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“Os geólogos vêm estudando as rochas de Timor-Leste por mais de cem anos, e descobriram muito mais 
sobre como surgiu esta ilha. Talvez o menino e o crocodilo, nossos dois companheiros lendários, possam 
ajudar os geólogos a contar a história científica da ilha de Timor. Vamos imaginar que eles continuaram as 
suas viagens fantásticas no passado, à procura dos primórdios da nossa encantadora ilha.”

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 José	Ramos	Horta
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deram	grande	apoio	ao	trabalho	artístico	neste	livro.
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Imagina	podermos	andar	de	Timor	até	Java,	sem	precisarmos	de	um	navio	para	ir	de	
um	lugar	ao	outro.	Bem,	talvez	uma	pessoa	tivesse	de	nadar	um	bocadinho,	e,	além	do	
mais,	nesta	época	ainda	não	havia	barcos.	As	terras	estavam	por	vezes	conectadas,	ou	
próximas	umas	das	outras.	Na	época	em	que	os	humanos	já	existiam,	o	nível	do	mar	
caiu	porque	o	clima	estava	a	mudar,	e	isto	fez	com	que	Timor	estivesse	mais	próximo	das	
terras	em	vários	pontos.	

ra	uma	vez,	num	tempo	há	
muitos	milhares,	até	mesmo	
milhões	de	anos	atrás,	
os	continentes	estavam	
conectados	uns	aos	outros.	
O	estudo	das	rochas	e	dos	
fósseis	“conta”	esta	história	
muito	longa.
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or	centenas	e	centenas	de	anos,	os	nossos	mais	distantes	ancestrais	viajaram	para	muitas	
destas	terras	e	nadaram	nos	mares	ao	redor	delas.	Cruzaram	montanhas,	vales,	rios	e	
planícies	sem	fim,	parando	e	assentando-se	ao	longo	do	caminho.	Às	vezes,	formavam	
comunidades;	noutras	ocasiões,	abandonavam	cada	um	dos	novos	povoamentos	e	
continuavam	à	procura	de	sítios	melhores	para	viver	e	caçar.	
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s	nossos	ancestrais	tinham	vidas	muito	simples.	Às	vezes,	a	vida	era	dura,	e	viviam	por	
menos	tempo	do	que	nós.	Naqueles	tempos,	não	era	comum	as	pessoas	viverem	por	
80	anos	ou	mais,	já	seria	muito	ter	alcançado	os	trinta	anos	de	idade.	Aqueles	nossos	
antepassados	eram	mais	baixos	do	que	nós,	talvez	com	mais	ou	menos	um	metro	de	
altura.	Ainda	não	sabiam	como	usar	o	fogo	para	cozinhar,	e	comiam	apenas	alimentos	
crus.	
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omo	muitos	de	nós,	provavelmente	
ficaram	aterrorizados	com	os	
primeiros	raios	e	o	som	dos	
trovões,	e	esconderam-se	por	
medo	de	que	acontecesse	algum	
desastre.	Mas,	aos	poucos,	
aprenderam	como	evitar	as	
consequências	das	forças	da	
natureza	–	na	maior	parte	do	
tempo,	pelo	menos!	
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lguns	decidiram	manter	as	fogueiras	a	queimar	porque	a	carne	dos	animais	que	caçavam	
sabia	melhor	após	alguns	minutos	a	assar	no	fogo.	Depois	de	uma	refeição	agradável,	
alguns	devem	ter	olhado	para	o	céu	nocturno	e	maravilhado-se	com	os	milhões	de	
estrelas.	Eles	devem	ter	pensado	sobre	os	terramotos	e	como	as	coisas	mudavam	ao	
longo	do	tempo.

Em	muitos	locais	da	Terra,	da	mesma	forma	que	em	Timor-Leste	hoje	em	dia,	há	sinais	
de	que	os	continentes	estão	a	mover-se,	muito,	muito	lentamente,	mas	a	mover-se!	Os	
nossos	antepassados	certamente	apanharam	um	susto	quando	o	chão	começava	a	mover-
se!	Algumas	vezes,	ondas	gigantes	chocavam	contra	as	praias	logo	após	estes	terramotos.	
Nós	aprendemos	o	que	significam	estes	sinais	de	perigo,	e	devemos	estar	conscientes	de	
que	gigantescas	ondas	podem	seguir-se	aos	terramotos.

Há	pistas	que	nos	contam	que	a	superfície	da	Terra	está	a	mudar.	Os	continentes	estão	
a	mover-se	porque	os	terramotos	modificam	o	fundo	do	mar,	e	isto	afecta	as	águas	
do	oceano	que	o	cobrem.	Surgem	ondas	gigantes	(tsunamis).	Estes	eventos	estão	
conectados	entre	si.	



8

ortanto,	os	nossos	antepassados	começaram	a	pensar	sobre	as	coisas	misteriosas	e	
maravilhosas	que	testemunhavam,	e	contavam	histórias	sobre	elas	às	suas	crianças.	
Estas	histórias	tornaram-se	importantes,	pois	são	as	lendas	que	foram	contadas	de	
geração	em	geração.	As	lendas	auxiliaram-os	a	recordarem-se	da	sua	história	e	a	
organizar	de	alguma	forma	o	seu	mundo.		
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á	uma	lenda	timorense	sobre	como	surgiu	a	nossa	linda	ilha.	Esta	é	também	a	história	de	
um	tempo	antes	dos	nossos	antepassados	mais	próximos	terem	começado	a	usar	o	fogo,	
e	antes	que	eles,	com	os	seus	cérebros	aumentados,	estivessem	a	pensar	sobre	o	céu	e	
as	estrelas.	Certamente,	muito	antes	que	eles	percebessem	que	os	terramotos	e	as	ondas	
gigantes	estavam	relacionados!	É	uma	lenda	que	cobre	um	tempo	muito	longo	também.	
É	uma	história	que	deu	aos	nossos	antepassados	uma	ideia	sobre	de	onde	eles	vieram.	
Conta	inicialmente	sobre	uma	terra	distante	de	onde	está	Timor	agora.	Uma	terra	tão	plana	
que	estava	quase	ao	nível	do	mar.	Nós	não	sabemos	o	quão	grande	ela	era	–	isso	foi	
antes	das	pessoas	surgirem.	
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avia	uma	estranha	criatura	que	supostamente	rondava	por	ali,	um	jovem	animal,	muito	
curioso,	um	explorador.	Este	animal	nadava	pelos	vastos	oceanos	e	caminhava	pela	terra	
firme	à	procura	de	frutas	frescas	e	de	outros	animais	para	comer.	A	criatura	iniciava	as	
suas	expedições	muito	cedo,	quando	o	sol	estava	meramente	a	levantar-se	do	horizonte,	
e	ainda	não	estava	muito	quente.	Depois	de	apenas	uma	hora	e	tal,	já	teria	comido	muita	
fruta	selvagem,	capturava	um	veado	ou	um	porco,	e	retornava	satisfeito	à	água	fresca	do	
mar.		
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		lenda	conta	como	é	que	a	vida	desta	criatura,	um	crocodilo,	foi	depois	salva	por	um	
menino,	de	quem	se	tornou	amigo.	Viraram	grandes	companheiros	e	fizeram	muitas	
jornadas,	explorando	o	mundo	juntos.		

s	geólogos	vêm	estudando	as	rochas	de	Timor-Leste	por	mais	de	cem	anos,	e	descobriram	
muito	mais	sobre	como	surgiu	esta	ilha.	Talvez	o	menino	e	o	crocodilo,	nossos	dois	
companheiros	lendários,	possam	ajudar	os	geólogos	a	contar	a	história	científica	da	ilha	
de	Timor.	Vamos	imaginar	que	eles	continuaram	as	suas	viagens	fantásticas	no	passado,	à	
procura	dos	primórdios	da	nossa	encantadora	ilha.
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á	viram	muita	coisa	juntos	e	viajaram	longas	distâncias	ao	redor	do	planeta.	Porém,	um	dia	
o	Menino	perguntou	ao	seu	companheiro,	“Crocodilo,	de	onde	vieram	todas	as	rochas	que	
formarão	a	minha	ilha?”	E	o	Crocodilo	respondeu	assim,	“Eu	poderia	simplesmente	contar-
te,	mas,	antes	que	fique	muito	velho,	deixa-me	levar-te	numa	última	jornada	através	do	
tempo,	que	te	irá	mostrar	a	resposta!”			

“Vamos	numa	grande	viagem.	Voltaremos	no	tempo	até	as	épocas	mais	antigas	que	
conheço	em	Timor!”

Hoje!Crocodilo
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o	espaço	de	um	mágico	dia,	o	Crocodilo	e	o	Menino	viajaram	de	volta	no	tempo,	e	viram-
se	no	mar	de	mais	de	250	milhões	de	anos	atrás!	Era	a	época	que	os	geólogos	chamam	
de	Permiano.	O	Menino	estava	espantado	porque,	ao	olhar	à	sua	volta,	não	viu	nenhuma	
ilha.	O	oceano	estendia-se	até	o	horizonte	em	todas	as	direcções.		Timor	ainda	não	existia	
enquanto	ilha	–	estava	apenas	no	fundo	do	mar.

Hoje!Crocodilo
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amos	mergulhar”	disse	o	Crocodilo,	ao	avisar	o	Menino	que	ele	deveria	segurar	o	fôlego	
por	um	bom	tempo.	“Verás	que	Timor-Leste	não	foi	sempre	uma	ilha.	Estava	tudo	debaixo	
do	mar,	há	muito	tempo	atrás”	continuou	o	Crocodilo.	Ao	descerem	mais,	o	Menino	via	por	
todos	os	lados	criaturas	que	lhe	eram	muito	estranhas,	mas	também	outras	que	eram	um	
pouco	mais	familiares.	Na	verdade,	algumas	eram	parecidas	às	criaturas	que	tinha	visto	
nos	recifes	ao	redor	de	Timor-Leste.	Havia	belos	lírios	do	mar.	Eram	os	animais	a	que	os	
geólogos	chamados	de	crinóides	e	alguns	dos	seus	descendentes.	Alguns	sobreviveram	
e	vivem	nos	mares	timorenses	de	hoje.	Têm	conjuntos	de	“braços”	que	ondulam	ao	sabor	
das	correntes	para	pegar	pequenas	partículas	de	comida.	Estes	braços	estão	presos	ao	
fundo	do	mar	por	um	tronco	longo	e	parecido	a	uma	corda,	coberto	por	pequenas	plavas,	
tronco	nodoso	formado	por	pequenos	discos	com	furos	no	meio.	“Eu	vi	coisas	como	estas	
nas	rochas	perto	da	Torre	da	Telecom	perto	de	Laleia,	a	vila	natal	de	Xanana	Gusmão”,	
disse	o	Menino.	O	Crocodilo	respondeu,	“Sim,	aquelas	rochas	contém	os	remanescentes	
fósseis	destes	antigos	lírios	do	mar.	Agora	nós	podemos	imaginar	exactamente	com	o	que	
se	pareciam	os	lírios	pré-históricos.”	

“



17



18

om	os	olhos	muito	abertos,	viram	estranhas	conchas	que	se	pareciam	a	ostras.	Eram	as	
casas	dos	animais	chamados	de	braquiópodes.	Um	lado	da	concha	era	maior	do	que	o	
outro,	ao	contrário	das	ostras	que	têm	duas	conchas	de	igual	tamanho.	Havia	também	
animais	em	forma	de	leque,	chamados	de	briozoários.	Ficavam	a	flutuar	nas	correntes	
oceânicas.	Cada	leque	era	formado	por	colónias	de	centenas	de	pequenos	animais,	cada	
um	deles	a	filtrar	pequeninos	bocadinhos	de	comida	ao	movimentar-se.	

lírio	do	mar trilobita braquiópode briozoário
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ntão	o	Menino	gritou	para	o	Crocodilo,	“O	que	é	que	é	isto,	Crocodilo?”	Era	algo	que	
ele	nunca	havia	visto	antes	em	todas	as	suas	viagens.	Tinha	muitos	segmentos	e	dois	
imensos	olhos	formados	de	centenas	de	olhos	pequeninos	-	como	os	olhos	das	moscas	
e	dos	grilos.	O	seu	corpo	tinha	três	partes	principais,	muitas	patas	de	cada	lado	e	uma	
pequena	cauda	com	armadura.	O	Crocodilo	identificou-o	e	explicou,	“Menino,	este	é	um	
trilobita!	É	um	parente	dos	caranguejos	e	das	lagostas,	e	cá	vivia	por	muitos	milhões	de	
anos.	Algo	fez	com	que	desaparecessem	há	mais	ou	menos	220	milhões	de	anos.	Talvez	
tenha	sido	um	grande	meteorito	vindo	do	espaço,	que	atingiu	o	planeta	e	envenenaram	o	
ar,	causando	ondas	gigantes	e	grandes	incêndios.	Talvez	um	grande	número	de	vulcões	
entrou	em	erupção	naquela	época	e	cobriram	o	céu	de	cinzas,	mudando	o	clima	ou	talvez	
ambos	aconteceram.	O	que	quer	que	fosse,	foi	um	desastre	que	causou	a	extinção	de	
muitas	criaturas”.

estrela	cadente vulcão



20



21

nquanto	o	menino	maravilhava-se	com	a	estranha	beleza	e	a	complexidade	destes	animais	
há	muito	desaparecidos	do	Mundo	Perdido	de	Timor-Leste,	ele	percebeu	a	presença	
de	criaturas	mais	familiares.	Elas	eram	como	o	Nautilus	que	nada	nos	mares	à	volta	de	
Timor-Leste	hoje,	cujas	conchas	são	encontradas	nas	praias.	Todavia,	estas	conchas	
eram	diferentes,	e	o	Menino	podia	ver	que	as	linhas	onduladas	no	exterior	das	conchas	
em	espiral	eram	mais	complexas.	Eram	os	amonitas,	predadores	rápidos	com	olhos	e	
tentáculos,	parentes	ancestrais	do	Nautilus	e	“primos”	dos	chocos,	da	lula	e	do	polvo.		

chocoNautilus
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	Crocodilo	e	o	Menino	retornaram	à	superfície	do	oceano.	Ao	flutuar	lá,	o	Menino	notou	
algumas	belas	folhas	a	vagar.	O	oceano	tinha	tornado-se	raso	e	o	fundo	do	mar	levantava-
se	em	direcção	a	uma	enorme	massa	de	terra,	o	antigo	supercontinente	que	os	geólogos	
chamam	de	Gondwana.	Hoje	em	dia,	podemos	encontrar	fósseis	dessas	folhas	e	dos	
caules	destas	árvores	em	rochas	da	América	do	Sul,	da	Nova	Zelândia,	da	África,	da	
Antárctica,	da	Índia	e	da	Austrália,	mas	as	árvores	estão	mortas	há	muito	tempo.	Sim,	a	
terra	vasta	e	plana	que	eles	agora	viam	surgir	no	horizonte	iria	partir-se	lentamente	para	
formar	cada	um	desses	modernos	continentes.

Glossopteris
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	incrível”,	disse	o	
Crocodilo	ao	Menino.	
“Olhe	cuidadosamente	
para	a	água.	Há	
também	conchas	muito,	
muito	pequeninas	
a	flutuar	no	mar.	
Para	as	ver	bem,	
precisamos	de	uma	
lente	de	aumento.	São	
pequenos	animais	
unicelulares	chamados	
de	foraminíferos,	que	
são	o	alimento	de	
muitos	dos	animais	que	
já	vimos.	Tu	não	os	
conseguirá	ver	se	não	
olhares	mais	de	perto!”	

Foraminífero	em	frente	ao	olho	do	
Crocodilo	–	tão	pequenino!

“
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		Menino	disse	então	ao	Crocodilo,	“Eu	gostaria	de	ir	para	outra	época,	mais	próxima	
do	tempo	do	qual	viemos.”	Então,	o	Crocodilo	foi	para	um	tempo	mais	próximo	de	hoje.		
Eles	viajaram	para	a	época	dos	dinossauros,	que	viveram	em	muitos	lugares,	de	180	até	
65	milhões	de	anos	atrás.	O	vasto	continente	de	Gondwana	havia	começado	a	partir-
se,	e	ao	fim	desse	período	apenas	a	Austrália,	a	Antárctica	e	a	ponta	da	América	do	Sul	
permaneciam	conectadas.	Timor-Leste	ainda	estava	no	fundo	do	mar	ao	longo	da	costa	
Norte	da	Austrália,	mas	estava	a	começar	a	sua	jornada	em	direcção	à	Ásia!

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	nestas	épocas	remotas,	aproximando-se	mais	e	mais	dos	dias	de	hoje,	
o	Menino	e	o	Crocodilo	mergulhavam	para	verem	tudo	o	que	podiam.	Não	havia	mais	
trilobitas,	mas	haviam	muitos	amonitas	e	todo	tipo	de	peixe.	Viram	um	grande	réptil	com	
um	longo	pescoço	e	nadadeiras	no	lugar	das	pernas.	Era	um	plesiossauro	e	mergulhou	
em	baixo	deles,	a	perseguir	um	cardume	de	peixes!	De	repente,	o	Menino	pensou	que	
havia	visto	um	grupo	de	golfinhos,	mas	eram	na	verdade	estranhos	répteis	chamados	de	
ictiossauros.	Um	deles	nadou	directamente	para	eles	e	ultrapassou-os,	Viu	de	reliance	um	
dos	“parentes”	do	Nautilus,	um	amonita,	e	depois	nadou	para	além	da	vista.	O	mar	era	
mais	raso,	e	lindos	corais	estavam	a	crescer	sobre	o	fundo	do	mar	que	se	tornaria	Timor-
Leste.	Os	restos	fósseis	desses	corais	foram	preservados	nas	rochas	ao	redor	de	Ossu,	
Viqueque,	e	outras	partes	de	Timor.

plesiosauros
ichtiossauros
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inda	assim,	a	terra	firme	mais	próxima	era	a	Austrália.	Muitas	e	diversas	plantas	e	animais	
estavam	agora	a	viver	lá.	Porém,	Timor	ainda	se	encontrava	debaixo	do	mar.	Haviam	
também	dinossauros,	como	o	grande	Rhoetosaurus	de	quatro	patas	e	longo	pescoço,	
bem	como	os	ferozes	terópodes,	carnívoros	que	viviam	sobre	duas	patas.	Hoje	em	dia,	
os	geólogos	também	descobriram	os	ossos	fósseis	de	pequenos	dinossauros.	Chamaram	
o	pequeno	herbívoro	de	Leaellynasaura,	que	é	o	nome	de	uma	menininha,	e	a	um	outro,	
que	comia	insectos,	chamaram	Timimus,	em	homenagem	a	um	menino	como	o	amigo	do	
Crocodilo.

Timimus	e	Leaellynasaura
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or	causa	dos	terópodes,	o	Menino	disse	que	não	era	uma	boa	ideia	permanecer	mais	
tempo	lá,	e	pediu	ao	Crocodilo	para	irem	a	uma	época	mais	recente!	

randes	recifes	rasos	começavam	a	formar-se,	com	todos	os	tipos	de	corais,	ouriços,	ostras	
e	caracóis	marinhos.	Em	Timor-Leste	hoje,	há	rochas	chamadas	de	Formação	Laraguti,	
que	contém	os	fósseis	dessas	estranhas	criaturas	marinhas.	Outras	rochas	contém	
fósseis	de	plantas	terrestres	que	deveriam	viver	não	muito	longe	dali.	“Parece	que	Timor-
Leste	está	por	fim	a	levantar-se	do	fundo	do	mar.	Começou	a	transformar-se	na	ilha	que	
criei,	na	minha	lenda,”	disse	o	Crocodilo.		Haviam	alcançado	uma	época	há	4	milhões	
de	anos	atrás,	e	já	havia	terra	acima	das	ondas.	Havia	terra	acima	das	ondas.	Timor-
Leste	havia	movimentado-se	para	o	Norte	e	começava	a	chocar	contra	a	Ásia,	forçando	
a	subida	do	solo	e	levantando	as	montanhas.	Por	causa	disso,	as	rochas	debaixo	do	mar	
que	continham	os	restos	(fósseis)	de	todas	estas	antigas	criaturas	marinhas	estavam	a	
começar	a	aparecer	na	terra	firme.	É	por	causa	disso	que	tu	podes	encontrar	nas	altas	

montanhas	fósseis	de	corais	que	já	viveram	no	mar.

coral
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s	dois	amigos	estavam	a	ficar	cansados.	Havia	sido	uma	longa	viagem.	O	Crocodilo	disse,	
“Tenho	mais	uma	coisa	interessante	para	te	contar	sobre	a	tua	ilha.	Lembras-te	de	todas	
aquelas	pequeninas	células	chamadas	foraminíferos	que	vimos	há	muito	tempo	atrás,	
que	estavam	a	flutuar	à	frente	dos	nossos	olhos?”	O	Menino	lembrava-se,	pois	tinha	uma	
boa	memória.	“Bem,”	disse	o	Crocodilo,	“estes	minúsculos	seres	vivos	e	outros	como	
eles,	além	dos	pedaços	de	plantas	daqueles	tempos,	tornaram-se	muito	importantes	
para	o	futuro.	Quando	morreram,	os	seus	corpos	afundaram	e	foram	enterrados	na	lama	
debaixo	do	mar.	Acumularam-se	em	lamas	que	foram	forçadas	para	baixo	na	Terra,	foram	
esmagados	e	aquecidos	sob	uma	enorme	pressão.	A	lama	transformou-se	em	rocha	e	
estes	restos	orgânicos	transformaram-se	em	petróleo	e	gás.	Isto	transformou-se	num	
importante	recurso	para	Timor-Leste.	Deves	usá-lo	com	muita	sabedoria!”

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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o	dizer	isto,	o	Crocodilo	deitou-se	para	
descansar,	muito	contente	por	ter	viajado	com	
o	seu	amigo	através	de	20	milhões	de	anos	
de	história.	Diz	a	lenda	que	o	Crocodilo	fechou	
os	olhos	e	transformou-se	na	ilha	de	Timor.	O	
Menino	também	estava	contente.	Ele	agora	
compreendia	que	a	sua	ilha	natal	e	o	seu	povo	
tinham	uma	história	longa	e	complexa,	e	que	as	
crianças	de	Timor-Leste,	como	ele,	com	uma	
história	tão	longa,	podiam	construir	o	futuro	de	
um	país.

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?

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


