
Código do Informante: AM_85 

Duração: 1 minuto e 36 segundos 

 

Resumo “Campo Ourique” 

 

{clique} Este texto fala-nos do Campo de Ourique [p sil] das suas particularidades [p 

sil] + {PP} + [p sil] na cidade [p sil] como por exemplo [p sil] ter casas [p sil] muito 

bem arranjadas [p sil] e bonitas, no seu estilo tradicional e antigo e ter casas a cair de 

podre [p sil] tem [p sil] as famílias bem-postas [p sil] e tem [p sil] as famílias abastadas 

e tem as famílias simples {PP} + [p sil] é um bairro histórico, de características únicas 

[p sil] para fazer as coisas necessárias ao dia-a-dia [p sil] não é preciso grandes 

deslocações {ALONG} [p sil] + {PP} ao sábado inclusivamente [p sil] podemos ver as 

donas de casa [p sil] à procura [p sil] dos seus legumes nos nos nos {REP} mercados 

{PP} improvisados [p sil] que {ALONG} [p sil] surgem no bairro [p sil] {clique} [p 

sil] + {PP} + [p sil] de qualquer forma [p sil] os habitantes [p sil] têm medo que o 

progresso [p sil] venha alterar esta {ALONG} qualidade de vida tradicional [p sil] e um 

pouco [p sil] perdida no tempo [p sil] dado que é um bairro [p sil] de alguma maneira 

[p sil] + {PP} + [p sil] perdido no tempo [p sil] e por isso [p sil] se calhar o progresso 

não chegou lá tanto [p sil] e {ALONG} desta forma [p sil] as pessoas [p sil] os os 

{REP} habitantes do bairro {CORR} têm medo que o progresso chegue e que [p sil] 

desvirtue a vida normal que eles fazem lá.    

Reconstrução do texto para análise no FREP: 

Este texto fala-nos do Campo de Ourique, das suas particularidades, na cidade como, 

por exemplo, ter casas muito bem arranjadas e bonitas, no seu estilo tradicional e antigo, 

e ter casas a cair de podre. Tem as famílias bem postas e tem as famílias abastadas e tem 

as famílias simples. É um bairro histórico, de características únicas, para fazer as coisas 

necessárias ao dia-a-dia, não é preciso grandes deslocações. Ao sábado, inclusivamente 

podemos ver as donas de casa à procura dos seus legumes nos mercados improvisados 

que surgem no bairro, de qualquer forma, os habitantes têm medo que o progresso 

venha alterar esta qualidade de vida tradicional e um pouco perdida no tempo, dado que 

é um bairro de alguma maneira perdido no tempo e, por isso, se calhar o progresso não 

chegou lá tanto e desta forma, os habitantes do bairro têm medo que o progresso chegue 

e que desvirtue a vida normal que eles fazem lá.    



Total de palavras contabilizadas: 158 

Total de sílabas: 313 

 

P sil – 38 

REP –2 

ALONG –4 

PP – 6 

BLO –  

EvComp – 

CORR –1 

SUB –  

PH –  

TRUNC –  

INS –  

d –  

HES -  

 
Total: 51 eventos disfluentes ≈ 32% 

 

 

Código do Informante: AM_85 

Duração: 1 minuto e 32 segundos 

 

Resumo “A Amazónia” 

 

Este texto [p sil] fala-nos da floresta amazónica [p sil] diz-nos [p sil] que a dimensão da 

floresta é muito grande [p sil] que tem uma riqueza muito grande [p sil] a nível de 

espécies [p sil] a nível de rios [p sil] + {PP} + [p sil] e falava também do manancial [p 

sil] biótico [p sil] que eu acho que se refere [p sil] + {PP} às várias espécies que lá 

existem [p sil] à densidade [p sil] da vegetação [p sil] + {PP} + [p sil] e às várias 

espécies animais, vegetais e de outros tipos existentes na na {ALONG + REP} 

amazónia [p sil] + {PP} + [p sil] é muito rica [p sil] em rios aliás é o rio amazonas [p 

sil] o centro [p sil] daquela floresta [p sil] + {PP} + [p sil] fala também {PP} um pouco 

da história [p sil] muito pouco [p sil] da história [p sil] do … da {CORR} floresta [p 



sil] + {PP} que {ALONG} [p sil] que foi preservada [p sil] na última glaciação, 

portanto [p sil] tem características únicas [p sil] creio eu a partir do texto [p sil] que 

{ALONG} [p sil] lhe dá um carácter [p sil] especial {PP} + [p sil] as dimensões são 

muito grandes, é possível e a vegetação é muito densa [p sil] é possível {REP da 

expressão} um macaco aventureiro como diz no texto [p sil] não colocar os pés no chão 

[pr] {PH} para percorrer {PP} a floresta toda [p sil] e tem uma dimensão espectacular 

do tamanho dos Estados Unidos. 

 

Reconstrução do texto para análise no FREP: 

Este texto fala-nos da floresta amazónica, diz-nos que a dimensão da floresta é muito 

grande que tem uma riqueza muito grande a nível de espécies, a nível de rios e falava 

também do manancial biótico, que eu acho que se refere às várias espécies que lá 

existem, à densidade da vegetação e às várias espécies animais, vegetais e de outros 

tipos existentes na amazónia. É muito rica em rios, aliás, é o rio amazonas o centro 

daquela floresta. Fala também um pouco da história, muito pouco da história da floresta, 

que foi preservada na última glaciação, portanto, tem características únicas, creio eu a 

partir do texto, que lhe dá um carácter especial. As dimensões são muito grandes, é 

possível e a vegetação é muito densa, um macaco aventureiro, como diz no texto, não 

colocar os pés no chão para percorrer a floresta toda e tem uma dimensão espectacular 

do tamanho dos Estados Unidos.    

Total de palavras contabilizadas: 153 

Total de sílabas: 311 

 

P sil – 37 

REP –2 

ALONG –3 

PP – 9 

BLO –  

EvComp –1 

CORR –1 

SUB –  

PH – 1 



TRUNC –  

INS –  

d –  

HES -  

 
Total: 54 eventos disfluentes ≈ 35 % 

 

 


