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Há muito, 
muito tempo 
atrás, muitas 
terras estavam 
próximas umas 
das outras, não 
muito distantes.
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magina que poderias caminhar de uma ponta do mundo à outra. Terias de nadar um 
bocadinho, mas não muito longe. E, naquele tempo, ainda não haviam navios.  
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sto foi antes dos nossos mais antigos ancestrais, antes deles aprenderem a usar o 
fogo e cozinhar a sua comida.  



6

s nossos mais antigos 
ancestrais provavelmente 
tinham medo dos raios. 
Mas, quando os raios caíam 
e acendiam uma fogueira, 
aprenderam a usá-la para 
cozinharem a carne. Humm…
sabia muito melhor!  
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s nossos ancestrais (e nós também) tinham medo dos terramotos, mas através deles 
aprendemos algo sobre como funciona o nosso mundo, a Terra.
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s nossos ancestrais começaram a pensar sobre esses misteriosos terramotos (e as 
gigantescas ondas que às vezes surgiam depois deles) e porque é que aconteciam. 
Contavam histórias e criaram lendas sobre eles. 
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ma dessas histórias conta sobre a origem de Timor-Leste. Essa história conta sobre uma 
época há muito tempo atrás, quando a nossa ilha encontrava-se debaixo de água.  
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á uma lenda timorense que uma estranha criatura que lá vivia, muito jovem e muito 
curiosa. Estava sempre com fome e viajava à procura de comida.
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sta lenda conta como o crocodilo foi resgatado por um menino quando ele também era 
pequeno. Quando cresceram, os dois fizeram longas viagens juntos. 
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s pessoas que estudam as rochas são chamadas de geólogos.  

or muito tempo, eles observaram as rochas em Timor-Leste e foram capazes de 
compreender como surgiu a nossa ilha.  

Hoje!Crocodilo
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ntão, o Crocodilo disse ao Menino, “Irei levá-lo numa viagem mágica através do tempo – 
250 milhões de anos atrás!”

ntão partiram, mas o Menino ficou surpreso ao ver que não havia nenhuma ilha, até onde 
os olhos alcançavam – apenas um oceano muito, muito grande e azul.  

Hoje!Crocodilo
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amos mergulhar,” disse o Crocodilo, avisando ao Menino para segurar o 
fôlego por algum tempo. “Vê,” disse o Crocodilo, “Timor-Leste não era uma 
ilha há muitos milhões de anos atrás.”  

o fundo do oceano, abaixo deles, havia “lírios do mar”, que são parecidos 
com os animais de pele espinhosa que vivem nos nossos recifes hoje. 
“Oh, vi os ‘esqueletos’ deles nas pedras arenosas perto da Torre Telecom 
em Baucau, quando lá fui com o meu pai – mas aqueles tinham vivido há 
muito tempo atrás.”

lírio do mar

trilobita
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  reef from the 
Permian geological 
time more than 250 
million years ago.  

braquiópode

briozoário
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s olhos do Menino arregalaram-se. Haviam animais parecidos com as ostras – mas eram 
diferentes, com um lado da concha maior que o outro.

avia lindos briozoários, como leques. Era o esqueleto de uma colónia inteira de 
pequeninos animais que comiam outros pequenos animais que flutuavam na água do mar 
à sua volta, o plâncton.
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 Menino acenou freneticamente para o Crocodilo e perguntou-lhe através de sinais, “O que 
é isso?”   

s animais que se arrastavam pelo fundo do mar tinham muitas partes e dois enormes 
“olhos” – na verdade, muitos olhos, agrupados em dois sítios.  

sto é um trilobita – a sua ‘família’ morreu há mais de 200 milhões de anos. Talvez isso 
tenha sido causado por uma grande pedra que veio do espaço, ou porque muitos 
vulcões entraram em erupção ao mesmo tempo e houve uma mudança no clima,” disse o 
Crocodilo.

estrela cadente vulcãotrilobita
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adava então uma criatura por ali, que se parecia com o Nautilus cuja concha o Menino 
havia visto na janela da casa da sua avó. Hoje, o Nautilus vive no mar próximo a Timor. 
Porém, este animal era um parente distante, chamado de amonita.

chocoNautilus
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o espaço de um fôlego, o Crocodilo e o Menino voltaram à superfície do mar. O Menino 
viu uma linda folha a flutuar lá. Os geólogos chamam-na Glossopteris.  Era de uma planta 
parecida com os fetos, que vive na terra. Porém, onde é que estava a terra? 

  Crocodilo disse, “Isto vem de uma terra longínqua ao sul, chamada de Gondwana. A 
Austrália é parte dela e, um dia, vai movimentar-se para longe e formar um continente 
próprio. Nós fazemos parte dele.”

Glossopteris
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as vamos de volta 
ao fundo do mar. 
Prende o teu 
fôlego! Olha para as 
coisas pequeninas 
que parecem 
cristais ali.” Eram o 
alimento de muitos 
animais marinhos. 
Os seus corpos 
transformaram-se 
no petróleo que 
usamos para os 
nossos carros e para 
fabricar plástico, hoje 
em dia. foraminiferos

“
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  Menino então pediu ao Crocodilo para irem a outra época. Ele desejava ver a terra. 
Então, foram para o Sul, para a Austrália, a qual estava apenas começando a separar-se 
do resto do supercontinente Gondwana. Isto foi numa época entre 180 e 65 milhões de 
anos atrás. 

250 milhões de anos atrás    100 milhões de anos atrás            agora

A movimentação dos continentes no passado.        = Timor-Leste
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nquanto viajavam, o Crocodilo continuava a mergulhar para ver o que é que havia em 
baixo. Não havia mais trilobitas, mas os amonitas ainda estavam lá. De repente, um 
grande réptil (um ictiossauro), que se parecia com um golfinho, passou por eles a nadar 
e agarrou um dos amonitas. O Amonita jogou um jato de tinta preta e o réptil soltou-o! 

ichtiossauros
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les finalmente alcançaram a Austrália de 100 milhões de anos atrás, e, por último, a 
terra firme. “Dinossauros!” gritou o Menino. Havia um pequeno e simpático dinossauro 
vegetariano, chamado de Leaellynasaura, e outro que caçava insectos, Timimus. Os 
geólogos deram-lhes os nomes de dois estudantes, seus filhos. 

orém, ao fundo, havia um grande carnívoro, um terópode. “Vamos embora desta época,” 
disse o Menino. “Não quero ser comido.”

Timimus e Leaellynasaura
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  Menino e o Crocodilo então viraram-se e nadaram a Noroeste, para Timor-Leste. A nossa 
ilha ainda estava submersa, mas agora haviam ali grandes recifes de coral – e a água era 
rasa e quente. Quando alcançaram a época há quatro milhões de anos atrás, as primeiras 
terras surgiram acima das ondas.  

nquanto o grande continente Australiano movia-se para o Norte e chocava-se contra a 
Ásia, nascia a ilha de Timor-Leste.

coral
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  Menino e o Crocodilo estavam a cansar-se. Havia sido uma longa viagem. Mas o 
Crocodilo disse, “Tenho mais uma coisa para te contar sobre a tua ilha. Recorda-te 
daquelas pequenas criaturas com concha que pareciam cristais, as quais vimos naquela 
época há muito tempo atrás?” O Menino disse que sim.  

em,” disse o Crocodilo, “aquelas pequeninas coisas morreram, foram enterradas e 
as areias em que se encontravam transformaram-se em rochas. Foram esmagadas, 
aquecidas e transformaram-se no petróleo que extraímos das rochas debaixo do fundo do 
mar hoje.”

foraminiferos

Plataforma de extracção 
no Mar de Timor, ao Sul de 
Timor, onde os geólogos 
procuram petróleo e gás 
nas rochas debaixo do mar.
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endo dito isso, o Crocodilo deitou-se para 
descansar, fechou os olhos e retornou à 
sua própria lenda, como parte da nossa 
linda ilha de Timor-Leste.   

  Menino estava muito feliz de aprender 
a sua história e decidiu que, quando 
crescesse, queria ser um geólogo para 
ser capaz de “ler” as rochas à sua volta. 

Uma escala de tempo geológico a mostrar 
em que momento do passado viveram 
estes animais e plantas.

Ao olhar a Leste do porto de Díli, as montanhas 
têm a forma parecida com a de um crocodilo. 
Seria esta a origem da lenda do crocodilo?
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O nosso futuro


