
 
 

Código do informante: JP_87 

Duração: 1 minuto e 25 segundos  

 

Resumo “A Amazónia” 

 

Este texto fala-nos {PP} sobre a {ALONG} a floresta amazónica que existe na américa 

{ALONG} América {PP} eles dizem que, pronto, é uma floresta muito grande [p sil] 

que {ALONG} {PP} que {REP} se mantém praticamente inalterada {ALONG} 

inalterada há quatrocentos anos [p sil] apesar das das {REP} constantes {PP} + 

{clique} + {PP} das constantes {REP} a a agressões agressões {REP} que têm vindo 

… q q que têm sofrido {CORR + BLO + ALONG} [p sil] + {PP} têm … tem {CORR} 

também o {ALONG} o maior rio do {ALONG} do mundo, que é o rio amazonas [p sil] 

que é um dos rios que tem maior caudal {ALONG} caudal e que tem tem {REP} 

muitos afluentes [p sil] + {PP} também é uma característica desta floresta {ALONG} 

[p sil] + {PP} é a sua diversidade de seres vivos que a {ALONG} a a a {REP} habitam 

[p sil] + {PP} que {ALONG} que são bastante espécies [p sil] é  é {REP}  um número 

quase infindável de espécies que habitam {ALONG} habitam a {ALONG} a a {REP} 

floresta {PP} + [p sil] e e e e {REP} e que e que {REP + ALONG do <que>} os peritos 

tentam preservar {ALONG} a a {REP} flora e a … e o … e a … {HES} [p sil] e os 

animais e a f fa fauna {BLO + REP} {PP} para manter a floresta como tem vindo [p sil] 

a {ALONG} estar preservada.  

 

Reconstrução do texto para análise no FREP: 

Este texto fala-nos sobre a floresta amazónica que existe na América. Eles dizem que, 

pronto, é uma floresta muito grande que se mantém praticamente inalterada há 

quatrocentos anos, apesar das constantes agressões que têm vindo sofrido, tem também 

o maior rio do mundo, que é o rio amazonas que é um dos rios que tem maior caudal e 

que tem muitos afluentes, também é uma característica desta floresta é a sua diversidade 

de seres vivos que a habitam que são bastante espécies é um número quase infindável de 

espécies que habitam a floresta e que os peritos tentam preservar a flora e os animais e a 

fauna para manter a floresta como tem vindo a estar preservada. 

 

Total de palavras contabilizadas: 117 

Total de sílabas: 234 



 
 

P sil – 11 

REP –10 

ALONG –16 

PP – 11 

BLO – 2 

EvComp –3 

CORR – 2 

SUB –  

PH –  

TRUNC –  

INS –  

d –  

HES - 1 

 
Total: 56 eventos disfluentes ≈ 48% 

 

Código do informante: JP_87 

Duração: 1 minuto e 42 segundos  

 

Resumo “Campo Ourique” 

 

{PP} este texto fala-nos {PP} de um bairro bastante interessante e diferente, que existe 

na cidade de Lisboa que é o que é o {REP} Campo de Ourique {ALONG} Ourique [p 

sil] + {PP} é um bairro diferente na medida em que em que {REP} ainda é uma parte 

[p sil] tem partes {CORR} antigas da da {REP} cidade, em que há em que há {REP} 

lojas [p sil] e {ALONG} diferentes {ALONG} diferentes do que acontece a ag a {REP 

+ ALONG} agora na na na na na {REP} nas {CORR} novas lo lo lo lo jas {REP + 

ALONG} lojas {PP} tem também {PP} outro tipo de pessoas que vivem no {ALONG} 

no bairro [p sil] também são pessoas {PP} diferentes {ALONG} diferentes {PP} do 

{ALONG} do resto do {ALONG} do contexto da cidade de de {REP} lis lis lisboa 

{REP} + {ALONG} Lisboa {PP} portanto, por isso, podemos dizer que é um bairro 

variado {ALONG} variado [p sil] que tem que tem {REP} casas altas, novas [p sil] 

tem casa antigas {ALONG} antigas {PP} e {ALONG} e {PP} e que e que {REP} hoje 

em dia cada vez mais os os {REP} moradores do {ALONG} bairro pensam q qu qual 



 
 

{BLO + REP} será o futuro do {ALONG} bairro porque realmente ele é um 

{ALONG} misto, pronto [p sil] do que foi e do e do {REP} que a cidade {ALONG} 

está-se a a a a {REP} tornar, quer dizer, continuam as pessoas aos sábados a [p sil] irem 

ao mercado, a ter aquela rotina {ALONG} rotina, mas mas {REP} também há 

{ALONG} há {PP} novos cafés, no no novas {REP} esplanadas, com com {REP} vista 

para o rio, para os eléctricos da da {REP} cidade [p sil] pronto penso que é o que posso 

dizer sobre o bairro.  

Reconstrução do texto para análise no FREP: 

Este texto fala-nos de um bairro bastante interessante e diferente, que existe na cidade de Lisboa 

que é o Campo de Ourique. É um bairro diferente na medida em que ainda tem partes antigas da 

cidade, em que há lojas e diferentes do que acontece agora nas novas lojas. Tem também outro 

tipo de pessoas que vivem no bairro, também são pessoas diferentes do resto do contexto da 

cidade de Lisboa, portanto, por isso, podemos dizer que é um bairro variado, que tem casas 

altas, novas, tem casa antigas e que hoje em dia cada vez mais os moradores do bairro pensam 

qual será o futuro do bairro porque realmente ele é um misto, pronto, do que foi e do que a 

cidade está-se a tornar, quer dizer, continuam as pessoas aos sábados a irem ao mercado, a ter 

aquela rotina, mas também há novos cafés, novas esplanadas, com vista para o rio, para os 

eléctricos da cidade, pronto, penso que é o que posso dizer sobre o bairro. 

Total de palavras contabilizadas: 169 

Total de sílabas: 314 

 

P sil – 9 

REP –19 

ALONG –18 

PP – 11 

BLO –1 

EvComp –4 

CORR – 2 

SUB –  

PH –  

TRUNC –  

INS –  

d –  



 
 

HES -  

 
Total: 64 eventos disfluentes ≈ 38% 

 

 


