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Código do Informante: JS_83 

Textos  

 
A Amazónia  

 
A floresta amazónica é um território com surpreendente resistência a toda a 

agressão humana que tenta devastá-la desde há quatrocentos anos [p sil=740 ms]. 

Fotografada de dez mil metros de altitude [p sil= 400 ms], a mancha verde 

[ênfase na primeira sílaba] verde da floresta [p sil= 340 ms], que se observa até à linha 

do horizonte [p sil = 310 ms], p p p parece {BLO + REP} infindável [p sil= 662 ms]. 

pa p p pa pa para {BLO + REP} percorrer uma distância de quatro mil quilómetros [p 

sil=527 ms], um macaco aventureiro poderia nunca tocar o solo se saltasse de ramo em 

ramo [p sil= 495 ms] nas gigantescas árvores [p sil= 1115 ms].   

O rio Amazonas, o maior do mundo em volume de águas transportadas [p sil= 

380 ms], apresenta-se como fulcro desta imensa floresta do tamanho dos Estados 

Unidos [p sil= 558 ms]. A complexa bacia {BLO} hidrográfica do Amazonas é 

constituída por mil e cem afluentes [p sil=463 ms], alguns dos quais têm mais de dois 

mil quilómetros de comprimento [p sil= 510 ms], onde existem para cima de mil e 

quinhentas espécies diferentes de peixes [p sil= 517 ms].   

Nesta imensa floresta, os rios e as selvas albergam a maior concentração de 

espécies vivas [ênfase na primeira sílaba] da Terra [p sil= 662 ms], preciosas para o 

equilíbrio ecológico [p sil=1025 ms]. Uma característica extraordinária da floresta am 

amazónica {REP} é o facto de grande parte dela [p sil= 438 ms] se manter inalterada há 

cem milhões de anos, dado não ter sofrido [p sil=505 ms] os efeitos da última glaciação 

[p sil = 1420 ms].   

Que fazem os os {REP} estudiosos desta floresta? [p sil= 537 ms] t te te 

Tentam {BLO + REP} que o seu enorme manancial biológico ... biótico {CORR} [p sil 

=330 ms] seja preservado de todas as agressões [p sil= 400 ms], o mais eficazmente 

possível. 

 

 

 

 

 



Campo de de {REP} Ourique 

 

 c ca ca Campo {BLO + REP} de Ourique é um bairro de Lisboa com hábitos 

extraordinários que parecem ter parado no tempo [p sil= 525ms]. Visto de uma das suas 

belas esplanadas, o bairro colorido e calmo [p sil= 578 ms], que se vislumbra através 

dos eléctricos em movimento, parece um dos [p sil =640 ms] um naqueles {CORR} + 

{SUB} <um daqueles> b b ba bairros {BLO + REP} antigos [p sil=585 ms] dos filmes 

portugueses [p sil=640 ms]. 

p p pa {BLO + REP} Para encontrar tudo aquilo de que se precisa no no 

{REP} dia-a-dia, qualquer residente habitual [p sil=427 ms] não tem de fazer grandes 

deslocações que o obriguem ao uso de transportes [p sil= 652 ms].   

A vida nestedeste {SUB} bairro mundano [p sil=328 ms], um dos mais 

interessantes da cidade, revela-se ao virar de cada esquina nasdas{SUB} suas ruas 

de passeios largos [p sil= 655 ms]. O casario heterogéneo do bairro é formado por casas 

antigas de soalho e tectos altos [p sil= 212 ms], cheias de dignidade [p sil= 370 ms], e 

por prédios a cair de podre onde se encontram as melhores famílias e e e {REP} as 

pessoas mais simples [p sil = 1520ms]. 

Nas manhãs de sábado, a a as {REP} donas de casa a a atarefadas {REP} 

atarefadas procuram os melhores produtos frescos [p sil=383 ms], à venda nos vários 

mercados improvisados [p sil= 765 ms].   

Um aspecto interessante d deste {BLO} deste bairro deve-se ao facto de ter 

{BLO} as lojas mais fantásticas e inesperadas [p sil=405 ms], visto reunir lado a lado 

umas ultra sofisticadas e outras plenas de objectos de de {REP} desuso [p sil=805 ms].   

Como reagem os moradores de Campo de Ourique? [p sil= 463 ms] Receiam 

que as vizinhas t  t to  torres {BLO + REP} do progresso ponham em perigo o seu bem-

estar, muito  muito {REP} em breve. 

 

 

 

 

 

 

 



Resumo  

 

“A Amazónia”  

 

Este texto fala-nos {ALONG =968 ms}
1
 de {PP =285 ms} uma floresta grande na na 

{REP} amazónia [p sil=743 ms] que {ALONG =588 ms}
2
 {PP =535 ms} ocupa uma 

área equivalente aos aos {REP} Estados Unidos [p sil =453 ms] e tem resistido a 

muitas [p sil= 1160 ms] {clique} agressões por parte do [p sil = 415 ms] do dos dos 

{REP} seres humanos [p sil=1080 ms] apesar disso ainda con continua {REP} a existir 

[p sil =300 ms] e [p sil =500 ms] + {PP =1005 ms} e {REP} os os {REP} estudiosos [p 

sil=735 ms] da {ALONG =863 ms}
3
 [p sil= 570 ms] da {REP} floresta da {ALONG 

=375 ms}
4
 + {REP} amazónia e da … do {CORR} tema ecologia em geral tentam 

descrevê-la e conhecê-la o melhor possível [p sil = 1260 ms] + {PP =1520 ms} bem 

agora [p sil=1010 ms] distanciando-me um bocadinho do conteúdo do texto, mas dando 

a minha opinião sobre ele [p sil = 510 ms] + {PP =223 ms} é um texto igual a muitos 

outros [p sil = 930 ms] nesta vaga de de {REP} vontade de conservar os recursos na 

naturais {REP} [p sil=1190 ms] + {PP =1073 ms} a mim sinceramente e do ponto de 

vista p p pessoal {BLO} e ain e ainda bem {REP} que não que não {REP} vou ser 

identificada o meu nome mas isso já me já me {REP} soa ao discurso [p sil= 667 ms] 

em primeiro lugar que vende porque a conservação da natureza é um negócio quase em 

muitos em muitos {REP} aspectos e em muitas c cir circunstâncias {BLO} + {REP} 

‘tá a tornar-se num negócio [p sil = 838 ms] + {PP =450 ms} e muitas vezes usa-se a 

bandeira da floresta da amazónia como muitas outras [p sil=517 ms] como um modo de 

financiamento e esse dinheiro muitas vezes não é bem bem {REP} u u tilizado 

utilizado {BLO + REP} [p sil = 860ms] + {PP =848 ms} seria imprescindível haver 

mais mais {REP} controlo sobre [p sil =733 ms] sobre sobre {REP} os gastos. Os 

financiadores da u união {REP} eu europeia {REP} do banco mundial {ALONG = 530 

ms}
5
 etc… deveriam reunir com a comunidade local, não só com ONGs e coisas do 

género [p sil =487 ms] enfim [p sil = 500 ms] eu eu {REP} gosto do texto do ponto de 

vista [p sil =710 ms] geral mas já me começa a cansar a [p sil =1002 ms] {clique} [p 

sil= 637 ms] a retórica {REP}. 

                                                           
1
 198 ms (retirar: 770ms) 

2
 143 ms (retirar: 445 ms) 

3
 130 ms (retirar: 733 ms) 

4
 Idem 3 (retirar: 245 ms) 

5
140 ms (retirar: 390 ms)  



“Campo de Ourique” 

 

{PP =502 ms} o texto fala de campo de Ourique {tosse} [p sil =1127 ms] que é um 

bairro {PP =487 ms} que é descrito [p sil = 730 ms] como {ALONG =1052 ms}
6
 {PP 

=542 ms} um sítio onde coexistem [p sil =265 ms] a modernidade e a tradicionalidade 

[p sil=853 ms] + {PP =1518ms} e muitas vezes a modernidade é vista como uma com 

uma amea como uma ameaça {REP} p p pe pelos {BLO + REP} residentes [p sil=315 

ms] do bairro {tosse} {PP =1315 ms} + [p sil = 1340 ms] + {PP =677 ms} dp  dep 

depois {BLO + REP} o texto fala do dia-a-dia do bairro {BLO},  ou seja,  das senhoras 

que vão às às {REP} compras ao ao {REP} sábado e do [p sil = 870 ms] da … dos 

{CORR} que enchem as as  as  loj {REP} as lojinhas de bairro [p sil= 877 ms] e no 

fundo eu eu {REP} vejo o mesmo aqui, não é,  neste neste  {REP} bairro, o in 

intendente {REP} da aven da avenida {REP} almirante dos reis também também 

{REP} tem esse [p sil = 545 ms] esse tipo {REP} de lojinhas que {tosse} que {REP} 

são descritas no  no no {REP}  texto [p sil= 573 ms]  coisas  [p sil =477 ms ] apinhadas 

em prateleiras [p sil =1292 ms]+ {PP =1450 ms}  {clique} e {ALONG =375 ms}
7
 de 

vez em quando também se constroem os mamarrachos  {risos} {PP = 752 ms}  que 

contrastam e que ameaçam  no fundo  o o urb {REP}  o urbanismo  que ‘stá  a 

desaparecer e que é muito mais que é muito mais {REP}  adap adap   adaptado 

{REP} à condição humana do que [p sil= 880 ms] do que {REP}  a edifícios grandes 

[p sil =730 ms]  acho eu.  

 

 

                                                           
6
 299 ms (retirar: 753 ms) 

7
 68 ms (retirar: 307 ms) 


