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Loro e Sae e a InImaginável Grandeza do Universo
LORO NO SAE IMAJINA OINSA LOS UNIVERSIU NIA LUAN 

Viagens no Tempo
Presiza Tempu atu halo viajem iha espasu 

Loro e Sae aprenderam muito com o seu livro de Astronomia. Quanto mais os gémeos apren-
diam mais o Universo se tornava enigmático. 
Loro no Sae aprende tiha ona buat barak husi sira nia livru astronomia. 

É difícil imaginar o quão 
grande é o Universo... Difisil 

atu imajina oinsa ita nia galák-
sia nia luan...

A Terra parece ser um sítio enorme, 
mas seriam necessárias 109 Terras para cobrir o 

disco do Sol, e no seu interior caberiam 1,3 milhões 
de Terras! matan mak fitun ida deit husi fitun barak. 
Hanoin saida mak ita aprende konaba “iha lalehan 

fitun sira barak liu fali rai henek iha tasi ibun iha rai 
klaran tomak.

E o Sol é apenas uma, 
num número quase inimaginável de es-
trelas no Universo. Lembraste do que 

aprendemos sobre haverem mais estre-
las no céu do que grãos de areia em 

todas as praias do planeta?
Rai klaran hanesan fatin ida luan tebes 

ba ita, maibe hau nia livru hateten o bele 
hatur rai klaran dala miliaun iha loro 

matan laran!” faktu ida ne’e halo kaduak 
rua ne’e admira tebes? 

O Universo deve ser real-
mente um sítio enorme.

Sim, universiu mak fatin ida 
luan tebes!

Sae considerou o assunto por uns momentos e teve uma ideia.
Sae hanoin tuir buat ne’e iha minutu ruma no mai ho idea kapas. 

O Universo é tão grande que os astrónomos conseguem andar para 
trás no tempo e observa-lo quando ele era ainda jovem. Eles não pos-

suem nenhuma máquina do tempo como nos filmes de ficção cientí-
fica. Eles apenas precisam de bons telescópios para observarem obje-

tos muito distantes, pois quando olhamos para o céu, olhamos 
também para o seu passado.

Tamba universiu luan tebes, atronomu sira bele hateke fali ba kotuk 
iha tempu universiu sei foin sae, sira la presiza haksoit ba makina 

sura oras atu halo ida ne’e, hanesan iha filme SCI-FI. Buat hotu ne’ebé 
sira presiza mak teleskopu ida ho kualidade diak atu bele observa 

objetu sira ne’ebé dook iha universiu ne’e!

Isto acontece porque se pensa que existe uma velocidade máxima 
para todas coisas no Universo, e essa é a velocidade da luz. No vazio, 
nada consegue ser mais veloz que a luz. São aproximadamente 300 
000 quilómetro em apenas um segundo. Mas essa velocidade, mesmo 
sendo enorme não é infinita e a luz das estrelas longíquas demora 
muito tempo até chegar aos nosso olhos através da imensidão do 
espaço. Por exemplo, a luz do Sol demora aproximadamente oito 
minutos até chegar à Terra, por isso o Sol é na realidade 8 minutos 
mais velho do que quando o vemos no céu! Tamba bainhira ita hateke 
ba espasu ne’ebé ita buka, ne’e katak ita hateke ba pasadu! Ne’e 
tamba naroman lao lalais liu fali buat seluk iha universiu ne’e, 
maske nune’e naroman mos presiza tempu atu lao iha distansia 
ne’ebé naruk. Purezemplu, naroman presiza minutu 8 atu lao husi 
loro matan ba too rai klaran. 

Quando comparamos com as outras estrelas, o Sol até está muito próximo de nós. 
Os outros objetos do Universo, como estrelas e galáxias, estão tão distantes que a 
sua luz demora milhares de milhões de anos até chegar a nós. Isso faz com que este-
jamos a olhar para o passado cósmico, há muitos anos atrás, quando a Terra ainda 
nem existia. Loro matan besik liu ita. Ba objetu sira ne’ebé dook iha kosmos, hane-
san fitun no galáksia, sira nia naroman presiza tinan atus ba atus atu too iha rai 
klaran. Nune’e objetu ne’ebé ita haree atualmente hanesan deit ho objetu sira iha 
tinan biliaun ida liu ba! 

Num Universo que é tão grande, 
muitas devem ser as coisas por desco-
brir. Muitas mais do que aquelas que 
podemos encontrar num único livro.

Ho universiu ida ne’ebé luan tebes ita 
bele deskobre hetan buat barak. Barak 
liu buat ne’ebé ita hetan husi livru ida 

deit.
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Devíamos começar um clube de Astro-
nomia e iniciar a nossa investigação 

sobre o Universo, descobrindo o 
máximo que conseguirmos

Ita tenki forma ita nia grupu astrono-
mia mesak no koko deskobre tan buat 

seluk tuir ita bele!”

Boa ideia! Aposto que os nosso 
amigos se vão querer juntar. Vamos 
a isso! kapas! Hau senti ita nia maluk 

sira seluk mos hakarak tama iha 
grupu ne’e. Mai Ita hahu! Sae ha-

teten ho kontenti.


