
 

 
 

Código do Informante: AD_77 

Duração: 1 minuto e 04 segundos 

 

Resumo “Campo Ourique” 

 

{PP} este texto fala-nos no … do {CORR} bairro de Campo de Ourique [p sil] + {PP} 

começa por dizer, mais ou menos, onde é que se situa o bairro ou qual é a vista [p sil] 

que se tem do bairro [p sil] + {PP} e que tem casas {ALONG} {PP} antigas [p sil] e 

{ALONG} e bem conservadas e outras a cair de podres [p sil] + {PP} depois também 

também {REP} se fala das lojas [p sil] + {PP} e que os residentes têm {ALONG} têm a 

possibilidade de ter muitas lojas por perto [p sil] e {ALONG} [p sil] e que as donas de 

casa aos sábados vão buscar, isto já é um pormenor, mas {risos} que as donas de casa 

ao sábado vão buscar os produtos frescos {CORR} {PP} {clique} {PP} que têm lojas 

fantásticas e inesperadas [p sil] e {ALONG} dep depois {REP} o texto termina com 

{ALONG} [p sil] + {PP} + [p sil] a dizer que {ALONG} {REP} os moradores receiam 

que {ALONG} [p sil] as torres vizinhas [p sil] novas ponham {ALONG} em perigo a 

vida pacata, digamos assim, que têm.  

Reconstrução do texto para análise no FREP: 

Este texto fala-nos do bairro de campo de Ourique. Começa por dizer, mais ou menos, 

onde é que se situa o bairro ou qual é a vista que se tem do bairro e que tem casas 

antigas, bem conservadas e outras a cair de podres. Depois também se fala das lojas e 

que os residentes têm a possibilidade de ter muitas lojas por perto e que as donas de 

casa aos sábados vão buscar os produtos frescos e que têm lojas fantásticas e 

inesperadas e depois o texto termina com a dizer que os moradores receiam que as 

torres vizinhas novas ponham em perigo a vida pacata, digamos assim, que têm. 

Total de palavras contabilizadas: 111 

Total de sílabas: 195 

 

P sil – 13 

REP –3 

ALONG –8 

PP – 9 



 

 
 

BLO –  

EvComp – 

CORR –2 

SUB –  

PH –  

TRUNC –  

INS –  

d –  

HES -  

 
Total: 35 eventos disfluentes ≈ 32% 

 

 

Código do Informante: AD_77 

Duração: 55 segundos 

 

Resumo “A Amazónia” 

 

{PP} este texto fala-nos da floresta amazo {PP} da amazónia da amazónia {REP} [p 

sil] + {PP} fala da sua {ALONG} diversidade biológica [p sil] primeiro fala do 

{ALONG} tamanho da floresta [p sil] + {PP} compara o tamanho da floresta com o 

tamanho dos estados unidos [p sil] + {PP} depois fala de {ALONG} {clique} e diz que 

{CORR} esta floresta [p sil] tem resistido às agressões do homem [p sil] + {PP} depois 

fala da {ALONG} [p sil] do {CORR} rio amazonas e dos seus afluentes [p sil] + {PP} 

e dos peixes que nele {ALONG} nele habitam [p sil] + {PP} + [p sil] + {PP} e não fala 

acho que [p sil] ah e conclui {CORR} com a {ALONG} a ideia de que os estudiosos [p 

sil] + {PP} tentam preservar esta floresta que é muito importante para [p sil] o 

equilíbrio ecológico.  

Reconstrução do texto para análise no FREP: 

Este texto fala-nos da floresta da amazónia, fala da sua diversidade biológica. Primeiro, 

fala do tamanho da floresta, compara o tamanho da floresta com o tamanho dos estados 

unidos e diz que esta floresta tem resistido às agressões do homem, depois fala do rio 



 

 
 

amazonas e dos seus afluentes e dos peixes que nele habitam e conclui com a ideia de 

que os estudiosos tentam preservar esta floresta que é muito importante para o equilíbrio 

ecológico. 

Total de palavras contabilizadas: 76 

Total de sílabas: 161 

 

P sil – 13 

REP –1 

ALONG –5 

PP – 10 

BLO –  

EvComp – 

CORR –3 

SUB –  

PH –  

TRUNC –  

INS –  

d –  

HES -  

 
Total: 32 eventos disfluentes ≈ 42% 

 

 


