
 

Código do informante: RC_ 84 

Duração: 1minuto e 12 segundos 

 

Resumo “Campo Ourique”  

 

Este t te te texto {BLO + REP} fala-nos sobre as {ALONG} [p sil] tra- dições 

{TRUNC} tradições [p sil] no bairro de Campo de Ourique [p sil] que {ALONG} ainda 

consegue guardar muitas das tra-dições {TRUNC} tradições antigas [p sil] que este 

bairro antes t ti tinha {BLO + REP} este e outros bairros [p sil] + {PP} fala-nos sobre 

{ALONG} {PP} sobre {REP} os seus hábitos que {ALONG} [p sil] que {REP} os os 

os {REP} seus habitantes nem precisam de se des deslocar {REP} para {ALONG} [p 

sil] para {REP} fazer qualquer tipo de coisas {clique} [p sil] fala-nos também {clique} 

[p sil] fala-nos {REP} sobre tudo so so bre {REP} sobre sobre {REP} o o {REP}  

bairro de [p sil] Lisboa que {ALONG} por vezes este bairro [p sil] assemei assemei 

assemelha-se {REP} [p sil] a muitos dos bairros que Lisboa ainda possui [p sil] bairros 

estes que {ALONG} não [p sil] que {ALONG} {PP} bairros estes {REP da 

expressão} muito de- gradados {TRUNC} [p sil] muitos antigos que {ALONG} as 

pessoas que lá moram, por vezes, são pessoas de bastante idade. 

Reconstrução do texto para análise no FREP: 

Este texto fala-nos sobre as tradições no bairro de campo de Ourique que ainda 

consegue guardar muito das tradições antigas] que este bairro antes tinha este e outros 

bairros. Fala-nos sobre os seus hábitos que os seus habitantes nem precisam de se 

deslocar para fazer qualquer tipo de coisas. Fala-nos também sobre tudo,  sobre o bairro 

de Lisboa que por vezes este bairro assemelha-se a muitos dos bairros que Lisboa ainda 

possui,  bairros estes que  não que muito degradados,  muitos antigos que as pessoas que 

lá moram, por vezes, são pessoas de bastante idade. 

Total de palavras contabilizadas: 94 

Total de sílabas: 181 

 

P sil – 15 

REP –13 

ALONG –9 



PP – 3 

BLO – 2 

EvComp –2 

CORR –  

SUB –  

PH –  

TRUNC – 3 

INS –  

d –  

HES -  

 
Total: 47 eventos disfluentes ≈ 50% 

 

Código do informante: RC_ 84 

Duração: 1minuto e 04 segundos 

 

Resumo “A Amazónia” 

 

Este t te te texto {BLO + REP} fala-nos sobre a floresta amazónica [p sil] de de de 

{REP} todo o seu comprimento, de de {REP} todas as suas espécies, de todos os mil [p 

sil] qui {REP} os mil e tais quilómetros que possui [p sil] {PP} sobre {ALONG} {PP} 

toda a sua beleza, no qual o ser humano tem {ALONG}[p sil] tem {REP} andado 

consecutivamente a de [p sil] a de a degradá-la {REP} [p sil] e a dar {BLO} cabo dela 

{PP} + [p sil] fala-nos por exemplo {ALONG} das espécies únicas que {ALONG} lá 

se encontram, dos dos {REP} animais únicos [p sil] que lá vivem [p sil] que {ALONG} 

possivelmente daqui a um tempo, se continuar assim [p sil] + {PP} vão deixar de 

{tosse} vão deixar de {REP da expressão} existir [p sil] devido ao homem [p sil] 

{clique} [p sil] e acho que é tudo.  

 

Reconstrução do texto para análise no FREP: 

Este texto fala-nos sobre a floresta amazónica, de todo o seu comprimento, de todas as 

suas espécies, de todos os mil e tais quilómetros que possui, sobre toda a sua beleza, no 

qual o ser humano tem andado consecutivamente a degradá-la e a dar cabo dela. Fala-



nos por exemplo das espécies únicas que lá se encontram, dos animais únicos que lá 

vivem que possivelmente daqui a um tempo, se continuar assim, vão deixar de existir 

devido ao homem e acho que é tudo. 

Total de palavras contabilizadas: 83 

Total de sílabas: 160 

 

P sil – 13 

REP –8 

ALONG –5 

PP – 4 

BLO – 2 

EvComp –1 

CORR – 

SUB –  

PH –  

TRUNC –  

INS –  

d –  

HES -  

 
Total: 33 eventos disfluentes ≈ 40% 

 


