
Código do Informante: MC_83 

Duração: 44 segundos  

 

Resumo “A Amazónia” 

 

Este texto fala-nos da floresta amazónica [p sil] {PP} que tem sido preservada pelos 

ecologistas ao longo do tempo, ou pelo menos tentam [p sil] fazê-lo [p sil] {PP} 

concentra o maior número de espécies {PP} animais e vegetais [p sil] {PP} que estão 

em vias de extinção [p sil] {PP} é lá que se encontra o rio amazonas [p sil] um 

{ALONG} … o {CORR} rio maior do mundo [p sil] {PP} com uns quantos 

quilómetros [p sil] {PP} de de {REP} longitude [p sil] {PP} [p sil] e penso que é tudo.  

 

Reconstrução do texto para análise no FREP: 

 

Este texto fala-nos da floresta amazónica, que tem sido preservada pelos ecologistas ao 

longo do tempo, ou pelo menos tentam fazê-lo. Concentra o maior número de espécies 

animais e vegetais, que estão em vias de extinção. É lá que se encontra o rio amazonas, 

o rio maior do mundo, com uns quantos quilómetros de longitude e penso que é tudo.  

 

Total de palavras contabilizadas: 60 

Total de sílabas: 119 

 

P sil – 10 

REP –1 

ALONG –1 

PP – 8 

BLO –  

EvComp – 

CORR –1 

SUB –  

PH –  

TRUNC –  

INS –  



d –  

HES -  

 
Total: 21 eventos disfluentes ≈ 35 % 

 

 

Código do Informante: MC_83 

Duração: 1 minuto e 30 segundos  

 

Resumo “Campo Ourique” 

 

{PP} Este texto fala-nos de Campo de Ourique [p sil] {PP} um bairro [p sil] lisboeta [p 

sil] {PP} bastante antigo [p sil] {PP} com casas típicas construções bastante sólidas [p 

sil] {PP} as ruas são bastante amplas [p sil] {PP} portanto é verdadeiramente [p sil] 

{PP} um {ALONG} cantinho no meio da confusão da cidade [p sil] {PP} e é esse o 

principal receio do … dos {CORR} habitantes é de que {ALONG} os arredores [p sil]  

{PP}se sobreponham [p sil] {PP} àquele bairro [p sil] {PP} não é preciso [p sil] de 

facto é um {CORR} bairro {ALONG} [p sil] que tem {ALONG} bastante {ALONG} 

acessibilidade [p sil] {PP} excepto o metro {risos} {PP} mas é {ALONG} de fácil 

acesso [p sil] {PP} tem tudo muito [p sil] perto [p sil] tem vários mercados onde se 

podem {ALONG} {PP} onde se pode {CORR} adquirir {ALONG} frutas frescas [p 

sil] {PP} coisa que hoje não se vê com tanta facilidade [p sil] {PP} [p sil] na… no … 

na generalidade {HES} dos bairros lisboetas [p sil] é também um bairro bastante idoso 

[p sil] {PP} o que também {PP} o torna {ALONG} [p sil] confortável, aconchegante. 

Reconstrução do texto para análise no FREP: 

Este texto fala-nos de campo de Ourique, um bairro lisboeta bastante antigo, com casas 

típicas, construções bastante sólidas. As ruas são bastante amplas, portanto, é 

verdadeiramente um cantinho no meio da confusão da cidade e é esse o principal receio 

dos habitantes é de que os arredores se sobreponham àquele bairro. De facto, é um 

bairro que tem bastante acessibilidade, excepto o metro, mas é de fácil acesso. Tem tudo 

muito perto, tem vários mercados onde se pode adquirir frutas frescas, coisa que hoje 

não se vê com tanta facilidade na generalidade dos bairros lisboetas. É também um 

bairro bastante idoso, o que também o torna confortável, aconchegante.   



Total de palavras contabilizadas: 108 

Total de sílabas: 229 

 

P sil – 23 

REP – 

ALONG –9 

PP – 19 

BLO –  

EvComp – 

CORR –3 

SUB –  

PH –  

TRUNC –  

INS –  

d –  

HES - 1 

 
Total: 55 eventos disfluentes ≈ 51 % 

 

 


