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Textos  

 

A Amazónia = não lê o título 

 

 

aa ff aa ff  aa A floresta {BLO} + {REP} amazónica é um território com 

surpreendente resistência a toda a agressão humana
1
 {ALONG= 767 ms} [p sil= 328 

ms] que tenta desvastá-la {INS} desde há quatrocentos anos [p sil= 722 ms]. 

Fotografada de dez mil metros de altitude [p sil= 373 ms], a mancha verde da
2
 

{ALONG= 242 ms} floresta, que se observa até à linha do horizonte, parece infindável 

[p sil= 635 ms]. Para percorrer uma dist … para percorrer uma distância {REP} de 

quatro mil quilómetros [p sil= 345 ms], um macaco aventureiro
3
 {ALONG = 458 ms} 

aventureiro poderia nunca tocar o solo se saltasse [p sil= 398 ms] de ramo em ramo nas 

gigantescas árvores [p sil= 670 ms]. 

O rio Amazonas, o m {BLO} o maior {REP + ALONG (do <o>
4
 = 320 ms)} do 

mundo em volume de águas transportadas [p sil= 547ms], apresenta-se como fulcro [p 

sil= 323 ms] desta imen imensa {REP} floresta
5
 {ALONG = 325 ms} floresta d do do 

do tamanho {BLO + REP + ALONG do segundo <do>
6
 = 433 ms} dos Estados Unidos 

[p sil= 745 ms]. A complexa bacia hidrográfica do Amazonas [p sil= 445 ms] é 

constituída por mil e cem afluentes [p sil= 347ms], alguns dos quais têm mais de dois 

mil quilómetros de comprimento [p sil= 425 ms], onde existem
7
 {ALONG = 388 ms} 

existem para cima de mil e quinhentas espécies diferentes de peixes [p sil= 968 ms]. 

Nesta imensa floresta
8
 {ALONG = 875 ms} floresta [p sil= 438 ms], os rios e as 

selvas alb albe albergam {BLO + REP} a maior concentração de espécies vivas da
9
 

{ALONG = 537 ms} Terra [p sil= 675 ms], preciosas para o equilíbrio ecológico [p 

sil= 453 ms]. Uma característica extrao extraordinária {REP} da flo da flo da floresta 

{REP} da floresta amazónica [p sil= 440 ms] é o facto de grande parte d d de d d de 

                                                           
1 
69 ms  (retirar: 698 ms) 

2 
130 ms (retirar: 112 ms) 

3
 213ms (retirar: 245 ms) 

4 
69 ms  (retirar: 251 ms) 

5 
227 ms  (retirar: 98 ms ) 

6
 131 ms (retirar: 302 ms) 

7 
80 ms  (retirar: 308 ms) 

8
 Idem 5 (retirar: 648 ms) 

9
 Idem 2 (retirar: 407 ms) 



{BLO} + {REP} dela [p sil= 595 ms] se manter inalterada há cem milhões de anos [p 

sil= 352ms], dado não ter sofrido os efeitos da última glaciação [p sil= 900 ms]. 

Que fazem os estudiosos desta floresta
10

 {ALONG = 833 ms}? [p sil= 603 ms] 

Tentam que o seu e enorme {REP} enorme manancial biótico [p sil= 357 ms] seja 

preservado de todas as agressões {ALONG = 268
11

 ms} [p sil= 370ms], o mais 

eficazmente possível. 

 

Campo de Ourique = não lê o título 

 

{PP = 235 ms} Campo de Ourique {ALONG =1180 ms}
12

 Ourique é um bairro 

de Lisboa com hábitos extraordinários que parecem ter parado no {ALONG = 435 

ms}
13

 no tempo [p sil= 1002 ms]. {PP = 583 ms} Visto de uma das suas belas 

esplanadas, o {REP} o {ALONG = 552 ms}
14

 bairro {BLO} o bairro colorido e 

{ALONG = 395 ms}
15

 calmo [p sil= 448 ms], que se vislumbra através dos eléctricos 

em movimento [p sil= 435 ms], parece um daqueles bairros antigos dos filmes 

portugueses [p sil= 900 ms]. 

Para encontrar tudo aquilo de que se precisa no dia-a-dia [p sil= 345 ms], 

qualquer residente habitual {ALONG = 190 ms}
16

 não tem de fazer grandes 

deslocações que o obriguem ao uso de de {REP + ALONG = 245 ms}
17

 transportes [p 

sil= 915 ms]. 

A vida deste bairro mundano, um dos mais interessantes da da da da da {REP} 

cidade [p sil= 435 ms], revela-se ao virar de cada esquina [p sil= 410 ms] das suas ruas 

de passeios largos [p sil= 640 ms]. O casario heterogéneo do bairro [p sil= 360 ms] é 

formado por casas antigas de soalho e tectos altos [p sil= 323 ms], cheias de dign de 

dignidade {REP} + {ALONG = 683 ms}
18

 [p sil= 448 ms], e por prédios a cair de de 

de {REP} de {ALONG = 658 ms}
19

 podre [p sil= 295 ms] onde se encontram as 

melhores famílias e as pessoas mais simples [p sil= 810 ms]. 

                                                           
10

 Idem 5 e 8 (retirar: 606 ms)   
11

 200 ms (retirar: 68 ms) 

 
12

 96 ms (retirar: 1084 ms) 
13

 116 ms (retirar: 319 ms) 
14

 69 ms (retirar: 483 ms) 
15

 68 ms (retirar: 327 ms) 
16

 68 ms (retirar: 122 ms) 
17

 111 ms (retirar: 134 ms) 

18
 234 ms  (retirar: 449 ms) 

19
 Idem 17 (retirar: 547 ms) 



Nas manhãs de sábado, as donas de casa atarefadas {ALONG =280 ms}
20

 

atarefadas procuram os melhores produtos frescos [p sil= 425 ms], à venda nos vários 

mercados improvisados [p sil= 593 ms]. 

Um aspecto interessante deste bairro deve-se ao facto de ter as lojas mais [p sil= 

347 ms] fantásticas e inesperadas [p sil= 325 ms], visto reunir lado a lado [p sil= 313 

ms] umas ultra sofisticadas e outras plenas de objectos de desuso [p sil= 662 ms]. 

Como reagem os moradores de Campo de Ourique {ALONG =818 ms}
21

? [p 

sil= 455 ms] Receiam que as vizinhas torres de {SUB} <do> progresso [p sil= 328 ms] 

ponham em perigo o seu bem-estar, muito em breve. 

 

Resumos  

 

“A Amazónia” 

 

Este texto fala-nos {PP =223 ms} sobre a {ALONG = 242 ms}
22

 a floresta amazónica 

que existe na américa {ALONG =885 ms}
23

 {PP =1183 ms} eles dizem que, pronto, é 

uma floresta muito grande [p sil= 410 ms] que {ALONG = 650 ms}
24

 {PP =777 ms} 

que {REP} se mantém praticamente inalterada {ALONG =963 ms}
25

 há quatrocentos 

anos [p sil= 350 ms] apesar das das {REP} constantes {PP =1555 ms} + {clique} + 

{PP = 2110 ms} das constantes {REP} a a agressões agressões {REP} que têm vindo 

… q q que têm sofrido {CORR} + {BLO} + {ALONG = 642 ms}
26

 [p sil= 698 ms] 

{PP =308 ms} têm … tem {CORR} também o {ALONG = 700 ms}
27

 o maior rio do 

{ALONG = 400 ms}
28

 mundo que é o rio amazonas [p sil= 555 ms] que é um dos rios 

que tem maior caudal {ALONG = 755 ms}
29

 e que tem tem {REP} muitos afluentes [p 

sil= 920 ms] + {PP =255 ms} também é uma característica desta floresta {ALONG = 

1155 ms}
30

 [p sil= 588 ms ] + {PP =323 ms} é a sua diversidade de {PP =345ms} seres 

                                                           
20

 68 ms (retirar: 212 ms) 
21

 Idem 12 (retirar: 722 ms) 

 

22 68 ms (retirar: 174 ms) 

23 68 ms (retirar: 817ms) 
24

 143 ms (retirar: 507 ms) 
25

 68 ms (retirar: 895 ms) 
26

 191 ms (retirar: 451 ms) 

27
 69 ms (retirar: 631 ms) 

28
 131 ms (retirar: 269 ms) 

29
 215 ms (retirar: 540 ms) 

30
 227 ms (retirar: 928 ms) 



vivos que a {ALONG = 630 ms}
31

 a a a {REP} habitam [p sil= 767 ms] + {PP = 510 

ms} que {ALONG = 433 ms}
32

 são bastante espécies [p sil= 502 ms]  é  é {REP} um 

número quase infindável de espécies que habitam {ALONG = 450 ms}
33

 a {ALONG = 

412 ms}
34

 a a {REP} floresta {PP =2252 ms} + [p sil= 870 ms] e e e e {REP} e que e 

que {REP + ALONG do <que>
35

 = 385 ms} os peritos tentam preservar {ALONG = 

545 ms}
36

 a a {REP} flora e a … e o … e a … {HES} [p sil= 1200 ms] e os animais e a 

f fa fauna {BLO + REP} {PP =1165 ms} para manter a floresta como tem vindo [p sil= 

887 ms] a {ALONG = 245 ms}
37

 estar preservada.  

 

 “Campo Ourique” 

 

{PP =340 ms} este texto fala-nos {PP =422 ms} de um bairro bastante interessante e 

diferente, que existe na cidade de Lisboa que é o que é o {REP} Campo de Ourique 

{ALONG = 723 ms}
38

 [p sil= 870 ms] + {PP =980 ms} é um bairro diferente na 

medida em que em que {REP} ainda é uma parte … tem partes {CORR} antigas da da 

{REP} cidade, em que há em que há {REP} lojas [p sil= 627 ms] e {ALONG = 485 

ms}
39

 diferentes {ALONG =280 ms}
40

 do que acontece a g a g {REP + ALONG = 

1718 ms}
41

 agora na na na na na {REP} nas {CORR} novas l lo lojas {REP + 

ALONG do <lo>: 273 ms }
42

 lojas [p sil= 1130 ms] +  {PP =1143 ms} tem também 

{PP =1180 ms} outro tipo de pessoas que vivem no {ALONG = 550 ms}
43

 bairro [p 

sil= 390 ms] também são pessoas {PP = 380 ms} diferentes {ALONG = 375 ms}
44

 {PP 

= 1425 ms} do {ALONG = 370 ms}
45

 resto do {ALONG = 500 ms}
46

 contexto da 

cidade de de {REP} Lisboa {PP =1120 ms} portanto, por isso, podemos dizer que é um 

bairro variado {ALONG = 1532 ms}
47

 [p sil= 315 ms]  que tem que tem {REP} casas 
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 68 ms (retirar: 562 ms) 
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 143 ms (retirar: 290 ms) 
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 68 ms (retirar: 382 ms) 
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 167 ms (retirar: 378 ms) 
37

 68 ms (retirar: 177 ms) 
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 149 ms (retirar: 124 ms) 
43

 116 ms (retirar: 434 ms) 
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 130 ms (retirar: 245 ms) 
45

 131 ms (retirar: 239 ms) 
46

 Idem 45 (retirar: 369 ms) 
47

 135 ms  (retirar: 1397 ms ) 



altas, novas [p sil=268 ms]  tem casas antigas {ALONG = 338 ms}
48

 {PP =1308 ms} e 

{ALONG = 797 ms}
49

 {PP =1610 ms} e e que e que {REP} hoje em dia cada vez mais 

os os {REP} moradores do {ALONG = 635 ms}
50

 bairro pensam q qu qual {BLO + 

REP} será o futuro do {ALONG = 1012 ms}
51

 bairro porque realmente ele é um 

{ALONG = 458 ms}
52

 misto, pronto [p sil= 395 ms]  do que foi e do e do {REP} que a 

cidade {ALONG = 435 ms}
53

 está-se a a a a {REP} tornar, quer dizer, continuam as 

pessoas aos sábados a [p sil= 365 ms] irem ao mercado, a ter aquela rotina {ALONG = 

427 ms}
54

, mas mas {REP} também há {ALONG =360 ms}
55

 {PP =718 ms} novos 

cafés, no no novas {REP} esplanadas, com com {REP} vista para o rio, para os 

eléctricos da da {REP} cidade [p sil= 688 ms]  pronto penso que é o que posso dizer 

sobre o bairro.  
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 234 ms (retirar: 104 ms) 
49

 68 ms (retirar: 729 ms) 
50

 131 ms (retirar: 504 ms) 
51

 Idem 51 (retirar: 881 ms) 
52

 65 ms (retirar: 393 ms) 
53

 111 ms (retirar: 324 ms) 
54

 78 ms (retirar: 349 ms) 
55

 93 ms (retirar: 267 ms) 



 

 


