinal, está a mudar. Alguns seres humanos, que têm acompanhado 
este enigma, começam a pensar de outra forma, ou seja, trata-se, simplesmente, 
de um fenómeno bem humano: 
 
Um fenómeno da, própria, Natureza.35

Todas as dúvidas que poderemos ter em relação à ovnilogia poderão estender-
-se a todas as outras que nos embaraçam ainda. Afinal, os “OVNIS”, (“OVIS”) 
são muito mais. Eles aparecem porque existe algo que os aproxima de nós. Que 
aguarda, com ansiedade, a nossa própria evolução. Se desejarmos avançar em 
relação a essa problemática, que julgamos vital, teremos, em primeiro lugar, de 
responder a muitos outros temas que ainda nos são desconhecidos.
Porém, cada vislumbre, por pequeno que seja, será sempre um grande 
passo.

As filosofias e a vida

Deverão, obviamente, existir várias filosofias sobre a Vida. Todas elas a me-
recerem a atenção dos seres humanos. Ultimamente tenho lido alguma coisa 
sobre uma antiga filosofia oriental – o Ioga (descobri esta filosofia acerca de 
cinco anos).

Como já o disse o “Sol Poente” é o café onde consigo aprofundar os meus te-
mas, um pouco mais, quando pretendo estudar e escrever. Nesse dia levara, na 
minha sacola a tiracolo, um livro que andava a ler, (ou melhor, a estudar), pois 
já o lera algumas vezes. Sempre que voltava a ler este livro é como se fosse a 
primeira vez. Apareciam, sempre, muitas surpresas. O autor desse livro, “Ra-
macháraca”,36 não se importa. Ele, também, sabe que assim deverá ser. Quando 
35 Anexo 10
36 Ramacharaca (Yogue). Raja Yoga, Brasilia Editora, Porto, P 144
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escreveu este livro sabia que, para muitos dos seus leitores, isso iria acontecer. 
Sempre contei com a ajuda de várias filosofias. Surgiu-me agora o Ioga. Não 
o Ioga que via, muitas vezes, publicitado na televisão, ou mesmo na Internet, 
que apontava para os exercícios físicos dos praticantes. Descobri que para além 
desses exercícios, que são ótimos para a saúde, existiam, também, livros que 
falavam da filosofia, Ioga. Foi uma descoberta que fizera recentemente e que 
me coloca numa posição mais próxima do fantástico fenómeno do existir. Essa 
filosofia aproxima-nos da compreensão sobre a “Vida” no seu total. Foi uma 
verdadeira surpresa, já que, os seus princípios respondiam, muito objetivamen-
te, às questões que eu, pretendia colocar, neste livro - “Prosseguindo” - acerca 
da vida no seu geral, mas, sobretudo, sobre a “vida desconhecida”. 
Esta filosofia começou por convencer-me já que defende uma atitude que julgo 
correta. Era necessário que as religiões existentes evoluíssem para uma uni-
dade. Não era nada construtivo que, em vez desse princípio de união, se man-
tivesse o secular confronto que dera origem, ao longo do tempo, a milhões e 
milhões de mortes. As religiões não podem defender a guerra para se impor. 
Se alguma religião impuser a guerra ela, de certeza absoluta, não será uma re-
ligião, mas um “rudimento”, ainda, muito primário. Uma força extremamente 
difícil de controlar. Uma força que se quer impor ao mundo e destruir todas as 
outras que possam existir. Aqui está um dos males que uma pseudo religião 
pode, de facto, impor à humanidade. Esperemos, sinceramente, que o “Tempo” 
acabe por se impor e vencer, com a “Paz”, estas discrepâncias que até agora 
têm originado imensos conflitos.

Enquanto não deixarmos, definitivamente, as lutas antigas, teremos, sem-
pre, a tendência de continuar a fazê-las. 

Até que descubramos que é um erro muito grave continuar, com essa atitude, 
indefinidamente.
Hoje estamos aqui para falarmos, de forma mais profunda, acerca da “nossa 
vida”, quer a partir desta, em que vivemos, até à outra, que chegará, depois de 
atingirmos o “fim” desta nossa experiência. 
Coloca-se, sempre, a mesma pergunta: como chegaremos a essa atitude co-
letiva de forma correta? Estamos no começo de um caminho para uma nova 
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teoria da mecânica quântica. Naturalmente que não vou agora entrar pela sua 
análise até porque, como sabemos, está no seu início. Mas é sobretudo sobre as 
possíveis aplicações, na nossa vida, que nos permitirá, antever, uma enormíssi-
ma fonte de novidades nas próximas dezenas de anos. Se a teoria quântica, ou 
outras que, entretanto, vão aparecendo, forem a solução para muitos dos nossos 
problemas, porque não iremos explorá-las a partir de agora? Sempre desconhe-
cemos, “racionalmente”, essa “teoria”, como de outras. Mas sempre estivemos 
dentro das suas potencialidades, pelo menos, ao nível, do nosso “subconscien-
te”. As teorias poderão ser novas, mas, a sua ação, sempre esteve presente na 
nossa vida e na Natureza. A evolução que aponto como crucial, neste livro, não 
poderá ser, somente, uma revolução apontada para o cosmos, mas, também, 
uma revolução apontada para o nosso interior.

Teremos de evoluir nos dois sentidos. 
 
A partir deste pressuposto, julgo que, poderemos perspetivar, o que estará para 
além desta vida. Esta teoria e outras, nem sequer descritas, ou pensadas pelos 
cientistas, poderão estar, presentes, em todos os capítulos da nossa vida. Por 
isso, penso que se atuarmos, também, no sentido do nosso “Cosmos interior” 
atingiremos, muito mais rapidamente os benefícios que, só muito tempo de-
pois, atingiremos pela via do “cosmos exterior”. Aquilo que acabei de apre-
sentar é, de facto, algo que está no centro de toda a nossa inquietação acerca 
da nossa vida. 

Acho mesmo que este livro será um convite para evoluirmos muito mais, 
não apenas no sentido científico, mas sobretudo, no sentido da nossa praça 
e da nossa rua.

Mas pergunto: será mesmo necessário que saibamos aquilo que nos espera quan-
do chegarmos ao fim? 
Vejo, todos os anos, as pessoas (muitas) a visitarem os cemitérios e a colocarem 
flores nas campas. Isto não será já um princípio, bastante bom, para entender-
mos, aquilo que se passa? Quase todas as religiões falam deste fim e têm as suas 
próprias cerimónias religiosas. Não será isto suficiente? Para mim, julgo que é. 
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Claro que não podemos ficar por aí. Temos de aprender a ir mais longe. 
Todos temos medo desse fim que achamos como o fim de tudo. Mas será? Por-
que não darmos um salto, na nossa mente, e possamos ir um pouco mais longe? 
Porém, só recomendo, dar esse salto, a quem esteja preparado para isso. Não 
recomendo sem primeiro ter a certeza, absoluta, de que tudo, ou quase tudo, 
está bem com a sua vida. Acho que devemos ter a certeza da nossa preparação 
evolutiva. Não se trata de uma espécie de corrida. Nada disso. Se um dia, even-
tualmente, sentirmos uma espécie de chamamento julgo que deveremos começar 
a caminhar nesse sentido. Deve estar sempre desperto e atender a esse chama-
mento. Aqueles que estão longe dessas ciências e ainda, nada possuem para se 
ligarem ao universo como devem fazer? É que essas teorias sempre existiram e 
sempre estiveram disponíveis a atuar em qualquer momento. Mesmo sem as co-
nhecermos, racionalmente, poderemos atuar usando o nosso subconsciente, mas 
de acordo com o seu consciente. Fazer tudo aquilo que entenda e aponte para dar 
felicidade a si e aos outros. No fundo, só será preciso uma coisa – querer. 
Isso era perfeitamente possível no tempo, por exemplo, dos egípcios. Porque 
não, o ser, hoje?

 
“Eles” esperam que nós os compreendamos e, avancemos. Mas, claro, teremos 
de evoluir em direção ao “espaço cósmico exterior” e, ao nosso “espaço cós-
mico interior”.   
Analisaremos aqui um caso, algo singular, que sempre esteve em cima da mesa. 
Julgo que já é possível abordar, de outra forma, esse problema. Enquanto a co-
municação social, a Internet, e outros meios, nos vieram desbaratar com imensas 
fobias, (que são bastante difíceis de anular) acho que podemos resistir e voltar-
mos a ser os filósofos, que éramos, quando Platão começou a escrever (já la vão 
quase 3000 anos). A filosofia do Ioga, como a cristã, a budista, a maometana, 
e outras, remetem para um certo aprofundamento estas questões. As religiões 
podem ainda possuir uma espécie de hesitação em nos dizer o que de facto acon-
tece. A humanidade, sempre, teve uma certa dificuldade em saber aquilo que 
acontece no momento da nossa morte. Uma vez chegados, aí, estaremos sós. O 
nosso “Eu” está sozinho perante o cosmos, e perante a Natureza. Estará sozinho, 
perante Deus. Aí a nossa vida correrá, novamente, do nosso presente até ao nosso 
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passado. Ninguém nos virá dizer o que temos de fazer para nos ajudar. Atraves-
saremos, sozinhos, aquilo a que denominamos “linha da vida”.
O nosso “Eu”, estará só. Depois haverá um buraco negro, ou uma espécie de 
“porta”, ou “túnel” onde iremos sempre em frente e entraremos em algo que nos 
será quase impossível de prever. A partir daí entramos nessa incomensurável 
“Vida desconhecida” que, julgo, pouco ou nada sabemos. Mas é a partir daí que 
tudo nessa vida, começará. 
A Natureza em que vivemos poderá penetrar nesse novo espaço. Um espaço, que 
faz parte de um todo. 
De onde poderão vir esses objetos, não identificados, para a maioria das pes-
soas? “Eles” são, afinal, a expressão dos seres a que, um dia, abraçaremos 
como “irmãos”. Teremos de saber estar “espiritualmente” muito mais próxi-
mos “deles” qualquer que seja a religião que professemos ou não professemos. 
Só teremos de acreditar que continuaremos a viver depois desta vida, mesmo 
sem sabermos, ainda, como. Uma vez na “vida desconhecida” não sabemos 
aquilo que acontece ao nosso “Eu”, à nossa alma. Julgo, porém, que continua-
remos a evoluir já que isso será sempre uma lei da Natureza.37

Se tivermos de voltar aqui a esta Terra, julgo que, “perdemos” a memória das 
vidas passadas. É como se fosse uma vida nova. Mas sê-lo-á totalmente? Vol-
taremos aqui, ou iremos para outros locais neste cosmos, ou noutros? Nessa, 
eventualidade, e se voltarmos cá, será na qualidade de “OVNIS” depois de 
subirmos a uma etapa superior, se para isso a nossa aprendizagem chegar? 
Entretanto, os “OVNIS”, (“OVIS”) aparecem sempre. Estão sempre aí. No 
espaço ou, no infinito, a partir do interior do nosso cérebro. “Eles” insistem, 
sempre, em algo de muito importante – a nossa evolução.
 
Me perdoem, mas vou fazer, agora, uma afirmação que poderá parecer de fic-
ção científica. Penso que quando falamos de “civilizações extraterrestres” es-
tamos de facto a falar de “civilizações” que estão de facto já num estado muito 
avançado, ou seja: já entram e saem, facilmente da “vida desconhecida”. As 
distâncias que hoje sabemos existirem para as estrelas já são tão elevadas que, 
julgo, nunca poderão ser alcançadas com os nossos habituais foguetões, ou 
mesmo com uma geração de foguetões muitíssimo mais potentes (atómicos 
ou de outro tipo de material propulsante, ainda, não imaginado). A estrela de 
37 Anexo 10
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“Alfa Centauro”, que é a que está mais próxima, poderá ser quase inatingível 
com esses foguetões. E que pensar nas estrelas da nossa galáxia e das outras?
Por isso eu coloco aqui esta hipótese que, parece-me, será a mais correta de 
todas: 
      
Parece que nunca iremos de foguetão para os planetas extrasolares. Pode-
remos, no máximo, ir, em foguetões, para o nosso sistema solar. Utilizare-
mos as imensas potencialidades do nosso cérebro para nos deslocarmos, 
via interior, até às estrelas, outras galáxias e até outro cosmos. Julgo que 
os cientistas descobriram que cada um de nós possuí um buraco negro. E 
um buraco negro é um mundo, para já, muitíssimo estranho…

Se estiver errado julgo, porém, que recuperaremos. Muitas descobertas impor-
tantes se fizeram a partir da soma de muitos erros…

A Natureza

Falemos agora da Natureza. Para além de tudo aquilo que se tem escrito tenho 
a minha opinião e será isto que irei, agora, escrever. Para mim a Natureza é, 
realmente, tudo aquilo que está escrito, por exemplo, na “Diciopédia”.
No entanto, entendo que para além disso, é muito mais. Julgo que a Natureza 
não pode ser só aquilo que se pode encontrar no “cosmos exterior”. Terá de ser, 
também, o que se encontrar no imenso mundo do “Cosmos interior”. Se neste 
livro (e noutros) se tenta provar que, para além do “cosmos exterior”, teremos 
sempre de atuar com o “Cosmos interior” julgo que aquilo a que designamos 
por Natureza, também, poderá ser, perfeitamente, enquadrado nos dois. 
É por isso que insiro, aqui neste livro, este capítulo que terá de dar uma ideia 
como a Natureza intervém nos dois campos.
Porém, como vimos, isto poderá ainda ter uma nova interpretação já que, po-
deremos possuir um só cosmos (o “Interior”) já que o “cosmos exterior” ape-
sar da sua extraordinária dimensão, poderá, afinal, estar incluído neste último, 
apesar de ser até agora muito menos conhecido. Seja como for, aqui fica este 
capitulo, e para o qual não temos, ainda, nenhuma prova (mas, quem o sabe, 
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poderá ser mais ou menos, dentro disto, que a verdade se imporá). 
Mas isso não será para defender, para já, qualquer tese. Para já só queremos fi-
car por uma clarificação da definição de Natureza, ou seja: será tudo aquilo que 
está ligado à “Vida”: seja no “Cosmos Exterior”, seja no “Cosmos interior”.
Isto é muito importante já que poderá ser que, afinal, o “Criador” poderá, quem 
o sabe, de criar (por evolução) todo o mundo essencial para a “Vida” (?) 

Muito haveria a dizer, em termos filosóficos, sobre a Natureza. Sei, que 
tudo aquilo que este livro disser poderá estar incompleto. Será, porém, 

uma tentativa muito séria de a voltarmos a descobrir.
 O ambiente 

Sem o adejar dos pássaros  
é triste o espaço onde mora o vento.  
Sem o voo dos insetos,  
é triste o adejar dos pássaros.  
Sem o pólen das flores,  
o voo dos insetos é triste.  
Sem flores e sem árvores, 
não há pólen no espaço onde mora o vento.  
Sem amor,  
Não há árvores, nem há flores.     
Sem amor,   
o poema do espaço onde mora o vento… não existe!

A. Durval (Poema do livro “Discurso Directo – 1997)
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“Hoje li uma notícia que me fez pensar.” (13-10-2016) 
Numa conversa que tive, anteriormente, com os meus amigos da Pufoi recordei 
uma afirmação do Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Afirmou 
que desejava que o homem colocasse astronautas em Marte pelo menos até 
2030. Esse objetivo era importante para a humanidade. Recordei os artigos 
que um dia publiquei num jornal sob o título: “Outras Dimensões”. Achava 
que os denominados, “OVNIS” (“OVIS”) acabariam por nos contactar, em 
Marte, nessa altura. Aí sim! “Eles” apareciam ao Homem e falariam connosco 
e possivelmente, abririam um pouco mais as cortinas do futuro. Mas eu tenho 
as minhas dúvidas. Sempre pensei que seremos nós que teremos de evoluir pri-
meiro. “Eles” possuem a possibilidade de nos contactarem a qualquer hora, em 
qualquer instante, através de um processo que ainda desconhecemos. Teremos 
de enquadrar outros índices que estão diretamente relacionados com a atual 
situação ambiental no nosso planeta -  o aquecimento do nosso ambiente. Mas 
se o ex-presidente americano, “Obama”, nos diz que será assim deixarei, ob-
viamente, que o seu anúncio se concretize. Poderá existir outras valências em 
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jogo, como, por exemplo, termos atingido, nessa altura, o mínimo, requerido, 
da nossa evolução. Quem o sabe?

 O Sol, naturalmente, que nos aquece. Mas a sua natural atividade não deve-
rá preocupar-nos muito. Em princípio ainda faltarão muitos milhões de anos 
para que esta estrela mude a sua atual atividade. Por, milhões, e milhões, de 
anos, continuará a ser a nossa principal fonte de energia. Por outro lado, a terra 
possui (ou possuía) as condições para manter uma temperatura equilibrada. 
Mas não poderá anular a ação de certos magnatas industriais que, ainda, não 
atingem, minimamente, este problema. Não é o Sol que está a conspurcar, por 
exemplo, os oceanos já que começa a ser difícil controlar enormes extensões 
marítimas, onde impera os resíduos de plástico e impedem, cada vez mais, os 
peixes de sobreviverem e, naturalmente, toda a Vida que existe no mar. Fala-se, 
já, em intensificar a criação de peixe, de forma artificial, para não sofrermos 
muito com a sua falta à nossa mesa. Mas isso jamais resolverá o problema. 
Antes pelo contrário. 
A nossa ciência já evoluiu, bastante, para sabermos, com alguma precisão, o 
que se passa na nossa atmosfera. Todos sabemos que até a computação infor-
mática já é capaz de predizer, com alguma certeza, o que nos está a acontecer 
com esse problema. 
São os milhares de toneladas de CO2 (e não só), que todos os dias lançamos 
para a atmosfera. Será simples, hoje, sabermos o porquê do nosso trágico aque-
cimento. Alguém está a brincar connosco e com a nossa querida Terra. Isto não 
poderá continuar. Temos de evitar, a todo o custo, a nossa terceira, quarta, ou 
quinta, Guerra Mundial. Agora, temos esta “terrível” guerra de que, só nós, 
os humanos, continuamos a ser os culpados. Não podemos esperar mais. Aos 
cientistas (e muitos, e bons, existem sem dúvida) temos de dizer aquilo que 
pensamos: temos, de uma vez por todas, de estudar, de forma cabal o que está 
de facto a acontecer, neste momento, ao nosso planeta. Muitos seres humanos 
estão a trabalhar para uma outra agência ligada aos interesses, nada respeitá-
veis, da indústria cega e inamovível. Essa indústria só pretende resolver os 
problemas imediatos da sua sobrevivência. De forma incrível, não desejam ver 
o outro lado, e verdadeiro, de toda esta questão.    
Há dias apareceu, na Internet, uma notícia que me surpreendeu. A NASA en-
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viou, para o espaço, um satélite para verificar, sem qualquer dúvida, o que está 
de facto a passar com o lançamento na atmosfera dos gases que provocam o 
efeito de estufa (como, por exemplo: o CO2). Será, assim, clarificado e haverá 
uma definitiva resposta acerca dos seus efeitos negativos. A NASA, enquanto 
possa estar ao serviço de uma ciência o mais independente, possível, da po-
lítica, não deixará de chamar a atenção para isso mesmo. Deve pressionar os 
poderes políticos nesse sentido. Mas isso poderá acontecer? Confesso que não 
o sei. Uma coisa é certa. Essa pressão, já deveria ter sido feita, mesmo antes de 
outros programas espaciais, muito mais caros, que, entretanto, foram executa-
dos. Com a política que a América do Norte, agora possui, será mesmo difícil 
inverter esta tendência.
Pelos meios que temos disponíveis, na Internet, tentamos enviar o nosso apoio 
a tal medida. Não sabemos se valerá a pena apesar de sabermos que deve ser 
apoiada. A nossa sobrevivência poderá depender desta e doutras verificações. 
É urgentíssimo que isto se confirme, pois, sem dúvida, a nossa atual civilização 
está a infetar, imenso, a atmosfera deste nosso planeta. Não podemos admitir 
que “alguns cientistas” pensem que se passa, exatamente, o contrário e que, 
em breve, haverá uma grande era de gelo (?). Claro que haverá, mas nós já não 
existiremos. Julgo que esta civilização terá, entretanto, terminado. 
Iremos continuar a assistir ao, novo, Secretário Geral da ONU, António Gu-
terres, chamando a atenção da NASA para esse facto. Tudo o que fizermos 
não será demais para sabermos, cientificamente a verdade. Esse satélite que a 
NASA enviou, para o espaço, poderá, sem dúvida, nos dar apoio acerca disso. 
Mas cuidado: uma coisa será lançar um satélite para o espaço, como este, e 
outra, será implementar as medidas necessárias para se inverter os dados en-
contrados. O que teremos de implementar para evitarmos uma enorme tragédia 
no futuro próximo?
Aparece, agora, uma figura, nova, que não estava a na nossa agenda. Os Esta-
dos Unidos fizeram a sua escolha para um novo governo. Muita coisa irá mudar 
na sua política a partir de agora. O novo presidente irá mudar, radicalmente, a 
política do ambiente. Já deu ordens para a indústria voltar a utilizar o carvão e 
também, para acabar com a política de utilizar as energias verdes. Esta será, na-
turalmente, uma política extremamente condenável para o meio ambiente. Só 
se espera que os americanos, e todo o mundo, em geral, depressa se imponham 
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a estas ideias. Caso contrário chegaremos depressa ao nosso Fim.
Ontem pudemos ver um filme, na TV, que muito falava sobre “novidades” 
acerca do nosso Ambiente. Acontece que, no nosso país, este ano, não tem ha-
vido grandes catástrofes. Porém, no verão de 2017, os incêndios nas florestas 
voltaram, em grande escala, com muitas vítimas e aldeias destruídas. Podemos 
assumir que este “calor”, de fato, não era para este tempo. Nem estávamos 
preparados para enfrentar essa tragédia. Este governo não poderá ignorar um 
urgentíssimo e consciente plano para, de uma vez por todas, acabarmos com o 
perigo dos incêndios. Será uma atitude de pleno patriotismo todos colaborarem 
nesse plano. Um plano que sendo, também, destinado ao “socorro” terá, tam-
bém, de ser destinado à salvaguarda dos bens materiais e físicos da população 
e naturalmente, à salvaguarda da Natureza.

Quando, um dia, o Homem, chegar a colocar os pés em Marte poderá ser 
que já estejamos melhor “evolutivamente”. Será, porém, muito difícil. Mas 
acredito que “Obama” possa ter alguma razão. Poderemos estar melho-
res nessa altura e, assim, os nossos “Irmãos” já poderem falar, de alguma 
forma, connosco. Se sim, ou, se não, teremos sempre, sempre, que evoluir.   



Alguns livros

Espero, sinceramente, estar a seguir um caminho apontado ao nosso progresso e 
espero que este trajeto esteja apontado ao objetivo crucial deste livro -“Prosse-
guindo”.  
Desta vez acrescento, também, os chamados “OVNIS”, (“OVIS”). Julgo que 
“Eles” têm um papel importantíssimo para esse objetivo. Depois de ter feito um 
caminho idêntico aos que outros fizeram, e continuam a fazer, para o estudo des-
tes casos, julgo que, entendi aquilo que, afinal, “Eles” esperam de nós. Descul-
pem-me, mas acho que não será aquilo que os ovniólogos (ufólogos ) estão, ainda, 
a pesquisar. 

“Eles” pretendem que identifiquemos a sua presença, não, como algo estra-
nho, vindo de outros planetas, galáxias, ou mesmo universos, mas vindo, em 
primeiro lugar, de nós mesmos.  
Entre “Eles”, e nós, só existe uma diferença – o TEMPO. Tudo depende da 
forma como faremos essa análise. Julgo, por isso, que sempre a faremos atra-
vés do nosso “Eu”.

Uma vista de olhos pela exposição de livros à venda, que estão na Fnac, do Norte-
Shoping, dar-nos-á uma ideia do tipo de evolução em que estamos inseridos. Ha-
verá sempre, todos os dias, novos livros a encabeçar o panorama geral. Não posso 
deixar de fazer referência a, alguns, livros que se aproximam, de algum modo, 
deste (o “Prosseguindo”). Podem, à primeira vista, não parecer que todos façam 
parte do mesmo processo. Qualquer tema ou assunto, por mais diferente que seja, 
poderá ser uma parte importante para clarificarmos esse mistério. Insiro aqui um 
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apanhado de livros, diferentes entre si, mas que todos eles ajudam a clarificar 
aquilo que, ainda, não compreendemos muito bem. Teremos de abrir os “olhos”, 
muito mais, para vermos um pouco melhor (e depois, fechá-los, para podermos ir 
ainda mais longe, através do mundo dos sonhos).
Para além de livros onde podemos ler assuntos de ovnilogia poderemos, também, 
ler uma outra grande variedade de assuntos aparentemente nada relacionados, 
mas só aparentemente. A minha busca, aponta para uma ampla gama que pode ir 
da ovnilogia, à parapsicologia, ao oculto, às ciências do espaço, à astrobiologia e, 
a qualquer tema que possa aparecer como o desporto ou qualquer outro. 

“Eles” ligam-se a tudo que o Homem faz. Poderá ser sobre alimentação, tu-
rismo ou basquetebol. Tudo aquilo que faz parte do Homem fará parte dos 
“OVNIS” (“OVIS”).  

Inseri estes livros como poderia inserir outros. Este foram aqueles que aparece-
ram um dia na minha mesa de cabeceira. Naturalmente que aproveitei para os co-
locar aqui como exemplos. Uma coisa é certa. Os chamados “OVNIS” (“OVIS”) 
não fazem parte de uma temática especializada. Como “Eles”, afinal, são iguais 
a nós, tudo aquilo que vem do homem será, importante para nos relacionarmos. 
Como já o disse a única diferença entre nós e “Eles” será o “Tempo” que ainda 
nos separa. Eis, portanto, um apanhado desses livros:

“Da Ciência ao Amor” – Luís Portela38

Foi uma espécie de repetição daquilo que, mais ou menos, já conhecia, mas, es-
crito através do jeito próprio e inconfundível, de Luís Portela. Acho que ainda ha-
verá muito que estudar e sobretudo a viver acerca destes temas. Será sempre bom 
saber aquilo que cada um pensa sobretudo como escritores como este. Reparei, 
também, que escreve muitos nomes de cientistas e estudiosos que se têm devota-
do a estes problemas. Li, até ao fim, este livro que acho muito interessante. Apesar 
de, também, ter nascido aqui no Porto nunca conheci, pessoalmente, este autor. 
A sua empresa, a “Bial”, fica, na rua, Antero de Quental, por onde passo muitas 
vezes de autocarro, quando transito pela cidade do Porto em direção à baixa. Só 
há poucos anos ouvi falar deste escritor (mais propriamente, no CTEC - Centro 
Transdisciplinar do Estudo da Consciência da Universidade Fernando Pessoa). 

38 Luis Portela, “Da ciência ao amor”, Lisboa Gradiva, 2018, P 159 
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Este livro, fala-nos sobre o caminho, atual, da chamada progressão nas áreas cien-
tíficas e tecnológicas e, por outro lado, para que passe a ser estudado e avaliado os 
casos classificados como parapsicológicos.

“Vaticanum” – de José Rodrigues dos Santos39

Acabei de ler um livro de, José Rodrigues dos Santos, com o título: “Vaticanun”.  
Conseguiu que eu entrasse verdadeiramente dentro da realidade que, desde sem-
pre, se tem vivido no Vaticano. Sabia o que se passava, mas nunca com a preci-
são expressa pelo autor deste livro. Sem dúvida, que ele esclareceu e aprofundou, 
com muita clareza, este preocupante problema que tem, muito, a ver com a nossa 
evolução.

Daremos a sua Santidade, o Papa, o apoio que sem dúvida necessita. 

Este livro, também, não nos fala acerca dos “OVNIS” (“OVIS”). Mas tudo quanto, 
apresenta, diz respeito ao Homem, e à sua progressão rumo a uma evolução muito 
difícil. Alguma coisa, no entanto, se conseguiu. Até agora, evitamos a chamada 3.ª 
guerra mundial. Houve momentos críticos, mas parece que evitamos essa hecatom-
be. A Segunda Guerra Mundial, foi horrível, mas uma terceira guerra mundial seria 
extremamente demolidora para os seres humanos. (basta lembrar o que se passou 
em 1935 e em Hiroshima e Nagasaki – em 1945) Espero que evitemos chegar, 
novamente, até aí. Mas confesso, sinceramente, que não o sei verdadeiramente. A 
Natureza está a vencer, mas com enormes custos. Espero que muita gente acorde e 
faça o que for necessário para acabarmos, definitivamente, com este enorme perigo 
e somente, através de atos de Paz. Este livro, de José Rodrigo dos Santos, para além 
de englobar uma novela, integra verdadeiras observações sobre o atual estado da 
religião católica e naturalmente do próprio Papa Francisco. Admiro-me bastante 
sobre esta situação. Como foi possível este papa ser eleito? Numa situação em que 
as várias forças (a começar pela força externa ao Vaticano que se chama – Máfia) 
que vão liderando a arquitetura da religião católica e que o “dinheiro” do banco do 
Vaticano até, agora, tem governado esta hierarquia religiosa. Recomendo-o bastan-
te, já que se integra, perfeitamente, no objetivo deste livro. 

39 José Rodrigues dos Santos. “Vaticanum”. Lisboa, Gravida, Editor Guilherme Valente. 
2016. P. 600
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“Criação Imperfeita” de Marcelo Gleiser40

Possuo, neste momento, em cima da mesa do meu quarto, um livro que os amigos 
da “Pufoi” me, emprestaram. É um livro do escritor e cientista  brasileiro, Marcelo 
Gleiser, intitulado: “Criação Imperfeita”.  
Este livro constituiu, para mim, uma enorme revelação. Concluí que a ciência deve  
estar muito surpresa com o seu trabalho. Avança de facto - e isto é importante - mas 
as respostas que procura parecem que estão cada vez mais longe do objetivo propos-
to. Por exemplo: descobrem mais partículas (como, por exemplo, a chamada partícu-
la de Deus, ou seja: o Bóson de Higgs) mas a partir daí logo outras aparecem. Pelos 
vistos não se prevê que, um dia, o conhecimento sobre constituição do cosmos esteja 
concluída. Aparecerá, sempre, uma nova partícula. Aparecerá, sempre, um motivo 
para se fazer uma nova análise. Julgo que nunca teremos a equação perfeita da ma-
téria. Julgo que nunca chegaremos a completa equação do “Tudo”.  
Abri numa página, aqui, por exemplo, na página 160. No fim deste capítulo - “O 
domínio da escuridão” poderemos ler: 
 
“A ordem que tanto buscamos na Natureza não passa de um reflexo da ordem 
que tanto buscamos nas nossas vidas. O mundo só é belo porque somos nós que o 
olhamos.”
Que pensar acerca disto? Julgo que até se ajusta ao que estava a escrever anterior-
mente. Não será que Deus não quererá dizer-nos que as profundas descobertas 
científicas que estamos a viver poderão passar por outro caminho muito mais 
direto? Só os cientistas poderão ter acesso a essas descobertas? E os sem-abrigo, 
o padeiro, o pedreiro, o pescador ou a mulher a dias? Não será que todos somos 
irmãos? Quando morremos não ficaremos, todos, iguais - empatados?  
O trabalho dos cientistas é um dos que terá de ser feito e naturalmente respeitado. 
Nada direi contra. Direi, aliás, que será sempre procurado e aproveitado por todos 
os seres humanos. Poderei dizer que, neste mundo, temos uma dimensão impor-
tantíssima: o “Tempo”. Temos que considerar um momento em que, de repente, a 
energia e a matéria surgiu. Isso foi há, mais ou menos, 14 biliões de anos. Nessa 
altura todos nós estávamos intimamente ligados. Éramos, sem dúvida nenhuma, 
exatamente iguais. Tão iguais e ligados que, em princípio, jamais poderíamos du-

40 Marcelo Gleiser, “Criação Imperfeita”, Temas e Debates. Círculo de Leitores. 1ª Edição 
Maio de 2011. P 412.
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vidar disso. Tão iguais no princípio, como o somos agora. Só que agora teremos 
que contar com a nossa evolução.
 
- A vida, como a vemos agora, apareceu só depois de reunidas as condições 
necessárias ao nível da constituição dos átomos? 
- Umas centenas de milhões de anos, depois, daquele microssegundo inicial, 
é que a vida começou a aparecer?
  
A partir daí, dia, após dia, começou a surgir, aos poucos, a natureza. Não sabemos 
se foi a partir da matéria que eventualmente tivesse evoluído ou se foi de uma 
outra forma que a VIDA surgiu (por exemplo, a partir de um outro universo). 
Existiam as condições mínimas para a Vida surgir, mas faltava alguma coisa de 
essencial e isso poderia ter vindo de outro lado. Quem o sabe? 

“Sozinhos no Cosmos” José Sottomayor e Mário Neves41

Não podemos deixar de falar no livro: “Sozinhos no Cosmos” escrito por José 
Sottomayor e Mário Neves (membros da PUFOI, à qual também, pertenço). Pu-
blicaram um livro, muito bem elaborado e que não pude, obviamente, de ignorar. 
Este livro, dá força a uma conclusão, que aponto aqui e que podemos antever, 
sobre o processo a utilizar, pelo homem, na conquista do espaço. De facto, todas as 
questões técnicas que a indústria atual enfrenta para construir um foguetão capaz 
de levar uma tripulação até à proximidade de outras estrelas são, extremamente, 
difíceis (praticamente, impossíveis). Ao ler o livro, “Sozinhos no Cosmos”, ga-
nhou força a minha sensação de que o Homem está, ainda, muito equivocado sobre 
essas viagens. Temos lido bons livros de ficção científica que nos levam para essas 
longínquas paragens e julgamos que, só assim, poderemos um dia viajar para ou-
tras estrelas, ou seja, com a nossa “imaginação” e com a ficção científica. No con-
texto da indústria espacial julgo que esse tipo de viagens serão, ainda, impossíveis. 
Seria, por exemplo, um completo desastre fazer uma viagem para o destino mais 
próximo, ou seja, a Alfa Centauro, com o produto da nossa atual indústria. Não 
acreditamos que, algum dia, isso venha a ser possível. Nesse livro, “Sozinhos 
no Cosmos”, lemos que o físico, “Freeman Dyson”, do Instituto de Estudos Avan-
çados de Princeton”, comenta na revista “National Geographic”:

41 José Sottomayor / Dr. Mário Neves.“Sozinhos no Cosmos?” Evolua Edições – Rio Tinto, 
2016, P 163. 
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“Por que razão estas questões pareciam mais razoáveis há meio século atrás? 
É claro que sou de certo modo louco.” 

Serão necessárias bastantes soluções loucas. Depois de depuradas é possível que, 
alguma, possa vingar. As que, de seguida, apresentamos, e que continuam a fazer 
parte da lista da “National Geographic”, parecem-nos irrealizáveis. 
Nesta síntese são destacados quatro projetos, cujo destino é a estrela mais próxi-
ma do Sol que, como já vimos, se situa a uma distância média de 4,2 a/l: 
A — Pulsão Nuclear; B — Fusão Nuclear; C — Antimatéria; D — Vela Solar 
irradiada. 
Tendo como base de reflexão o facto de nenhuma destas hipóteses ter sido testada 
e em nenhum dos projetos se explicar: como, onde e de que modo é feito, monta-
do e lançado, se é ou não tripulado, se existe retorno, etc. etc. Estes projetos são, 
até agora, totalmente, irrealizáveis exceto, naturalmente, em termos ficcionistas.
Desconhecemos totalmente as possibilidades que, entretanto, se possam engati-
lhar ao nível da indústria humana e da ciência atual. Podemos afirmar que, esta 
ideia, para já não passa de um “sonho”.
O livro, “Sozinhos no Cosmos”, aborda muitos problemas sobre as possibilidades 
de vida que possam, eventualmente, existir no espaço. 
Podemos afirmar, em relação ao problema que representa, para nós, a existência 
de uma “Vida” superior (Os “OVNIS” ou “OVIS”) que consegue fazer desloca-
ções, a uma distância, simplesmente, inimaginável.

- Ou a hipótese, ovnilógica, simplesmente não existe. 
- Ou, possuem uma tecnologia muitíssimo superior à nossa.
- Então, já conhecem, muito melhor, as possibilidades que a “Vida”, natural-
mente, possui.
 
Sobre o caso de Fátima, por exemplo, teço alguns comentários e dos quais atreve-
mo-nos a reproduzir uma parte que, para nós, tem bastante significado. Eis uma 
citação, extraída do livro “Fátima” de “Fina D’ Armada” – O que se passou em 
1917 (pág. 334):

«No Brasil (Lins, estado de S. Paulo) em 25 de agosto de 1968, uma enfermeira 
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ouviu bater à porta. Ao abri-la viu uma mulher estranha que lhe pediu água por 
gestos. Pensando tratar-se de uma estrangeira deu-lhe a água que ela pedia e 
apenas achou estranha a vasilha. Qual não foi o espanto da enfermeira quando 
viu a «estrangeira» entrar num disco voador e desaparecer no espaço! Trajava 
uma capa de cor azul-clara, brilhante…” 
 
Apareceu, também, no Jornal de Notícias de 10 de março de 1917 e no meio de 
outros anúncios a seguinte notícia:

O documento encabeçado com a data, 13/05/1917, ficou como sendo bastante es-
tranho. Quase ninguém reparou nisto. Mas hoje ao analisarmos esta notícia, sem 
dúvida que, teremos de reconhecer o seu papel bem real e histórico.

Uma prova do Céu, Dr. Eben Alexander.42

O Dr. Eben Alexander conta uma experiência que publicou no seu livro: “Uma 
prova do Céu”. Reportando-se à sua experiência pessoal eis o que ele afirma 
quando, um dia, entrou em coma num hospital dos EUA:

“Tudo começou com a sensação de um submundo, onde havia uma escuridão 
visível. Era possível ver nela. Esse submundo é, uma espécie de entrada para 
outro universo.”
                     
Seria este, sem dúvida, um dos temas que desejaríamos escrever sobre experiên-
cias que julgamos que nunca sentimos ou vimos. Só o podemos antever ou pers-

42 Alexander, Dr. Eben. “Uma prova do Céu”, Alfragide, “Lua de Papel”,2013, pág. 37  e 
200.
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petivar de algum modo (por exemplo, em livros ou em filmes). Nada estará, para 
uma certa maioria das pessoas, mais longe da realidade. A menos que um dia algo 
possa intervir de forma aparentemente ocasional na nossa vida. 
Essas experiências poderão ser, também, de carácter ovnilógico. Aliás, hoje, as 
experiências que eventualmente alguém teve com esse tipo de aparecimentos po-
derão, também, ser equacionadas dentro duma temática, digamos, ultra natural 
(para não dizer espiritual). 
Ficamos muito admirados com relatos como estes, mas julgo que não deveria 
ser assim se, porventura, já estivéssemos muito mais evoluídos em termos, por 
exemplo, dos sonhos. 

“OVNI – Relatório Hynek”43

Atualmente os “OVNIS” (ou “Ufos”) não são tratados como o deveriam ser. O 
livro que mais me convenceu foi o escrito pelo Dr. J. Allen Hynek intitulado 
“Ovni - Relatório Hynek”. O ano de edição desse livro foi 1978 e foi escrito por 
um verdadeiro perito na análise e estudo desses fenómenos. Era um astrónomo e 
foi diretor científico do “Centro de Estudos sobre “OVNIS” (“Ufos”) em Evans-
ton, Ilinois (EUA).              

O Dr. J. Allen Hynek

Além disso, foi, também, consultor científico do “Projeto Livro Azul”. Não en-
contramos, até hoje, mais ninguém que merecesse, tanto a nossa atenção, acerca 
de um fenómeno, e o seu mistério, que classificamos de extraordinário. Nesse li-
vro ele aborda cerca de 13.134 relatórios dos arquivos da Força Aérea americana. 

43 HYNEK, Dr. J. Allen. “OVNI – Relatório Hynek.-Lisboa, Portugália. 1978. P 137
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Em determinada altura afirma o seguinte: “De onde vem esta inteligência? Virá, 
realmente, de longe ou estará muito mais perto do que supomos vulgarmente? 
Será meta terrestre em vez de extraterrestre? Ou, indo ainda mais longe - será de 
algum modo, tal como mantinha o psicólogo Jung, uma estranha manifestação 
da mente humana?” 
 
Este trecho encerra material que dará imenso para meditar. Ele coloca muitas 
das questões que trouxemos para este livro e que continuaremos, naturalmente, 
a escalpelizar. Este astrónomo refere, mais adiante, o seguinte acerca do filme 
“Encontros imediatos do Terceiro Grau”:
        
“A experiência OVNI cujo diretor, Steven Spielberg, tem há muitos anos um 
profundo interesse no assunto dos OVNIS. Spielberg conseguiu capturar, em 
filme, a essência do enigma, OVNI, a esmagadora prova que não só existe 
outra inteligência além da nossa, mas de uma maneira peculiar, está a dar-se 
a conhecer à raça humana.”

Interessa-nos analisar e estudar, o Dr. J. Allen Hynek, para aprofundar o estudo do 
fenómeno “OVNI”. Encontramos ideias, corretas, em livros que foram editados 
entre 1945 e 1980. Esses livros referem-se a casos que poderemos considerar 
como os primeiros na época moderna. Os que foram editados mais tarde, ou seja, 
de 1980 até à data do presente livro (2019), já não possuem, infelizmente, na 
maior parte dos casos, esse mesmo valor e critério. Desculpem-me se porventura 
me enganei. 

Chegamos a um ponto muito interessante do presente livro! Perguntamos por-
que falamos, agora, em “OVNIS” (“OVIS”)? Que interesse haverá em introduzir, 
aqui, esse termo que muita confusão tem merecido na comunicação social? Sabe-
mos que muitos investigadores, que têm vindo a dedicar muito da sua vida pessoal 
a este mistério, poderão, também, colocar em causa esta questão. Sabemos que ao 
longo da minha vida e como autor, deste, e doutros livros, tive sempre a ajuda de 
“alguém” e que, de uma forma ou de outra, sempre me animaram. Mas claro, esta 
é a minha convicção e não uma afirmação de caráter científico ou outro qualquer.
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“Breve História de quase Tudo” de Bill Bryson.

Indicarei, a seguir, um livro que julgo ser importante: - “Breve História de quase 
Tudo” de Bill Bryson. Quem desejar ficar com uma ideia perfeita da atual evolu-
ção científica poderá ler este livro. 
Este livro não fala dos “OVNIS” (“OVIS”). Mas, como já o afirmei, de tudo 
aquilo que vem do Homem. Por isso, também, refiro aqui este livro já que, para 
mim, é importante.
Para além deste, também, poderia colocar uma imensa biblioteca com centenas 
ou milhares de livros…

Tudo aquilo que vem do Homem interessa-nos e, também, aos nossos 
“irmãos”. 

Rumo ao “desconhecido”…
 
Muito está, atualmente, incorreto em relação à vida que vivemos. Conseguimos 
chegar até aqui, mas, mesmo assim, não sabemos, minimamente, qual será o nosso 
futuro. As guerras e as politiquices continuam a envenenar a nossa vida. Isso de-
veria já ter acabado há muito. Já possuímos, porém, o bastante para repensarmos 
a nossa Vida. Temos muito em que pensar a partir dos dados que existem à nossa 
disposição. 
Teremos que descobrir outros destinos em que ainda nem sequer imaginamos e nos 
são desconhecidos. Este livro, será mais um contributo, a partir de um enigma que 
nos continua (e continuará) a “perseguir”por muito tempo. Um enigma que possui 
muitas interrogações - sobretudo o “donde viemos e para onde vamos”.
Podíamos finalizar este texto dizendo que “Eles”, os “OVNIS” (“OVIS”),  con-
vidam-nos, permanentemente, a evoluir. Existe uma enorme diferença, entre nós 
e “Eles” devido ao “Tempo” de evolução. No entanto, um dia, estaremos aptos 
a dialogar. Teremos de começar a adotar, comportamentos, muito mais objetivos 
para atingirmos esse fim. 
Este capítulo será uma espécie de resumo dos temas que até agora apresentamos. 
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No fundo, será uma perspetiva do “imenso” que ainda não conhecemos, mas que 
teremos de começar a enfrentar com calma e decisão.

Eis um apanhado, dos temas que abordamos neste livro:  

O Big Bang; o Tempo; o “Eu”, a evolução; a Natureza; o Cérebro; o Corpo; 
os Conceitos; a “Vida conhecida”; a “Vida desconhecida”; a “Linha da Vida; 
a Fecundação; a Gestação; do “Nascimento até à adolescência”; da “Adoles-
cência até ao fim”; Os nomes de Deus; do “Eu” até à “vida desconhecida”; 
o “sono”; “O subconsciente e os sonhos”; o “Cosmos Exterior” e o “Cosmos 
interior”; os “OVNIS”; os “OVIS”; etc.

Poderíamos acrescentar muitos mais nomes se porventura avançarmos rumo ao tal 
“Contacto” que desejamos, um dia, estabelecer com os nossos “irmãos”. Cada um 
destes nomes merecia um livro e de certeza que não chegaria. 
Existe, porém, um caminho muito mais direto e simples e está permanentemente 
acessível a todos: 
 
Esse caminho chama-se simplesmente: simplicidade. 
 
Este livro pode parecer que se destina a chamar a atenção só para um fenómeno 
que até agora chamamos de “OVNIS”. Mas isto é só para chamar a atenção de que 
existe algo mais profundo. Desejo que seja essa a conclusão que fique na mente 
dos leitores. 
Se posso testemunhar, com verdade, aquilo que vi, também, posso interpretar com, 
a máxima convicção, esse tipo de observações. Foram observações importantes 
e que, de certeza absoluta, não eram nem aviões, nem balões, nem satélites, nem 
foguetões, enfim, não era nada construído, diretamente, pelo Homem. A primeira 
interpretação foi aquilo a que nos habituamos a designar por “OVNIS” (“OVIS”). 
Mas teremos de ir mais longe já que estamos, plenamente, convictos que é algo que 
merece uma explicação diferente. 

Os “OVNIS” são, simplesmente, “sinais de alerta” dos nossos outros “irmãos” 
que também nasceram com o “Big Bang” e que aguardam que possamos evo-
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luir e encontrar-nos com “Eles”. 
Afinal são só isso e é muito. “Eles” não são diferentes de nós. São perfeitamen-
te iguais. Só que começaram a evoluir muito mais cedo.
“Eles” são “avisos” de que deveremos estar atentos àquilo que somos e não 
nos deixarmos envolver em questões menores e sem interesse para o nosso 
futuro.
“Eles” sabem” que teremos de ser nós a descobrir esse caminho. “Eles”, tam-
bém o fizeram. Por isso não interferem no nosso percurso. Temos de deixar de 
olhar para o Céu com medo de encontrar alguém, utópico, ou alguém que nos 
queira enganar ou fazer mal. Nada disso.
 
O “mal” está só em nós mesmos. O nosso mundo, ainda está plenamente cheio de 
material, “descartável”, que precisamos de, aos poucos, limpar e deitar fora. 
Temos de descobrir onde estão as nossas incompetências. Os nossos, desvios ao 
trajeto que desejamos seguir. Temos de saber olhar para: 
“Espaço interior” e o “Espaço Exterior”
                          
Julgo que será este, sem dúvida, a forma mais correta de encontrar o caminho.
 
Se desejarmos avançar teremos de saber caminhar por esses dois caminhos. Não 
podemos ficar só pelo “Espaço Exterior”. Temos de saber que, também, temos o 
“Espaço interior”e esse é enormíssimo. Se assim acontecer, quando virmos algo, 
no “Espaço Exterior” ou no “Espaço interior”, sabemos que não serão “Objetos 
voadores não identificados”(“OVNIS”), mas sim “Objetos voadores identificados” 
(“OVIS”). Sabemos, pelo menos, que eles são iguais a nós, só que desconhecemos 
o “Tempo”de evolução que eles possuem em relação a nós. Teremos de nos esfor-
çar para nos aproximarmos deles.
“Eles” são conhecidos. “Eles” são o “Homem” na sua expressão superior. 

Não pretendo criar uma nova religião. As atuais são mais que suficientes. Só espe-
ro, sinceramente, que elas se unam cada vez mais, e também, que evoluam.
Esperamos, que os possamos encontrar, novamente, um dia. Que deste livro fique 
sempre alguma coisa! Ele foi escrito com muito cuidado e amor. 
Terei de o terminar com uma conclusão possível. Não será aquela que vocês gosta-
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riam, e eu também, mas é aquela que é possível neste momento. 
Essa conclusão terá de ser descoberta por cada um dos seres humanos. 

“É a conclusão possível”.
    
Teremos, em primeiro lugar, de ter a certeza de que estamos num cosmos que teve 
um início - o Big Bang. O início de cada civilização que, eventualmente, exista 
neste cosmos poderá ser muito diferente em termos de “Tempo”.
Umas já existem há milhões de anos. Outras estão a existir, agora, (como será o 
nosso caso) e outras, ainda, estão numa fase mais atrasada ou mesmo microbiana. 
Também, existem, muitas que não conseguiram sobreviver.
Esta será a primeira verdade que teremos de aceitar. A aceitação deste princípio irá, 
sem dúvida, mudar totalmente o nosso conceito de Vida que teremos, aqui, neste 
cosmos.
A vida existe em todo o lado, mas será muito difícil de encontrá-la. Ainda estamos 
a dar os primeiros passos na sua pesquisa. Ela, porém, existe, mesmo, independen-
temente, de aparecer, ou não aparecer, alguém com entendimento para a descobrir. 
Estamos a dar, os primeiros passos nessa descoberta. Não são, somente, os seres hu-
manos. É toda a Vida. São desde, os seres humanos, até ao elefante, desde a toupeira, 
às árvores, desde os micróbios aos seres infinitamente mais pequenos: os vírus, etc. 
Este mundo está, aqui, neste cosmos, connosco. 
São Já 7 ou 8 biliões de seres vivos, inteligentes, que existem e neste momento na 
terra e que pensam. Mas a nossa civilização está ainda, no seu começo. Não po-
demos esquecer as grandes diferenças de evolução, de um povo para outro, neste 
planeta. A nossa civilização está longe de ser homogénea. Uns estão, também, mais 
à frente e outros mais atrás. 
A verdadeira civilização não poderá ser só materialista. Julgo que estas caraterísticas 
se expandem por todo o cosmos. 
A nossa situação civilizacional ainda mantém, no nosso planeta, a existência de mui-
to atrito e muita guerra. Estamos muito atrasados para termos as condições neces-
sárias para nos encontrarmos com outras civilizações avançadas do cosmos. Não é 
possível, de forma alguma, podermos contactá-los enquanto esta situação se manti-
ver. Para isso teremos de evoluir muitíssimo mais.
A Natureza44 e a própria Vida, têm duas vertentes que não podemos, jamais, esquecer: 

44 Anexo 10
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- “A vida conhecida”, e a “A Vida desconhecida”. 

Relembro que este livro tem  no seu final, anexos com comentários científicos  que 
poderão ajudar. Aí se compara, por exemplo, as teses de, Richard Dawkins e 
Jaques Monod, que afirmam, entre outras coisas, que a seleção natural é um “re-
lojoeiro cego”, e as teses algo contrárias de Christian de Duve, 45apontam para um 
determinismo algo sério na evolução cósmica afirmando, por exemplo:

“Deus não joga aos dados”. 
“Eles” visitam-nos a todo o momento, mas só os podemos ver no espaço ou, 
através do nosso “Cosmos interior”.  
Poderemos, em certas circunstâncias, vê-los mais perto. Mas isto não será para 
garantirmos seja o que for. Teremos sempre de evoluir por nós mesmos.
 
“Eles” têm-nos contactado, aqui e ali, mas o encontro ainda está longe. “Eles” só 
querem que nós, os humanos, nos aproximemos, em termos de vida material, mas, 
sobretudo, em vida espiritual. Um dia poderemos falar e, mesmo, conviver com os 
nossos irmãos que, também, por evolução, nasceram neste universo. Temos de estar 
atentos as descobertas que, cada vez mais, se vão fazendo acerca do nosso cérebro.
  
Não devemos entender o fenómeno “OVNI” como um caso irracional que te-
remos de bombardear.  Nada disso, caros amigos. Já nos chega as guerras que 
inventamos para os programas de televisão terem audiências. Para além disso, 
temos, também, as verdadeiras “guerras” com imensas perdas de vidas e muito 
sofrimento.

O nosso cérebro, tem capacidades profundas e quase ilimitadas. Para avançarmos, 
teremos de treinar e preparar o nosso corpo e a nossa mente. Com esse trabalho, este 
caminho ficará muito mais aberto e poderemos ir até outras civilizações do cosmos 
desta ou de outras galáxias. Deste ou doutros universos. Para isso teremos, também, 
de evoluir muito. Terá de ser um passo de cada vez, mas o princípio da nossa ação 
será sempre a mesma:

45 DAWKINS, Richard. “O Espectáculo da Vida”. Lisboa, Casa das Letras, P 430. 2009; 
MONOD, Jaques. “O Acaso e a Necessidade”. Publicações Europa-América. P 140. 2002; 
DUVE, Cristian de. “Poeira Vital “– A vida como imperativo cósmico. 
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Evoluir, evoluir, evoluir.

A natureza tem, sempre, permitido tais eventos. O sono e o sonho serão sempre 
uma franca possibilidade. Mas temos de a trabalhar. Numa palavra: nós podemos 
ir a todo o lado, deste e doutros universos, se assim o quisermos. Mas, para isso, 
teremos de avançar com cuidado. Teremos de evoluir com muito acerto. 
“Eles” já estão, por cá, há muito. Esta “Terra” é um espaço que eles conhecem 
muito bem e desejam, naturalmente, um dia, estar connosco.  
“Eles sabem, perfeitamente, que teremos de ser nós, e só nós, a evoluir e apro-
ximar-nos muito mais. Aguardam que possamos um dia dizer-lhes: - Olá! - Cá 
estamos para podermos conviver convosco!”  
Não interessa que, entre nós e eles, em termos físicos, possa existir enormes obs-
táculos. Por exemplo: eles respirarem um composto de silício, (como poderemos 
ler no excelente livro de ficção, “Sinal de Vida”, de “José Rodrigues dos Santos”), 
e nós respirarmos ar, ou seja, o composto de carbono e oxigénio - CO2.  
Esta será, sem dúvida, a primeira grande mudança de comportamento se quere-
mos, verdadeiramente, evoluir. Teremos de olhar, com outros olhos, para qual-
quer ser humano, ou não, que se cruze connosco. Ele é o irmão que está aqui, 
ao lado, mas existem outros, também, no cosmos. Temos, um dia, de possuir 
capacidade para os abraçar. 
Quando estava a terminar de escrever este livro também estava a terminar de ler 
um livro interessante de “Augusto Cury“46. Ele é um escritor brasileiro, que se 
afirma como ateu, mas que não teve nenhum problema ao escrever um livro a 
que deu o título “O Homem mais inteligente da história”. Esse homem foi, nada 
mais, nada menos que Jesus Cristo. Vale a pena ler este livro. Ele também não 
está longe dos “OVNIS” (“OVIS”). Antes, pelo contrário, está muito perto. De 
repente somos confrontados com a seguinte verdade: tudo tem a ver desde que 
aponte para o outro lado. Desde, que nos leve até à “vida desconhecida”. Desde 
que nos faça descobrir esta crucial verdade: Esta vida terrena e a outra vida, até 
agora “desconhecida”, não podem estar de costas voltadas. Com ambas podere-
mos começar a entender este livro - “Prosseguindo”.

46 CURY, Augusto. “O homem mais inteligente da história”. Pergaminho. P 286. 2017



Prosseguindo 143

Tenho a certeza que qualquer ser humano poderá ter um contacto com outros se-
res, ditos, “extraterrestres”. Só precisa de estar perfeitamente em “Paz”, consigo, 
com os outros à sua volta, e, também, com o cosmos. Precisa de estar longe das 
tensões motivadas pelo avançar incerto e, ainda, titubeante desta civilização em 
que vivemos. Prosseguindo uma religião, ou não prosseguindo. Mas precisa de 
estar plenamente em conformidade com aquilo que defino como em Paz consigo 
e com os outros. Sentir-se muito bem com o Universo. Não pode manter qualquer 
tipo de “guerra” com o Homem, e com os outros seres, os seus irmãos, que vivam, 
aqui, ou em qualquer parte do Universo. 

A Paz, a Alegria, e o Amor, deverá ser a sua atitude normal.

Poderá ser num local, sossegado, onde possa ver o firmamento e ouvir o “si-
lêncio” do espaço. Escolha uma, ou duas horas, a partir do pôr do Sol. No 
caso de observações no espaço, poderá levar outras pessoas consigo, mas com 
idêntica atitude. 
Um dia “Eles”, os nossos irmãos, aparecerão. Será muito interessante. Natu-
ralmente que aquilo que vier a observar terá de ser, aparentemente, insólito. 
Mas, na realidade, nunca o será! 
Poderá, também, ser na sua casa, no conforto do seu quarto. Ou poderá ser, 
mesmo, a dormir. “Eles” virão.  Poderão não vir de imediato, mas um dia 
aparecerão quando a sua mente estiver preparada. Será uma experiência 
muito interessante, com imensas lições para si e para todos nós. O seu sub-
consciente se abrirá para o consciente. Poderá ver, não os “OVNIS”, mas 
sim os nossos irmãos, os “OVIS”, que há muito nos conhecem e aguardam. 

Poderá depois, falar com as pessoas que passam na rua e escrever, um livro, 
idêntico, a este!
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Prosseguindo

Olho o firmamento.  
Vocês existem.  
Há outras vidas  
para além desta.  
Estamos aqui  
perdidos, neste  
pontinho azul  
a que demos o nome de Terra. 
 
Continuamos sós! 
 
Estamos no espaço frio  
muito longe uns dos outros,  
mas o nosso pensamento,   
sempre, esteve convosco.
De longe se faz o perto. 
 
Queremos um dia encontrar-vos  
através da imensidão de cada um.  
Vocês já comunicam  
de pensamento a pensamento  
pelo, imenso, espaço.  
Mas estamos, ainda, muito longe.

Sentimos dificuldade  
em vos, escutar.  
Os nossos sentidos,    
ainda, não vos sentem. 
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Sei, porém, que, um dia,
isso irá ser possível. 
Continuamos sós.
Não será fácil esse encontro. 
Estais, porém, bem perto.  
Esperais que avancemos  
através dos nossos caminhos.
   
Mas, ainda, é difícil. 
Estamos, ainda, a crescer 
com sangue, suor e lágrimas. 
 
Porém, um dia, 
acordaremos.  
Iremos abraçar-vos.
   
Temos a certeza!  
Com muita “simplicidade” 
seremos “um só”.
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Posfácio

Confesso que foi com imensa satisfação e, simultaneamente, enorme honra 
que aceitei o convite para a elaboração deste Posfácio. António Durval é, sem 
dúvida, uma referência e um exemplo para todos nós. Desde que nos conhece-
mos nunca soube pronunciar o não às solicitações, e foram muitas. Durval é o 
amigo que todos gostamos de ter e de quem nos orgulhamos. 
Quanto ao seu livro, ora editado, cabe-me, na minha modesta opinião, dizer 
que adotou um caminho simples na exposição das suas ideias, com os conteú-
dos rigorosamente esquematizados, cabendo ao leitor a liberdade da crítica, e 
quiçá autorreflexão, a par de uma fantástica viagem, independentemente da sua 
complexidade, por um Universo, mesmo com todas as limitações, fascinante 
e apelativo. 
Ao entrarmos nesta viagem, a nossa imaginação resvala num enorme muro que 
marca a fronteira entre o real e o imaginário. Pensamentos que nos confundem, 
baralham as nossas ideias, delineando os limites da nossa Razão.
Ao contrário do que se possa pensar, António Durval dá-nos liberdade e poder 
de escolha, uma ajuda preciosíssima para que, de acordo com o critério de cada 
um, possamos escolher a via em que acreditamos. Uma epopeia, sem dúvida, 
simultaneamente instigante e complexa. 
Mas esta aventura, a meu ver, em nada belisca a coragem demonstrada pela 
insistência no estudo desta temática, difícil de ser entendida, é verdade, nal-
guns casos de desafiante compreensão. Por outro lado, devido ao seu impacto, 
o tema debate-se com imensos obstáculos, nomeadamente, políticos, religiosos 
e sociais. 
Sobretudo por estarmos perante a dificuldade de compreender não deixa de ser 
cativante, mesmo para os mais céticos. 
Todavia, concordo que a metafísica poderá eventualmente obstar à inteligibi-
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lidade científica por tratar-se de um assunto de difícil e complicada discussão, 
polémico devido á a sua grandeza, a meu ver, apenas compreendido por alguns 
privilegiados, entre os quais figura António Durval.
Esse labirinto de questões que nos oferece poderá ser, apesar de tudo, a porta 
semiaberta para darmos asas ao nosso imaginário, caminharmos, livremente, 
na imensidão dum Cosmos que, ao longo dos tempos, tem despertado curiosi-
dade e, simultaneamente, temor ao Homem. 
Este Homem que se interroga sobre a sua existência, o seu percurso e acerca 
do que virá para além da morte. Um enigma que se tem mantido ao longo dos 
séculos, e que António Durval aborda, colocando-nos questões exemplarmente 
aliciantes, apoiado num método rigoroso e numa escrita de acessível leitura e 
fácil interpretação. 
A forma como expõe os conteúdos e justifica as suas afirmações, devidamente 
esquematizados, prima pelo elevado escrúpulo, deixando a cada um, a escolha 
do melhor critério para reflexão. 
A riqueza das questões, expostas com elevada simplicidade, comprova que 
António Durval tem, como principal preocupação, fazer chegar a mensagem, 
recorrendo a uma linguagem muito própria e, sobretudo, bastante acessível.
O autor alerta-nos para a ausência de valores, que não contribui para a paci-
ficação, acelerando a degradação, fazendo referência ao desprezo pela vida é 
ao desrespeito pelo Planeta, que se depara com conflitos constantes, apoiados 
em divergências políticas, convulsões sociais, choques entre crenças religio-
sas, obstáculos que continuam e se agravam sem contemplações, contribuindo 
assustadoramente para a destruição da Humanidade e, quiçá, para um novo 
Holocausto. 
Nota-se, ao longo do texto, o cuidado para que tudo se torne mais fácil, man-
tendo o rigor da narrativa, na viagem pelo imaginário, apoiada na experiência, 
contemplando visões de extraterrestres, relatos sobre OVNIS que presenciou, 
alicerçando-se, fundamentalmente, no estudo rigoroso desta temática. 
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Intelectualmente lúcido nas suas convicções, António Durval não força o leitor 
a aceitar o exposto na sua obra. Pelo contrário, apenas patenteia o seu pensa-
mento fundamentando-o, deixando a cada um a opção de o aceitar ou não. 
Segundo António Durval, esse COSMOS, complexo e enigmático, coloca-nos 
perante um simples exercício de imaginação, sem subterfúgios e sem descon-
fiança, suscitando pertinentes questões:
Existirá um ser superior? Deus é a razão desta caminhada? Não existirá nada 
para além Dele? Para onde seguirão todas as nossas energias para além da mor-
te? Quem somos? Donde viemos? Para onde vamos? Continuidade da espécie 
Humana ou a sua extinção? 
Gostei da excelente forma como expôs as suas ideias e visões, todavia confesso 
que me deixou apreensivo. Fui confrontado com duas palavras antagónicas: 
pessimismo e otimismo. Qual sobrevirá? 
Caríssimo António Durval, parabéns pelo excelente trabalho! Obrigado pelo 
desafio e pelo que aprendi. Não desista dos seus ideais e das suas crenças e 
convicções, mesmo contra ventos e marés. 
Acredito na existência de seres superiores e, quiçá, um dia poderei eu mesmo, 
confrontar-me com um deles e desfrutar também dessa experiencia única.
Aqui deixo o meu testemunho com um muito obrigado pelos sábios 
ensinamentos.

            João Torres Lima47

47 João Torres Lima é autor dos livros:
- “MOJAF - Movimento Juvenil de Ajuda Fraterna”.
-  “De Leiria à Gabela. Memórias de um Soldado da Guerra Colonial (1971 - 1974)”.  Edita-
dos pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
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Anexos

Anexo 1  
Pesquisa “ovniológica”

Nutriria uma aceitação menos alargada sobre os chamados “OVNIS” se não tivesse, as-
similado, algumas experiências e que me induziram um olhar diferente sobre estes ca-
sos. Desde 1975 que tenho acompanhado vários grupos que se têm dedicado a estudar 
os chamados “OVNIS” e que se foram formando sucessivamente. Foram associações, 
ou grupos, que vêm estudando, desde 1975, os casos “OVNI”em Portugal:- o CEAFI, a 
CNIFO e o SPEC. 
Por razões que desconheço cada um desses grupos foram terminando dando, porém, 
seguimento ao grupo seguinte. Desses grupos fui sempre associado e nunca pertenci a 
nenhuma direção. Mais ou menos em 1998, e na fase final do último grupo, o SPEC, 
acabei por integrar um novo grupo que se formou, entretanto, - a “Pufoi – Portuguese Ufo 
Investigation”. 
Aqui já fui, mesmo, efetivo. Este grupo, só possui 5 membros. Desde o seu início, tem um 
órgão de informação. O site:“http://pufoi.wixsite.com.pufoi”.
Em 2012, e com um amigo da Pufoi, o Dr. Mário Neves, estive cerca de 2 anos a pes-
quisar no ficheiro do – “CTEC – Centro Transdisciplinar do Estudo da Consciência da 
Universidade Fernando Pessoa”, no Porto. O CTEC era orientado pelo Prof. Dr. Joaquim 
Fernandes, na altura, ainda professor dessa Universidade. Aí fizemos uma inventariação, 
computorizada, de todos os casos que estão lá arquivados (e que pertenceram aos grupos já 
atrás referidos). Isso permitiu que tivéssemos acesso com uma informação, bastante deta-
lhada, de casos devidamente testemunhados que aconteceram em Portugal desde 1908 até 
2004. Esse foi um período interessante. Se desejarem conhecer um pouco melhor, este pe-
ríodo, aconselho a ler o meu livro anterior: “Sombra e Claridade” – 2.ª Edição   Atualizada. 

Anexo 2 
A minha atividade como escritor:

- “Discurso Directo” 
(1997). Um ensaio onde conjugava a poesia e a filosofia.  Foi editado  em 1997 pela revista 
cultural SOL XXI.

-“Quem se interroga está vivo” 
(2006 Uma série de artigos que foram publicados no Jornal “Matosinhos Hoje”. Editora- 
Edium Editores. 
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-“À Descoberta de S. Mamede de Infesta”  
(12 de julho de 2009)- Editora “Edium Editores”.
Monografia, a convite da Junta de Freguesia de S. Mamede de Infesta em 2009. Levou 
cerca de três anos a editar. Confesso que a minha preferência não seria as monografias, 
no entanto, senti que esse esforço foi um dia recompensado: Em 2018 foi-me atri-
buída, uma medalha de mérito, pela União das Freguesias de S. Mamede de Infesta / 
Senhora da Hora, liderada pelo Dr. Leonardo Fernandes.

-”DezSete”  (2007). Antologia de poetas de S. Mamede de Infesta. Editora “Edium 
Editores”  

-”Sombra e Claridade” (2013). Autobiografia (2ª Edição atualizada) 

-”Uma hipótese à mesa do café” (2016) Editora - Sitio do Livro 

- “Prosseguindo” (2019) Diálogos, textos, imagens, testemunhos, poesia , e filosofia) 

Anexo 3
“Nós somos irmãos”  
 
Dentro da minha constante procura por “OVNIS” ia, muitas vezes, para o pátio nas 
traseiras da minha casa. Olhava o céu, as estrelas e estava sempre atento à passagem 
de qualquer objeto luminoso. Passavam muitos satélites, mas, também, havia alguns 
que, de certeza, não o eram (ler o livro: “Sombra e Claridade”).
Nessa altura tinha lido um texto que falava de um chefe índio pele-vermelha, america-
no (Cavalo Sentado). Ficara impressionado com uma frase dele: “Nós somos irmãos”. 
Passados uns tempos descobri que, na minha caixa de correio, aparecera um papel 
onde estava escrito, à mão, uma frase: “Nós somos irmãos”. Nunca esqueci essa frase. 
Para mim os “OVNIS”, afinal, eram isso mesmo – nossos irmãos.

Anexo 4
Os óvnis são máquinas do tempo?

Esta poderá ser uma das hipóteses que mais aparecerão no futuro acerca dos óvnis. 
Poderá ser uma hipótese válida. Não se contrapõe ao que este livro diz. Será sempre 
uma civilização que nasceu a partir do Big Bang. No nosso mundo e num futuro dis-
tante “Eles” aprenderam a viajar no tempo. Vai dar exatamente ao mesmo. A nossa 
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posição será sempre a mesma, ou seja, teremos de “prosseguir” com a nossa “evo-
lução” para conseguirmos, um dia, dar aquele “abraço”. “Eles” continuam a ser os 
nossos “irmãos”. Para avançarmos teremos de começar, a explorar, o “cosmos inte-
rior”, que sempre existiu, mas que, até agora, continua a ser um universo que nunca 
foi explorado.

Anexo 5
De “O Cérebro” – 11 dimensões (Diciopédia)     
 “https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9rebro”   
https://zap.aeiou.pt/cerebro-humano-pode-operar-11-dimensoes163200 
 
Encontramos um texto, que nos fala duma recente descoberta e avanço da Ciência em 
relação ao estudo do nosso Cérebro. Achamos que deveríamos inseri-lo aqui, já que 
este livro pretende, exatamente, abordar os mais recentes avanços científicos, sobre 
a problemática do cérebro e não só. Chegamos, finalmente, a algo de novo, sobre o 
nosso cérebro. Foi através da Internet, e assumido por cientistas suíços que estão a 
descobrir um novíssimo mundo a partir do “cérebro” humano. 
Depois do seu estudo, concluíram que encontraram um sistema que nunca tinham 
pensado. Mesmo numa pequena mancha e dentro de sete dimensões encontraram mi-
lhões de objetos. Encontraram, inclusivamente, estruturas com onze dimensões.
(Henry Markram, neurocientista do Instituto EPFL, na Suíça)
Ainda não se compreende, de forma completa, como opera a rede neural do nosso 
cérebro. Ainda há muito que estudar.
Detetaram um número muito grande e uma variedade de cliques e cavidades, de alta 
dimensão que nunca foram, anteriormente, observadas nos cérebros.
Dizem que é possível ampliar redes para descobrirem estruturas escondidas.
(Kathryn Hess, da EPFL) (HipeScience) 

Anexo 6
O Sono  
(Diciopédia: (https://pt.wikipedia.org/wiki/Sono) 
  
É um estado ordinário de consciência complementar ao da vigília - o estado desperto. 
É o repouso periódico caracterizado (nos seres humanos e nos outros vertebrados) 
pela suspensão, temporária, da atividade. Ao dizer-se complementar, em conjugação 
com ordinário, quer se significar, somente, que na maioria dos indivíduos tais estados 
de consciência alternam-se, ordinária, periódica e regularmente. 
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Anexo 7 
Dos livros:
1 - “Sonhos Lúcidos”
Dylan Tuccillo; Jared Zeizel e Thomas Peisel (14)

2 -  “Como recordar e interpretar os Sonhos”
Klausbernd Vollmar (15)  

Estes livros foram para mim importantes porque abriram uma nova porta para algo 
que eu possuía, mas não o sabia, por isso mesmo, não tinha, ainda, explorado. Tenho 
pena de só agora o descobrir. Mesmo assim, aos oitenta anos, julgo que irei estudar 
aquilo que poderá fazer parte da minha evolução a partir de agora. 
Trata-se de revelar um cosmos fantástico que poderá integrar, mesmo, o nosso cos-
mos. Mas claro que muito ainda teremos de evoluir para compreendermos isso mes-
mo. (pág. 67) 
Eis um extrato desse livro, que recomendo a qualquer pessoa que deseje entrar nesse 
imenso mundo que possui o nosso cérebro como entrada:

 “Se não houvesse mergulhadores a atravessar as águas do oceano, desconheceríamos 
as maravilhas do mar. Se nunca tivéssemos cruzado a atmosfera do nosso planeta, não 
conheceríamos a vastidão do espaço. Uma espreitadela rápida por detrás das cortinas 
dos nossos sonhos e podemos ver a paisagem estender-se até ao infinito.” 

O segundo livro, julgo que é também muito importante. Ficando só pelos “sonhos” 
aprofunda bastante essa problemática.

Anexo 8
Subconsciente 
(“Diciopédia”: https://pt.wikipedia.org/wiki/Subconsciência)
  
É um termo psicológico com dois significados:
- Um sentido amplo, e genérico. Ou seja, o conjunto dos processos mentais que se 
desenvolvem sem intervenção da consciência. 
- O segundo, é mais específico, deriva da teoria psicanalítica designando uma forma 
de como o subconsciente (em sentido amplo) funciona. Enquanto uma parte dos pes-
quisadores admite a existência de processos mentais subconscientes em sentido amplo 
o modelo psicanalítico é alvo de muitas críticas. 
O subconsciente define um complexo psíquico de natureza insondável, de onde brota-
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riam as paixões, o medo, a criatividade e a morte. 
Nos livros “Psicopatologia da vida quotidiana” e “A Interpretação dos sonhos”, de 
Sigmund Freud, “há um significado nos esquecimentos e outros atos falhos e nos 
sonhos. 
Consideramos que a nossa mente é uma espécie de uma ponta de um iceberg. A parte 
submersa seria então o subconsciente. 
O subconsciente, de Carl Gustav Jung, opõem-se ao conceito de subconsciente ou 
pré-consciente de Freud. O pré-consciente seria o conjunto, de processos psíquicos 
latentes, prontos a emergir para se tornarem objetos de consciência. 
Os estudos de mitologia e religião comparada, de todos os povos e de todas as épocas 
da humanidade, dão indícios e força a esse modelo. Aqui citaremos um grande nome: 
Joseph Campbell, autor do livro The Power of Myth (O Poder do Mito) que reforça o 
modelo de subconsciente, coletivo, de Jung. 

 

Consciência

Inconsciente

Préconsciência
EGO

SUPEREGO

ID

Anexo  9 
“Os cabelos de Anjo” 
 
Tinha cerca de 8 anos e na altura morava com os meus pais na Estrada da Circunva-
lação no Amial - Porto. Nessa altura essa estrada só possuía uma via alcatroada (a 
mais próxima a da cidade) enquanto a outra, era, ainda, em terra batida. Aí a uns 100 
metros da minha casa, do lado nascente e nas proximidades de uma mercearia, havia 
um pequeno monte com algum mato. Por vezes, os ciganos armavam as suas tendas 
e ficavam por lá uns tempos. Recordo-me que, num dia à noite, tinha estado lá e fui 
mesmo até a uma tenda de ciganos. Era uma família cigana que lá vivia e estavam 
a assar castanhas. O chefe da família chamou-me e convidou-me a comer algumas.
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Eu aceitei e sentei-me ao lado de uma garota da minha idade. Como tinha encontrado 
uma panela (furada) de cor azul, aproveitei e oferecia-a. Comi, algumas castanhas, e 
lembro-me, que me souberam muito bem. Eu não falava muito já que não os entendia 
muito bem. Só me recordo de que gostei. Depois, despedi-me, e vim-me embora. 
Recordo-me que, pelo caminho, eu vi, algo que me impressionou. Uns flocos de fios 
esbranquiçados que caíam do céu e pousavam por cima do mato. Apanhei alguns com 
a mão e logo eles desfaziam-se e desapareciam. Nessa altura estava longe de imaginar 
o que seriam esses flocos. Só muito mais tarde quando estudava alguns casos do apa-
recimento de “OVNIS”, reparei que, algumas vezes, também, caíram flocos brancos 
relacionados, com isso. Os pesquisadores chamavam, esses flocos de, “cabelos de 
anjo”. 
 
Anexo10
Natureza 
Na Internet - “Diciopédia” uma descrição mais pormenorizada.
 https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9rebro  
  
Segundo o meu conhecimento, Natureza é tudo aquilo que nos rodeia. É o mundo 
inorgânico e o mundo orgânico. Na página 157 encontrará a minha perspetiva sobre 
a Natureza que vai muito para além daquilo que encontrará escrito na “Diciopédia” 
e noutros livros. Também, aí, incluo o mundo, que é o “todo”, ou seja, também, no 
“Cosmos interior”. 
Na “Diciopédia” podemos encontrar definições como esta:
“A natureza, no seu sentido mais amplo, é equivalente ao mundo natural ou universo 
físico. O termo Natureza faz referência aos fenómenos do mundo físico e também à 
vida, em geral. Geralmente não inclui os objetos construídos pelo homem. A palavra 
Natureza provém da palavra latina natura, que significa qualidade essencial, disposi-
ção inata, o curso das coisas e o próprio universo”. Natura é a tradução para o latim 
da palavra grega “physis” que, no seu significado original, fazia referência à forma 
inata que crescem, espontaneamente, plantas e animais. O conceito de natureza como 
um todo - o universo físico.” Só que como este livro é pródigo em tentar esclarecer o 
“universo físico“ ou “Exterior” está dentro do “Universo Interior”.
 Mas isso, para mim, é muito pouco. Julgo que teremos de ir muito mais longe.
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A uma senhora que, um dia, passou por mim na rua…
 
Todos os amigos (e foram muitos) 
que deram o seu contributo para este livro

Um enorme abraço a toda a HUMANIDADE! 







Temos de traduzir as experiências em palavras. Este livro 
é um desses produtos.
 
Procuramos o conhecimento e a experiência das pessoas 
que passam pela rua.
Basta a sua “ciência” e a sabedoria do seu subconsciente.

Mas para isso temos de evoluir para podermos avançar.

Podemos, assim, afirmar, que o muito que se escreveu, até agora, sobre os “OVNIS”, 
está, imensamente, incompleto.

O título é “Prosseguindo” e os chamados “OVNIS” estarão sempre, aqui, presentes. É 
uma ótima razão para começarmos a falar “deles” de outra forma.

Será importante aprender a retirar das nossas crenças aquilo que não nos deixa viver 
em Paz uns com os outros. É importante que as religiões se unam cada vez mais. Afi-
nal, nós, somos todos irmãos.

 
Continuemos o nosso caminho através do “Cosmos exterior”.Ao mesmo tempo, 
teremos de prosseguir através do “Cosmos interior”que sempre existiu mas não o 
conhecíamos.

Ao que designamos por “OVNIS”. Pela Paz. Pelo ambiente. Ao Amor a toda a huma-
nidade, pela VIDA.

Como inverter a nossa tendência para o conflito, para a guerra? Teremos sempre de a 
manter até ao nosso fim?

Ou existe outra possibilidade?

António Durval


