
Código do Informante: LS_83 

Duração: 1minuto e 46 segundos 

 

Resumo “Campo Ourique” 

 

atão {PP} este texto fala-nos [p sil]  de {ALONG} …  do  {CORR} bairro de Campo 

de Ourique  [p sil]   + {PP} + [p sil]   é um bairro [p sil]  que fica na zona alta de Lisboa 

que tem um uma uma {REP} grande {ALONG} [p sil]  um uma grande {REP} 

[pausa] uma grande {REP}  vista essencialmente sobre o {ALONG} [p sil]  os 

{CORR} eléctricos e {ALONG} [p sil]   e {REP} isso tudo {PP} fala também  [p sil]   

das suas casas típicas [p sil] d das  das {BLO + REP}  ha ha  habitações  {BLO + 

REP}  que  {ALONG}[p sil] que {REP} constituem o bairro [p sil]  são casas [p sil]   

altas, com {ALONG} com [p sil]   o chão em soalho [p sil] e de tectos altos {PP} e e  

{REP}  que também {PP} [p sil] e que também {REP} [p sil] + {PP} retrata {PP} + [p 

sil] a variedade de vivências que existe no bairro [p sil] tanto das pessoas mais antigas 

como das mais novas que [p sil] procuram no sentido de {ALONG} de {PP} no 

sentido de {REP} + {ALONG}  encontrar lojas que vão de encontro aos seus desejos, 

desde as as {REP} mais [p sil] sofisticadas até [p sil] aquelas mais [p sil]  tradicionais 

{BLO}[p sil]  acho que é isso.  

 

Reconstrução do texto para análise no FREP: 

Este texto fala-nos do bairro de Campo de Ourique. É um bairro que fica na zona alta de 

Lisboa que tem uma grande vista, essencialmente sobre os eléctricos ou isso tudo. Fala 

também das suas casas típicas, das habitações que constituem o bairro são casas altas, 

com o chão em soalho e de tectos altos e que também retrata a variedade de vivências 

que existe no bairro, tanto das pessoas mais antigas como das mais novas que procuram 

no sentido de encontrar lojas que vão de encontro aos seus desejos, desde as mais 

sofisticadas até aquelas mais tradicionais, acho que é isso. 

 

Total de palavras contabilizadas: 102 

Total de sílabas: 194 

 

P sil – 23 

REP –11 



ALONG –8 

PP – 8 

BLO – 3 

EvComp –3 

CORR – 2 

SUB –  

PH –  

TRUNC –  

INS –  

d –  

HES -  

 
Total: 57 eventos disfluentes ≈ 55% 

 

 

Código do Informante: LS_83 

Duração: 2 minuto e 22 segundos 

 

Resumo “A Amazónia”  

 

Este texto [p sil] + {PP} fala-nos da {ALONG} [p sil] da {REP} floresta amazónica [p 

sil] e de toda a sua vida que está {ALONG} [p sil] ine inerente {REP} a ela [p sil]   

seja {ALONG} [p sil] a flora [p sil] a {ALONG} a fauna {PP} a a {REP} vida 

marinha [p sil] e os seus rios [p sil] + {PP} st stá {REP} a ser alvo de {ALONG} 

[pausa] desde há {CORR} quatrocentos anos de {ALONG} de [p sil] da {CORR} 

poluição [p sil] humana que {ALONG + REP} tenta [p sil] destruí-la [p sil] e que ela 

muito efi eficazmente {REP} consegue {ALONG} [p sil] combater [p sil] com 

{ALONG} com [p sil] um esplendor e [p sil] um um um {REP} nível de subsistência 

bastante elevado [p sil]  + {PP} refere também q que que {BLO + REP} uma espécie 

de ma macaco {REP} [p sil] que se possa a a aventurar {REP} [p sil] de {BLO} [p sil]   

em {CORR} em cada ramo da … das {CORR} árvores [p sil] p poderia {BLO} 

percorrer os quatro mil quilómetros da {ALONG} [p sil] da {REP} floresta [p sil] sem 

nunca chegar ao solo[p sil] so somente {REP} através da {ALONG } d dos {CORR} e 

{BLO} ramos das suas gigantescas árvores {PP} + [p sil] possui também o rio 



amazonas, que é o maior do mundo [p sil]  + {PP} em volume de água trans- portada 

{TRUNC} transportadas {PP} e que tem cerca de mil e cem afluentes, alguns dos quais 

com {ALONG} cerca de dois mil quilómetros de comprimento [p sil] que conseguem 

albergar cer cerca {REP} de {ALONG}[p sil] mil e quinhentas espécies [p sil]  

marinhas [p sil] + {PP} isto também deve-se ao facto de {ALONG}  [p sil] a {CORR} 

floresta amazónica não ter sofrido os efeitos do {ALONG} [p sil]  da {CORR} última 

glaciação existente [p sil] e que  {ALONG} conseguiu [p sil] fugir [p sil] a essa c 

catrastofe {BLO} catástrofe [p sil] + {PP} deste modo também [p sil]  os es-tudiosos 

{TRUNC} estudiosos da floresta {PP} st stão {REP} sempre em busca de formas de p 

pre preservar {BLO + REP} {PP} + [p sil]  a {ALONG} a {REP}  a floresta e a sua 

vida biónica (em vez de <biótica>), de modo a [p sil]  que seja possível {PP} [p sil] 

salvar p por {BLO} [p sil] longos anos este {ALONG} [p sil] chamado[p sil]  p 

pulmão {BLO} do mundo. 

 

Reconstrução do texto para análise no FREP: 

Este texto fala-nos da floresta amazónica e de toda a sua vida que está inerente a ela, 

seja a flora, a fauna, a vida marinha e os seus rios. ‘stá a ser alvo de desde há 

quatrocentos anos da poluição humana que tenta destruí-la e que ela muito eficazmente 

consegue combater com um esplendor e um nível de subsistência bastante elevado. 

Refere também o que uma espécie de macaco que se possa aventurar de em cada ramo 

das árvores que poderia percorrer os quatro mil quilómetros da floresta, sem nunca 

chegar ao solo somente através dos ramos das suas gigantescas árvores, possui também 

o rio amazonas, que é o maior do mundo em volume de água transportada e que tem 

cerca de mil e cem afluentes, alguns dos quais com cerca de dois mil quilómetros de 

comprimento, que conseguem albergar cerca de mil e quinhentas espécies marinhas. 

Isto também deve-se ao facto de a floresta amazónica não ter sofrido os efeitos da 

última glaciação existente e que conseguiu fugir a essa catástrofe. Deste modo também 

os estudiosos da floresta ‘stão sempre em busca de formas de preservar a floresta e a sua 

vida biónica, de modo a que seja possível salvar por longos anos este chamado pulmão 

do mundo. 

Total de palavras contabilizadas: 209 



Total de sílabas: 414 

 

P sil – 44 

REP –15 

ALONG –17 

PP – 12 

BLO – 8 

EvComp –3 

CORR – 7 

SUB –  

PH –  

TRUNC – 2 

INS –  

d –  

HES -  

 
Total: 108 eventos disfluentes ≈ 52% 

 

 

 

 


