
Código do Informante: MO_87 

Duração: 1minuto e 34 segundos  

Resumo “A Amazónia” 

 

Este texto fala sobre a floresta a floresta {REP} [p sil] amazónica e sobre o rio [p sil] 

amazonas [p sil] a floresta {ALONG} {clique} amazónica é a maior [p sil] floresta [p 

sil] tropical [p sil] do mundo [p sil] + {PP} sendo que, segundo o texto [p sil] um 

macaco pode {ALONG} pode {REP} [p sil] atravessá-la se {ALONG} se {REP} for 

de ramo em ramo [p sil] sem tocar no no {REP} chão [p sil] ou seja [p sil] é bem [p sil] 

elucidativo da quantidade de árvores que existem nesta floresta [p sil] + {PP} outro 

outro {REP} assunto de que nos fala o texto é o {ALONG} é o {REP} é o rio [p sil] o 

rio {REP} [p sil] amazonas, que é o maior rio, julgo ser, não não não não {REP} é o 

maior rio, mas é um dos rios com maior [p sil] cau – dal {TRUNC} caudal [p sil] do do 

{REP} do mundo, tendo cerca de cem [p sil] cem {REP} afluentes [p sil] + {PP} + [p 

sil] portanto {ALONG} é um é um {REP} rio [p sil] que {ALONG} desagua no 

oceano at atlântico {REP} [p sil] a {ALONG} a floresta [p sil] amazónicas {INS} 

{PP} já existe há cem milhões de de {REP} anos [p sil] sendo que nela [p sil] habitam 

habitam {REP + ALONG} várias espécies [p sil] exóticas [p sil] sendo um um {REP}  

grande potencial para [p sil] a descoberta de novos novos {REP} me-dicamentos 

{TRUNC} medicamentos e {ALONG} [p sil] e  {REP} + {ALONG} medicamentos 

que estão relacionados com a ciência e com  e com {REP} a saúde. 

 

Reconstrução do texto para análise no FREP: 

Este texto fala sobre a floresta amazónica e sobre o rio amazonas. A floresta amazónica 

é a maior floresta tropical do mundo, sendo que, segundo o texto, um macaco pode 

atravessá-la se for de ramo em ramo, sem tocar no chão, ou seja, é bem elucidativo da 

quantidade de árvores que existem nesta floresta. Outro assunto de que nos fala o texto é 

o rio amazonas que é o maior rio, julgo ser, não é o maior rio, mas é um dos rios com 

maior caudal do mundo, tendo cerca de cem afluentes, portanto é um rio que desagua no 

Oceano Atlântico. A floresta amazónica já existe há cem milhões de anos, sendo que 

nela habitam várias espécies exóticas, sendo um grande potencial para a descoberta de 

novos medicamentos que estão relacionados com a ciência e com a saúde. 



Total de palavras contabilizadas: 139 

Total de sílabas: 273 

 

P sil – 30 

REP –18 

ALONG –10 

PP – 4 

BLO – 

EvComp –2 

CORR –  

SUB –  

PH –  

TRUNC – 2 

INS – 1 

d –  

HES -  

 
Total: 67 eventos disfluentes ≈ 48% 

 

Código do Informante: MO_87 

Duração: 2 minuto e 13 segundos 

 

Resumo “Campo Ourique” 

 

Este texto fala sobre o {ALONG} o {REP} o bairro de Campo de Ourique [p sil] + 

{PP} muito basicamente, este texto refere-se [p sil] + {PP} à vida dentro do próprio 

bairro [p sil] e {ALONG} [p sil] + {PP} diz-nos no inicio que é um bairro que 

{ALONG} [p sil] é um é um bairro é um bairro {REP} pequeno [p sil] que não é 

preciso fazer muitas muitas {REP} des des des des deslo deslocações {REP} a pé [p 

sil] + {PP} refere-se muito também à [p sil] heterogeneidade [p sil] quer do {ALONG} 

do [p sil] edificado [p sil] com os prédios antigos [p sil] a cair de podre [p sil] quer com 

os prédios mais novos {PP} que são mais altos {PP} esta tal [p sil] heterogeneidade [p 

sil] é também muito visível [p sil] na parte {ALONG} do comércio [p sil] com lojas [p 

sil] muito so muito so  muito sofisticadas muito sofisticadas {REP}[p sil] e modernas 

{PP} acompanhadas com {ALONG}[p sil] outras lojas mais antigas [p sil] e que 



vendem {ALONG} que vendem {REP} coisas mais em desuso [p sil] + {PP} o texto 

[p sil] também refere  que no sábado no sábado  {REP}  de de {REP}  manha é o dia 

[p sil] é o dia {REP} onde as p pe pessoas {BLO + REP} pessoas  [p sil] e {ALONG} 

e, mais especificamente,  as pessoas mais idosas [p sil] vão às compras [p sil] no 

mercado local e {ALONG}  [p sil] portanto, este bairro de Campo de ou ourique 

{REP}  Ourique, com {ALONG} com as suas  dife dife  diferentes  {REP} gente 

gentes {REP}  e {ALONG}[p sil] e {REP + ALONG} tradições [p sil] a {clique} 

associadas  {REP}  [p sil] é um é um {REP}  bairro  que {ALONG} [p sil] tem tem 

{REP} algum receio de que aquilo possa acontecer no futuro [p sil] dado que 

{ALONG} existe agora um grande surto de construção [p sil] em toda a cidade de 

Lisboa [p sil] portanto existe um certo receio que {ALONG} [p sil]  a modernização da 

cidade [p sil] afecte afecte {REP} [p sil] o bairro de campo de de {REP} Ourique e 

{ALONG} [p sil] e {REP} a sua forma de estar e a sua forma de viver e as suas tr tra 

tra tradições {BLO + REP} [p sil] que {ALONG} que os habitantes gostam e 

{ALONG} [p sil]  e {REP} preservam muito.  

Reconstrução do texto para análise no FREP: 

Este texto fala sobre o bairro de campo de Ourique, muito basicamente, este texto 

refere-se à vida dentro do próprio bairro e diz-nos no inicio que é um bairro que é um 

bairro pequeno, que não é preciso fazer muitas deslocações a pé. Refere-se muito 

também à heterogeneidade, quer do edificado com os prédios antigos a cair de podre, 

quer com os prédios mais novos, que são mais altos. Esta tal heterogeneidade é também 

muito visível na parte do comércio, com lojas muito sofisticadas e modernas 

acompanhadas com outras lojas mais antigas e que vendem coisas mais em desuso. O 

texto refere também que no sábado de manha é o dia onde as pessoas e, mais 

especificamente, as pessoas mais idosas vão às compras no mercado local e, portanto, 

este bairro de campo de Ourique, com as suas diferentes gentes e tradições associadas. É 

um bairro que tem algum receio de que aquilo possa acontecer no futuro, dado que 

existe agora um grande surto de construção em toda a cidade de Lisboa. Portanto, existe 

um certo receio que a modernização da cidade afecte o bairro de campo de Ourique e a 

sua forma de estar e a sua forma de viver e as suas que os habitantes gostam e 

preservam muito. 

Total de palavras contabilizadas: 211 



Total de sílabas: 408 

 

P sil – 41 

REP –22 

ALONG –18 

PP – 8 

BLO – 2 

EvComp –3 

CORR –  

SUB –  

PH –  

TRUNC –  

INS –  

d –  

HES -  

 
Total: 94 eventos disfluentes ≈ 45% 

 

 

 

 


