
Código do Informante: IB_88 

Duração: 1 minuto e 30 segundos  

 

Resumo “Campo Ourique” 

 

Campo de Ourique [p sil] é um bairro extraordinário [p sil] que {ALONG} consegue 

conciliar [p sil] {PP} tanto as casas mais sofisticadas ou as lojas mais sofisticadas [p sil] 

e {ALONG} mesmo lado a lado com {ALONG} com as [p sil] com as {REP} casas e 

{ALONG} [p sil] e {REP} lojas mais simples com coisas que já nem se usam [p sil] 

{PP} e consegue reuni-las e tornar [p sil] o bairro por isso mesmo fantástico [p sil] 

{PP} as donas de casa {PP} costumam ao… durante {CORR} o fim de semana ao 

sábado [p sil] ir compr … procurar {CORR} nos mercados improvisados produtos mais 

frescos [p sil] e {ALONG} [p sil] e {REP} os moradores receiam que que {REP} toda 

esta beleza [p sil] {PP} já vivida há tantos anos que se perca pelo pelo {REP} pelas 

{CORR} torres do progresso, pelo progresso. 

 

Reconstrução do texto para análise no FREP: 

Campo de Ourique é um bairro extraordinário que consegue conciliar, tanto as casas 

mais sofisticadas ou as lojas mais sofisticadas e mesmo lado a lado com as casas e lojas 

mais simples com coisas que já nem se usam e consegue reuni-las e tornar o bairro por 

isso mesmo fantástico. As donas de casa costumam durante o fim-de-semana, ao 

sábado, ir procurar nos mercados improvisados produtos mais frescos e os moradores 

receiam que toda esta beleza já vivida há tantos anos que se perca pelas torres do 

progresso, pelo progresso. 

Total de palavras contabilizadas: 90 

Total de sílabas: 178 

 

 

P sil – 13 

REP –5 

ALONG –5 

PP – 5 

BLO –  



EvComp – 

CORR –3 

SUB –  

PH –  

TRUNC –  

INS –  

d –  

HES -  

 
Total: 31 eventos disfluentes ≈ 34 % 

 

 

Código do Informante: IB_88 

Duração: 1 minuto  

 

Resumo “A Amazónia” 

 

{PP} A floresta {PP} amazónica é {ALONG} [p sil] uma extensa mancha verde [p sil] 

{PP} coberta {PP} preenchida {CORR} completamente por árvores [p sil] e por 

{ALONG} atravessada {CORR}  {PH} rio amazonas [p sil] que tem {ALONG} 

inúmeros afluentes de de {REP + ALONG} de grande comprimento [p sil] {PP} que 

desagua numa bacia hidrográfica [p sil] {PP} que tem diferen… variadíssimas 

{CORR} espécies de peixes {PP} {clique} [p sil] {PP} é é {REP} também conhecido 

{PH} {ALONG} [p sil] é de {CORR} é de é de {REP} importante [p sil] aspecto 

{ALONG} [p sil] {PP} ecológico devido ao facto de ter uma grande concentração de 

espécies de [p sil] de {REP} todos os géneros [p sil] {PP} a grande preocupação dos 

{PP} [p sil] dos {REP} estudiosos é preservarem a sua {ALONG} é preservarem a 

sua {REP} [p sil] as suas {CORR} espécies [p sil] {PP} o mais o mais {REP} tempo 

possível.

 Reconstrução do texto para análise no FREP: 

A floresta amazónica é uma extensa mancha verde, preenchida completamente por 

árvores e atravessada pelo rio amazonas, que tem inúmeros afluentes de grande 

comprimento, que desagua numa bacia hidrográfica que tem variadíssimas espécies de 



peixes. É de importante aspecto ecológico, devido ao facto de ter uma grande 

concentração de espécies de todos os géneros. A grande preocupação dos estudiosos é 

preservarem as suas espécies o mais tempo possível. 

Total de palavras contabilizadas: 68 

Total de sílabas: 166 

 

P sil – 14 

REP –7 

ALONG –7 

PP – 12 

BLO –  

EvComp –1 

CORR –4 

SUB –  

PH – 2 

TRUNC –  

INS –  

d –  

HES -  

 
Total: 47 eventos disfluentes ≈ 69 % 

 

 


