
 
 

Código do informante: AC_76 

Duração: 1 minuto e 51 segundos  

 

Resumo “Campo Ourique” 

 

Este texto fala-nos do bairro [p sil] de [p sil] de {REP} Campo de Ourique {PP} d des 

descrevendo {BLO <ah>} + {REP} como um um {REP} bairro [p sil] semelhante 

aqueles que se vêem nos nos {REP} filmes {PH} portugueses [p sil] 

{PP} [p sil] o texto diz-nos também que [p sil] este bairro é um bairro onde [p sil] onde 

{REP} contrastam {PP} [p sil] edifícios {PP} [p sil] edifícios {REP} {PP} que sendo 

todos antigos, uns estão mais bem conservados do que outros {PP} e {ALONG} e [p 

sil] é um bairro onde os os {REP} seus moradores podem lá [p sil] en  en encontrar 

{BLO} + REP} tudo aquilo [p sil] d de {BLO} q que necessitam {BLO} {PP} 

portanto, este [p sil] este {REP}  bairro sendo um um {REP} bairro [p sil] tradicional 

{PP}[p sil] é um bairro onde se consegue encontrar [p sil] lojas [p sil] antigas [p sil] 

{PP} que coexistem com as as {REP} lojas [p sil] mais modernas e {ALONG} [p sil] 

so sofisticadas {REP} [parece existir um problema de articulação com a sílaba inicial – 

tipo um aspiração] [p sil] um dos receios dos moradores deste bairro [p sil] é que 

{ALONG} {PP}[p sil] a tecnologia e {ALONG} o {ALONG} progresso {BLO <ah>} 

[p sil] possam {PP} invadir [p sil] aquilo {ALONG} que é [p sil] tradicional {BLO 

<ah>} [p sil] deste bairro. 

Reconstrução do texto para análise no FREP: 

Este texto fala-nos do bairro de campo de Ourique descrevendo como um bairro 

semelhante aqueles que se vêem nos filmes portugueses. O texto diz-nos também que 

este bairro é um bairro onde edifícios, que sendo todos antigos, uns estão mais bem 

conservados do que outros e é um bairro onde seus moradores podem lá encontrar tudo 

aquilo de que necessitam, portanto, este bairro sendo um bairro tradicional é um bairro 

onde se consegue encontrar lojas antigas que coexistem com as lojas mais modernas e 

sofisticadas. Um dos receios dos moradores deste bairro é que a tecnologia e o 

progresso possam invadir aquilo que é tradicional deste bairro. 

 

Total de palavras contabilizadas: 107 

Total de sílabas: 215 



 
 

P sil – 27 

REP –11 

ALONG –6 

PP – 11 

BLO – 6 

EvComp –2 

CORR –  

SUB –  

PH –  

TRUNC –  

INS –  

d –  

HES -  

 
Total: 64 eventos disfluentes ≈ 60%  

 

 

Código do informante: AC_76 

Duração: 1 minuto e 56 segundos  

 

Resumo “A Amazónia”  

 

Este texto fala-nos [p sil] da floresta amazónica [p sil] {PP} dizendo [p sil] que é uma 

[p sil] dizendo [p sil] que é uma {REP} floresta {PP} imensa [p sil] portanto é uma 

{ALONG} uma [p sil] floresta de grandes {BLO} [p sil] de grandes {REP} dimensões 

{BLO} [p sil] que se estende [p sil] por {BLO} muitos quilómetros {PP} [p sil] {PP} 

este texto fala também do rio [p sil] amazonas que é o rio [p sil] central {BLO <ah>}  

[p sil] desta {BLO <ah>} floresta {PP} neste rio {PP} existem muitos habitats [p sil] 

onde onde {REP} há muitas {PP} espécies [p sil] o texto fala também do facto de a f 

de a f de a floresta {BLO} + {REP} [p sil] da {ALONG} da amazónia {PP} de {BLO} 

ela ter resistido a muitas [p sil] a a agressões {BLO} + {REP} [p sil] nomeadamente [p 

sil] a a agressões {BLO} + {REP} relacionadas com a a {REP} mão humana com [p 

sil] o {ALONG} [p sil] os {CORR} efeitos que {ALONG} que {PP} [p sil] os efeitos 

que {REP + ALONG} o o {REP} homem exerce [p sil] sobre [p sil] os habitats [p sil] 



 
 

{PP} [p sil] e {ALONG} e {REP} refere também [p sil] que {ALONG} a {ALONG} a 

[p sil] a a amazónia {BLO} + {REP} [p sil] {PP} sendo {ALONG} [p sil] um um 

{REP} grande habitat [p sil] {PP} onde onde onde {REP} coexistem várias espécies [p 

sil] deve ser [p sil] [ {BLO} + {PH} <preservada> 

Reconstrução do texto para análise no FREP: 

 

Este texto fala-nos da floresta amazónica dizendo que é uma floresta imensa, portanto, é 

uma floresta de grandes dimensões que se estende por muitos quilómetros. Este texto 

fala também do rio amazonas que é o rio central desta floresta. Neste rio existem muitos 

habitats onde há muitas espécies. O texto fala também do facto de a floresta da 

amazónia de ela ter resistido a muitas agressões, nomeadamente agressões relacionadas 

com a mão humana com os efeitos que o homem exerce sobre os habitats e refere 

também que a amazónia sendo um grande habitat onde coexistem várias espécies deve 

ser preservada.   

Total de palavras contabilizadas: 100 

Total de sílabas: 216 

 

P sil – 34 

REP –12 

ALONG –9 

PP – 12 

BLO – 11 

EvComp –6 

CORR – 1 

SUB –  

PH – 1 

TRUNC –  

INS –  

d –  

HES -  

 
Total: 86 eventos disfluentes ≈ 86% 


