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Código do Informante: LS_83 

 

Textos  

 

Campo de Ourique = [(campo d’anis) 

 

Campo de Ourique é um bairro de Lisboa com hábitos extraordinários que 

parecem ter parado no tempo [p sil= 672 ms]. Visto de uma das suas belas esplanadas, o 

bairro colorido e calmo [p sil= 405 ms], que se vis vislumbra {REP} [p sil= 422 ms] 

através dos eléctricos em movimento, parece um daqueles bairros antigos dos filmes 

portugueses [p sil= 637 ms]. 

Para encontrar tudo aquilo de que se precisa no dia-a-dia [p sil= 468 ms], 

qualquer residente habitual não tem de fazer grandes deslocações que o obriguem ao 

uso de transportes [p sil= 688 ms]. 

A vida deste bairro mundano, um dos mais interessantes da cidade [p sil= 608 

ms], revela-se ao virar de cada esquina das suas ruas de passeios largos [p sil=930 ms]. 

O casario heterogéneo [p sil= 688 ms] do bairro {BLO} é formado por casas antigas de 

soalho e tectos altos [p sil= 527 ms], cheias de dignidade, e por prédios a cair de podre 

onde se encontram as melhores famílias [p sil= 507 ms] e as pessoas mais simples [p 

sil= 500 ms]. 

Nas manhãs de sábado, as donas de casa atarefadas procuram os melhores 

produtos frescos [p sil= 430 ms], à venda nos vários mercados improvisados [p sil= 555 

ms]. 

Um aspecto interessante deste bairro deve-se ao facto de ter as lojas mais 

fantásticas e inesperadas [p sil= 522 ms], visto reunir lado a lado [p sil = 525 ms] umas 

ultra sofisticadas e outras plenas de objectos de desuso [p sil= 865 ms]. 

Como reagem os moradores de Campo de Ourique? [p sil= 550 ms] Receiam 

que as vizinhas torres do progresso ponham em perigo o seu bem-estar, muito em breve. 

 

 

 

 



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= 820 ms]. 

Fotografada de dez mil metros de altitude [p sil= 313 ms], a mancha verde da da 

{REP} floresta [p sil= 475 ms], que se observa até à linha do horizonte, parece 

infindável [p sil= 713 ms]. Para p precorrer {BLO + PH} percorrer uma distância de 

quatro mil quilómetros, um macaco aventureiro [p sil= 507 ms] poderia nunca tocar o 

solo se saltasse de ramo em ramo nas gigantescas árvores [p sil= 760 ms]. 

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

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

Unidos [p sil= 892 ms]. A complexa bacia hidrográfica do Amazonas [p sil= 560 ms] é 

constituída por mil e cem afluentes [p sil=: 430 ms], alguns dos quais têm mais de dois 

mil quilómetros de comprimento [p sil= 578 ms], onde existem para cima de mil e 

quinh[entas] [sílaba final produzida de forma estranha] espécies diferentes de peixes [p 

sil= 1172ms].  

nesta floresta …  nes nesta {REP} Nesta imensa floresta {CORR}[p sil= 532 

ms], os rios e as selvas albergam a maior concentração de espécies [p sil= 425 ms] 

vivas da Terra [p sil= 433 ms], preciosas para o equilíbrio ecológico [p sil =472 ms]. 

Uma característica extraordinária da floresta amazónica é o facto [p sil= 558 ms] de 

grande parte dela se manter inalterada há cem milhões de anos [p sil= 808 ms], dado 

não ter sofrido os efeitos da última glaciação [p sil= 853 ms]. 

Que fazem os estudiosos desta floresta? [p sil= 573 ms]  {PH} Tentam 

que o seu enorme manancial biótico seja pre preservado {REP} [p sil= 563 ms] de 

todas azasgressões {PH} as agressões [p sil =568 ms], o mais eficazmente possível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumo  

 

“Campo Ourique” 

 

atão {PP =988 ms} este texto fala-nos [p sil =968 ms] de {ALONG = 542 ms}
1
 … do 

{CORR} bairro de Campo de Ourique  [p sil = 520 ms] + {PP =1577 ms} + [p sil= 

1087 ms] é um bairro [p sil =762 ms] que fica na zona alta de Lisboa que tem um uma 

uma {REP} grande {ALONG = 520 ms}
2
 [p sil =1045 ms] um uma grande {REP} [p 

sil =1020 ms] uma grande {REP}  vista essencialmente sobre o {ALONG =520 ms}
3
 

[p sil=1410 ms] os {CORR} eléctricos [p sil =897 ms] e {ALONG =680 ms}
4
 [p 

sil=455 ms] e {REP} isso tudo [p sil =640 ms] + {PP =892 ms} fala também  [p sil 

=882 ms] das suas casas típicas [p sil =237 ms]  d das  das {BLO + REP}  ha ha  

habitações  {BLO + REP}  que  {ALONG =635 ms}
5
 [p sil =830 ms] que {REP} 

constituem o bairro [p sil =743 ms] são casas altas, com {ALONG = 688 ms}
6
 [p sil = 

330 ms] o chão em soalho [p sil =422 ms] e de tectos altos {PP =1798 ms} e e  {REP}  

que também {PP =1195 ms} + [p sil= 385 ms]   e que também {REP} [p sil=1110 ms]  

retrata {PP =1028 ms} + [p sil=887 ms] a variedade de vivências que existe no bairro 

[p resp: 713 ms]  tanto das pessoas mais antigas como das mais novas que [p sil =500 

ms] procuram no sentido de {ALONG = 530 ms}
7
 {PP =1575 ms} no sentido de {REP 

+ ALONG do <de> = 558 ms}
8
 encontrar lojas que vão de encontro aos seus desejos, 

desde as as {REP}  mais [p sil= 425 ms] sofisticadas até [p sil =590 ms] aquelas mais 

[p sil =410 ms] tradicionais {BLO}[p sil=818 ms] acho que é isso.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 111 ms (retirar: 431 ms) 

2
 111 ms (retirar: 409 ms) 

3
 69 ms (retirar: 451 ms) 

4
 68 ms (retirar: 612 ms) 

5
 143 ms (retirar: 492 ms) 

6
 155 ms (retirar:533 ms) 

7
 Idem 1 (retirar: 419 ms) 

8
 Idem 1 (retirar: 447 ms) 



“A Amazónia”  

 

Este texto [p sil =810 ms] + {PP = 290 ms} fala-nos da {ALONG =485 ms}
9
 [p sil 

=1260 ms] da {REP} floresta amazónica [p sil=558 ms] e de toda a sua vida que está 

{ALONG =335 ms}
10

 [p sil = 618 ms] ine inerente {REP} a ela [p sil =573 ms] seja 

{ALONG =440 ms}
11

 [p sil = 530 ms] a flora [p sil = 1025 ms] a {ALONG =565 

ms}
12

 fauna {PP =417 ms} a a {REP} vida marinha [p sil =1585 ms] e os seus rios [p 

sil = 1063 ms] + {PP =550 ms} + [p sil = 1673 ms] st stá {REP} a ser alvo de 

{ALONG =757 ms}
13

[p sil = 985 ms] desde há {CORR} quatrocentos anos de 

{ALONG = 335 ms}
14

 [p sil =545 ms] da {CORR} poluição [p sil =1423 ms] humana 

que {ALONG =573 ms}
15

 que {REP} tenta [p sil = 233 ms] destruí-la [p sil = 585 ms] 

e que ela muito efi eficazmente {REP} consegue {ALONG =458 ms}
16

 [p sil= 578ms] 

combater [p sil = 667 ms] com {ALONG = 613 ms}
17

 [p sil= 575 ms] um esplendor e 

[p sil =1185 ms] um um um {REP} nível de subsistência bastante elevado [p sil= 

782ms] + {PP =1045 ms} + [p sil = 1188 ms] refere também q que que {BLO + REP} 

uma espécie de ma macaco {REP} [p sil = 750 ms] que se possa a a aventurar {REP} 

[p sil = 1555 ms] de {BLO} em {CORR} cada ramo da … das {CORR} árvores [p sil 

=1067 ms] p poderia {BLO} percorrer os quatro mil quilómetros da {ALONG =632 

ms}
18

 [p sil = 505 ms] da {REP} floresta [p sil = 768 ms] sem nunca chegar ao solo [p 

sil =295 ms] so somente {REP} através da {ALONG = 520 ms}
19

 d dos {CORR} e 

{BLO} ramos das suas gigantescas árvores {PP =1627 ms} + [p sil = 2172ms] possui 

também o rio amazonas, que é o maior do mundo [p sil = 730 ms] + {PP =373 ms} em 

volume de água trans- portada {TRUNC} {PP =1478 ms} e que tem cerca de mil e 

cem afluentes, alguns dos quais com {ALONG =565 ms}
20

 cerca de dois mil 

quilómetros de comprimento [p sil = 985 ms] que conseguem albergar cer cerca {REP} 

                                                           
9
 130 ms (retirar: 355 ms) 

10
 186 ms (retirar: 149 ms) 

11
 162 ms (retirar: 278 ms) 

12
 68 ms (retirar: 497 ms) 

13
 111 ms (retirar: 646 ms) 

14
 Idem 13 (retirar: 224 ms) 

15
 143 ms (retirar: 430 ms) 

16
 106 ms (retirar: 352 ms) 

17
 155 ms (retirar: 458 ms) 

18
 130 ms (retirar: 502 ms) 

19
 Idem 18 (retirar: 390 ms) 

20
 Idem 17 (retirar: 410 ms) 



de {ALONG =565 ms}
21

 mil e quinhentas espécies [p sil =1095 ms] marinhas [p sil= 

1140 ms] + {PP = 1715 ms} isto também deve-se ao facto de {ALONG =475 ms}
22

  [p 

sil =1367 ms] a {CORR} floresta amazónica não ter sofrido os efeitos do {ALONG 

=675 ms}
23

 [p sil = 620 ms] da {CORR} última glaciação existente [p sil = 637 ms] e 

que {ALONG =385 ms}
24

 conseguiu [p sil =640 ms] fugir [p sil = 718 ms] a essa c 

catrástofe {BLO} [p sil = 632 ms] + {PP =1215 ms} deste modo também [p sil =453 

ms] os es-tudiosos {TRUNC} da floresta {PP =1683 ms} st stão {REP} sempre em 

busca de formas de p pre preservar {BLO + REP} [p sil = 757 ms] a {ALONG =510 

ms}
25

 a {REP} a floresta e a sua vida biónica (em vez de <biótica>) de modo a [p sil = 

545 ms] que seja possível {PP =843 ms} + [p sil = 2105 ms] salvar p por {BLO} [p 

sil=660 ms] longos anos este {ALONG =755 ms}
26

 [p sil =1080 ms] chamado [p sil = 

1008 ms] p pulmão {BLO} do mundo. 

 

 

                                                           
21

 111 ms (retirar: 454 ms) 
22

 Idem 21 (retirar: 364ms) 
23

 131 ms (retirar: 544 ms) 
24

 143 ms(retirar: 242 ms) 
25

 68 ms (retirar: 442 ms) 
26

 142 ms (retirar: 613 ms) 


