
 
 

 
 

Ltags LUDViC 

 

1. Introdução 

As etiquetas linguísticas (ltags) usadas até agora consistem num nível de anotação sobre 

as propriedades fonéticas / fonológicas que distinguem variantes de um mesmo item 

lexical e que neste corpus se refletem na representação ortográfica (transcrição).1 

Algumas destas etiquetas têm uma lógica comum, mas outras têm a sua própria; isto 

depende da propriedade a ser sinalizada, conforme se descreve a seguir. Antes de mais, 

são necessárias duas observações importantes:  

1. Nenhuma análise é fornecida aqui quanto ao tipo de mudança que originou estas 

variantes atuais; cada etiqueta assinala apenas uma distinção entre elas, possibilitando 

pesquisas específicas que podem ser úteis para estudos e análises dedicados no futuro.  

2. Cada item lexical pode receber mais do que uma ltag. Algumas delas são 

independentes, mas, noutros casos, certos fenómenos complexos podem ser 

identificados quando se procuram determinadas combinações: por exemplo, as 

combinações ‘a-o, C-fin’ ou ‘a-e, C-fin’ (ambos separados por vírgula), sob a opção 

‘igual a’, trazem resultados que podem ser interessantes para o estudo da metafonia. 

 

 

 

2 . Lista, significado e exemplos 

 

 
1 Nenhuma delas é, portanto, definida através da comparação de uma variante com o respetivo lexema - o 

lexema é apenas uma ferramenta subjacente de que o sistema precisa para reconhecer e relacionar todas as 

variantes do mesmo item lexical; ou seja, o lexema está relacionado com a identidade central de cada item 

lexical, não com qualquer traço fonológico. O lexema pode, pois, ser usado para se pesquisarem no corpus 

todas as variantes do mesmo item lexical, mas a comparação fonológica relevante sinalizada pelas ltags 

faz-se entre as próprias variantes. Observe-se que algumas destas outras variantes podem ainda estar 

indisponíveis no corpus, mas sabemos que elas existem na língua. Para perguntas sobre essas variantes 

ausentes, envie um e-mail para: LUDViC2020@gmail.com. 

nome significado exemplos 

a-e um e ocorre numa sílaba tónica, onde outras variantes têm a seb (sabi) 

a-o um o ocorre numa sílaba tónica, onde outras variantes têm a korr (karru) 

e-i        um i ocorre numa sílaba átona, onde outras variantes têm e bibida (bebida), ninhun (nenhun) 

dj-j-i alternância dj-j-i  djá / já / iá 

tx-x alternância tx-x katxupa / kaxupa 

v-b       um b ocorre onde outras variantes têm v baka (vaka) 

C-fin 

uma consoante ocorre em posição final, onde outras 

variantes têm uma vogal a seguir amig (amigu), net (netu)  

C-in 

uma consoante ocorre em posição inicial, onde outras 

variantes têm uma vogal antes gora (agora), té (até)  

diph 

um ditongo ocorre onde outras variantes têm vogais (mesmo 

quando assinaladas com n para marcar a nasalidade) entãu (enton), ideia (idea)  

int-sC presença da sequência sC em posição interna adolexsent, krexsiment 

fin-stress o acento recai na última sílaba pensá (pensa), purkê (purki) 



 
 

 
 

3. Descrição 

 

3.1. a-e 

Esta ltag é usada para assinalar alguns casos, típicos sobretudo das variedades do norte, 

em que um [e] ocorre numa sílaba tónica enquanto outras variantes têm um [a] na mesma 

posição. 

3.2. a-o 

Esta ltag é usada para assinalar alguns casos, típicos sobretudo das variedades do norte, 

em que um [o] ocorre numa sílaba tónica enquanto outras variantes têm um [a] na mesma 

posição. 

3.3. e-i 

Esta ltag é usada para assinalar alguns casos, típicos sobretudo das variedades do sul, em 

que um [i] ocorre numa sílaba átona enquanto outras variantes têm um [e] na mesma 

posição. 

3.4. dj-j-i 

Esta etiqueta é usada para assinalar a alternância entre estes fonemas (i corresponde a 

uma semivogal, [j]) em posição de ataque silábico. 

3.5. tx-x 

Esta ltag é usada para assinalar a alternância entre estes fonemas em posição de ataque 

silábico. 

3.6. v-b 

Esta ltag é usada para assinalar alguns casos em que um b ocorre em posição de ataque 

silábico enquanto outras variantes têm um v na mesma posição. 

3.7. C-fin 

Esta ltag é usada para assinalar a terminação de uma palavra em consoante (típica 

sobretudo das variedades do norte) enquanto outras variantes têm a mesma consoante 

seguida de uma vogal (geralmente [i] ou [u]).  

3.8. C-in 

Esta ltag é usada para assinalar o início de uma palavra em consoante (típica sobretudo 

das variedades do sul) enquanto outras variantes têm essa mesma consoante precedida 

por uma vogal. 

3.9. diph 

Esta ltag é usada para assinalar a existência de ditongos em contextos em que outras 

variantes têm vogais. Esses ditongos podem ser orais ou nasais, mas são certamente 

decrescentes (o que está em falta nas variantes apenas com vogal é o segundo elemento 

do ditongo; isto não significa, no entanto, que a vogal pronunciada seja a mesma que 

existe na versão com ditongo - às vezes não é, como se vê pelo primeiro exemplo da 

tabela na página um). 

 



 
 

 
 

 

3.10. int-sC 

Esta ltag é usada para assinalar variantes com a combinação pouco frequente de sibilante 

+ consoante em posição interna de palavra.  

Note-se que os clusters sC são muito comuns na língua em posição inicial de 

palavra - skola, spesial, stá – em que a sibilante, geralmente seguida de uma consoante 

oclusiva, é pronunciada opcionalmente como [s] ou [ʃ]. Nestes casos, no entanto, as 

palavras são sempre transcritas com /s/, tal como todas as sibilantes em posição final, 

independentemente da sua pronúncia contextual.  

Esta ltag aplica-se aos casos menos comuns que ocorrem em posição interna, em 

que a sibilante é sempre pronunciada como [ʃ] e a consoante seguinte é outra sibilante, 

[s] - elas são, portanto, transcritas como xs, como em naxsid, com a variante alternativa 

contendo uma sequência de sílabas regulares (consoante + vogal): nasidu. 

 

3.11. fin-stress 

Este nome refere-se ao facto de o acento de uma variante recair sobre a sílaba que contém 

a última mora.  

De facto, a língua "exibe uma regra geral de acento de palavra sensível ao peso 

silábico, a qual atribui o acento primário à sílaba que contém a penúltima mora", com as 

vogais nasais em posição final comportando-se como vogais longas e, portanto, contando 

como duas moras, e também as glides (semivogais) em ditongos e outros segmentos em 

coda contando como moraicos (ver Pratas 2021: 50-51 para a especificação – e uma 

adaptação a todas as variedades da língua – desta regra, que foi primeiro proposta em 

Pratas & Salanova 2005 para a variedade de Santiago).  

Algumas palavras, no entanto, violam essa regra geral, tendo o acento a recair na 

sílaba que contém a antepenúltima ou a última mora (todas estas são transcritas com um 

acento gráfico na sua sílaba tónica). 

Esta ltag, como o nome indica, assinala apenas as palavras que pertencem ao 

último grupo – isto é, aquelas que terminam numa vogal oral e que, apesar disso, são 

acentuadas nesta sílaba final – e que têm variantes que obedecem à regra geral da língua 

quanto ao acento de palavra. Trata-se tipicamente do caso de verbos nas variedades do 

norte, mas também de palavras como purkê, uma conjunção. 

Observe-se que, no caso dos verbos, a ltag aplica-se apenas à sua forma sem 

nenhum clítico de objeto ou morfologia temporal pós-verbal (por exemplo, em 

particípios) – a presença destes morfemas altera a composição da última sílaba, e assim 

já não existe a violação da regra de acentuação anterior (isto é, a palavra já não termina 

em vogal oral, pelo que, mesmo que o acento recaia na última sílaba, está em 

conformidade com a referida regra geral). 


