
 Medições 

Código do informante: RC_84 

Textos 

 

Campo de Ourique = não é lido  

 

O {INS} Campo de Ourique é um bairro de Lisboa com hábitos extraordinários 

que
1
 {ALONG =580 ms} parecem [p sil= 520 ms] ter [p sil =675 ms] p parado {BLO} 

no tempo. Visto [p sil= 318 ms] ter{INS} de uma das suas [p sil= 285  ms] belas 

esplanadas, o bairro  c  colorido
2
 {BLO} + {ALONG =897 ms}[p sil= 420 ms] e calmo, 

que se [p sil= 305 ms] vislumbra através dos eléctricos em movimento, parecem  

{SUB} <parece> [p sil= 925 ms] um daqueles bairros antigos dos filmes portugueses [p 

sil= 517 ms]. 

Para encontrar tudo aquilo do {SUB} <de> que se precisa [p sil =350 ms] no 

dia-a-dia, qualquer residente [p sil= 460 ms] habitual não [] {PH} <tem de> fazer 

grandes deslocações que o obriguem [p sil= 415 ms] ao uso de transportes
3
 {ALONG 

=532 ms} [p sil= 848 ms]. 

A vida deste bairro mu [p sil= 770 ms] [ {BLO} + {PH} mundano 

[p sil= 665 ms], um dos mais interessantes da cidade, revela-se [p sil =480 ms] ao virar 

de cada esquina das suas ruas [p sil =430 ms] d de {BLO} de passeios largos [p sil= 

318 ms]. O c ca [´{BLO} + {REP} + {PH} <casario> [p sil= 532 ms] 

heterógéneo
4
 {ALONG =613 ms} do bairro é formado por casas antigas [p sil= 433 

ms] de soalho e tectos falsos … tectos altos {CORR} [p sil= 608 ms], cheios{SUB} 

<heias> de {ALONG =490 ms}
5
 di- gnidade {TRUNC}, e por prédios a cair de podre 

onde se encontram [p sil= 532 ms] as maiores{SUB} <melhores> famílias e as 

pessoas mais simples [p sil= 578 ms]. 

Nas manhãs de sábado [p sil= 755 ms], as donas de casa atarefadas [silabifica a 

palavra] [p sil= 388 ms], procuram os melhores produtos frescos [p sil = 367 ms], à 

venda nos vários mercados improvisados [silabifica a palavra] [p sil= 1065 ms]. 

                                                           
1
 143 ms  - valor de duração esperado (retirar 437 ms) 

2
 285 ms  -valor de duração esperado (retirar 612 ms) 

3
 297 ms  - valor de duração esperado (retirar 235 ms) 

4
 122 ms – valor de duração esperado  (retirar 491 ms ) 

5
 111 ms – valor de duração esperado (retirar: 379 ms) 



Um aspecto interessante deste bairro deve-se [p sil= 380 ms] ao facto de ter as 

lojas mais fan fantásticas {REP} e ine ine  ines peradas inesperadas {REP}, visto 

reunir lado a lado [p sil= 395 ms] umas ultra sofisticadas [p sil= 375 ms] e outras 

plenas {d} de objectos de de {REP} desuso [p sil= 667 ms]. 

Como reagem os moradores do {SUB} <de> Campo de Ourique? [p sil= 505 

ms] Receiam que as vizinhas torres [p sil= 380 ms] do progre do progresso {REP} 

ponham [p sil= 568 ms] em perigo o seu bem-estar, muito em breve. 

 

A Amazónia = não lê o título 

 
A floresta amazónica é um t território

6
 {BLO + ALONG do <te>: 220 ms} com 

surpreendentes resistências {INS} a toda a agressão humana que [{PH} + {SUB} 

<tenta> devastá-la [p sil= 487 ms] desde há quatrocentos anos [p sil=1462 ms] 

{clique}. 

ft Fotografada {BLO} [silabificada] [p sil= 443 ms]  de
7
  {ALONG = 455 ms} 

dez mil metros de altura {SUB} <altitude> [p sil= 477 ms], a mancha verde da 

floresta, que se observa [p sil= 487 ms] até à linha do horizonte, parece infindável [p 

sil= 583 ms]. P´ra
8
 {ALONG =487 ms} precorrer {PH} Para percorrer uma distância 

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

o solo [p sil =477 ms] se saltasse de ramo em ramo nas gigantescas árvores [p sil =1117 

ms] {clique}. 

O rio Amazonas [p sil= 477 ms], o maior do mundo em volume de águas trans- 

portadas {BLO} + {TRUNC} [p sil= 460 ms], apresenta-se com {SUB} <como> 

fulcro [p sil= 635 ms] desta imensa floresta do tamanho dos Estados Unidos [p sil= 405 

ms]. A complexa bacia hidrográfica do Amazonas [p sil= 620 ms] é c com constituída 

{BLO} + {REP} por mil e cem afluentes [p sil= 502 ms], alguns dos quais têm mais de 

dois mil quilómetros de comprimento, onde existem [p sil= 525 ms] para cima de mil e 

quinhentas espécies diferentes de peixes [p sil= 792 ms]. 

Nesta imensa floresta, os rios e as selvas [p sil= 470 ms] albergam a {BLO} 

maior concentração de espécies vivas da Terra [p sil= 578 ms], preciosas para o 

equilíbrio ecológico [p sil= 375 ms]. Uma ca- racterística {TRUNC} extr 

                                                           
6 142 ms – valor de duração esperado  (retirar: 78 ms ) 
7
 11 ms  - valor de duração esperado (retirar: 344 ms) 

8
 186 ms – valor duração esperado (retirar: 301 ms) 



extraordinária {REP} das florestas amazónicas {INS} [p sil= 495 ms] é o facto do 

{SUB} <de> grande parte dela se manter [p sil= 438 ms] inal - terada {TRUNC} 

inalterada há ce [p sil= 463 ms] há cem {REP} milhões de anos [p sil= 492 ms], dado 

não ter sofrido os efeitos da última glaciação [p sil=1125 ms] {clique}. 

Que fazem os estudiosos desta floresta? [p sil= 527 ms] Tentam que o seu 

enorme maça  mança manancial {REP} [p sil=560 ms] biótico [p sil= 350 ms] seja 

preservado d d de {BLO} todas as a agressões {REP} [p sil= 463 ms], o mais 

eficazmente possível. 

 

Resumos  

 

“Campo Ourique”  

 

Este t te te texto {BLO + REP} fala-nos sobre as {ALONG =400 ms}
9
 [p sil = 333 ms] 

tra- dições {TRUNC} tradições [p sil = 515 ms] no bairro de Campo de Ourique [p sil 

= 1175ms] que {ALONG =905 ms}
10

 ainda consegue guardar muitas das tra-dições 

{TRUNC} tradições antigas [p sil=910 ms] que este bairro antes t ti tinha {BLO + 

REP} este e outros bairros [p sil=1393 ms] + {PP =1427 ms} fala-nos sobre {ALONG 

=843 ms}
11

 {PP = 1308 ms} sobre {REP} os seus hábitos que {ALONG =973 ms}
12

 [p 

sil =1083 ms] que {REP} os os os {REP} seus habitantes nem precisam de se des 

deslocar {REP} para {ALONG =642 ms}
13

 [p sil =403 ms] para {REP} fazer qualquer 

tipo de coisas {clique} [p sil =895 ms] fala-nos também {clique} [p sil = 1445 ms] 

fala-nos {REP} sobre tudo so so bre sobre sobre {REP} o o {REP} bairro de [p sil = 

370 ms] Lisboa que {ALONG =833 ms}
14

 por vezes este bairro [p sil = 438 ms] 

assemei assemei assemelha-se {REP} [p sil = 477 ms] a muitos dos bairros que Lisboa 

ainda possui [p sil =725 ms] bairros estes que {ALONG =420 ms}
15

 não [p sil= 

1000ms] que {ALONG =825 ms}
16

  {PP =848 ms} bairros estes {REP da expressão} 

                                                           
9
 173 ms (retirar: 227 ms) 

10
 143 ms ( retirar: 762 ms) 

11
 138 ms (retirar: 705 ms) 

12
 Idem 9 (retirar: 830 ms) 

13
 94 ms (retirar: 548 ms) 

14
 Idem 9 e 11 (retirar: 690 ms) 

15
 143 ms (retirar: 277 ms ) 

16
 Idem 14 (retirar: 682 ms) 



muito de- gradados {TRUNC} [p sil= 688 ms] muitos antigos que {ALONG =805 

ms}
17

 as pessoas que lá moram, por vezes, são pessoas de bastante idade. 

 

“A Amazónia” 

 

Este t te te texto {BLO + REP} fala-nos sobre a floresta amazónica [p sil=1100 ms] de 

de  de {REP} todo o seu comprimento de de {REP}  todas as suas espécies  de todos os 

mil [p sil = 613 ms] qui {REP} os mil e tais quilómetros que possui [p sil =958 ms] + 

{PP =1245 ms} sobre {ALONG =1050 ms}
18

 {PP = 1305 ms}  toda a sua beleza  no 

qual o ser humano tem {ALONG = 685 ms}
19

 [p sil = 330 ms] tem {REP} andado 

consecutivamente a de [p sil = 902 ms] a de a degradá-la {REP}  [p sil =1645 ms] e a 

dar {BLO} cabo dela {PP =1137 ms} + [p sil = 1258 ms] fala-nos por exemplo  

{ALONG =390 ms}
20

 das espécies únicas que {ALONG =710 ms}
21

  lá se encontram, 

dos dos {REP} animais únicos [p sil=943 ms] que lá vivem [p sil =1000 ms] que 

{ALONG =485 ms}
22

 possivelmente daqui a um tempo se continuar assim [p sil = 1695 

ms] + {PP = 240 ms} vão deixar de {tosse} vão deixar de {REP da expressão} existir 

[p sil =892 ms] devido ao homem [p sil =938 ms] {clique} [p sil= 1232 ms] e acho que 

é tudo.  

 

 

 

 

                                                           
17

 Idem 14 (retirar: 662 ms) 

 
18

 138 ms (retirar: 912 ms) 
19

 244 ms (retirar: 441 ms) 
20

 214 ms (retirar: 176 ms) 
21

 49 ms (retirar: 661 ms) 
22

 Idem 20 (retirar: 436 ms) 


