
Medições  
 

Código do Informante: SS_83 

 

Textos 

 

“A Amazónia”  

 
A floresta amazónica [p sil = 233 ms] é um território com su sur preendente

1
 

{REP} + {ALONG = 378 ms} surpreendente r re re resistência {BLO + REP} a toda a 

agressão humana [p sil= 662 ms] que tenta desvastá-la {INS} desde há quatrocentos 

anos [p sil= 640 ms].   

Fotografada de dez mil metros de altitude, a mancha verde da floresta, que se 

observa até à linha do horizonte [p sil= 398 ms], parece infindável [p sil= 657 ms]. Para 

percorrer uma distância de quatro mil quilómetros, um macaco aventureiro poderia 

nunca tocar o [lo [p sil= 415 ms] o [s] lo {CORR} <solo> [p sil= 383 ms] se 

saltasse de ramo em ramo nas gigantescas árvores [p sil= 833 ms].  

O rio Amazonas, o maior do mundo em volume detonela … águas {CORR} 

águas trans trans transportadas {REP} [p sil= 598 ms], apresenta-se como fulcro [p 

sil= 542 ms] desta imensa floresta do tamanho dos Estados Unidos [p sil= 777 ms]. A 

complexa bacia hidro hidro gr gr gráfica {REP} hidrográfica [p sil=390 ms] do 

Amazonas {d} é constituída por mil e cem afluentes [p sil= 475 ms], alguns dos quais 

têm mais de dois mil quilómetros de comprimento [p sil = 325 ms], onde existem 

{BLO} para cima de mil e quinhentas espécies diferentes de peixes [p sil= 1000 ms].   

Nesta imensa floresta, os rios e as selvas alber albergam {REP} a maior 

concentração de espécies vivas da Terra [p sil=357 ms], preciosas para o equilíbrio 

ecológico [p sil= 782 ms]. Uma cara cara cterística {REP} característica ex tra tra 

ordinária {REP} extraordinária da floresta amazónica [p sil= 398 ms] é o facto [p 

sil=362 ms] da {SUB} de gr gr gra gran grande {REP} parte dela se manter inalterada 

há cem milhões de anos [p sil= 398 ms], dado não ter sofrido os efeitos da última [p sil 

= 487 ms] gla gla  glacicação <glaciação> {REP} + {PH} [p resp: 810 ms].  

Que fazem os es es tu tu  diosos  {REP} estudiosos desta floresta? [p sil=705 

ms] Tentam que o seu enorme [] {PH} + {SUB} manancial biótico seja pre 

preservado {REP} de todas as a agressões {REP}, o mais eficazmente possível. 

                                                           
1
 78ms (retirar: 300 ms) 



 

“Campo de Ourique”  

 

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

parecem ter parado no tempo [p sil= 933 ms]. Visto de uma das suas belas esplanadas, o 

bairro colorido e calmo, que se vis vislumbra {REP} a tra tra vés {REP} através dos 

eléctricos em movimento [p sil= 593 ms], parece um daqueles bairros antigos dos 

filmes portugueses [p sil= 1065 ms].  

Para encontrar tudo aquilo de que se precisa no dia-a-dia [p sil = 250 ms], 

qualquer residente habitual [p sil = 280 ms] não tem de fazer g gr gra grandes {BLO + 

REP} deslocações [p sil=328 ms] que o [p sil: 420 ms] o bri bri guem {REP + 

ALONG do <o>
2
 = 275 ms} obriguem ao uso de t tr tra transportes {BLO + REP} [p 

sil= 943 ms].  

A vida deste bairro mundano, um dos mais interessantes da cidade [p sil= 328 

ms], revela-se ao virar de cada das suas de passeios largos [p sil= 960ms]. O {ALONG 

= 438 ms}
3
 c ca ca ca casario {BLO + REP} hete te ro ro ge ge neo heterogéneo 

{REP} [p sil =405 ms] do bairro é formado por casas antigas de soalho [p sil = 350 ms] 

e tectos altos [p sil= 463 ms], cheias de di gn gn dade  dignidade {REP}[p sil = 240 

ms],  e por  pr pré pré dios   prédios {BLO + REP} a cair de podre [p sil=440 ms] 

onde se encontram as melhores famílias e as pessoas mais simples [p sil= 1035 ms].   

Nas manhãs de sábado, as donas de casa a ta ta refadas {REP + ALONG do 

<a>
4
 = 248 ms} atarefadas pro pro cu ram {REP} procuram os melhores pr pro pro 

dutos {BLO + REP} produtos frescos [p sil = 422 ms], à venda nos vários mercados im 

pro pro visados improvisados {REP} [p sil=787 ms].   

Um aspecto interessante deste bairro [p sil = 450 ms] deve-se ao facto de ter as 

lojas mais fantásticas e ines ines pe pe radas inesperadas {REP + ALONG do segundo 

<ines>
5
 = 1185 ms} [p sil=555 ms], visto reunir lado a lado [p sil = 355 ms] umas ultra 

sofisticadas [p sil=313 ms] e outras plenas de objectos de desuso [p sil = 1352 ms].   

Como reagem os moradores de Campo de Ourique? [pronunciado de forma 

muito pausada] [p sil= 485 ms] Receiam que as vizinhas [p sil= 330 ms] torres do pro 

                                                           
2
 96ms (retirar: 179ms) 

3
 69 ms (retirar: 369 ms) 

4
 68 ms (retirar: 180 ms) 

5
 269 ms (retirar: 916 ms)  



pro poru gre gre sso progresso {REP} + {PH} [p sil= 530 ms] ponham em p pe pe  

perigo {BLO} + {REP} o seu bem-estar, muito [p sil= 310 ms]  em breve. 

 

Resumos 

 

“A Amazónia” 

 

´tão este texto fala-nos da floresta amazónica e como a floresta {ALONG = 455 ms}
6
 

amazónica é extremamente rica [p sil= 420 ms] tem {ALONG = 1025 ms}
7
 tem tem 

{REP} o ponto de encontro entre {ALONG = 477 ms}
8
 entre entre {REP} uma 

floresta extremamente rica ao nível da sua fauna e também [p sil= 507 ms] ao nível d 

da da {BLO + REP} sua flora [p sil= 623 ms] portanto é um texto que faz uma 

{ALONG = 745 ms}
9
 uma uma {REP} a pre pre sen sem tação {REP} bastante 

bonita e bastante bem feita [p sil= 570 ms] sobre {ALONG = 723 ms}
10

 a riqueza que é 

a a  a {REP} amazónia [p sil= 813 ms]  por outro lado o texto termina [p sil = 550 ms] 

depois fazendo o alerta muito importante [p sil= 710 ms] dado {PP =480 ms} 

focalizado {CORR} no {ALONG = 458 ms}
11

 qual é o desempenho do homem e de 

{ALONG =905 ms}
12

 e da {CORR} da a a ti ti tude da atitude {REP} que o homem 

tem normalmente [p sil= 507 ms] face a este tipo de {ALONG =743 ms}
13

 de de 

{REP} eco eco sis sis sis tema {REP} + {ALONG do segundo <eco> 
14

= 455 ms} 

ecossistema e o homem normalmente [p sil = 463 ms] o que faz é {PP =1163 ms} é 

{REP + ALONG = 500 ms}
15

  des des des destru destru destruí-los {REP} 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 161 ms (retirar: 294 ms) 

7
 244 ms (retirar: 781 ms) 

8
 168 ms (retirar: 309 ms) 

9
 212 ms (retirar: 533 ms) 

10
 356 ms (retirar: 367 ms) 

11
 116 ms (retirar: 342 ms) 

12
 111 ms (retirar: 794 ms) 

13
 Idem 12 (retirar: 632 ms) 

14
 296 ms (retirar: 159 ms) 

15
 106 ms (retirar: 394 ms) 

 



“Campo Ourique” 

 

Este texto fala-nos de {ALONG = 590 ms}
16

 c c ca camp Campo {BLO + REP} de 

Ourique, Campo de Ourique {REP da expressão} que é um {ALONG = 487 ms}
17

 dos 

bairros fundamentais da nossa cidade de Lisboa e fala-nos de {ALONG = 482 ms}
18

 … 

do {CORR} que ele é típico e da forma que ele tem [p sil = 347 ms] as ruas cheias de 

loja [p sil = 512 ms] que são lojas que {ALONG = 375}
19

 fazem o ponto de encontro 

entre as pessoas mais simples e as pessoas mais ricas [p sil= 855 ms] fala-nos também 

dos bairros que tem {ALONG = 463 ms}
20

 [p sil = 455 ms] eu acho que fala faltar [p 

sil = 475 ms] falta falar {CORR} um bocadinho acerca das árvores e como é super 

verde [p sil= 738 ms] mas sobretudo é um texto {ALONG = 517 ms}
21

 interessante e 

que nos explica [p sil = 522 ms] de uma forma bastante real o que é o bairro {PP =565 

ms} o que é que tem de importante e {ALONG = 640 ms}
22

 é interessante ver como ele 

[p sil = 505 ms] + {PP =375 ms} faz o ponto de encontro entre as pessoas mais simples 

e as pessoas mais riscas… mais ricas {CORR} [p sil= 527 ms] por outro lado fala-nos, e 

com uma certa razão, de {ALONG = 525 ms}
23

 como é que este bairro tão rico, como é 

que estas informações tão típicas podem vir podem vir {REP} um dia a ser {ALONG = 

1055 ms}
24

 desvanecidas porque {Lig ALONG = 355 ms}
25

 porque {REP} porque ao 

lado têm têm {REP} mundos muito mais ricos como é, por exemplo, as a mo mo re rei 

ras {REP} Amoreiras.  

 

 

 

 

 

                                                           
16 

111 ms (retirar: 479 ms) 
17 

65 ms (retirar: 422 ms) 
18

 Idem 16 (retirar: 371 ms) 
19

 143 ms (retirar: 232 ms) 
20

 244 ms (retirar: 219 ms) 
21

 162 ms (retirar: 355 ms) 
22

 68 ms (retirar: 572 ms) 
23

 Idem 16 e 18 (retirar: 414 ms) 
24

 228 ms (retirar: 827 ms) 
25

 111 ms (retirar: 244 ms) 


