
eles funcionam muito assim é de mês a mês ou semana a semana não sei eles vão ver o 

que é que tu evoluíste tipo hoje fazes tipo eu quando for para lá tipo eu vou fazer a 

corrida de Cooper sabes o que é é xis voltas tipo em tipo em xis metros em xis minutos 

é assim normalmente é quatro voltas a um campo de futebol grande de onze mais ou 

menos mais ou menos mais ou menos não assim tanto se calhar mas pronto é são três 

mil e quinhentos metros ou dois mil e quinhentos metros não sei em doze minutos tipo 

depois fazem xis tempo e depois se tipo daqui a dois meses tu fizeres em tipo em menos 

tempo é porque estás empenhado se fizeres no mesmo tempo é porque não percebe eles 

funcionam muito assim mas também se tipo uma pessoa que faz aquilo em sete minutos 

e depois faz em sete minutos eles claro que é um tipo é um bom tempo não tipo não é 

porque ele não faz aquilo em seis tipo em seis era o Sonic também não é o Sonic mas 

percebe tipo é isso e é em tudo também força de braços eles disseram lá que é muito 

força de braços aquilo e eu estou com receio porque o meu ombro eu não tipo eu não 

tenho todos os tendões tipo é assim uma coisa qualquer sei que em certos gestos que eu 

faço e em certos maneiras que estou o ombro sai-me mesmo sai-me não tipo desloca-se 

eu tenho que andar com a mão tipo a tentar tipo colocar outra vez no sítio mas lá tipo eu 

vou ter que estar muito tempo com a arma que é pesada tipo e sempre no ar eu sei lá se 

por acaso aquilo dá um jeito ou fica tipo enfraquecido tipo cansado e isso sai eu não sei 

tenho que treinar bastante porque se eu tiver músculo se eu treinar muito tipo para que o 

músculo vá impedir o pior é que eu não estou a treinar nada tenho que começar a treinar 

e já está quase tipo sete de se eu ficar ainda não eu já estou a fazer as contas que fico 

mas se eu ficar mas tenho que começar a treinar mesmo que eu não fique mas se eu ficar 

eu estou tramado porque até os meus músculos estão já entraram em hipertrofia sabe 

tipo já tipo não tenho muito músculo aqui tipo mas tenho mais aqui tipo porque à 

medida que os ossos depois vão mudando né tipo eu tenho os ombros mais descaídos 

então eu quando levanto tipo pronto tipo uma panela tipo não sei tipo uma cadeira tipo 

eu faço mais força tipo num lado do que propriamente faz uma pessoa normal então eu 

vou ter maior músculo num sítio do que noutro tipo e lá se calhar isso vai-se notar mais 

eu tenho algum receio disso também e se o ombro me sai lá por exemplo tipo estou a 

nadar no rio e o ombro sai-me depois quem eles não vão lá eles tipo já me disseram isso 

que tipo nas provas que eles eles metem-te lá se safas safas se não safas não te safaste 

mesmo muitas pessoas morreram e depois há uma coisa que é tipo as operações 

especiais têm um acordo qualquer com África com as forças com as operações especiais 

de África e eles vêm para cá tirar os cursos e a recruta e os que vêm para cá morrem 

muito morrem mesmo muitos com hipotermia porque eles estão habituados ao calor e 

Lamego é muito frio é mesmo muito frio menos um grau menos dois graus menos três 

graus pelo que ouvi dizer 



 

[excerto da conversação de BP. (2º informante com gaguez), acerca das Forças 

Especiais em que pretende ingressar] 

 

duração do excerto: 41m.43s - 46m.54s. = 5m.11s 


