SUPERLATIVOS

O mais antigo núcleo
contínuo de gelo cobre
740 000 anos da história
climática. Tem 3,139 m
de comprimento
e um diâmetro de
10 cm. O núcleo
foi perfurado
na Dome C na
Antárctica pelo
EPICA (European
Project for
Ice Coring in
Antarctica)
com 10 nações
e anunciado
a 9 Jun 2004.

O mais antigo documentado
é o Haikouichthys. Considerado
um peixe precoce, tinha cabeça
e cauda distintas, brânquias
e uma barbatana dorsal.

O Barberton Greenstone Belt, ou
mont anhas de Makhonjwa, na África
do Sul, é formado por rochas com até
3,6 mil milhões de anos. As montanhas
têm uma altitude máxima de cerca de
1800 m acima do
nível do mar.

Cadeia de montanhas
3,6 mil milhões de anos

Os mais antigos exemplos conhecidos de
hieróglifos egípcios foram desenterrados
em 1999 em Abydos, 483 km ao sul do
Cairo. Esculpidos em impressões de selo
de argila e etiquetas de marfim, foram
datados entre 3400 aec e 3200 aec.

Hieróglifos egípcios
c. 5300 anos

Os minúsculos cristais de zircão
(ZrSiO 4), tipo diamante, dos montes
Jack, Austrália Ocidental, são os
minerais mais antigos datados na
Terra. Um estudo de 2014 estimou
a idade em 4,374 mil milhões de
anos, significando que foram cria
dos «apenas» cerca de 160 milhões
de anos após a
Terra ter sido
formada.

Fragmento da Terra
4,374 mil milhões de anos

Publicada na Nature em 2015, foram
apresentadas evidências convincentes de ferramentas de pedra que
remontam a 3,3 milhões de anos.
As lascas de pedra, núcleos e
bigornas foram descobertos em
2011, perto do lago Turkana no
Quénia, por Sonia Harmand
da Stony Brook University
(EUA) e a sua equipa.

Ferramentas de pedra
3,3 milhões de anos

Uma grande espécie de pinheiro
(Pinus longaeva) conhecido
como Prometheus foi cortado
de Wheeler Peak em Nevada,
EUA, em 1963. Embora fossem
contados 4867 anéis, a árvore
estava num ambiente
inóspito que retardava
o seu crescimento. A sua
verdadeira idade foi
calculada em c. 5200 anos.

Árvore
c. 5200 anos

Bakken, localizado em Klampenborg, a norte
de Copenhaga, Dinamarca, abriu em 1583
e é o mais antigo parque de diversões
operacional do mundo. Tem mais de 150
atracções, incluindo uma montanha-russa
de madeira construída em 1932.

Parque de diversões
434 anos

A 26 Jul 1920, nas Olimpíadas de Antuérpia, Oscar
Swahn (SWE, n. 20 Out 1847) tornou-se o mais velho
medalhista Olímpico, com 72 anos e 280 dias.
A 4 Jul 1912, Swahn fez parte da equipa vitoriosa de
tiro aos veados de 100 metros (tiro duplo) nos Jogos
Olímpicos de Estocolmo, na Suécia, aos 64 anos e 258
dias. Esta vitória tornou-o o mais velho medalhista de
ouro Olímpico. O tiro ao veado de 100 metros foi uma
modalidade de tiro nos Jogos Olímpicos de 1908 a 1948.

Medalhista Olímpico
72 anos e 280 dias

Sua Majestade a Rainha Isabel II (RU) nasceu
a 21 Abr 1926 e tornou-se a mais velha
monarca do mundo a 23 Jan 2015, aos
88 anos e 277 dias. Até 2 Mai 2017, tinha
91 anos e 11 dias de idade.

Monarca reinante
91 anos e 11 dias

O Levens Hall em Cumbria, RU, tem desenhos de topiaria,
plantados e esculpidos na década de 1690. Incluem «Peças
de Xadrez», a «Peruca do Juiz» e «Grandes Guarda-Chuvas».

Topiário
c. 327 anos

Núcleo de gelo
740 000 anos

Vertebrado
530 milhões de anos

Em 1903, foi descoberta arte rupestre
pré-histórica na caverna de El Castillo
em Puente Viesgo em Cantábria, Espa
nha. Junto com pinturas de animais
e impressões de mãos está um disco
vermelho que tem pelo menos 40 800
anos de idade. Ao lado, um stencil de
uma mão remonta a pelo menos 37 300
anos.

Arte rupestre
40 800 anos

O Nishiyama Onsen Keiunkan em Yamanashi, Japão,
é um hotel de termas aberto desde 705 ec.

Hotel
1312 anos

O zoológico em funcionamento mais antigo é
o Tiergarten Schönbrunn
em Viena, Áustria. Foi
inaugurado em 1779,
embora inicialmente
tivesse sido criado
em 1752 como
um ménagerie
da coroa.

Zoo
265 anos

Um peixinho chamado Tish, de Hilda e Gordon
Hand de Carlton Miniott, North Yorkshire, RU,
viveu 43 anos. O filho de Hilda, Peter, ganhou
Tish numa barraca de feiras em 1956.

Peixe dourado
43 anos

A existência do Nyasasaurus parringtoni foi estabele
cida a partir de um esqueleto parcial num depósito de
fósseis dentro de Manda Beds perto do lago Nyasa da
Tanzânia. O esqueleto tem cerca de 240 milhões de anos
e é do tamanho de um cão labrador. O N. parringtoni foi
formalmente descrito em Dez 2012.

Dinossáurio datado
240 milhões de anos

As primeiras plantas domesticadas são
as oito espécies da colheita fundadora
neolítica. Plantadas pelas primeiras
comunidades agrícolas do Holoceno na
região do Crescente Fértil do sudoeste
da Ásia, datam de 9500 aec e consis
tem na planta do linho, quatro espécies
de pulso e três espécies de cereais.

Plantas cultivadas para alimentação
11 500 anos

O Althing islandês foi fundado em
930 ec. Este corpo, que originalmente
consistia em 39 chefes locais em
Thingvellir, foi abolido em 1800,
mas restaurado pela Dinamarca
com estatuto consultivo
em 1843 e estatuto
legislativo em
1874.

Faça download deste poster: guinnessworldrecords.com/2018

A 12 Fev 2002, uma equipa de paleon
tólogos liderada pelo prof. Peter Doyle
(RU) anunciou a descoberta do vómito
fossilizado de um ictiossauro, um grande
réptil marinho semelhante a um peixe.

Vómito
160 milhões de anos

> 100 milhões anos

As uvas (Vitis vinifera)
estão entre as mais
antigas plantas
cultivadas e utilizadas
sobretudo para bebidas.
A evidência mais antiga
documentada de que as
uvas foram cultivadas
para fazer vinho
data de 6000 aec na
Mesopotâmia (actual Iraque).

Planta cultivada
para bebida
8000 anos

8000–100 milhões anos

O festival de wrestling
de Kırkpınar realiza-se
anualmente desde 1460
em Edirne, Turquia. Participantes cobertos por óleo
lutam pelo Cinturão de Ouro.

Competição wrestling
557 anos

Parlamento existente
1087 anos

Jeanne Louise Calment (FRA) nasceu
a 21 Fev 1875 de Nicolas (1837-1931)
e Marguerite (neé Gilles, 1838-1924).
Morreu 122 anos mais tarde numa
casa de repouso em Arles, Sul de
França, a 4 Ago 1997.

A mais antiga mensagem numa
garrafa passou 108 anos e 138 dias
no mar após ser libertada pela
Marine Biological Association
(RU) no mar do Norte (52° 4.8’N;
003° 37’E) a 30 Nov 1906. Foi
encontrada na ilha Amrum,
Alemanha, a 17 Abr 2015.

500–8000 anos

Pessoa
122 anos e 164 dias

Creme Puff nasceu
a 3 Ago 1967 e viveu
até 6 Ago 2005 –
uns incríveis 38
anos! Creme Puff
viveu com o seu
dono, Jake Perry,
em Austin, Texas,
EUA.

Gato
38 anos e 3 dias

Mensagem numa garrafa
108 anos e 138 dias

100–500 anos

A maior idade confiável
registada para um cão é
de 29 anos de um cão de
gado australiano chamado
Bluey, propriedade de
Les Hall de Rochester,
Victoria, Austrália.
Bluey foi obtido em
cachorrinho em 1910
e trabalhou entre
gado durante quase
20 anos antes de ter
sido adormecido
a 14 Nov 1939.

Cão
29 anos e 5 meses

0–100 anos

Desde animais de longa vida aos fragmentos mais antigos do nosso planeta,
exploramos a história da Terra com 4,55 mil milhões de anos para celebrar
a longevidade dos recordes em muitas das suas formas.

Mais velho/antigo…

