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  sinal/acento            agudo (á)        circunflexo (ˆ) 
  schriftteken           aigu/kuut          circonflexe 
 
  grave (à)                     til (˜) 
grave/graaf                   tilde 
	
begin/midden	van	een	woord	 midden	van	een	woord	 eind	van	een	woord	

á-/-á-	 -â(m)-/-â(n)-	 -au	
ás	 câmbio	 pau	
água	 câmara	 pardau	
árvore	 câmera	 mau	
lápis	 câimbra/cãibra	 degrau	
táxi	 begin	van	een	woord	 cacau	
oásis	 al-	 eind	van	een	woord	

eind	van	een	woord	 álbum	 -al	
-á	 alpe	 varal	

xará	 alvo	 final	
sabiá	 begin	van	een	woord	 canal	

begin	van	een	woord	 au-	 sinal	
â(m)-/-â(n)-	 aula	 eind	van	een	woord	

âmbar	 automóvel	 -ao	
ânfora	 aurora	 caos	
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eind	van	een	woord	 grão	 irmãos	
-ã	 cão	 bênçãos	

lã	 anão	 cristãos	
rã	 irmão	 cidadãos	
anã	 botão	 artesãos	
maçã	 São	Paulo	 acordeãos	
galã	 avião	 	
irmã	 cidadão	
alemã	 artesão	

eind	van	een	woord	 televisão	
-ãe	 acordeão	

mãe	 eind	van	een	woord	
sabiá	 ães-	

eind	van	een	woord	 pães	
-ão	 cães	

não	 eind	van	een	woord	
mão	 ãos-	
pão	 mãos	

 


