
Código do Informante: NM_84 

Duração: 37 segundos 

 

Resumo “Campo Ourique” 

 

Ora, este texto fala do {ALONG} [p sil] de {CORR} uma zona de Lisboa que se chama 

Campo de Ourique [p sil] do {ALONG} {PP} ou seja {CORR} de toda a sua traça 

arquitectónica [p sil] {PP} fala também da … das {CORR} pessoas, dos hábitos dessas 

pessoas [p sil] e {ALONG} de uma situação, presumo que se refira às torres da 

{ALONG} do {CORR} Amoreiras {PP} com a sua construção e {ALONG} de toda 

{PP} de toda {REP} uma situação que possam vir a trazer [p sil] pondo fim a toda esta 

{ALONG} a todo este {CORR} microcosmos que existe dentro da cidade de Lisboa 

muito próprio. 

 

  Reconstrução do texto para análise no FREP: 

Ora, este texto fala de uma zona de Lisboa que se chama Campo de Ourique, ou seja, de 

toda a sua traça arquitectónica. Fala também das pessoas, dos hábitos dessas pessoas e 

de uma situação, presumo que se refira às torres do Amoreiras, com a sua construção e 

de toda uma situação que possam vir a trazer, pondo fim a todo este microcosmos que 

existe dentro da cidade de Lisboa muito próprio. 

Total de palavras contabilizadas: 72 

Total de sílabas: 140 

 

P sil – 5 

REP –1 

ALONG –5 

PP – 4 

BLO –  

EvComp – 

CORR –5 

SUB –  

PH –  



TRUNC –  

INS –  

d –  

HES -  

 
Total: 20 eventos disfluentes ≈ 28 % 

 

Código do Informante: NM_84 

Duração: 30 segundos 

 

Resumo “A Amazónia” 

 

{PP} este texto fala-nos da da {REP} selva amazónica [p sil] do {ALONG} de toda 

{CORR} a importância que tem [pr] {PH + ALONG} [p sil] [pr] {REP} preservação 

de um de um {REP} ecossistema [p sil] {PP} fala-nos do rio amazonas do do {REP} 

seu tamanho equiparável ao tamanho dos Estados Unidos da América [p sil] {PP} a 

{ALONG} quantidade de peixes que nele existem, que é o maior rio do mundo em 

águas transportadas [p sil] e pronto não me lembro de mais.  

 

Reconstrução do texto para análise no FREP: 

Este texto fala-nos da selva amazónica, de toda a importância que tem para a 

preservação de um ecossistema. Fala-nos do rio amazonas, do seu tamanho equiparável 

ao tamanho dos estados unidos da América, a quantidade de peixes que nele existem, 

que é o maior rio do mundo em águas transportadas e pronto não me lembro de mais.  

Total de palavras contabilizadas: 57 

Total de sílabas: 115 

 

P sil – 5 

REP –4 

ALONG –3 

PP – 3 

BLO –  



EvComp –1 

CORR –1 

SUB –  

PH – 1 

TRUNC –  

INS –  

d –  

HES -  

 
Total: 18 eventos disfluentes ≈ 32 % 

 

 


