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1 JOHDANTO 
 

Viennistä riippuvaisen elinkeinoelämämme kansainvälistyminen edellyttää lisään-

tyvässä määrin myös muiden kielten kuin englannin taitoa sekä perehtymistä nii-

den maiden kulttuureihin, joissa kyseisiä kieliä puhutaan. Eräs näistä kielistä on 

maailmankieli portugali (252 miljoonaa puhujaa 7 eri maassa: Portugali, Brasilia, 

Mosambik, Angola, Kap Verde, São Tomé e Príncipe, Itä-Timor, Guinea Bissau). 

Lisäksi sitä puhutaan nykyisin Kiinaan kuuluvassa, entisessä Portugalin siirto-

maassa Macaossa ja Intian Goassa. Ulkomaankaupan näkökulmasta tällä hetkellä 

keskeisimmässä asemassa portugalinkielisistä maista on Etelä-Amerikan nouse-

va jättiläinen Brasilia (yli 200 miljoonaa asukasta).  

 

Toisaalta myös tavallisten kansalaisten suorat kontaktit portugalinkieliseen maa-

ilmaan ovat kasvaneet matkailun ansiosta: perinteisen Portugalin Madeiran ja 

etelärannikon lisäksi yhä useammalle suomalaiselle ovat tulleet tutuiksi Azorit 

sekä Kap Verde ja Brasilian Natal.  

 

Suomella on ollut portugalinkielisten maiden kanssa myös pitkäaikaista kehitys-

yhteistyötä. Painopisteenä on ollut erityisesti afrikkalainen Mosambik, jonka 

kanssa tehtävä kehitysyhteistyö oli vuonna 2012 laajuudeltaan 32 miljoonaa euroa. 

 

Tämän teoksen tavoitteena on auttaa portugalinkieliseen maailman suuntaan 

kansainvälistyvää tai portugalin kielestä muuten kiinnostunutta henkilöä pääse-

mään sisään uuteen kieleen. Lähestymistapa aiheeseen, jota pohjustetaan Seinä-

joen ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa ilmestyneen yhteisjulkaisun luvussa 

(Kempas 2014), poikkeaa kuitenkin suuresti muista suomen kielellä saatavissa 

olevista esityksistä. Lähtökohtana on nimittäin, että portugaliin perehdytään kont-

rastoiden sitä lähisukukieleen espanjaan, jonka opiskelu ja osaaminen ovat viime 

vuosina kasvaneet ja alati kasvamassa. Samaan aikaan portugalin kurssit ovat 

olleet kansallisella tasolla todellisia harvinaisuuksia mm. opettajapulan takia. 

Portugalin opiskelun lisähaasteena on myös portugalinportugalin ja brasilianpor-
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tugalin eriytyminen huomattavasti kauemmaksi toisistaan verrattuna siihen, mitä 

on tapahtunut esim. espanjanespanjan ja amerikanespanjan välillä. Näin ollen 

seuraavissa luvuissa tuodaan esiin systemaattisesti ne ääntämiseen, kielioppiin ja 

sanastoon liittyvät kaikkein keskeisimmät seikat, joissa espanja ja portugali eroa-

vat toisistaan. Toimivaan kielitaitoon tähtäävän lukijan tulee luonnollisesti täyden-

tää tietojaan muulla tavoin, mutta tämän esityksen tavoitteena on, että lukija ky-

kenee näkemään ”metsän puilta”, eli systemaattiset erot kieliparin välillä yhtenä 

kokonaisuutena. Vastaavasti niissä asioissa, joita ei tuoda esiin, opiskelija voi hyö-

dyntää espanjan kielen taitoaan viitekehyksenä, ja portugalin kielen vastaavan 

ilmiön oppiminen on verraten pienen vaivan takana. Tämä teos ei siis korvaa pe-

rinteistä kielen oppikirjaa tai kielioppikirjaa, vaan sen tavoitteena on täydentää ja 

helpottaa oppimisprosessia tuomalla esiin sekä suuria linjoja että pieniä yksityis-

kohtia. Teosta voi suositella myös henkilölle, joka ei ole aiemmin perehtynyt lain-

kaan portugaliin ja joka aikoo ryhtyä opiskelemaan kieltä. 

 

Yleisellä tasolla portugalin kieli on espanjan läheisin sukukieli, vaikka erityisesti 

portugalinportugali kuulostaa puhuttuna aivan erilaiselta. Espanjan kieleen näh-

den ääntämykseltään ”astetta samankaltaisempi” katalaani eroaa muilta osin 

espanjasta selvästi enemmän kuin portugali. Kaikki ovat kuitenkin iberoromaani-

sia kieliä, eli sisaruksia romaanisten kielten suvussa, jossa ranskaa tai italiaa voi 

pitää espanjan serkkuina. Nykyiset romaaniset kielet puolestaan edustavat Roo-

man valtakunnan valloittamilleen alueille viemän latinan jatkumoa. Tuo kielimuo-

to ei kuitenkaan ollut kirjakieltä, sitä latinaa, jota maamme kouluissakin on opis-

keltu, vaan vulgääri- eli kansanlatinaa, joka eli suullisessa muodossa ja joka jo 

alusta alkaen poikkesi kirjakielestä. 

 

Iberoromaanisia kieliä yhdistää historiallinen vaihe, Reconquista (722–1492), soti-

laallinen kampanja, jossa Pyreneitten niemimaa vallattiin takaisin pohjoisafrikka-

laisilta islaminuskoisilta maureilta. Reconquistan kokonaiskestossa on merkittä-

viä alueellisia eroja, mutta tuo vaihe loi kuitenkin pohjan nykyisten iberoromaanis-

ten kielten muinaismuodoille ja myös niiden välisille eroavaisuuksille.   
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Tämä teos pyrkii tuomaan esiin portugalin ja espanjan eroja eri näkökannoilta. 

Luvussa 2 tarkastellaan portugalin ääntämistä ja ortografiaa, mikä on eittämättä 

eräs suomenkielisen opiskelijan suurimpia haasteita. Luku 3 puolestaan käsitte-

lee kielten välisiä yleisiä muoto-opillisia eroja, ts. millä tavoin sanojen muodot 

eroavat systemaattisesti toisistaan kieliparin välillä. Luvussa 4 keskitytään artik-

keleihin ja substantiiveihin, luvussa 5 persoonapronomineihin. Luku 6 on omistet-

tu eroihin verbien muodoissa ja verbijärjestelmässä, ja luku 7 käsittelee keskei-

simpiä eroja prepositioiden käytössä. Luvussa 8 tuodaan esiin pääpiirteittäin erot 

lukusanoissa. Luvun 9 aiheena ovat kielten väliset sanastolliset erot. Luvussa 10 

sovelletaan edellisissä kappaleissa esitettyjä asioita käytäntöön tarkastelemalla 

portugalinkielisiä esimerkkivirkkeitä. Luku 11 on yhteenveto edellisistä kappaleis-

ta, aiheena 20 keskeisintä eroa portugalin ja espanjan välillä. Kolme viimeistä 

lukua (12–14) ovat käytännön sovellusharjoituksia. 
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2 PORTUGALIN ÄÄNTÄMINEN JA  
ORTOGRAFIA 
 

Ääntäminen on alue, jolla espanjan ja portugalin erot tulevat nopeimmin ja konk-

reettisimmin esiin. Paradoksaalista kyllä, Euroopassa puhuttava portugali, portu-

galinportugali eroaa maantieteellisestä läheisyydestään huolimatta espanjasta 

selvästi enemmän kuin brasilianportugali; tässä esityksessä ei kuitenkaan käsi-

tellä syitä tähän. 

 

Seuraavassa käsitellään portugalin ääntämisen niitä yleispiirteitä, joilta osin se 

eroaa espanjasta. Lukijalle suositellaan perehtymistä tämän teoksen läpikäytyään 

portugalin ääntämistä nimenomaisesti käsittelevään, suomenkieliselle portugalin 

opiskelijalle suunnattuun teokseen Kempas & Bartens (2011). Portugalin ääntä-

minen on ylipäätään siinä määrin yksityiskohtaista perehtymistä vaativa asiakoko-

naisuus, ettei sen esitteleminen täysin tyydyttävällä tavalla lyhyesti ole yksinker-

taisesti mahdollista.  

 

Tässä teoksessa käytettävät symbolit, jotka edustavat esitellään kappaleissa 2.1–

2.6. Kappaleessa 2.7 käsitellään kirjainlähtöisesti äänne-eroja espanjan ja portu-

galin välillä. Erot portugalinportugalin ja brasilianportugalin välillä tuodaan sys-

temaattisesti esiin. 

 

Väilmerkkeihin liittyen voi todeta, että espanjaa opiskellut on tottunut kysymys- ja 

huutomerkkien toistamiseen ylösalaisina kysymys- ja huudahduslauseen alussa. 

Tätä käytäntöä ei portugalissa ole, esim. 

 

 espanja  portugali 

¡¡Socorro!!  Socorro! [suˈkoʀu], Br. [soˈkohu]    

  (’apua!’) 

¿Qué hora es?  Que horas são? [kiˈɔɾɐʃˈsɐw̃̃], Br. [kiˈɔɾɐsˈsɐw̃̃] 

  (’paljonko kello on?’) 
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2.1 Oraaliset vokaalit 
 

 a kuten espanjan a  falo [ˈfalu] ’puhun’ (esp. hablo)  

 

 ɐ puolisuppea keskivokaali, ei esiinny espanjassa, suomen a:n ja ä:n  

  puolivälissä   

cama [ˈkɐmɐ] ’sänky’ 

 

 e puolisuppea e, kuten ruotsinruotsin sanassa del tai saksan sanassa  

  nehmen; suppeampi kuin espanjan e 

medo [ˈmeðu], Br. [ˈmedu] ’pelko’  

(esp. miedo) 

 

 ɛ puoliavoin e, kuten ruotsinruotsin sanassa räv; avoimempi kuin  

  espanjan e   

festa [ˈfɛʃtɐ], Br. [ˈfɛsta]’juhla(t)’ 

     (esp. fiesta) 

 

 ɨ suppea keskivokaali, kuten venäjän ы; ei esiinny espanjassa, suomen  

  i:n ja u:n puolivälissä 

que [kɨ] (Port.) ’että’; ’jo(t)ka’ 

 

Portugalinportugalille on tyypillistä, että ɨ jää usein ääntymättä, ja seurauksena 

on useamman perättäisen konsonantin jonoja. Tämän äänteen ääntymättä jäämi-

nen on erityisen tavallista, kun sananloppuista [ɨ] edeltää soinniton klusiili ([k p, 

t]).  Tässä teoksessa merkitään näitä tapauksia symbolilla [ɨ], vaikka tosiasiallinen 

äänneasu vaihteleekin soinnittoman ”loppuhenkosen” (aspiraation) ja ääntymättä 

jäämisen välillä. (Vrt. o:n ääntyminen, luku 2.7.1.) 

 

 i kuten espanjan i  figo [ˈfiɣu], Br. [ˈfigu] ’viikuna’  

   (esp. higo) 
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 o puolisuppea o, kuten saksan sanassa Rose; suppeampi kuin espanjan o  

   porto [ˈpoɾtu], Br. [ˈpohtu]   

’satama’ (esp. puerto) 

  

 ɔ puoliavoin o, kuten englannin sanassa brought; avoimempi kuin  

  espanjan o   

porta [ˈpɔɾtɐ], Br. porta [ˈpɔhta] ’ovi’  

(esp. puerta) 

    

 u kuten espanjan u dúvida [ˈduviðɐ], Br. [ˈduvida]  

    ’epäilys’ (esp. duda) 

 

2.2 Puolivokaalit   
 

Esiintyvät diftongeissa yhdessä tavun ytimen muodostavan vokaalin kanssa sa-

maan tapaan kuin espanjassa. 

 

 j pai [paj] ’isä’ (esp. padre) 

 

 w pau [paw] ’paalu’ (esp. palo) 

 

 

2.3 Nasaalivokaalit 
 

 ɐ ̃ nasaalinen ɐ (vrt. yllä)   

  quando [ˈkwɐ̃ndu] 

  (’kun’, esp. cuando) 
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 ẽ nasaalinen puolisuppea e   

  quente [ˈkẽntɨ], Br. [ˈkẽnʧi]    

  ’kuuma’ (esp. caliente) 

   

 õ nasaalinen puolisuppea o   

  com [kõ] ’kanssa’ (esp. con) 

 

 ĩ nasaalinen i    

  cinco [ˈsĩŋku] ’viisi’ 

 

 u ̃ nasaalinen u    

  mundo [ˈmũndu] ’maailma’  

 

  

2.4 Nasaaliset diftongit 
 

 ɐw̃̃ tão [tɐw̃̃] ’niin’ (esp. tan)  

  falam [ˈfalɐw̃̃] ’he puhuvat’ (esp. hablan) 

 

 ɐj̃ ̃ tens [tɐj̃ʃ̃] ’sinulla on’ (esp. tienes)  

  mãe [mɐj̃]̃ ’äiti’ (esp. madre) 

 

 ẽj ̃ tem [tẽj]̃ ’hänellä on’  

  (Br., esiintyy myös portugalinportugalin pohjoismurteissa)  

 

 õj ̃ aviões [ɐˈvjõjʃ̃] ’lentokoneita’ (esp. aviones) 

 

 ũj ̃ muito [ˈmũjt̃u] ’paljon’ (esp. mucho) 
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Seuraavat kaksi diftongia ovat nasaalisia vain jälkimmäisessä osassaan (ɐ̃); edel-

tävä puolivokaali (kohta 2.2) ei ole nasaalinen: 

 

 wɐ ̃ quando [ˈkwɐ̃ndu] ’kun; koska?’ (esp. cuando, ¿cuándo?) 

 

 jɐ ̃ fiança [ˈfjɐs̃ɐ] ’takuusumma’ (esp. fianza) 

 

 

2.5 Konsonantit 
 

 b kuten espanjan b sanassa bien  

  bola [ˈbɔlɐ], Br. [ˈbɔla] ’pallo’ 

 

	   β pehmeä, approksimanttinen b, kuten espanjan sanassa hablo  

  (Port.) bobo [ˈboβu], Br. [ˈbobu]’tyhmä’ 

 

 d kuten espanjan d sanassa día  

  dia [ˈdiɐ] ’päivä’ (esp. día) 

 

 ð pehmeä, approksimanttinen d, kuten espanjan sanassa nada  

  (Port.) fado [ˈfaðu] ’fado     

 

 ʤ kuten englannin sanassa John, ei esiinny espanjassa   

  verdade (Br.) [vexˈdaʤi] 

 

 f kuten espanjan f   

  fazer [fɐˈzeɾ], Br. [faˈze(h)] ’tehdä’    

  (esp. hacer)  
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 g kuten espanjan g sanassa gusto  

  garfo [ˈgaɾfu], Br. [ˈgahfu] 

   ’haarukka’  

 

 h kuten suomen h tai amerikanespanjanj sanassa joven   

  rua [ˈhuɐ] (Br.) ’katu’ (esp. rúa1) 

 

 ɣ pehmeä, approksimanttinen g, kuten esp. sanassa hago  

  (Port.) lago [ˈlaɣu] ’järvi’ 

 

 x velaarinen frikatiivinen äänne, kuten espanjan sanassa joven  

  rua (Br.) [ˈxuɐ]2 ’katu’ 

 

	   χ uvulaarinen frikatiivinen äänne (muodostetaan  

  edellistä äännettä taaempana) 

  rua (Br.) [ˈχuɐ]3 ’katu’ 

  

 k kuten espanjan c sanassa calle  

  casa [ˈkazɐ] ’talo’ 

 

 l kuten espanjan l    

  lindo [ˈlĩndu]’kaunis’ 

 

 ʎ liudentunut l, kuten espanjan sanassa calle,  

  (joka espanjassa on vanhempi ja nykyään harvinaisempi ääntämys  

  j:n ohella) 

  filho [ˈfiʎu] ’poika’ (esp. hijo) 

                                                                    
1 Espanjassa rúa-sanaa käytetään kylän kadusta, portugalissa rua on mikä tahansa katu. 
2 Tämä ääntämistapa on vähitellen yleistymässä myös portugalinportugalissa. 
3 Brasilianportugalissa r- / -rr- voi puhujasta riippuen reaalistua äänteinä [h], [x] tai [χ], 
mutta tässä esityksessä ääntymistä kuvaamaan on valittu [h]. Frikatiiviääntämystä [x] tava-
taan lisääntyvässä määrin myös portugalinportugalissa.  
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 ɫ velaaristunut ”tumma” l, kuten engl. sanassa well; ei esiinny espanjassa,  

  mutta sen sijaan katalaanissa (Port.)   

  sal [saɫ] ’suola’ 

 

 m kuten espanjan m   

  mau [maw] ’ilkeä’ (esp. malo) 

 

 n kuten espanjan n   

  ninguém [nĩŋˈgɐj̃]̃, Br. [nĩŋˈgẽj]̃ 

  ’ei kukaan’  

 

	   ŋ äng-äänne, kuten espanjassa  

  pingo [ˈpĩŋgu]’pisara’  

 

 ɲ liudentunut n, kuten espanjan sanassa señor    

  senhor [sɨˈɲoɾ], Br. [seˈɲoh] 

   ’herra’ (esp. señor) 

 

 p kuten suomen p   

  pé [pɛ] ’jalka(terä)’ (esp. pie) 

 

 ɾ yksitäryinen r, kuten espanjassa  

  moro [ˈmɔɾu]’asun’ 

 

 ʀ monitäryinen uvulaarinen r; äännettäessä uvula l. kitakieleke värähtelee;  

  ei esiinny espanjassa, saksan r (esim. Reich) ääntyy usein mainitunlaise- 

  na  

  (Port.) rua [ˈʀuɐ] ’katu’ (esp. rúa)4 

 

                                                                    
4  Vrt. alaviite 1. 
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 s kuten espanjan s, mutta valtaosassa portugalin puhuma-aluetta etisem- 

  pi, kuten amerikanespanjassa ja Espanjan eteläosan varianteissa   

  cinco [ˈsĩŋku] ’viisi’ 

 

 z soinnillinen s, kuten saksan sanassa sieben, ei esiinny espanjassa  

  fazer [fɐˈzeɾ], Br.  [faˈze(h)]’tehdä’ (esp. hacer) 

 

 ʃ soinniton ”suhu-s”, kuten suomen sanassa shakki, ei esiinny espanjassa  

  yksinään vaan jälkimmäisenä osana affrikaattaa ʧ  

  chamar [ʃɐˈmaɾ], Br. [ʃaˈma(h)] ’kutsua’ (esp. llamar) 

 

 ʒ soinnillinen ”suhu-s”, kuten ranskan sanassa jour, ei esiinny espanjassa.  

  Argentiinan espanjan ll:n ääntämys (calle) muistuttaa tätä äännettä,  

  mutta portugalin äänne on tiukempi.  

  janela [ʒɐˈnɛlɐ], Br. [ʒaˈnɛla] ’ikkuna’ 

 

 t kuten espanjan t   

  tão [tɐw̃̃] ’niin’ (esp. tan) 

  

 ʧ kuten espanjan sanassa mucho  

  noite [ˈnojʧi] ’yö’ (Br.) 

       

 v kuten suomen v   

  vila [ˈvilɐ], Br. [ˈvila] pikkukaupunki’ (esp. villa) 
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2.6 Muut äännesymbolit 
 

Yläindeksi  

Yläindeksit (m ⁿ ŋ) osoittavat kyseisten äänteiden ääntyvän vain osittain nasaali-

vokaalin lopussa, ennen seuraavaa konsonanttia ([t], [d], [k], [g]) 

  ainda [ɐˈĩndɐ] ’vielä’ 

 

Toisena vaihtoehtona on sananloppuisten [ɨ]:n ja [u]:n jääminen kokonaan äänty-

mättä: 

 porto [poɾt]  

 noite [nojt] 

 

Tätä ilmiötä tavataan portugalinportugalissa etupäässä klusiilien jälkeen [k, g, p, 

b, t, d], kun taas se on hyvin harvinainen sanan lopussa lateraalien (l-äänne), vib-

ranttien (r-äänne) sekä nasaalien (n ja m) jälkeen.  

  

Vaikka useampitavuisilla sanoilla on sekä pää- että sivupaino, tämän kirjan ään-

tämisesimerkeissä annetaan vain pääpaino, jota symbolisoi painotetun tavun 

edessä oleva merkki ˈ.   

 

Mitä tulee portugalin ääntämisen esittelyssä, tässä esityksessä lähtökohtana ovat 

portugalinportugaille Lissabonin-Coimbran normi ja brasilianportugalille kau-

punkien sivistynyt puhekieli (Norma Urbana Culta). 
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2.7 Keskeisimmät erot ääntämisessä espanjan ja 
portugalin välillä 

 

2.7.1 Vokaalit 
 

A:  

Painoton a sekä n- ja m-kirjaimia edeltävä a ääntyy Euroopan portugalissa keski-

vokaalina (suun keskiosassa) [ɐ], suunnilleen a:n ja ä:n puolivälissä, jolloin se saa 

”tumman” sävyn. Lähin vastine on venäjän o:n ääntyminen painottomissa tavuis-

sa. 

 

 cama [ˈkɐmɐ] (’vuode’)  

 batata [bɐˈtatɐ] (’peruna’, esp. patata)  

 bater [bɐˈteɾ] (’lyödä’) 

 

Brasilianportugalissa tämä ääntymistapa esiintyy vain n- ja m-kirjaimia edeltä-

vässä painollisessa a:ssa.  

 

 cama [ˈkɐma] (’vuode’) 

 batata [baˈtata] (’peruna’) 

 bater [baˈte(x)] (’lyödä’) 

 

Sananloppuinen painoton a voi ääntyä Brasiliassakin portugalinportugalin tapaan 

[ɐ] ([baˈtata] / [baˈtatɐ]), eli sen kohdalla esiintyy vaihtelua, mutta tässä kuvauksessa 

lähtökohtana on [a]-ääntämys (heikko a).   

 

Portugalinportugalistakin löytyy poikkeuksia, eli tapauksia, jolloin painoton a ään-

tyykin [a] eikä [ɐ]. 

 

Mikäli kaksi painotonta a:ta esiintyy peräkkäin, molemmat sulautuvat yhdeksi [a]-

äänteeksi: 
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 minha amiga [miɲaˈmiɣɐ] (’ystävättäreni’, esp. mi amiga)  

uma avioneta [umavjuˈnɛtɐ] (’eräs/yksi pienkone’, esp. una  

avioneta) 

 

Esimerkkinä samasta on myös sana às [aʃ], joka muodostuu preposition a ja mää-

räisen artikkelin as yhdistymästä, esim.  

 

 às vezes [aʒˈvezɨʃ] (’toisinaan’, esp. a veces) 

 

Painoton a ääntyy [a]:na myös eräissä yksittäisissä sanoissa. Usein [a]-ääntämys 

kyseisessä tapauksessa on peräisin kahden a:n yhteensulautumisesta (näiden 

välissä aiemmin sijainneen konsonantin kadosta johtuen). Tällaisia ovat: 

 

 amanhã [amɐˈɲɐ]̃ (’huomenna’, esp. mañana)5  

 padeiro [paˈðɐjɾu] (’leipuri’, esp. panadero)  

 caveira [kaˈvɐjɾɐ] (’pääkallo’, esp. calavera) 

 Camões [kaˈmõjʃ̃] 

 ganhar [gaˈɲaɾ] (myös [gɐˈɲaɾ]) (’ansaita’, esp. ganar) 

 Tavares [taˈvaɾɨʃ]    

 

Nämä suhteellisen harvinaiset poikkeukset, joissa [a]-ääntämystä ei osoiteta ko. 

sanojen oikeinkirjoituksessa, on opeteltava erikseen. 

 

Painoton a ääntyy [a]:na myös silloin, kun sitä seuraavat kirjoitettaessa konso-

nanttiyhdistelmät cç, cc, pç, pc, pt, ct – huolimatta siitä, ääntyykö ensimmäinen 

konsonantti vai ei.  

 

 actor [aˈtoɾ] (’näyttelijä’), 

 acção [aˈsɐw̃̃] (’teko’, esp. acción)  

                                                                    
5  < à + manhã 
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jotka uusimman oikeinkirjoitusuudistuksen (1990) mukaan tulee kirjoittaa ator / 

ação.6 

 

Painoton a ääntyy portugalinportugalissa [a]:na esiintyy tavunloppuisen l:n edellä 

tai diftongin au ensimmäisenä osana: 

 

 almoço [aɫˈmosu] (’lounas’, esp. almuerzo) 

 almôndega [aɫˈmõndɨɣɐ] (’lihapulla’, esp. albóndiga) 

 automático [awtuˈmatiku] (’automaattinen’) 

 

-AN, -Ã [ɐ]̃, -AM/-ÃO [ɐw̃̃], -ÃE [ɐj̃]̃, -EM [ɐj̃]̃, Br. ja eräät portugalinportugalin poh-

joismurteet [ẽj]̃: 

Nasaalivokaalit (suorat äänteet ja diftongit) ovat uusi asia espanjaa opiskelleelle. 

Sen sijaan ranskaan perehtyneelle niiden muodostaminen on periaatteessa tut-

tua, vaikka portugalin vastaavat äänteet ovatkin muilta osin hieman erilaisia. Nii-

den ääntäminen tapahtuu siten, että ilmaa pääsee virtaamaan ulos myös nenän 

kautta, jolloin vokaali saa ”honottavan” sävyn. 

 

 branco [ˈbɾɐ̃ŋku] (’valkoinen’, esp. blanco) 

 são [sɐw̃̃] (’ne/he ovat’, esp. son) 

 porém [puˈɾɐj̃]̃, Br. [poˈɾẽj]̃ (’kuitenkin’) 

 mãe [mɐj̃]̃ (’äiti’)  

 cães [kɐj̃ʃ̃], Br. [kɐj̃s̃] (’koirat’) 

 maçã [mɐˈsɐ]̃ (’omena’, esp. manzana) 

 

Nasaalinen vokaaliäänne, ei m-äänne, on aina kyseessä myös sanan päättyessä 

kirjoituksessa m-kirjaimeen: 

 

 falam [ˈfalɐw̃̃] (’he puhuvat’, esp. hablan) 

                                                                    
6 Viimeisimmässä oikeinkirjoitusuudistuksessa myös Portugalissa luovuttiin ääntymättö-
mien konsonanttien kirjoittamisesta, mikä oli tapahtunut Brasiliassa jo aiemmin. 
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 bebem [ˈbɛβɐj̃]̃, Br. [ˈbɛbẽj]̃ (’he juovat’, esp. beben) 

 sim [sĩ] (’kyllä’, esp. sí) 

 

E, O: 

Painottoman e:n ja o:n ääntyminen (sanan alussa ja lopussa sekä ennen ja jälkeen 

painollisen tavun) vaatii erityishuomion portugalinportugalissa.  

 

Sanan alussa painoton e ääntyy i:nä: 

 

 ementa [iˈmẽntɐ]7 (’ruokalista’) 

 Helena [iˈlenɐ] 

 

Erityistapauksen muodostavat es- + konsonantti -alkuiset sanat, joissa portuga-

linportugalissa sananalkuinen [i] jää ääntymättä. Sen sijaan brasilianportugalissa 

i ääntyy:  

 

estrela [ˈʃtɾelɐ], Br. [isˈtɾela], Rio de J.: [iʃˈtɾela] (’tähti’, esp.  

estrella) 

 estar [ʃtaɾ], Br. [isˈta], Rio de J.: [iʃˈta] (‘olla’) 

 

Ex- + konsonantti -alkuiset sanat: ex- = [ɐjʃ] (soinnillisen konsonantin edellä [ɐjʒ]): 

→ Ks. kirjain X. 

 

Painoton e ääntyy portugalinportugalissa suppeana keskivokaalina [ɨ], joka muis-

tuttaa venäjän äännettä ы. Viron vokaaliin õ verrattuna (esim. õlletehas) tämä 

äänne on suppeampi, eli ääntöväylä on kapeampi. Ruotsinruotsin pitkästä u-

äänteestä [ʉ̟ː] (kul) tämä portugalin äänne puolestaan eroaa siinä, etteivät huulet 

pyöristy. 

 

                                                                    
7 Brasilianportugalissa käytetään ruokalistasta tavallisesti sanaa cardápio [kahˈdapju]. Myös 
menu-sanaa käytetään molemmissa varianteissa.  
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que [kɨ] (’että’)  

noite [ˈnojtɨ] (’yö’, esp. noche)  

restaurante [ʀɨʃtawˈɾɐ̃ntɨ] (’ravintola’) 

 

Portugalinportugalissa tämä äänne jää erittäin usein myös ääntymättä, erityisesti 

sanan lopussa, soinnittoman konsonantin jälkeen. Tällöin useampitavuisiin sanoi-

hin muodostuu konsonanttijonoja. Näin ollen tavallisinta on jättää esimerkkisa-

noissa noite ja restaurante painoton e kokonaan ääntämättä.   

 

noite [nojt]  

restaurante [ʀʃtawˈɾɐ̃nt]  

 

Kuten luvussa 2.1 jo todettiin, tässä esityksessä käytetään symbolia ɨ myös näissä 

tapauksissa. 

 

Brasilianportugalissa sen sijaan painoton e ääntyy espanjan tapaan muuten e:nä 

mutta sanan lopussa i:nä. Se ei useimmiten myöskään jää ääntymättä. 

 

noite [ˈnojʧi]  

restaurante [hestawˈɾɐ̃nʧi], Rio de J.: [heʃtawˈɾɐ̃nʧi] 

 

Painoton o ääntyy portugalinportugalissa [u]:na.  

 

porto [ˈpoɾtu] (’satama’, esp. puerto)  

o [u] (maskuliinin määräinen artikkeli)  

porém [puˈɾɐj̃]̃ (’kuitenkin’)  

 

Tätä ei kuitenkaan tapahdu sanan alussa eikä umpitavussa l-konsonantin edellä, 

jolloin se ääntyy o:na – vaikka sanan alussa esiintyy myös [u]- ja [ɔ]-ääntämystä:  

 

obrigado [oβɾiˈɣaðu] (tai: [uβɾiˈɣaðu], [ɔβɾiˈɣaðu]) (’kiitos’)  
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voltar [voɫˈtaɾ] (’palata’, esp. volver) 

 

Myös painoton o jää erittäin usein ääntymättä samoin seurauksin kuin painoton e:  

 

porto [poɾt]  

porém [pɾɐj̃]̃ 

 

Portugalinportugalille on tyypillistä, että [u] jää usein ääntymättä, ja seurauksena 

on useamman perättäisen konsonantin jonoja. Tämän äänteen ääntymättä jäämi-

nen on erityisen tavallista, kun sananloppuista [u]-äännettä edeltää soinniton klu-

siili ([k, p, t]) Tässä teoksessa merkitään näitä tapauksia symbolilla [u], vaikka 

tosiasiallinen äänneasu vaihteleekin soinnittoman ”loppuhenkosen” (aspiraation) 

ja ääntymättä jäämisen välillä. (Vrt. u.) 

 

Brasilianportugalissa sen sijaan painoton o ääntyy u:na vain sanan lopussa, muul-

loin [o]:na, eikä jää ääntymättä. 

 

obrigado [obɾiˈgadu] 

porto [ˈpohtu]  

porém [poˈɾẽj]̃ 

 

Espanjassa on vain yksi e- ja o-äänne, kun taas portugalissa nämä vokaalit äänty-

vät painollisina tapauksesta riippuen joko suppeana [o] tai avoimena [ɔ]. Suppei-

den ja avoimien vokaalien olemassaolon tunnistaa puhutusta portugalin kielestä 

helposti, ero on hyvin selkeä. Ilmiö liittyy mm. siihen, että espanjassa painollinen 

e ja o ovat diftongoituneet (ks. jäljempänä). Joissakin tapauksissa äänne-ero erot-

taa merkitystäkin, esim.  

 

almoço [aɫˈmosu], Br. [awˈmosu] (suppea o: ’lounas’, esp.  

almuerzo)  
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almoço [aɫˈmɔsu], Br. [awˈmɔsu] (avoin o: ’syön lounasta’, esp.  

almuerzo) 

 

desprezo [dɨʃˈpɾezu], Br. [ʤisˈpɾezu] (suppea e: ’halveksiminen’,  

esp. desprecio)  

desprezo [dɨʃˈpɾɛzu], Br. [ʤɨsˈpɾɛzu] (avoin o: ’minä halveksin’, esp. 

desprecio) 

 

O-vartaloisilla substantiiveilla ja adjektiiveilla esiintyy myös vaihtelua painollisen 

vartalovokaalin laadun suhteen. Feminiinisukuisilla adjektiiveilla (a-päätteiset) on 

vartalovokaalina sekä yksikössä että monikossa [ɔ], mutta maskuliinimuotoisilla 

(o-päätteiset) yksikössä [o], monikossa [ɔ]. Myös substantiiveilla esiintyy vastaa-

vanlaista vaihtelua: 

 

yksikkö    monikko 

’satama’, esp. puerto: 

porto [ˈpoɾtu], Br. [ˈpohtu]  portos [ˈpɔɾtuʃ], Br. [ˈpɔhtus]    

 

’ovi’, esp. puerta: 

porta [ˈpɔɾtɐ] Br. [ˈpɔhta]  portas [ˈpɔɾtɐʃ], Br. [ˈpɔhtas]  

 

’kuuluisa’ (maskuliini): 

famoso [fɐˈmozu], Br. [faˈmozu]  famosos [fɐˈmɔzuʃ], Br. [faˈmɔzus]  

 

’kuuluisa’ (feminiini): 

famosa [fɐˈmɔzɐ], Br. [faˈmɔza] famosas [fɐˈmɔzɐʃ], Br. [faˈmɔzas] 

 

Substantiivien kohdalla edellä esitetty äännevaihtelu ei ole kuitenkaan ehdoton, 

vaan osa maskuliinisista o-vartaloisista substantiiveista säilyttää [o]-ääntämyksen 

vartalossaan myös monikossa. Luettelo kumpaakin tyyppiä edustavista substantii-

veista löytyy esim. teoksesta Kempas & Bartens (2011: 26–27). 
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OU: 

Vokaaliyhdistelmä ou ääntyy suurimmassa osassa portugalinkielistä maailmaa 

[o]:na eikä diftongina: 

 

 touro [ˈtoɾu] (’härkä’, esp. toro) 

outro [ˈotɾu] (‘toinen, muu’, esp. otro) 

 

Diftongiääntämystä [ow] tavataan edelleen Portugalin pohjoismurteissa, mutta 

[o]-ääntämys on portugalinportugalin kansallisen normin mukainen.  

 

 

2.7.2 Konsonantit 
 

B, D, G: 

Espanjassa vokaalienväliset (sekä konsonantteja edeltävät ja muiden kuin m:n/n:n 

jälkeen esiintyvät) b, d ja g ääntyvät pehmeinä approksimantteina esim.: 

 

nada [ð] (’ei mitään’), abrir [β] (’avata’), lago [ɣ] (’järvi’) 

 

Portugalinportugalissa tämä ääntymistapa ei ole niin ehdoton, vaan nämä konso-

nantit voivat ääntyä toisinaan myös klusiileina [b, d, g], vaikka espanjan kaltainen, 

pehmeä ääntyminen onkin nykyisin tavallisin. Tämän teoksen ääntämisohjeissa 

esitetään yksinkertaisuuden vuoksi vain approksimanttiääntämys, mutta tämä ei 

siis tarkoita, ettei myös klusiiliääntämystä esiintyisi. Brasilianportugalissa ei sen 

sijaan pehmeää ääntymistä esiinny lainkaan, ja b, d, g ääntyvät aina klusiileina, 

kuten suomen sanoissa baari, sade ja geologi. 

 

Portugali: nada [ˈnaðɐ], [ˈnadɐ]; abrir [ɐˈβɾiɾ], [ɐˈbɾiɾ]; lago [ˈlaɣu], [ˈlagu] 

Brasilia: nada [ˈnada]; abrir [aˈbɾi]; lago [ˈlagu]  
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Brasilianportugalille on tyypillistä -de ja -di- yhdistelmien ääntyminen [ʤi]: 

verdade [vexˈdaʤi] (’totuus’, esp. verdad) 

dinheiro [ʤiˈɲejɾu] (’raha’, esp. dinero) 

 

G ei äänny portugalissa i:n ja e:n edellä voimakkaana h-äänteenä [x] vaan soinnil-

lisena ”suhu-s:nä” [ʒ]: 

gente [ˈʒẽntɨ], Br. [ˈʒẽnʧi] (’ihmiset’) 

girar [ʒiˈɾaɾ], Br. [ʒiˈɾa] (’kääntyä’) 

 

C: 

C ääntyy i:n ja e:n edellä [s], kuten amerikanespanjassa (seseo). Espanjanespan-

jalle tyypillistä interdentaalista frikatiivia [θ] (cinco, engl. thing) ei portugalissa 

esiinny. 

 

Ç:  

Kirjain ç ääntyy [s]:  

faço [ˈfasu] (’minä teen’, esp. hago) 

começar [kumɨˈsaɾ], Br. [komeˈsa] (’alkaa’, esp. comenzar) 

 

 

CH: 

Yhdistelmä ch ei äänny affrikaattana [ʧ] kuten espanjassa (mucho), vaan ”suhu-

s:nä” [ʃ], kuten engl. sanassa ship.: 

choro [ˈʃoɾu] (choro, brasilialainen musiikkityyli) 

chamar [ʃɐˈmaɾ], Br. [ʃaˈma] (’kutsua’, esp. llamar) 

 

J:  

J ei äänny portugalissa voimakkaana h-äänteenä [x] vaan soinnillisena ”suhu-

s:nä” [ʒ] (vrt. g:n ääntyminen i:n ja e:n edellä): 

janela [ʒɐˈnɛlɐ], Br. [ʒaˈnɛla] (’ovi’) 
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João [ʒwɐw̃̃] 

 

L: 

Portugalin l-äänne poikkeaa espanjasta ja suomesta siten, että sanan ja tavun 

lopussa se ääntyy portugalinportugalissa tummana, kuten englannin l sanassa 

well [ɫ], brasilianportugalissa [w]: 

natal [nɐˈtaɫ], Br. [naˈtaw] (’joulu’),  

normalmente [nɔɾmaɫˈmẽntɨ], Br. [nɔxmawˈmẽnʧi] 

voltar [vɔɫˈtaɾ], Br. [vɔwˈta] (’palata’, esp. volver)  

LH: 

Yhdistelmä lh vastaa espanjan yhdistelmää ll (calle) silloin, kun viimeksi mainittu 

ääntyy liudentuneena l-äänteenä [ʎ]:  

 

mulher [muˈʎɛɾ], Br. [muˈʎɛh]8 (’nainen’, esp. mujer) 

velho [ˈvɛʎu] (’vanha’, esp. viejo) 

  

NH: 

Yhdistelmä nh vastaa espanjan ñ-konsonanttia (liudentunut n): 

amanhã [amɐˈɲɐ]̃ (’huomenna’, esp. mañana) 

sonho [ˈsoɲu] (’näen unta’, esp. sueño)  

R: 

Portugalin r-äänne eroaa osittain espanjan vastaavasta äänteestä ääntymispaikan 

ja -tavan suhteen. Silloin kun r esiintyy espanjassa monitäryisenä, voimakkaana 

etu-r:nä – sanan alussa (a), kun r esiintyy kahtena kirjoituksessa (b) sekä n:n ja l:n 

jälkeen (c) – portugalinportugalissa monitäryinen ääntyminen [ʀ] tapahtuu suun 

takaosassa, niin että kitakieleke värisee (vrt. saksan sana Reise). On kuitenkin 

todettava, että Portugalissa on voimakkaasti yleistymässä soinniton, uvulaarinen 

frikatiiviääntämys näissä tapauksissa ([ˈχuɐ], [ˈkaχu], vrt. alla). 

                                                                    
8 Brasilian portugalissa [ʎ] korvautuu lisääntyvässä määrin j-äänteellä kuten espanjassa 
(yeísmo): [muˈjɛh].    
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Brasilianportugalissa tavallisin ääntymistapa näissä tapauksissa on puolestaan 

frikatiivinen (hankausäänne), joka toisilla puhujilla muistuttaa suomen h:ta [h] ja 

toisilla [x]- tai [χ]-äännettä. Tämä äänne ääntyy myös pitkänä ([hː], [xː]). Tässä 

esityksessä käytämme systemaattisuuden vuoksi symbolia [h], vaikka toisilla pu-

hujilla ääntymistapa olisikin lähempänä äänteitä [x] ja [χ]. 

 

a. rua [ˈʀuɐ], Br. [ˈxuɐ] (’katu’, esp. rúa) 

ruim [ʀwĩ], Br. [hwĩ] (’huono’) 

  

b. carro [ˈkaʀu], Br. [ˈkahu] (’auto’) 

bairro [ˈbajʀu], Br. [ˈbajhu] (’kortteli’, esp. barrio) 

 

c. melro [ˈmɛɫʀu], Br. [ˈmɛwhu] (‘mustarastas’, esp. mirlo)  

honra [ˈɔ̃nʀɐ], Br. [ˈɔ̃nha], (‘kunnia’)  

 

Brasilianportugalissa portugalinportugalista poiketen sama ääntymistapa ulottuu 

edellisten tapausten lisäksi myös tavunloppuiseen r-äänteeseen: 

 

mar [mah] (’meri’) 

forte [ˈfɔhʧi] (’voimakas’, esp. fuerte) 

regular [heguˈlah] (‘säännöllinen’) 

 

Brasilianportugalissa infinitiivimuodon sananloppuinen -r jää usein ääntymättä 

(falar [faˈla]), paitsi jos sitä seuraa vokaalialkuinen sana (esim. ir embora 

[iɾẽmˈbɔɾa] ’lähteä pois’). –Tämän teoksen ääntämisen esityksessä jätetään sanan-

loppuinen r [h] pois muista kuin yksitavuisista infinitiiveistä (ir, ser jne.). 

 

S: 

Suomenkielisille espanjaa opiskelleelle vaikeuksia saattavat tuottaa neljä erilaista 

s-äännettä, jotka ovat: 
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a. soinniton s [s], kuten espanjassa, mutta etinen kuten amerikanespan-

jassa:  

cinco [ˈsĩŋku] (’viisi’)  

posso [ˈpɔsu] (’minä voin’, esp. puedo) 

 

b. soinnillinen s [z] (kuten saksan sieben):  

casa [ˈkazɐ], Br. [ˈkaza] (’talo’)  

fazer [fɐˈzeɾ], Br. [faˈze] (’tehdä’, esp. hacer) 

 

c. soinniton ”suhu-s” [ʃ] (kuten sanassa shakki):  

acho [ˈaʃu] (’löydän’)  

festa [ˈfɛʃtɐ], (MUTTA: Br. [ˈfɛsta], ks. jäljempänä) (’juhla’, esp. fiesta)  

HUOM! Rio de Janeirossa puhuttavassa brasilianportugalissa s ääntyy 

samalla tavoin kuin portugalinportugalissa (ks. taulukko 1).   

 

d. soinnillinen ”suhu-s” [ʒ] (kuten ranskan sanassa jour):  

janela [ʒɐˈnɛlɐ], Br. [ʒaˈnɛla] (’ikkuna’)  

mesmo [ˈmeʒmu] (MUTTA: Br. [ˈmezmu], ks. jäljempänä) (’sama’, esp. 

mismo) Vrt. myös Rio de Janeiron ääntämys (taulukko 1). 

 

Portugalinportugalissa tavun- ja sananloppuinen ja s ääntyy ”suhu-s:nä” ([ʃ] 

shakki): 

 

restaurantes [ʀɨʃtawˈɾɐ̃ntɨʃ] (’ravintoloita’), mais [majʃ] (’enemmän’) 

 

Soinnillisten konsonanttien edessä [ʃ] soinnillistuu (> [ʒ]):  

 

mesmo [ˈmeʒmu] (’sama’)  

às vezes [aʒˈvezɨʃ] (’toisinaan’) 

 



27

Tämä ääntämys koskee portugalinportugalin lisäksi myös brasilianportugalia Rio 

de Janeiron osalta. Muilla alueilla s ei edellä mainituissa asemissa sen sijaan saa 

brasilianportugalissa ”suhuääntämystä” (ʃ / ʒ), vaan vaihtelu tapahtuu soinnitto-

man [s] ja soinnillisen s:n [z] välillä seuraavassa taulukossa esitettävällä tavalla. 

 

Kun sananloppuista s-konsonanttia seuraa vokaali, ”suhuääntämys” purkautuu, ja 

s (ja z) ääntyy kaikissa portugalin varianteissa soinnillisena s:nä [z]: 

 

mais água [majˈzaɣwɐ], Br. [majˈzagwa] (‘lisää vettä’, esp. más  

agua) 

 

um rapaz alto [ũʀɐˈpaˈzaɫtu], Br. [ũhaˈpaˈzawtu] (’pitkä poika’)  

 

Seuraavassa taulukossa esitetään sanan- ja tavunloppuisen s:n ääntyminen eri 

äänneympäristöissä kielen päävarianteissa. 

 
 
TAULUKKO 1. Portugalin sanan- ja tavunloppuisen s:n ääntyminen eri äänneym-
päristöissä kielen päävarianteissa.  
 

Äänneympäristö Esimerkki Portugalin 

portugali 

Brasilian por-

tugali: 

Rio de Janeiro 

Brasilian por-

tugali: 

Muut alueet 

Sanan lopussa, 

ennen taukoa    

homens [ˈɔmɐj̃ʃ̃] [ˈɔmẽjʃ̃] [ˈɔmẽjs̃] 

Ennen soinnitonta 

konsonanttia 

festa 

os tios 

[ˈfɛʃtɐ] 

[uʃˈtiwʃ] 

[ˈfɛʃta] 

[uʃˈʧiwʃ] 

[ˈfɛsta] 

[usˈʧiws] 

Ennen 

soinnillista 

konsonanttia 

mesmo 

os bolos 

[ˈmeʒmu] 

[uʒˈboluʃ] 

[ˈmeʒmu] 

[uʒˈboluʃ] 

[ˈmezmu] 

[uzˈbolus] 

Sanan lopussa, 

ennen vokaalia 

os amigos 

dez ami-

gos 

[uzɐˈmiɣuʃ] 

[dɛzɐˈmiɣuʃ] 

[uzɐˈmiguʃ] 

[dɛzɐˈmiguʃ] 

[uzɐˈmigus] 

[dɛzɐˈmigus] 
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T: 

Brasilianportugalissa yhdistelmät (-)ti- ja -te ääntyvät tavallisesti [ʧi]: 

 

Tijuca [ʧiˈʒuka] 

noite [ˈnojʧi] (‘yö’, esp. noche)  

 

Edellä esitettyä palatalisaatiota ei esiinny kaikissa brasilianportugalin varianteis-

sa, mutta se on kuitenkin yleisin ääntymistapa.  

 

V: 

Suomenkielisen opiskelijan näkökulmasta portugalissa on yksi äänne, jonka koh-

dalla se osoittautuu espanjaa helpommaksi. Kyse on konsonantin v ääntymisestä, 

joka ei ole espanjan tapaan fuusioitunut b:n kanssa eikä siten vaihtele ääntämys-

tään äänneympäristöstään riippuen9. Tämä sen sijaan tapahtuu b-konsonantin 

kohdalla (ks. yllä). Näin ollen seuraavissa sanoissa v ääntyy kuten suomen kieles-

sä: 

 

uva [ˈuvɐ], Br.  [ˈuva] (’viinirypäle’)  

cavalo [kɐˈvalu], Br. [kaˈvalu] (’hevonen’, esp. caballo),  

vale [ˈvalɨ], Br. [ˈvali] (’laakso’, esp. valle) 

 

X: 

X-kirjaimella on useita ääntymistapoja portugalissa. 

 

Sanan alussa x ääntyy [ʃ]: 

xarope [ʃɐˈɾɔpɨ], Br. [ʃaˈɾɔpi] (’lääkesiirappi’, esp. jarabe)  

xampu [ʃɐ̃mˈpu] (Br. ’shampoo’, esp. champú)10  

 

                                                                    
9 Pohjois-Portugalin murteissa esiintyy toisaalta b:n ja v:n yhteensulautumista ([b] tai [β]) 
samaan tapaan kuin espanjassa.   
10 Portugalin portugalissa kirjoitusasu on champô [ʃɐ̃̍ po]. 
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Sanan sisällä, vokaalien välissä sekä ennen konsonantteja ja niiden jälkeen x ään-

tyy tavallisesti [ʃ]: 

 

faixa [ˈfɐʃɐ], Br. [ˈfajʃa] (’ajokaista’)  

enxada [ẽˈʃaðɐ], Br. [ẽˈʃada] (’kuokka’, esp. azada) 

 

Vokaalien välissä ja sanan lopussa x ääntyy [ks] eräissä sivistyssanoissa kuten: 

 

crucifixo [kɾusɨˈfiksu], [kɾusiˈfiksu], Br. [kɾusiˈfiksu] (’krusifiksi’)  

flexão [flɛkˈsɐw̃̃] (’taivutus’, esp. flexión) 

tórax [ˈtɔɾaks] (’rintakehä’)  

córtex [ˈkɔɾtɛks], Br. [ˈkɔhtɛks] (’aivokuori’) 

 

Eräissä aivan tavallisissa sanoissa x ääntyy myös [s]: 

 

auxílio [awˈsilju] (’apu’)  

próximo [ˈpɾɔsimu] (’seuraava’) 

trouxe [ˈtɾosɨ], Br. [ˈtɾosi] (’toin’, esp. traje) 

 

Kuten e-kirjainta käsiteltäessä jo mainittiin, ex- + konsonatti -alkuiset sanat: ex- = 

[ɐjʃ] (Br. [ejs]) ja soinnillisen konsonantin edellä [ɐjʒ] (Br. [ejz]):  

 

ex-presidente [ɐjʃpɾɨziˈðẽntɨ], Br. [ejspɾeziˈdẽnʧi], Rio de J:  

[ejʃpɾeziˈdẽnʧi] (’entinen presidentti’) 

 

ex-ministro [ɐjʒmɨˈniʃtɾu], Br. [ejzmiˈnistɾu], Rio de J: [ejʒmiˈniʃtɾu] (’entinen 

ministeri’) 
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Jos ex-alkutavua seuraa vokaali, x ääntyy [z]:  

exame [iˈzɐmi] (’tentti’, esp. examen)  

exemplo [iˈzẽmplu] (’esimerkki’) 

 

 

2.7.3 Sanojen painotus 
 

1. Mikäli sana päättyy muuhun vokaaliin kuin u tai i tai konsonantteihin s ja m 

(päätteissä -am, -em11) paino on portugalissa toiseksi viimeisellä tavulla: 

 

gato [ˈgatu] (’kissa’)  

zangado [zɐ̃ŋˈgaðu], Br. [zɐ̃ŋˈgadu] (‘vihainen’)  

homens [ˈɔmɐj̃ʃ̃], Br. [ˈɔmẽjs̃] (’miehiä’, esp. hombres) 

falam [ˈfalɐw̃̃] (’he puhuvat’, esp. hablan) 

escrevem [ˈʃkɾɛvɐj̃]̃, Br. [iˈskɾɛvẽj]̃ (’he kirjoittavat’, esp. escriben) 

 

Tämä sääntö vastaa oleellisin osin espanjan painotussääntöjä. On huomattava, 

että espanjassa sana ei voi koskaan päättyä painottomaan i- tai u-vokaaliin.  

 

Muissa tapauksissa paino on viimeisellä tavulla: 

 

escritor [ʃkɾiˈtoɾ], Br. [iskɾiˈtoɾ] (’kirjailija’) 

hospital [oʃpiˈtaɫ] ([ɔʃpiˈtał], [uʃpiˈtaɫ]), Br. [ospiˈtaw] (’sairaala’)  

rapaz [ʀɐˈpaʃ], Br. [xaˈpajs] (’poika’)  

caju [kaˈʒu] (’cashew-pähkinä’)12  

quivi [kiˈvi] (’kiivi-hedelmä’) 

                                                                    
11 Pääte -im sen sijaan on painollinen: assim [ɐˈsĩ], Br. [aˈsĩ] ’niin’, enfim [ɐj̃ ̃̍fĩ], Br. ja Pohjois-
Portugali [ẽj ̃̍fĩ] ’lopulta’  
 
12 Huomaa painottoman a:n ääntyminen poikkeuksellisesti [a]:na. 
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Mikäli painotus poikkeaa edellä esitetystä perussäännöstä, se osoitetaan oikein-

kirjoituksessa aksentilla:  

 

avó [ɐˈvɔ], Br. [aˈvɔ] (’isoäiti’, esp. abuela) 

câmara [ˈkɐmɐɾɐ], Br. [ˈkɐmaɾa] (’kamari, kamera’, esp. cámara) 

próximo [ˈpɾɔsimu] (’seuraava’) 

você [vɔˈse] (’sinä’) 

 

Edellä mainitut aksentit, jotka e- ja o-vokaalien kohdalla liittyvät eroihin äänteiden 

laadussakin (suppea vs. avoin, ks. kappale 2.7.1), osoittavat siis samalla myös 

sanapainon paikan. Poikkeuksena tähän sääntöön on a-kirjaimen päällä esiintyvä, 

kahden a-kirjaimesta muodostuvan pikkusanan (prepositio a + määräinen artikke-

li a) yhdistymistä kuvaava laskeva aksentti (à) joka ei ilmaise painoa, esim. àquilo 

[aˈkilu], joka on yhdistelmä a-prepositiosta ja aquilo-pronominista (‘se’).  

 

Nousevalla aksentilla merkitään avointa e:tä ([ɜ]) ja o:ta ([ɔ]): 

 

avó [ɐˈvɔ], Br. [aˈvɔ] (’isoäiti’, esp. abuela) 

só [sɔ] (’vain’, esp. solo) 

sé [sɛ] (‘tuomiokirkko’) 

até [ɐˈtɛ], Br. [aˈtɛ] (prep. ‘asti’, esp. hasta) 

 

Sirkumfleksillä merkitään puolestaan suppeaa e:tä ([e]) ja o:ta ([o]): 

 

avô [ɐˈvo], Br. [aˈvo] (’isoisä’, esp. abuelo) 

pôr [poɾ], Br. [poh] (‘panna’, esp. poner) 

você [vɔˈse] (’sinä’) 

pêlo [ˈpelu] (’karva’, esp. pelo)  

– Uusimpien oikeinkirjoitussääntöjen mukaan sirkumfleksi jätetään tästä  

sanasta pois (> pelo). 
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A:n yläpuolella oleva sirkumfleksi osoittaa painon lisäksi samalla, että kyseinen a 

ääntyy keskivokaalina [ɐ], koska tämä ääntämys on mahdollinen vain m:n ja n:n 

edellä: 

 

câmara [ˈkɐmɐɾɐ], Br. [ˈkɐmaɾa] (’kamari, kamera’, esp. cámara) 

pântano [ˈpɐ̃ntɐnu], Br. [ˈpɐ̃ntanu] (’suo’, esp. pántano) 

 

Muita esimerkkejä siitä, kuinka aksentti (nasaalivokaaleja ilmaiseva til, esp. tilde) 

osoittaa äänteen laadun lisäksi samalla myös painon paikan: 

 

ação [aˈsɐw̃̃] (’teko’, esp. acción) 

maçã [mɐˈsɐ]̃, Br. [maˈsɐ]̃ (’omena’, esp. manzana) 

partirão [pɐɾtiˈɾɐw̃̃], Br. [pahʧiˈɾɐw̃̃] (’he lähtevät’, esp. partirán)  

(vrt. partiram [pɐɾˈtiɾɐw̃̃], Br. [pahˈʧiɾɐw̃̃] [’he lähtivät’, esp.  

partieron]) 
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3 YLEISIÄ MUOTO-OPILLISIA EROJA KIELTEN 
VÄLILLÄ 
 

Espanjan ja portugalin välillä on sanojen välillä tiettyjä muoto-opillisia eroja, joi-

den tiedostaminen auttaa portugalin sanojen oppimisessa. 

 

Portugalille tyypillinen kielihistoriallinen piirre on vokaalienvälisen n-konsonantin 

kato tapauksissa, joissa se on säilynyt espanjassa. Tämän seurauksena portugalin 

vastaavat sanat ovat espanjan sanoja lyhyempiä. Näin ollen esim. seuraavat sanat 

eroavat kielten välillä: 

 

espanja  portugali 

general    geral [ʒɨˈɾaɫ], Br. [ʒeˈɾaw]  (’yleinen’) 

luna   lua [ˈluɐ], Br. [ˈlua] (’kuu’) 

buena  boa [ˈboɐ], Br. [ˈboa] (’hyvä’) 

persona pessoa  [pɨˈsoɐ], Br. [peˈsoa] (’henkilö’) 

corona  coroa [ˈkuɾoɐ], Br.  [koˈɾoa] (’kruunu’) 

tener  ter [teɾ], Br. [teh] (’omistaa’) 

 

Vastaavanlainen kato koskee myös vokaalienvälistä l-konsonanttia: 

 

espanja  portugali 

pueblo  povo [ˈpovu] (’kansa’) 

palacio  paço [ˈpasu] (’palatsi’) 

cielo  céu [sɛw] (’taivas’) 

malo  mau [maw] (’paha’) 

voluntad vontade [võnˈtaðɨ], Br. [võnˈtaʤi] (’tahto’) 

volar  voar [vwaɾ], Br. [vwa] (’lentää’) 

salir  sair [sɐˈiɾ], Br. [saˈi] (’lähteä’) 
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Edellä esitetyn n:n täydellisen kadon ohella tämä äänne on useissa sanoissa 

muuttunut osaksi nasaalista diftongia [ɐw̃̃]: 

 

espanja  portugali 

mano  mão [mɐw̃̃] (‘käsi’) 

avión  avião [ɐˈvjɐw̃̃], Br. [aˈvjɐw̃̃] (‘lentokone’) 

son  são [sɐw̃̃] (‘he ovat’) 

pan  pão [pɐw̃̃] (’leipä’) 

   

Sen sijaan espanjan vokaalienvälisen ñ-konsonantin vastine (niissä tapauksissa, 

joissa tämä polveutuu latinan kaksoiskonsonantista -nn-) on n, joka on liudentu-

maton, eli ääntyy kuten suomen n: 

 

espanja  portugali 

año  ano [ˈɐnu] (’vuosi’) 

pequeño pequeno [pɨˈkenu], Br. [peˈkenu] (’pieni’) 

paño  pano [ˈpɐnu] (’liina’) 

caña  cana [ˈkɐnɐ], Br. [ˈkɐna] (’ruoko’) 

cabaña  cabana [kɐˈβɐnɐ], Br. [kaˈbɐna] (’mökki’) 

  

Joskus taas tämä ero on päinvastainen: 

 

espanja  portugali 

vino  vinho [ˈviɲu] (’viini’) 

camino  caminho [kɐˈmiɲu], Br. [kaˈmiɲu] (‘tie’) 

 

Siinä missä espanjassa on -ll-, portugalissa on vain yksi l, joka on liudentumaton: 

 

espanja  portugali 

castello  castelo [kɐʃˈtɛlu], Br. [kasˈtɛlu] (’linna’) 
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bello  belo [ˈbɛlu] (’kaunis’) 

valle  vale [ˈvalɨ], Br. [ˈvali] (’laakso’)  

caballo  cavalo [kɐˈvalu], Br. [kaˈvalu] (’hevonen’) 

cabello  cabelo [kɐˈβelu], Br. [kaˈbelu] (’hius’) 

 

Espanjassa painolliset o ja e ovat diftongoituneet, mutta tätä ei ole tapahtunut 

portugalissa: 

 

espanja  portugali 

puerta  porta [ˈpɔɾtɐ], Br. [ˈpɔhta] (’ovi’) 

siete  sete [ˈsɛtɨ], Br. [ˈsɛʧi] (’seitsemän’) 

miel   mel [ˈmɛɫ], Br. [ˈmɛw] (’hunaja’) 

nuevo  novo [ˈnovu] (’uusi’) 

puerco  porco [ˈpoɾku], Br. [ˈpohku] (’sika’) 

nieve  neve [ˈnɛvɨ], Br. [ˈnɛvi] (’lumi’) 

 

Espanjan sananalkuinen ll- on portugalissa ch- ([ʃ], shakki): 

 

espanja  portugali  

llamar  chamar [ʃɐˈmaɾ], Br. [ʃaˈma] (’kutsua’) 

llegar  chegar [ʃɨˈɣaɾ], Br. [ʃeˈga] (’saapua’) 

lleno  cheio [ˈʃɐju], Br. [ˈʃeju] (’täysi’) 

llorar  chorar [ʃuˈɾaɾ], Br. [ʃoˈɾa] (’itkeä’) 

 

 

Espanjan konsonanttiyhdistelmien cl, pl, bl ja gl l-komponentti korvautuu portu-

galissa r:llä: 

espanja  portugali 

clavo  cravo [ˈkɾavu] (’naula’, ’neilikka’) 

placer  prazer [pɾɐˈzeɾ], Br. [pɾaˈzeh] (’ilo’) 
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playa  praia [ˈpɾajɐ], Br. [ˈpɾaja] (’uimaranta’) 

regla  regra [ˈʀɛɣɾɐ], Br.  [ˈhɛgɾa] (’sääntö’) 

obligar  obrigar [ɔβɾiˈɣaɾ], Br. [ɔbɾiˈga] (’pakottaa’) 

blanco  branco [ˈbɾɐ̃ŋku] (’valkoinen’) 

plato  prato [ˈpɾatu](‘lautanen’, ‘ruokalaji’)  

 

Ne espanjan h-alkuiset sanat, jotka polveutuvat latinan f-alkuisista sanoista, ovat 

säilyneet f-alkuisina portugalissa (kuten myös mm. ranskassa ja italiassa).  

 

espanja  portugali 

hierro  ferro [ˈfɛʀu], Br. [ˈfɛhu] (’rauta’) 

hacer  fazer [fɐˈzeɾ], Br. [faˈze] (’tehdä’) 

harina  farinha [fɐˈɾiɲɐ], Br. [faˈɾiɲa] (’jauhot’) 

hembra  fêmea [ˈfemjɐ], Br. [ˈfemja] (’naaras’) 

horno  forno [ˈfoɾnu], Br. [ˈfohnu] (’uuni’) 

hijo  filho [ˈfiʎu] (’[jnkn] poika’) 

 

Espanjan vokaalienvälistä yhdistelmää ch vastaa portugalissa t:hen päättyvä dif-

tongi: 

 

espanja  portugali 

mucho  muito [ˈmũjt̃u], Br. [ˈmũjt̃u] (’paljon’) 

ocho  oito [ˈojtu], Br. [ˈojtu] (’kahdeksan’) 

leche  leite [ˈlɐjtɨ], Br. [ˈlejʧi] (’maito’) 

hecho  feito [ˈfɐjtu], Br. [ˈfejtu] (’tehty’) 

pecho  peito [ˈpɐjtu], Br. [ˈpejtu] (’rinta’) 

 

Portugalille on tyypillistä diftongien esiintyminen myös sellaisissa tapauksissa, 

joissa espanjassa on diftongoitumaton vokaali: 
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espanja  portugali 

primero  primeiro [pɾiˈmɐjɾu], Br. [pɾiˈmejɾu] (’ensimmäinen’) 

panadero padeiro [paˈðɐjɾu], Br. [paˈdejɾu] (’leipuri’) 

cosa  coisa [ˈkojzɐ], Br. [ˈkojza] (’asia’) 

otoño  outuno [oˈtunu] (’syksy’)  

(diftongi vain kirjoituksessa, ou ääntyy suppeana o:na [o]) 

febrero  fevereiro [fɨvɨˈɾɐjɾu], Br. [feveˈɾejɾu] (’helmikuu’) 

toro  touro [ˈtoɾu] (’härkä’) 

poco  pouco [ˈpoku], Br. [ˈpoku]13 (‘vain vähän’) 

([o], ks. yllä) 

 

Espanjan j:n vastineina portugalissa esiintyvät lh (liudentunut l [ʎ]) sekä x (ääntyy 

[ʃ]): 

 

espanja  portugali 

mujer   mulher [muˈʎɛɾ], Br. [muˈʎɛh] (’nainen’) 

ojo  olho [ˈoʎu] (’silmä’) 

ajo  alho [ˈaʎu] (’valkosipuli’) 

bajo  baixo [ˈbaʃu], Br. [ˈbajʃu] (’matala’) 

dejar  deixar [dɐjˈʃaɾ], Br. [dejˈʃa] (’jättää’) 

hoja  folha [ˈfoʎɐ], Br. [ˈfoʎa] (’lehti’) 

   

 

Espanjan -je-loppuisilla substantiiveilla on portugalissa pääte -gem [ʒɐj̃]̃ (Br. 

[ʒẽj]̃): 

espanja  portugali 

viaje  viagem [ˈvjaʒɐj̃]̃, Br. [ˈvjaʒẽj]̃ (’matka’) 

paisaje  paisagem [pajˈzaʒɐj̃]̃, Br. [pajˈzaʒẽj]̃ (’maisema’) 

                                                                    
13  Portugalin pohjoismurteissa ou ääntyy kuitenkin diftongina [ow]. 
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Espanjan -ón-, -ión- ja -ción-päätteitä vastaa portugalissa -ão ja -ção / -ssão (dif-

tongi ão ääntyy nasaalisena au-äänteenä [ɐw̃̃]): 

  

espanja  portugali 

balón   balão [bɐˈlɐw̃̃], Br. [baˈlɐw̃̃] (‘pallo’) 

razón  razão [ʀɐˈzɐw̃̃], Br. [haˈzɐw̃̃] (’syy’) 

nación  nação [nɐˈsɐw̃̃], Br. [naˈsɐw̃̃] (’kansakunta’) 

acción  ação [aˈsɐw̃̃]  (’toiminta’) 

avión  avião [ɐˈvjɐw̃̃], Br. [aˈvjɐw̃̃] (’lentokone’) 

estación estação [ʃtɐˈsɐw̃̃], Br. [istaˈsɐw̃̃] (’asema’) 

 

Espanjan substantiivien -ad- ja -ud-päätteet saavat portugalissa peräänsä e:n 

(joka portugalinportugalissa jää ääntymättä): 

 

espanja  portugali 

ciudad  cidade [siˈðaðɨ], Br. [siˈdaʤi] (’kaupunki’) 

edad  idade [iˈðaðɨ], Br. [iˈdaʤi] (’ikä’)  

verdad  verdade [vɨɾˈðaðɨ], Br. [vehˈdaʤi] (’totuus’)  

actitud  atitude [ɐtiˈtuðɨ], Br. [aʧiˈtuʤi] (’asenne’) 

virtud   virtude [viɾˈtuðɨ], Br. [vihˈtuʤi] (‘hyve’) 

 

   

 

Espanjan adjektiivien -ble-päätettä vastaa portugalissa -el (mon. -eis): 

 

 espanja  portugali 

 posible  possível [puˈsivɛɫ], Br. [poˈsivɛw] (’mahdollinen’) 

 razonable razoável [ʀɐˈzwavɛɫ], Br. [hazˈwavɛw] (’järkevä’) 

 probables prováveis [pɾuˈvavɐjʃ], Br. [pɾoˈvavejs] (’todennäköisiä’) 
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Espanjan diminutiivipäätteitä (-(c)ito/-(c)ita, -(c)illo/-(c)illa) vastaa portugalissa 

useimmiten -inho/-inha ja -zinho/-zinha: 

 

espanja  portugali 

cosita  coisinha [kojˈziɲɐ], Br. [kojˈziɲa] (‘pikkuasia’) 

rapidito  rapidinho [ʀapiˈðiɲu], Br. [hapiˈʤiɲu] (‘nopeasti’) 

 

Seuraavassa -zinho-päätteisiä diminutiivimuotoja; huom. monikkotaivutuksen 

säilyminen ensimmäisessä ja viimeisessä esimerkissä:   

 

cãezinhos [kɐj̃ˈziɲuʃ], Br. [kɐj̃ˈziɲus] (esp. perritos, ‘pikkukoiria’) 

 

facazita [fakɐˈzitɐ], Br.  [fakaˈzita] (esp. navajita, ‘pieni veitsi’) 

 

febrezita [fɛβɾɨˈzitɐ], Br. [fɛbɾiˈzita] (esp. fiebrecita, ‘pieni kuume’) 

 

ladrõezinhos [lɐðɾõjˈziɲuʃ], Br. [lɐdɾõjˈziɲus] (esp. ladroncitos, ‘pikku var-

kaita’) 
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4 ARTIKKELIT JA SUBSTANTIIVIT  
 

Artikkeleita käytetään portugalissa samalla tavalla kuin espanjassa, eli siinä on 

sekä epämääräinen että määräinen artikkeli molemmille suvuille (maskuliini ja 

feminiini). Muodot ovat seuraavat: 

 

 Epämääräinen: 

 espanja portugali 

 un hombre um homem [ũˈɔmɐj̃]̃, Br. [ũˈɔmẽj]̃ (’mies’, ’ihminen’)   

 una mujer uma mulher [umɐmuˈʎɛɾ], Br. [umamuˈʎɛh] (’nainen’) 

 

 Määräinen: 

 espanja portugali 

 el hombre o homem [uˈɔmɐj̃]̃, Br. [uˈɔmẽj]̃  

 la mujer a mulher [ɐmuˈʎɛɾ], Br. [amuˈʎɛh]  

 los hombres os homens [uzˈɔmɐj̃ʃ̃], Br. [uzˈɔmẽjs̃] (‘miehet’) 

 las mujeres as mulheres [ɐʒmuˈʎɛɾɨʃ], Br. [azmuˈʎɛɾis] (‘naiset’)  

  

Sen sijaan prepositio + artikkeli -yhdistelmiä on portugalissa selvästi enemmän 

kuin espanjassa, jossa ne rajoittuvat kahteen (a + el > al; de + el > del). 

 

Epämääräiseen artikkeliin (um, uma) voi yhdistyä vain kaksi prepositiota (de ja 

em): 

 

 dum homem [dũˈɔmɐj̃]̃, Br. [dũˈɔmẽj]̃   de un hombre 

 (‘[erään] miehen’) 

 

 duma mulher [dumɐmuˈʎɛɾ], Br. [dumamuˈʎɛh]  de una mujer 

 (‘[erään] naisen’) 
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Preposition de ja epämääräisen artikkelin yhteensulautunut muoto on kuitenkin 

harvinaistumassa ja korvautuu yhä useammin erilleen kirjoitetuilla sanoilla (de 

um homem, de uma mulher). Sen sijaan preposition em ja epämääräisen artikke-

lin yhteensulautunut muoto on vallitseva portugalinportugalissa sekä puhutussa 

että kirjoitetussa kielessä, kun taas brasilianportugalissa nämä esiintyvät tavalli-

simmin erikseen.  

 

num carro [nũˈkaʀu], Br. [nũˈkahu] en un coche (carro)  

 (‘[eräässä] autossa’)  

 

numa praia [numɐˈpɾajɐ], Br. [numaˈpɾaja] en una playa 

 (’[eräällä] rannalla’) 

 

Sen sijaan määräiseen artikkeliin (o, os, a, as) yhdistyviä prepositioita on neljä (de, 

a, em [ãj], Br. [ẽj]̃ ja por [puɾ]). Seuraavassa havainnollistetaan monikollisten muo-

tojen ääntymistä substantiivin ensimmäisen äänteen mukaan (vrt. taulukko 1), 

järjestyksessä a) vokaali, b) soinniton konsonantti, c) soinnillinen konsonantti. 

 

 de + o → do [du]  de + os → dos [duʃ], Br. [dus]  

    

 do homem   dos homens  

 [duˈɔmɐj̃]̃, Br. [duˈɔmẽj]̃  [duˈzɔmɐj̃ʃ̃], Br. [duˈzɔmẽjs̃] 

 (‘del hombre’; ‘miehen’14)  (‘de los hombres’; ‘miesten’) 

    

 dos casos  

 [duʃˈkazuʃ], Br. [dusˈkazus] 

 (‘de los casos’, ‘tapausten’) 

    

 

                                                                    
14 Prepositiolla de ja muillakin tässä esiteltävillä artikkeleihin yhdistyvillä prepositioilla on 
muitakin merkityksiä, joista käytännön syistä annetaan vain yksi. 
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 dos livros 

 [duʒˈlivɾuʃ], Br. [duzˈlivrus] 

 (‘de los libros’, ‘kirjojen’) 

 

 de + a → da [dɐ], Br. [da] de + as → das [dɐʃ], Br. [das]  

 

 da universidade  das universidades   

 [dɐunivɨɾsiˈðaðɨ]   [dɐzunivɨɾsiˈðaðɨʃ] 

 Br. [daunivehsiˈdaʤi]   [dazunivehsiˈdaʤis] 

 (‘de la universidad’;  (‘de las universidades’;  

 ‘yliopiston’)   ‘yliopistojen’) 

 

     das camas 

     [dɐʃˈkɐmɐʃ], Br. [dasˈkɐmas] 

     (‘de las camas’; ‘vuoteiden’) 

 

     das mulheres  

     [dɐʒmuˈʎɛɾɨʃ], Br. [dazmuˈʎɛɾis] 

     (‘de las mujeres’; ‘naisten’) 

 

 a + o →ao [aw]  a + os → aos [awʃ], Br. [aws] 

 

 ao homem  aos homens  

 [awˈɔmɐj̃]̃, Br. [awˈɔmẽj]̃  [awˈzɔmɐj̃ʃ̃], Br. [awˈzɔmẽjs̃] 

 (‘al hombre’,’miehelle’)  (‘a los hombres’; ‘miehille’) 

 

   aos casos 

   [awʃˈkazuʃ], Br. [awsˈkazus] 

   (‘a los casos’; ‘tapauksille’) 
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  aos livros 

  [awʒˈlivɾuʃ], Br. [awzˈlivrus] 

  (‘a los livros’; ‘kirjoille’) 

 

 a + a → à [a] a + as → às [aʃ] 

 à universidade às universidades   

 [aunivɨɾsiˈðaðɨ]  [azunivɨɾsiˈðaðɨʃ] 

 Br. [aunivehsiˈdaʤi]  [azunivehsiˈdaʤis] 

 (‘a la universidad’; (‘a las universidades’;  

 ‘yliopistolle’) ‘yliopistoille’) 

  às camas 

   [aʃˈkɐmɐʃ], Br. [asˈkɐmas] 

   (‘a las camas’; ‘vuoteille’) 

 

   às mulheres  

   [aʒmuˈʎɛɾɨʃ], Br. [azmuˈʎɛɾis] 

   (‘a las mujeres; ‘naisille’) 

 

 em + o → no [nu] em + os → nos [nuʃ] Br. [nus] 

 no hotel [nuɔˈtɛɫ] nos hotéis [nuzɔˈtɐjʃ] 

 Br. [nuɔˈtɛw] Br. [nuzɔˈtejs] 

 (‘en el hotel’; (‘en los hoteles’;  

 ‘hotellissa’) ‘hotelleissa’) 

  nos carros  

  [nuʃˈkaʀuʃ], Br. [nusˈkahus] 

  (‘en los carros’; ‘autoissa’) 

 

  nos livros 

  [nuʒˈlivɾuʃ], Br. [nuzˈlivɾus] 

  (‘en los libros’; ‘kirjoissa’) 

 em + a →na [nɐ] em + as → na [nɐʃ] 
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 na universidade nas universidades   

 [nɐunivɨɾsiˈðaðɨ]  [nɐzunivɨɾsiˈðaðɨʃ] 

 Br. [naunivehsiˈdaʤi]  [nazunivehsiˈdaʤis] 

 (‘en la universidad’; (‘en las universidades’;  

 ‘yliopistossa’) ‘yliopistoissa’) 

  nas praias 

  [nɐʃˈpɾajɐʃ], Br. [nasˈpɾajas]  

  (‘en las playas’; ‘uimarannoilla’) 

 

  nas mulheres  

  [nɐʒmuˈʎɛɾɨʃ], Br. [nazmuˈʎɛɾis] 

  (‘en las mujeres’; ‘naisissa’) 

 

 por + o →pelo [pelu] por + os → pelos [peluʃ] Br. [pelus]   

 pelo homem pelos homens  

 [peluˈɔmɐj̃]̃, Br. [peluˈɔmẽj]̃ [peluˈzɔmɐj̃ʃ̃], Br. [peluˈzɔmẽjs̃] 

 (‘por el hombre’; (‘por los hombres’; 

 ‘miehen takia’) ‘miesten takia’) 

  pelos trabalhos 

  [peluʃtɾɐˈβaʎuʃ], Br. [pelustɾɐˈbaʎus] 

  (’por los trabajos’; ‘töiden takia’) 

  pelos livros 

  [peluʒˈlivɾuʃ], Br. [peluzˈlivɾus] 

  (‘por los libros’; ‘kirjojen takia’) 

 

 

 por + a = pela[pelɐ], Br. [-a] por + as = pela [pelɐʃ], Br. [-aʃ] 

 pela universidade pelas universidades 

 [pelɐunivɨɾsiˈðaðɨ] [pelɐzunivɨɾsiˈðaðɨʃ]  

 Br. [pelaunivehsiˈdaʤi] Br. [pelazunivehsiˈdaʤis] 

 (‘por la universidad’; (‘por las universidades’;  
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 ‘yliopiston takia’) ‘yliopistojen takia’) 

    

pelas praias 

[pelɐʃˈpɾajɐʃ], Br. [pelasˈpɾajas]  

   (‘por las playas’; ‘uimarantojen takia’) 

   pelas mulheres  

   [pelɐʒmuˈʎɛɾɨʃ], Br. [pelazmuˈʎɛɾis] 

   (‘por las mujeres’; ’naisten takia’) 

 

Monikon pääte portugalissa on espanjan tapaan -s. Sanoja monikkoon laitettaessa 

tietyillä tavoilla päättyvissä sanoissa tapahtuu kuitenkin muutoksia, jollaisia es-

panjassa ei esiinny.  

 

Mikäli sanan päätteenä on -al tai -el, monikkomuoto on -ais ja -eis: 

 

natal [nɐˈtaɫ], Br. [naˈtaw] (’joulu’) → natais [nɐˈtajʃ], Br. [naˈtajs]  

hotel [ɔˈtɛɫ], Br. [ɔˈtɛw] (’hotelli’) → hotéis [ɔˈtɐjʃ], Br. [ɔˈtejs] 

animal [ɐniˈmaɫ], Br. [aniˈmaw] (’eläin’) → animais [ɐniˈmajʃ], Br. [aniˈmajs] 

 

Mikäli sanan päätteenä on painollinen -il, monikkomuoto on -is: 

 

canil [kɐˈniɫ], Br. [kaˈniw] (’kennel’) → canis [kɐˈniʃ], Br. [kɐˈnis]  

 

Useimmiten -il-päätteisissä sanoissa paino on kuitenkin aikaisemmalla tavulla, 

jolloin sanan monikkopääte on -eis: 

 

difícil [dɨˈfisiɫ], [diˈfisiɫ], Br. [ʤiˈfisiw] (’vaikea’) →  

difíceis [dɨˈfisɐjʃ], Br. [ʤiˈfisejs] 

 

útil [ˈutiɫ], Br. [ˈuʧiw] (’hyödyllinen’) → úteis [ˈutɐjʃ], Br. [ˈutejs] 
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Mikäli useampitavuisen sanan päätteenä on -ão, monikkomuoto on -ões: 

 

botão [buˈtɐw̃̃], Br. [boˈtɐw̃̃] → botões [buˈtõȷʃ̃], Br. [boˈtõjs̃]  

(‘nappi’, esp. ‘botón’) 

 

razão [ʀɐˈzɐw̃̃], Br. [haˈzɐw̃̃] → razões [ʀɐˈzõjʃ̃], Br. [haˈzõjs̃] 

(’syy’, esp. ‘razón’) 

 

 

Mikäli sana päättyy konsonanttiin r, monikkomuoto on -es: 

 

prazer [pɾɐˈzeɾ], Br. [pɾaˈzeh] → prazeres [pɾɐˈzeɾɨʃ], Br.[pɾaˈzeɾis] 

(’ilo’, esp. ‘placer’)  

 

dor [doɾ], Br. [doh] → dores [ˈdoɾɨʃ], Br. [ˈdoɾis] 

(’kipu’, esp. ‘dolor’) 

 

 

Mikäli sana päättyy konsonanttiin -m (joka ei kuitenkaan äänny vaan m kertoo, 

että viimeinen tavu on nasaalivokaali), monikkomuoto on -ns: 

 

homem [ˈɔmɐj̃]̃, Br. [ˈɔmẽj]̃ → homens [ˈɔmɐj̃ʃ̃], Br. [ˈɔmẽjs̃] 

(’mies’, esp. ‘hombre’)  

 

viagem [ˈvjaʒɐj̃]̃, Br. [ˈvjaʒẽj]̃ → viagens [ˈvjaʒɐj̃ʃ̃], Br. [ˈvjaʒẽjs̃] 

(’matka’, esp. ‘viaje’) 
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Substantiivien suvuissa on eräissä sanoissa eroja espanjan ja portugalin välillä: 

 

espanja   portugali 

el viaje (’matka’) a viagem [ɐˈvjaʒɐj̃]̃, Br. [aˈvjaʒẽj]̃  

(kuten muutkin -gem-loppuiset sanat) 

el puente (‘silta’) a ponte [ɐˈpõntɨ], Br. [aˈpõnʧi] 

el dolor  (‘kipu’)         a dor [ɐˈdoɾ], Br. [aˈdoh] 

el color  (‘väri’)  a cor [ɐˈkoɾ], Br. [ɐˈkoh] 

el árbol  (‘puu’)  a árvore [ˈaɾvuɾɨ], Br. [ˈahvoɾi]  

la leche (‘maito’) o leite [uˈlɐjtɨ], Br. [uˈlejʧi] 

la nariz  (‘nenä’)  o nariz [unɐˈɾiʃ], Br. [unaˈɾis] 

 

Kuten edelliset esimerkit osoittavat, useimmissa näissä tapauksissa substantiivi 

on espanjassa maskuliininen, portugalissa feminiininen. 

 

Artikkeleiden käyttöön liittyen espanjan ja portugalin välillä on kaksi merkittävää 

eroa. Ensimmäinen on, että portugalinportugalissa käytetään määräistä artikkelia 

puhuttaessa henkilöistä etunimillä, paitsi suorassa puhuttelussa: 

 

espanja   portugali 

Juan   o João [uˈʒwɐw̃̃] 

María   a Maria [ɐmɐˈɾiɐ], Br. [amaˈɾia]15 

 

Toinen on portugalinportugalissa vallitseva käytäntö käyttää määräistä artikkelia 

possessiivipronominien edessä (ks. luku 5): 

 

espanja    portugali 

mi libro (‘kirjani’)  o meu livro [uˈmewˈlivɾu] 

nuestro casa (‘talomme’) a nossa casa [ɐˈnɔsɐˈkazɐ] 

                                                                    
15 Brasilianportugalissa määräistä artikkelia ei useimmiten käytetä etunimien edessä. 
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sus llaves (‘hänen avaimensa’)  as suas chaves [ɐˈʃsuɐˈʃavɨʃ] 

tus amigos (‘ystäväsi’)  os teus amigos [uʃˈtewzɐˈmiguʃ]  
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5 PERSOONAPRONOMINIT 
 

5.1 Subjektipronominit 
 

Persoonapronominien käytössä on espanjan ja portugalin välillä eroja. Portugalin 

pronominijärjestelmä on espanjaan verrattuna astetta yksinkertaisempi. Myös 

Portugalin ja Brasilian välillä on eroja siten, että Brasilian järjestelmä on yksin-

kertaistunut edelleen, erityisesti arkipuhekielessä esiintyy usein vain kolme per-

soonamuotoa. Yhteistä molemmille kielille on, että persoonapronomineja käyte-

tään vain, kun subjektia halutaan painottaa sekä väärinkäsitysten välttämiseksi. 

Normaalisti verbin taivutettu muoto riittää ilmaisemaan persoonan. Toisaalta pu-

hutussa brasilianportugalissa minä-pronominin (eu) käyttö on verraten yleistä.  

 

 espanja portugali   suomi 

 yo eu [ew]   minä 

 tú tu [tu]   sinä 

 él  ele [ˈelɨ], Br. [ˈeli]   hän (mask.) 

 ella  ela [ˈɛlɐ], Br. [ˈɛla]   hän (fem.) 

 usted  você [vɔˈse]   Te 

 o senhor [usɨˈɲoɾ], Br. [usiˈɲoh] a senhora [ɐsɨˈɲoɾɐ], Br. [asiˈɲoɾa] 

 nosotros, -as nós [nɔʃ], Br. [nojs]   me 

 (vosotros, -as vós [vɔʃ], Br. [vojs]) ks. alla   te 

 ellos  eles [ˈelɨʃ], Br. [ˈelis]    he (mask. +  

     sekaryhmä) 

 ellas  ela [ˈɛlɐʃ], Br. [ˈɛlas]   he (fem.) 

 ustedes  vocês [vɔˈseʃ], Br. [vɔˈsejs]    Te (mon.) 

 os senhores [uʃsɨˈɲoɾɨʃ], Br. [ussiˈɲoɾis] 

 as senhoras [ɐʃsɨˈɲoɾɐʃ], Br. [assiˈɲoɾas] 
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Yksikön 2. persoonan muotoa (tu) käytetään Portugalissa vain hyvin läheisten ys-

tävien kesken, vaikkakin sen käyttö on yleistymässä. Sen sijaan brasilianportuga-

lissa sitä ei käytetä, poikkeuksena Etelä-Brasilian murteet, vaan se korvataan 3. 

persoonan você-pronominilla. Portugalinportugalissa sen sijaan você sijoittuu 

käytöltään sinuttelun ja teitittelyn välimaastoon. 

 

Teitittely tapahtuu molemmissa alueellisissa varianteissa käyttämällä sanoja o 

senhor / a senhora / a menina (Br. a senhorita) yksikön 3. persoonassa. Ne voi-

daan korvata myös jollakin muulla puhuttelusanalla (esim. o doutor). Erityisesti 

brasilianportugalissa valintatilannetta sinuttelun ja teitittelyn välillä on siten 

helppo kiertää, koska käytettävä verbimuoto on molemmissa sama.  

 

Kuten yllä olevasta pronominitaulukosta ilmenee, espanjan monikon puhuttelu-

muodolla vosotros, -as ei ole portugalissa vastinetta samassa persoonamuodos-

sa, vaan se korvataan (amerikanespanjan tapaan) monikon 3. persoonan muodol-

la, joka on sinuttelussa vocês, teitittelyssä os senhores / as senhoras. Monikon 2. 

persoonassa käytettävä vós-promini on kuitenkin olemassa, mutta sen käyttö on 

rajoittunut seremoniaaliseen kieleen ja eräisiin portugalinportugalin murteisiin. 

 

Brasilianportugalin puhekielessä nós-pronominin (ja monikon 1. persoonan) si-

jaan käytetään tavallisesti a gente -sanaa (laus: [ˈʒẽnʧi], ’ihmiset’) ja yksikön 3. 

persoonan muotoa (”väki tekee jtak”). Näin ollen tässä variantissa pronominijär-

jestelmä on de facto yksinkertaistunut merkittävästi ja kattaa vain yksikön 1. ja 3. 

persoonat sekä monikon 3. persoonan.      

 

 

5.2 Persoonapronominien prepositiomuodot 
 

Persoonapronominien prepositioiden jälkeen käytettävät muodot, jotka poikkeavat 

subjektipronomineista, esiintyvät samoissa persoonissa kuin espanjassa: 
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espanja  portugali 

mí  mim [mĩ] 

ti  ti [ti], Br. [ʧi] 

 

para mim [pɐɾɐˈmĩ], Br. [paɾaˈmĩ], [pɾaˈmĩ] (‘minua varten’) 

 

Espanjan con-preposition tapaan portugalin vastaava prepositio com (’kanssa’) 

muodostaa poikkeuksen. Portugalissa poikkeus ulottuu myös monikon ensimmäi-

seen eli me-persoonaan, joka espanjassa on säännöllinen (con nosotros, -as), 

sekä portugalinportugalissa monikon toiseen persoonaan, jossa se toimii kol-

mannen persoonan vocês-persoonapronominin muotona (esim. ”Vocês querem 

que eu vá convosco?” ’haluatteko minun tulevan kanssanne?’):  

 

espanja  portugali  

conmigo  comigo [kuˈmiɣu], Br. [koˈmigu]    

(‘minun kanssani’) 

contigo  contigo  [kõnˈtiɣu], Br. [kõnˈʧigu]   

(‘sinun kanssasi’)  

con nosotros connosco [kõˈnoʃku], Br. [kõˈnosku]16  

(‘meidän kanssamme’) 

con vosotros convosco [kõˈvoʃku], Br. [kõˈvosku]  

(‘teidän kanssanne’)  

 

 

5.3  Datiivisten ja akkusatiivisten pronominien  
yhteensulautuminen portugalinportugalissa 

 

Espanjasta poiketen portugalissa esiintyy datiivisten (”-lle”) persoonapronominien 

me, te, lhe, nos, lhes ja kolmannen persoonan akkusatiivisten objektipronomien o, 

                                                                    
16 Brasilianportugalissa nämä kaksi muotoa (conosco [Br. yksi n], convosco) ovat harvinaisia 
arkipuhekielessä mutta esiintyvät muodollisessa rekisterissä. 
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a, os, as yhteensulautuminen. Brasilianportugalissa em. pronominit sijoitetaan 

tavallisesti ennen verbiä (vrt. 6.3), missä yhteydessä pronominien yhdistymistä ei 

myöskään tapahdu, joten seuraava koskee de facto vain portugalinportugalia, 

mistä syystä ääntäminenkin havainnollistetaan vain viimeksi mainitun mukaisena. 

 

espanja    portugali 

¿Puedes dármelos?  Podes dar-mos? [pɔðɨʒˈðaɾmuʃ]  

(‘voitko antaa ne minulle?’) 

 

Nos lo preguntó   Perguntou-no-lo [pɨɾɣũnˈtonulu] 

(’hän kysyi meiltä sitä’) 

 

Se las doy   Dou-lhas [ˈdoʎɐʃ] 

(’annan ne hänelle’) 

 

Kaikki yhdistelmät löytyvät seuraavasta taulukosta: 

 

TAULUKKO 2. Datiivisten ja akkusatiivisten pronominien yhdistymät. 

 

me + o > mo [mu] me + a > ma 

[mɐ] 

me + os > mos 

[muʃ]  

me + as > mas 

[mɐʃ]  

te + o > to 

[tu] 

te + a > ta 

[tɐ] 

te + os > tos 

[tuʃ] 

te + as > tas 

[mɐʃ] 

lhe + o > lho 

[ʎu] 

lhe + a > lha 

[ʎɐ] 

lhe + os > lhos 

[ʎuʃ] 

lhe + as > lhas 

[ʎɐʃ] 

nos + o >  

no-lo 

[nulu] 

nos + a >  

no-la 

[nulɐ] 

nos + os >  

no-los 

[nuluʃ] 

nos + as >  

no-las 

[nulɐʃ] 

lhes + o > lhos 

[ʎuʃ] 

lhes + a > lhas 

[ʎɐʃ] 

lhes + os >  

lhos 

[ʎuʃ] 

lhes + as > lhas 

[ʎɐʃ] 
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5.4 Akkusatiivisten pronominien erilaiset muodot 
eräissä tapauksissa 

 

Persoonapronominien akkusatiivisiin muotoihin liittyy vielä seuraava vaihtelu: 

 

1) -m-päätteisen persoonamuodon jälkeen (esim. monikon 3. persoonan 

muodot) o, os, a, as saavat eteensä n-konsonantin: 

 

veem-nos [ˈveɐj̃ñuʃ] (’he näkevät ne / heidät’)  

tem-no [ˈtɐj̃ñu] (’hänellä on se/sitä’)  

 

Brasilianportugalissa em. pronominit sijoitetaan tavallisesti ennen verbiä (vrt. 

6.3). 

 

2) Esiintyessään infinitiivimuodon jälkeen o, os, a, as saavat eteensä l-

konsonantin, ja samalla infinitiivimuodon loppu-r putoaa pois ja edellinen, painol-

linen vokaali saa aksentin kirjoituksessa: 

 

fazê-lo [fɐˈzelu] (’tehdä se’)  

cantá-las [kɐ̃nˈtalɐʃ] (’laulaa niitä’)  

 

 

5.5 Possessiivipronominit  
 

Persoonapronominien omistusmuodot (possessiivipronominit) ovat portugalinpor-

tugalissa seuraavat; brasilianportugalissa jätetään määräinen artikkeli pois: 
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TAULUKKO 3. Portugalin possesiivipronominit. 

 

Espanja Portugali 

mi(s) o meu livro [umewˈlivɾu] 

Br. [mewˈlivɾu] (‘kirjani’ [yks.]) 

a minha casa [ɐmiɲɐˈkazɐ],  

Br. [miɲaˈkaza] (‘taloni’ [yks.]) 

os meus livros [uʒmewʒˈlivɾuʃ],  

Br. [mewzˈlivɾus] (‘kirjani’ [mon.]) 

as minhas casas [ɐʒmiɲɐʃˈkazɐʃ],  

Br. [miɲasˈkazas] (‘taloni’ [mon.]) 

tu(s) o teu livro [utewˈlivɾu]  

Br. [tewˈlivɾu] (‘kirjasi’ [yks.]) 

a tua casa [ɐtuɐˈkazɐ]  

Br. [tuaˈkaza] (‘talosi’ [yks.]) 

os teus livros [uʃtewʒˈlivɾuʃ]  

Br. [tewzˈlivɾus] (‘kirjasi’ [mon.]) 

as tuas casas [ɐʃtuɐʃˈkazɐʃ]  

Br. [tuasˈkazas] (‘talosi’ [mon.]) 

su(s) o seu livro [usewˈlivɾu]  

Br. [sewˈlivɾu] (‘hänen kirjansa’ [yks.]) 

a sua casa [ɐsuɐˈkazɐ]  

Br. [suaˈkaza] (‘hänen talonsa’ [yks.]) 

os seus livros [uʃsewʒˈlivɾuʃ]  

Br. [sewzˈlivɾus] (‘hänen kirjansa’ [mon.]) 

as suas casas [ɐʃsuɐʃˈkazɐʃ]  

Br. [suasˈkazas] (‘hänen talonsa’ [mon.]) 

o(s) livro(s) / a(s) casa(s) dele [ˈdelɨ], Br. [ˈdeli] / dela [ˈdɛla], Br. [ˈdɛla] 

(‘hänen kirjansa’ [yks. / mon.]; ‘hänen talonsa’ [yks. / mon.]) 

nuestro,a(s) o nosso livro [unɔsuˈlivɾu]  

Br. [nɔsuˈlivɾu] 
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(‘meidän kirjamme’ [yks.]) 

a nossa casa [ɐnɔsɐˈkazɐ]  

Br. [nɔsaˈkaza] 

(‘meidän talomme’ [yks.]) 

os nossos livros [uʒnɔsuʒˈlivɾuʃ]  

Br. [nɔsuzˈlivɾus] 

(‘meidän kirjamme’ [mon.]) 

as nossas casas [ɐʒnɔsɐʃˈkazɐʃ]  

Br. [nɔsasˈkazas] 

(‘meidän talomme’ [mon.]) 

(vuestro,a(s) o vosso livro [uvɔsuˈlivɾu]  

Br. [vɔsuˈlivɾu] (‘teidän kirjanne’ [yks.]) 

a vossa casa [ɐvɔsɐˈkazɐ]  

Br. [vɔsaˈkaza] (‘teidän talomme’ [yks.]) 

os vossos livros [uʒvɔsuʒˈlivɾuʃ]  

Br. [vɔsuzˈlivɾus] (‘teidän kirjamme’ [mon.]) 

as vossas casas [ɐʒvɔsɐʃˈkazɐʃ], 

Br. [vɔsasˈkazas]) (‘teidän talomme’ [mon.]) 

su(s) o seu livro [usewˈlivɾu]  

Br. [sewˈlivɾu] (‘heidän kirjansa’ [yks.]) 

a sua casa [ɐsuɐˈkazɐ]  

Br. [suaˈkaza] (‘heidän talonsa [yks.]) 

os seus livros [uʃsewʒˈlivɾuʃ]  

Br. [sewzˈlivɾus] (‘heidän kirjansa’ [mon.]) 

as suas casas [ɐʃsuɐʃˈkazɐʃ]  

Br. [suasˈkazas] (‘heidän talonsa’ [mon.]) 

o(s) livro(s) / a(s) casa(s) deles [ˈdelɨʃ], Br. [ˈdelis] / delas [ˈdɛlɐʃ], Br. [ˈdɛlas] 

(‘heidän kirjansa’ [yks. / mon.]; ‘heidän talonsa’ [yks. / mon.]) 

 

Kuten taulukosta ilmenee, portugalissa on useampia omistettavan asian suvun 

mukaan vaihtelevia muotoja. Toisin kuin espanjassa, portugalinportugalissa pos-
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sessiivipronominia edeltää myös määräinen artikkeli, kun taas brasilianportuga-

lissa artikkeli jää useimmiten pois (meu livro, minha casa).  

 

Kolmannessa persoonassa käytetään hyvin usein muotoa <artikkeli + substantiivi 

+ dele(s) / dela(s)> kun omistajana on puhtaasti 3. persoona (hän tai he): dele tu-

lee sanoista de + ele ja dela sanoista de + ela. S-alkuisia muotoja (seu, sua) käyte-

tään puolestaan etenkin teitittelyssä. 

 

Monikon 2. persoonan muotoa ei ole, vaan se korvautuu amerikaespanjan tapaan 

monikon 3. persoonan muodolla (seu, sua). Monikon 2. persoonassa käytettävä 

vosso-promini on kuitenkin olemassa, mutta sen käyttö on rajoittunut seremoni-

aaliseen kieleen ja eräisiin portugalinportugalin murteisiin. 

 

Koska brasilianportugalissa yksikön 2. persoonan tu-pronomini korvautuu vallit-

sevasti yksikön 3. persoonan você-pronominilla, myös sitä vastaava possesiivipro-

nomini on seu/sua.  
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6 VERBIT  
 

6.1 Verbien taivutus 
 

Verbien taivutukseen liittyen luvussa 5 todettiin, että portugalin verbijärjestelmä 

on persoonataivutuksen osalta astetta yksinkertaisempi kuin espanjan. Monikon 

toisen persoonan muotoa ei käytetä, vaan se korvautuu kolmannen persoonan 

muodolla samaan tapaan kuin Amerikan espanjan varianteissa. Toisaalta nämä 

muodot ovat olemassa, mutta käytössä vain seremoniaalisessa kielessä ja eräissä 

portugaliportugalin murteissa. Brasilianportugalin puhekielessä ovat käytössä 

usein vain yksikön 1. persoona (eu), yksikön 3. persoona (ele / ela / você / a gente) 

sekä monikon 3. persoona (eles / elas / vocês), mutta seuraavissa taulukoissa 

annetaan kaikkien persoonien muodot myös Brasilian osalta. 

 

Säännöllisten verbien preesenstaivutus eri persoonissa on vallitsevasti samanlai-

nen espanjan kanssa, kuten seuraava taulukko osoittaa: 
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TAULUKKO 4. Säännöllisten verbien taivutus preesensissä.  

 

falar (’puhua’) 

[fɐˈlɐɾ],   

Br. [faˈla] 

beber (’juoda’)  

[bɨˈβeɾ]  

[beˈbe] 

partir (’lähteä’)  

[paɾˈtiɾ]  

[pahˈʧi] 

falo   

[ˈfalu],   

Br. [ˈfalu] 

bebo 

[ˈbeβu]  

[ˈbebu]  

parto 

[ˈpaɾtu]  

[ˈpahtu] 

falas  

[ˈfalɐʃ] 

Br. [ˈfalas]  

bebes 

[ˈbɛβɨʃ]  

[ˈbɛbis]  

partes 

[ˈpaɾtɨʃ]  

[ˈpahʧis] 

fala 

[ˈfalɐ] 

Br. [ˈfala] 

bebe  

[ˈbɛβɨ]  

[ˈbɛbi] 

parte 

[ˈpaɾtɨ]  

[ˈpaɾʧi] 

falamos  

[fɐˈlɐmuʃ] 

Br. [faˈlɐmus] 

bebemos 

[bɨˈβemuʃ]  

[beˈbemus] 

partimos 

[paɾˈtimuʃ]  

[pahˈʧimus] 

(falais   

[fɐˈlɐjʃ]  

bebeis 

[bɨˈβɐjʃ] 

partis 

[paɾˈtiʃ])  

falam 

[ˈfalɐw̃̃] 

bebem 

[ˈbɛβɐj̃]̃,  

Br. [ˈbɛbẽj]̃  

partem 

[ˈpahtɐj̃]̃  

[ˈpahtẽj]̃ 
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Seuraavassa annetaan kolmen tavallisimman epäsäännöllisen verbin taivutus: 

 

TAULUKKO 5. Verbien ser, ter ja estar taivutus preesensissä. 

 

ser (’olla’)   

[seɾ],   

Br. [seh]    

ter (’omistaa’)  

[teɾ]  

[teh] 

estar (’olla jssk’)  

[ʃtaɾ]  

[isˈta] 

sou [so]   tenho  

[ˈtɐɲu]  

Br. [ˈteɲu] 

estou  

[ʃto] 

[isˈto] 

és [ɛʃ],  

Br. [ɛs]   

tens  

[ˈtɐj̃ʃ̃]  

[tẽjs̃]  

estás  

[ʃtaʃ] 

[isˈtas] 

é [ɛ] tem [ˈtɐj̃]̃ 

Br. [tẽj]̃ 

está [ʃta] 

[isˈta] 

somos  

[ˈsomuʃ]  

Br. [ˈsomus]  

temos  

[ˈtemuʃ]  

[ˈtemus]  

estamos 

[ˈʃtɐmuʃ]  

[isˈtɐmus] 

(sois [ˈsojʃ]   tendes [ˈtẽndɨʃ]  estais[ˈʃtɐjʃ]) 

são [sɐw̃̃] têm [ˈtɐj̃ɐ̃j̃]̃  

Br. [tẽj]̃ 

estão [ʃtɐw̃̃]  

[isˈtɐw̃̃] 

 

 

Verbien taivutuksessa erona espanjaan on vielä, että useilla espanjan -ir-

päätteisillä verbeillä on portugalissa -er-pääte, ja ne taipuvat tämän konjugaation 

mukaisesti (vaikka epäsäännöllisillä verbeillä luonnollisesti esiintyy poikkeavuut-

ta):  

 

espanja portugali 

vivir viver [viˈveɾ], Br. [viˈve]   (‘elää’) 

escribir escrever [ʃkɾɨˈveɾ], Br. [iskɾeˈve] (‘kirjoittaa’) 

batir bater [bɐˈteɾ], Br. [baˈte]  (‘lyödä’) 
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decir dizer [diˈzeɾ], Br. [ʤiˈze]  (‘sanoa’) 

morir morrer [muˈʀeɾ], Br. [moˈhe]  (’kuolla’) 

 

Tätä ei kuitenkaan tule yleistää kaikkiin tapauksiin; on runsaasti verbejä, joilla 

molemmissa kielissä on -ir-pääte ja sitä vastaava taivutus: 

 

espanja portugali 

traducir traduzir [tɾɐðuˈziɾ], Br. [tɾaduˈzi]  (‘kääntää’) 

salir sair [sɐˈiɾ], Br. [saˈi]   (‘lähteä’) 

abrir abrir [ɐˈβɾiɾ], Br. [aˈbɾi]   (‘avata’) 

dirigir dirigir [dɨɾiˈʒiɾ], Br. [ʤiɾiˈʒi]  (‘johtaa’) 

construir construir [kõʃtɾuˈiɾ], Br. [kõstɾuˈi] (‘rakentaa’) 

  

 

6.2 Espanjan ser- ja estar-verbin vastineet portuga-
lissa   

 

Espanjan ser- ja estar-verbin käytön sisäistäneen on otettava huomioon muutama 

eroavaisuus kieliparin välillä. Verbien käyttöalue on kuitenkin pääpiirteissään hy-

vin samanlainen, estar ilmaisee sijaintia ja olotilaa, kun taas ser ilmaisee, että 

jokin on jokin tai pysyvänluonteisesti jonkinlainen. 

 

Portugalissa estar-verbiä käytetään sijainnin ilmaisemisessa vain, kun oleskelu 

mainitussa paikassa on tilapäistä, esim. puhuttaessa jonkun henkilön oleskelu-

paikasta. Sen sijaan pysyvää sijaintia ilmaistaan ser-verbillä tai vielä yleisemmin 

ficar-verbillä: 

 

espanja    portugali 

Pedro está en la calle.  O Pedro está na rua.  

(’Pedro on kadulla’) 

[uˈpeðɾu ˈʃta nɐ ˈʀuɐ]  
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Br. [uˈpedɾu isˈta na ˈhua] 

 

El libro está en la mesa.  O livro está na mesa.  

(‘Kirja on pöydällä’) 

[uˈlivɾu ˈʃta nɐ ˈmezɐ]  

Br. [uˈlivɾu isˈta na ˈmeza] 

 

Lisboa está en Portugal.  Lisboa é / fica em Portugal.  

(‘Lissabon on Portugalissa’) 

[liʒˈβoɐ ɛ ɐj̃ ̃puɾtuˈɣaɫ]  

[liʒˈβoɐ fikɐ ãj ̃puɾtuˈɣaɫ] 

      

Br. [lizˈboa ɛ ẽj ̃pohtuˈgaw]  

[lizˈboa fika ẽj ̃pohtuˈgaw] 

 

 

6.3 Painottomien persoonapronominien sijoittami-
nen verbiin nähden 

 

Sanajärjestyksen erot korostuvat painottomien pronominien (akkusatiiviset ja 

datiiviset) sijoittamisessa predikaattiin nähden. Tässä myös portugalin- ja brasi-

lianportugali, erityisesti viimeksi mainitun puhuttu kieli, eroavat toisistaan. 

 

Portugalinportugalille tyypillistä on painottomien persoonapronominien sijoitta-

minen predikaattien jälkeen, ikään kuin suffikseiksi, kun taas brasilianportugalis-

sa ne sijoitetaan samalla tavalla eteen kuin espanjassa: 

   

 

Portugalinport.  Brasilianport.  espanja  

chamo-me  (eu) me chamo  me llamo   

[ˈʃɐmumɨ]   [mi ˈʃɐmu]   (’nimeni on’)  
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vejo-o   (eu) o vejo   lo veo   

[ˈvɐʒu]    [u ˈveʒu]    (’näen sen/hänet  

[mask.]) 

       

dou-lhe   (eu) lhe dou  le doy    

[ˈdoʎɨ]   [ʎi ˈdo]    (‘annan hänelle’) 

  

 

Brasilianportugalissa, jopa sivistyneessä puhekielessä, kirjallisuudessa ja lakikie-

lessä, havaitaan myös lisääntyvässä määrin subjekti- ja objektipronominien väli-

sen eron hävimämistä. Tämä tarkoittaa esim. seuraanvankaltaisia rakenteita: 

 

Eu vi ele [ˈew vi ˈeli] (’lo vi’ / ’lo he visto’, ’*vi a él’) (’näin hänet [mask.]’) 

 

Portugalinportugalille tyypillinen sanajärjestys kuitenkin muuttuu sivulauseissa, 

kielteisissä lauseissa ja eräiden lyhyiden lauseenalkuisten adverbien jälkeen, jol-

loin pronomini tuleekin espanjan tapaan ennen predikaattia: 

 

portugali  espanja    

Quero que o faça. Quiero que lo haga. (‘haluan hänen tekevän sen’) 

[kɛɾu kju ˈfasɐ]  

Br. [kɛɾu kju ˈfasa] 

 

Não o vi.  No lo vi. (‘en näe sitä/häntä [mask.]’) 

[nɐw̃̃ u vi] 

 

Nunca lhe disse que… Nunca le dije que… (‘en koskaan sanonut hänel-

le, että’) 

[ˈnũkɐ ʎɨ ˈðisɨ kɨ]  

Br. [ˈnũka ʎi ˈʤisi ki] 

 



63

Espanjalle tyypillinen pronominin sijoittaminen infinitiivin perään, joka tapahtuu 

portugalinportugalissa, purkautuu sivu- ja kieltolauseissa, ja espanjasta tuttu 

vaihtoehtoinen sanajärjestys, jossa pronomini tulee ennen predikaattia, tulee pa-

kolliseksi: 

 

portugali   espanja 

Quero fazê-lo17   Quiero hacerlo / Lo quiero hacer. 

[kɛɾu fɐˈzelu]  

(’haluan tehdä sen’) 

 

Mutta: Br.  

Quero o fazer [kɛɾu u faˈze]  

 

Mutta: 

 

Não o quero fazer  No quiero hacerlo. / No lo quiero hacer. 

(‘en halua tehdä sitä’) 

[nɐw̃̃ u kɛɾu fɐˈzeɾ]  

Br. [nɐw̃̃ u kɛɾu faˈze] 

 

 

Digo que o quero fazer.  Digo que quiero hacerlo. /…que 

lo quiero hacer.  

 (‘sanon, että haluan tehdä sen’) 

[ˈdiɣu kɨ u kɛɾu fɐˈzeɾ]    

Br. [ˈʤigu ki u kɛɾu faˈze] 

 

                                                                    
17 Portugalinportugalissa esiintyy vielä vaihtoehto Quero-o fazer [kɛɾu u fɐˈzeɾ]. 
Portugalinportugalin normatiivinen kielioppi ei suosittele tämän rakenteen käyttöä, koska 
pronomini on pääverbin määre, ei modaalisen apuverbin. Tämä rakenne on kuitenkin yleis-
tymässä arkipuhekielessä.  
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6.4 Subjunktiivin futuuri portugalissa 
 

Ehtolauseissa keskeinen ero espanjan ja portugalin välillä on siinä, että portuga-

lissa on säilynyt subjunktiivin futuuri, joka tulevaisuuteen viittaavissa ehtosivulau-

seissa (se-lauseet) korvataan espanjassa indikatiivin preesensillä. Tätä verbimuo-

toa käytetään myös tulevaan tekemiseen viittaavissa temporaalisissa sivulauseis-

sa (kun-lauseet), joissa espanjassa on subjunktiivin preesens. 

 

portugali     espanja 

 

Se tiver tempo, fá-lo-ei. (tai: faço-o) / Si tengo tiempo, lo haré. 

Br. …o faço  

[sɨ tiˈvɛɾ ˈtẽmpu faluˈɐj],  

Br. [si ʧiˈvɛ ˈtẽmpu uˈfasu] 

('jos minulla on aikaa, teen sen’) 

 

Quando for a Portugal, visito Castelo Branco. Cuando vaya a Portugal, 

visito C. B.  

[ˈkwɐ̃ndu foɾ ɐ puɾtuˈɣaɫ vɨˈzitu kɐʃˈtɛlu ˈβrɐ̃ŋku] 

Br. [ˈkwɐ̃ndu foɾ a pohtuˈgaw viˈzitu kasˈtɛlu ˈbrɐ̃ŋku] 

(‘kun menen Portugaliin, käyn Castelo Brancossa’) 

 

Fá-lo-á se puder.    Lo hará, si puede. 

[faluˈa sɨ puˈðɛɾ] 

 

Br. O fará se puder. 

[ufaˈɾa si puˈdɛ] 

(‘hän tekee sen, jos voi’) 
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Säännölliset verbit taipuvat subjunktiivin futuurissa seuraavasti:  

 

TAULUKKO 6. Säännöllisten verbien taivutus subjunktiivin futuurissa.  

 

falar (’puhua’)  

[fɐˈlɐɾ]  

Br. [faˈla] 

beber (’juoda’)  

[bɨˈβeɾ]  

[beˈbe] 

partir (’lähteä’)  

[pɐɾˈtiɾ]  

[pahˈʧi] 

falar 

[fɐˈlɐɾ]   

Br. [faˈla]  

beber  

[bɨˈβeɾ]  

[beˈbe]  

partir 

[pɐɾˈtiɾ]  

[pahˈʧi] 

falares  

[fɐˈlɐɾɨʃ]  

(Br. [faˈlaris] 

beberes 

[bɨˈβeɾɨʃ]  

[beˈberis] 

partires 

[pɐɾˈtiɾɨʃ]  

[pahˈʧiris])19 

falar 

[fɐˈlɐɾ]   

Br. [faˈla]  

beber  

[bɨˈβeɾ]  

[beˈbe]  

partir 

[pɐɾˈtiɾ]  

[pahˈʧi] 

falarmos 

[fɐˈlɐɾmuʃ]  

(Br. [faˈlahmus] 

bebermos 

[bɨˈβeɾmuʃ]  

[beˈbehmus] 

partirmos 

[pɐɾˈtiɾmuʃ]  

[pahˈʧihmus]) 

(falardes  

[fɐˈlɐɾðɨʃ]   

beberdes 

[bɨˈβeɾðɨʃ], 

partirdes) 

 [pɐɾˈtiɾðɨʃ] 

falarem 

[fɐˈlɐɾɐj̃]̃  

Br. [faˈlarẽj]̃ 

beberem 

[bɨˈβeɾɐj̃]̃ 

[beˈberẽj]̃ 

partirem 

[pɐɾˈtiɾɐj̃]̃  

[pahˈʧiɾẽj]̃ 

      

 

   

 

 

 

                                                                    
19 Useimmissa brasilianportugalin murteissa ei käytetä yksikön 2. persoonaa, joka korvautuu 
3. persoonalla (você), ks. kohta 5.1.  
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Seuraavassa kolmen tavallisimman epäsäännöllisen verbin taivutus: 

 

TAULUKKO 7. Verbien ser, ter ja estar taivutus subjunktiivin futuurissa. 

 

ser (’olla’)  

[seɾ]   

Br. [seh]   

ter (’omistaa’)  

[teɾ]  

[teh] 

estar (’olla jssk’)  

[ʃtaɾ]  

[isˈta] 

for 

[fɔɾ]  

Br. [fɔh] 

tiver 

[tiˈvɛɾ]  

[ʧiˈvɛ] 

estiver 

[ʃtiˈvɛɾ]  

[isʧiˈvɛ] 

fores 

[ˈfɔɾɨʃ]   

(Br. [ˈfɔɾis] 

tiveres  

[tiˈvɛɾɨʃ]  

[ʧiˈvɛɾis]  

estiveres 

[ʃtiˈvɛɾɨʃ]  

[isʧiˈvɛris]) 

for 

[fɔɾ]  

Br. [fɔh] 

tiver 

[tiˈvɛɾ]  

[ʧiˈvɛ] 

estiver 

[ʃtiˈvɛɾ]  

[isʧiˈvɛ] 

formos  

[fɔɾmuʃ]  

(Br. [fɔhmus]  

tivermos 

[tiˈvɛɾmuʃ]  

[ʧiˈvɛhmus] 

estivermos 

[ʃtiˈvɛɾmuʃ]  

[isʧiˈvɛhmus]) 

(fordes 

[ˈfɔɾðɨʃ] 

tiverdes 

[tiˈvɛɾðɨʃ] 

estiverdes)  

[ʃtiˈvɛɾðɨʃ] 

forem 

[ˈfɔɾɐj̃]̃  

Br. [ˈfɔɾẽj]̃ 

tiverem 

[tiˈvɛɾɐj̃]̃  

Br. [ʧiˈvɛɾẽj]̃  

estiverem 

[ʃtiˈvɛɾɐj̃]̃  

Br. [isʧiˈvɛɾẽj]̃ 

   

     

Epäsäännöllisten verbien vartalo saadaan indikatiivin yksinkertaisen perfektin 

monikon kolmannen persoonan vartalosta (ks. kappale 6.6). 
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6.5 Persoonallinen infinitiivi 
 

Eräs portugalin verbisyntaksin erikoisuuksista, jolla ei ole vastinetta espanjassa, 

on ns. persoonallinen l. taipuva infinitiivi.  

 

Se on vaihtona subjunktiivisille sivulauseille seuraavassa esitetyllä tavalla: 

 

portugali    espanja 

É melhor sairmos daqui.  Es mejor que salgamos de aquí. 

(‘on parempi, että lähdemme 

täältä’) 

[ɛ mɨˈʎoɾ sɐˈiɾmuʒ ðɐˈki] 

Br. [ɛ meˈʎoh saˈihmuz daˈki]20  

 

É melhor que saiamos daqui.  

[ɛmɨˈʎoɾ kɨ sajˈɐmuʒ ðɐˈki] 

Br. [ɛmeˈʎoh ki sajˈɐmuz daˈki]  

 

Digo-te isto para o saberes. Te digo esto para que lo sepas. 

(‘kerron tämän sinulle, jotta tie-

dät sen’) 

[ˈdiɣutɨ ˈiʃtu pɐɾɐ u sɐˈβeɾɨʃ] 

Br. Eu lhe digo isto para você o saber.   

[ew ʎi ˈʤigu ˈistu pɾa vɔˈse u saˈbe] 

 

Digo-te isto para que o saibas.  

[ˈdiɣu tɨ ˈiʃtu pɐɾɐ kju ˈsajβɐʃ] 

Br. Eu lhe digo isto para que você o saiba. 

[ew ʎi ˈʤigu ˈistu pɾa ki vɔˈse uˈ sajba] 

                                                                    
20 Monikon 1. persoonan on muoto harvinainen brasilianportugalissa. 
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Muodoiltaan persoonallinen infinitiivi muistuttaa hämäävästi subjunktiivin futuu-

ria, ja säännöllisillä verbeillä muodot ovat identtiset. Epäsäännöllisillä verbeillä 

persoonallisen infinitiivin vartalo on aina sama kuin infinitiivin vartalo, ja tällä 

kohdin epäsäännöllisten verbien taivutus persoonallisessa infinitiivissä eroaa nii-

den taivutuksesta subjunktiivin futuurissa (vrt. kohta 6.4).  

 

Säännölliset verbit taipuvat persoonallisessa infinitiivissä seuraavasti:  

 

TAULUKKO 8. Säännöllisten verbien taivutus persoonallisessa infinitiivissä.  

 

falar (’puhua’)  

[fɐˈlɐɾ]  

Br. [faˈla] 

beber (’juoda’)  

[bɨˈβeɾ]  

[beˈbe] 

partir (’lähteä’)  

[pɐɾˈtiɾ]  

[pahˈʧi] 

falar 

[fɐˈlɐɾ]   

Br. [faˈla]  

beber  

[bɨˈβeɾ]  

[beˈbe]  

partir 

[pɐɾˈtiɾ]  

[pahˈʧi] 

falares  

[fɐˈlɐɾɨʃ]  

(Br. [faˈlaɾis]  

beberes  

[bɨˈβeɾɨʃ]   

[beˈbeɾis] 

partires  

[pɐɾˈtiɾɨʃ]  

[pahˈʧiɾis]) 

falar 

[fɐˈlɐɾ]   

Br. [faˈla]  

beber  

[bɨˈβeɾ]  

[beˈbe]  

partir 

[pɐɾˈtiɾ]  

[pahˈʧi] 

falarmos 

[fɐˈlɐɾmuʃ]  

(Br. [faˈlahmus] 

bebermos 

[bɨˈβeɾmuʃ]  

[beˈbehmus] 

partirmos 

[pɐɾˈtiɾmuʃ]  

[pahˈʧihmus]) 

(falardes 

[fɐˈlɐɾðɨʃ]  

beberdes  

[bɨˈβeɾðɨʃ] 

partirdes)  

[pɐɾˈtiɾðɨʃ] 

falarem 

[fɐˈlɐɾɐj̃]̃  

Br. [faˈlaɾẽj]̃  

beberem 

[bɨˈβeɾɐj̃]̃  

[beˈbeɾẽj]̃ 

partirem 

[pɐɾˈtiɾɐj̃]̃  

[pahˈʧiɾẽj]̃ 
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Seuraavassa kolmen tavallisimman epäsäännöllisen verbin taivutus: 

 

TAULUKKO 9. Verbien ser, ter ja estar taivutus persoonallisessa infinitiivissä. 

 

ser (’olla’)  

[seɾ]  

Br. [seh]  

ter (’omistaa’)  

[teɾ]  

[teh] 

estar (’olla jssk’) 

 [ʃtaɾ]  

[isˈta] 

ser  

[seɾ]  

Br. [seh]  

ter  

[teɾ]  

[teh] 

estar  

 [ʃtaɾ]  

[isˈta] 

seres  

[ˈseɾɨʃ]  

(Br. [ˈseɾis]  

teres  

[ˈteɾɨʃ]    

[ˈteɾis] 

estares 

[ˈʃtaɾɨʃ]  

[istˈaɾis]) 

ser  

[seɾ]  

Br. [seh]  

ter  

[teɾ]  

[teh] 

estar  

 [ʃtaɾ]  

[isˈta] 

sermos  

[ˈseɾmuʃ]  

Br. [ˈsehmus]  

termos 

[ˈteɾmuʃ]   

[ˈtehmus] 

estarmos 

[ˈʃtaɾmuʃ]  

[isˈtahmus] 

(serdes  

[ˈseɾðɨʃ] 

terdes   

[teɾðɨʃ] 

estardes)  

[ˈʃtaɾðɨʃ] 

serem  

[ˈseɾɐj̃]̃  

Br. [ˈseɾẽj]̃  

terem  

[ˈteɾɐj̃]̃   

[ˈteɾẽj]̃  

estarem 

[ˈʃtaɾɐj̃]̃  

[isˈtaɾẽj]̃ 

 

Portugalinportugalissa persoonallinen ja persoonaton infinitiivi ovat usein ke-

skenään vapaassa vaihtelussa (ks. alla). Brasilianportugalista persoonallinen infi-

nitiivi on puolestaan häviämässä. 
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Portugalinportugalissa seuraavat rakenteet vastaavat toisiaan täydellisesti:  

 

Nós comprámos esta casa para ter mais espaço / ...para termos mais  

espaço. 

(‘ostimme tämän talon, jotta meillä olisi enemmän tilaa’) 

 

Amanhã, levanta-te cedo para chegar a tempo ao Porto / ...para chegares 

a tempo ao Porto. 

(‘nouse huomenna aikaisin ehtiäksesi ajoissa Portoon’) 

 

Espanja: 

 

Nos compramos esta casa para tener más espácio. 

 

Mañana, levántate temprano para llegar a tiempo a Oporto.  

 

Tämä vapaa vaihtelu on tavallisesti mahdollinen vain, kun finiittisellä verbilausek-

keella ja infiniittilausekkeella on sama subjekti. Persoonallista infinitiiviä ei kui-

tenkaan käytetä mm. modaalisten apuverbien jälkeen:  

  

*Os alunos resolveram aparecerem com meia hora de atraso. (> aparecer) 

(‘oppilaat päättivät tulla paikalle puoli tuntia myöhässä’) 

*Os polícias quiseram multarem os automobilistas. (> multar) 

(‘poliisit halusivat sakottaa autoilijoita’) 

*Tu preferes viajares de comboio ou de carro? (> viajar) 

(‘haluatko matkustaa mieluummin junalla vai autolla?’) 

 

Espanja: 

  

Los alumnos resolvieron aparecer con media hora de retraso. 

Los policías quisieron multar a los automovilistas. 

¿Prefieres viajar en tren o en coche? 
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6.6 Yksinkertainen perfekti 
 

Espanjasta tutulle yksinkertaiselle perfektille on suora vastine portugalissa. Seu-

raavassa esitetään sen taivutus säännöllisillä verbeillä. Eräs keskeinen eroavai-

suus liittyy 2. konjugaation (-er) verbeihin, joilla portugalissa esiintyy päätteen 

vartalossa e, espanjassa i. 

 

TAULUKKO 10. Säännöllisten verbien taivutus yksinkertaisessa perfektissä.  

 

falar (’puhua’)  

[fɐˈlɐɾ]  

Br. [faˈla] 

beber (’juoda’)  

[bɨˈβeɾ]  

[beˈbe] 

partir (’lähteä’)  

[pɐɾˈtiɾ]  

[pahˈʧi] 

falei 

[fɐˈlɐj] 

Br. [fɐˈlej] 

bebi 

[bɨˈβi]  

[beˈbi] 

parti 

[pɐɾˈti]  

[pahˈʧi] 

falaste  

[fɐˈlaʃtɨ]  

Br. [faˈlasʧi] 

bebeste 

[bɨˈβeʃtɨ]  

[beˈbesʧi] 

partiste 

[pɐɾˈtiʃtɨ]  

[pahˈʧisʧi] 

falou 

[fɐˈlo]  

Br. [faˈlo] 

bebeu 

[bɨˈβew]  

[beˈbew] 

partiu 

[pɐɾˈtiw]  

[pahˈʧiw] 

falámos 

[fɐˈlamuʃ] 

 Br. [faˈlɐmus] 

bebemos 

[bɨˈβemuʃ]  

[beˈbemus] 

partimos 

[pɐɾˈtimuʃ]  

[pahˈʧimus] 

(falastes 

[fɐˈlaʃtɨʃ] 

bebestes 

[bɨˈβeʃtɨʃ] 

partistes)  

[pɐɾˈtiʃtɨʃ] 

falaram 

[fɐˈlaɾɐw̃̃]  

Br. [faˈlaɾɐw̃̃]  

beberam 

[bɨˈβeɾɐw̃̃]  

[beˈbeɾɐw̃̃] 

partiram 

[pɐɾˈtiɾɐw̃̃] 

[pahˈʧiɾɐw̃̃] 

 

Ensimmäisen konjugaation verbeillä (kuten falar) on monikon ensimmäisessä per-

soonassa portugalinportugalissa äänne-ero preesensin ja yksinkertaisen perfek-
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tin välillä. Preesensissä -mos-päätettä edeltävä a (falamos) ääntyy keskivokaalina 

(ks. a:n ääntyminen sanoissa cama, quando, bater, luku 2) mutta yksinkertaisessa 

perfektissä (falámos) kuten suomen a. Brasilianportugalissa tätä äänne-eroa ei 

esiinny, vaan ensiksi mainittu ääntymistapa vallitsee molemmissa tapauksissa.  

 

Seuraavassa kolmen tavallisimman epäsäännöllisen verbin taivutus: 

 

TAULUKKO 11. Verbien ser, ter ja estar taivutus yksinkertaisessa perfektissä. 

 

ser (’olla’)  

[seɾ]   

Br. [seh]   

ter (’omistaa’)  

[teɾ]  

[teh] 

estar (’olla jssk’)  

[ʃtaɾ]  

[isˈta] 

fui 

[fuj] 

tive 

[ˈtivɨ]  

Br. [ˈʧivi] 

estive 

[ˈʃtivɨ]  

[isˈtivi] 

foste 

[fɔʃtɨ]  

Br. [ˈfɔsʧi] 

tiveste 

[tiˈvɛʃtɨ] 

[ʧiˈvɛsʧi] 

estiveste 

[ʃtiˈvɛʃtɨ]  

[isʧiˈvɛsʧi] 

foi 

[foj] 

teve 

[ˈtɛvɨ]  

Br. [ˈʧɛvi] 

esteve 

[ˈʃtɛvɨ]  

[isˈtɛvi] 

fomos 

[ˈfɔmuʃ]  

Br. [ˈfɔmus] 

tivemos 

[tiˈvɛmuʃ]  

[ʧiˈvɛmus] 

estivemos 

[ʃtiˈvɛmuʃ]  

[isʧiˈvɛmus] 

(fostes 

[fɔʃtɨʃ] 

tivestes 

[tiˈvɛʃtɨʃ] 

estivestes)  

[ʃtiˈvɛʃtɨʃ] 

foram 

[ˈfɔɾɐw̃̃] 

tiveram 

[tiˈvɛɾɐw̃̃]  

Br. [ʧiˈvɛɾɐw̃̃] 

estiveram 

[ʃtiˈvɛɾɐw̃̃]  

[isʧiˈvɛɾɐw̃̃] 
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portugali   espanja 

Falei com ele ontem. Hablé con él ayer. (’puhuin hänen kans-

saan eilen’) 

[fɐˈlɐj kõ elɨ ˈõntɐj̃]̃  

Br. [faˈlej kõ eli ˈõntẽj]̃ 

 

O João comprou um carro. Juan compró un coche. (‘Juan osti au-

ton’)  

[uˈʒwɐw̃̃ kõmˈpɾo ũŋˈkaʀu]  

Br. João comprou um carro.  

[ʒwɐw̃̃ kõmˈpɾo ũŋˈkahu]  

 

Yksinkertaisen perfektin käyttöalue on portugalissa laajempi kuin espanjassa. 

Portugalissa käytetään yksinkertaista perfektiä niissä tapauksissa, joissa espan-

janespanjassa voidaan käyttää liittoperfektiä viitattaessa puhehetken päivänä ta-

pahtuneeseen, selkeästi päättyneeseen tekemiseen: 

 

portugali    espanja 

Não ouvi o que me perguntaste.  No he oído lo que me has 

preguntado. (‘en kuullut, mitä 

kysyit’) 

Br. …você me perguntou  

[nɐw̃̃ oˈvi u kɨ mɨ pɨɾɣũnˈtaʃtɨ] 

Br. [nɐw̃̃ oˈvi u ki vɔˈse mi pehgũnˈto] 

 

Vi-o há duas horas.   Le he visto hace dos horas. 

     (‘näin hänet kaksi tuntia sitten’) 

[ˈvi u a ðuɐz ˈɔɾɐʃ] 

Br. O vi há duas horas. 

[u ˈvi a duaz ˈɔɾas] 
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Hoje acordei às seis horas. Hoy me he despertado a las 

seis. (‘tänään heräsin kuudelta’) 

[ˈoʒɨ ɐkuɾˈðɐj aʃ sɐjz ˈɔɾɐʃ] 

Br. [ˈoʒi akohˈdej as sejz ˈɔɾas] 

 

Tämän ohella yksinkertainen perfekti on portugalin kielessä ensisijainen vaihto-

ehto ilmaistaessa perfektiä (’jotakin on tapahtunut’). Tähän on olemassa vain yksi 

poikkeus, jota käsitellään kappaleessa 6.7. Yksinkertainen perfekti esiintyy siis 

seuraavissa tapauksissa, joissa espanjassa on liittoperfekti (ja suomessa perfek-

ti): 

 

portugali   espanja 

 

Ainda não visitei o Brasil. Todavía no he visitado Brasil. (‘en ole 

vielä käynyt Brasiliassa’) 

[ɐˈĩndɐ nɐw̃̃ vɨziˈtɐj uβɾɐˈziɫ] 

Br. [aˈĩnda nɐw̃̃ viziˈtej ubɾaˈziw] 

 

Mudámos de carro.  Hemos cambiado de coche. (‘olemme 

vaihtaneet autoa’) 

[muˈðamuʒ ðɨ ˈkaʀu] 

Br. [muˈdɐmuz ʤi ˈkahu] 

 

O homem esteve na Lua. El hombre ha estado en la Luna. (‘ihmi-

nen on käynyt kuussa’) 

[u ˈɔmɐj̃ ̃ˈʃtɛvɨ nɐ ˈluɐ] 

Br. [u ˈɔmẽj ̃iˈstɛvi na ˈlua] 
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6.7 Liittoperfekti 
 

Portugalissa on olemassa myös liittoperfekti, mutta se eroaa sekä muodostuksel-

taan että käytöltään espanjan vastaavasta aikamuodosta. Käytettävä apuverbi on 

ter (ks. preesenstaivutus, kpl 6.1). Portugalissa liittoperfektiä käytetään ainoas-

taan ilmaistaessa menneisyydessä alkanutta, puhehetkellä yhä jatkuvaa tai toistu-

vaa tekemistä (vrt. engl. have been doing). Muissa tapauksissa pefektiä ilmaistaan 

yksinkertaisella perfektillä (vrt. kohta 6.6). Partisiipin perfektin päätteet ovat 

säännöllisillä verbeillä -ado (falar) ja -ido (vender, construir) 

 

portugali    espanja 

 

Ultimamente, tenho estudado imenso. Últimamente he estudiado 

muchísimo. (’olen viime aikoina 

opiskellut valtavasti’) 

[uɫtimɐˈmẽntɨ tɐɲu ʃtuˈðaðu iˈmẽsu] 

Br. [uwʧimaˈmẽnʧi teɲu istuˈdadu iˈmẽsu] 

 

Esta semana tem tido dor de cabeça.  Esta semana ha tenido dolor de 

cabeza. (‘minulla on ollut tällä 

viikolla pää kipeä’) 

[ɛʃtɐ sɨˈmɐnɐ tɐj̃ ̃ˈtiðu ðoɾ ðɨ kɐˈβesɐ] 

Br. [ɛsta seˈmɐna tẽj ̃ˈʧidu doh ʤi kaˈbesa] 

 

Espanjan tapaan myös portugalissa esiintyy epäsäännöllisiä partisiipin perfektin 

muotoja. Niitä on portugalissa jopa enemmän, esim. epäsäännölliset partisiipit 

pago (pagar) (’maksaa’), ganho (ganhar) (’ansaita’) ja gasto (gastar) (’tuhlata’) ovat 

syrjäyttäneet säännölliset muodot. Lisäksi useiden säännöllisten partisiippien 

ohella esiintyy epäsäännöllisiä muotoja, jotka ovat tuntemattomia nykyespanjassa 

(entregar (’luovuttaa’): entregado ja entregue; aceitar (’hyväksyä’): aceitado ja 

aceito, aceite jne.).  
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6.8 Pluskvamperfekti 
 

Portugalissa on kaksi pluskvamperfektirakennetta. Ensimmäinen, joka on samal-

la ehdottomasti yleisempi, muodostetaan ter-verbin imperfektimuodolla + parti-

siipin perfektillä, eli apuverbiä lukuun ottamatta samalla tavalla kuin espanjassa. 

Seuraavassa esimerkkinä falar-verbin taivutus eri persoonissa pluskvamperfek-

tissä (’olin puhunut’ jne.): 

 

tinha falado   [ˈtiɲɐ fɐˈlaðu]  

Br. [ˈʧiɲa faˈladu] 

 

tinhas falado  [ˈtiɲɐʃ fɐˈlaðu]  

Br. [ˈʧiɲas faˈladu] 

 

tinha falado  [ˈtiɲɐ fɐˈlaðu]  

Br. [ˈʧiɲa faˈladu] 

 

tínhamos falado  [ˈtiɲɐmuʃ fɐˈlaðu]  

(Br. [ˈʧiɲamus faˈladu]) 

 

(tínheis falado  [ˈtiɲɐjʃ fɐˈlaðu]) 

tinham falado  [ˈtiɲɐw̃̃ fɐˈlaðu]  

Br. [ˈʧiɲɐw̃̃ faˈladu] 

 

Toinen pluskvamperfekti, joka on latinan indikatiivin pluskvamperfektin suora 

jatkumo, on puolestaan harvinainen ja esiintyy lähinnä vain kaunokirjallisessa 

tyylissä. Se muodostetaan samalla tavalla kuin espanjan -ra-päätteinen subjunk-

tiivin imperfekti: 

 

falara   [fɐˈlaɾɐ], Br. [faˈlaɾa] 

falaras   [fɐˈlaɾɐʃ], (Br. [faˈlaɾas]) 
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falara   [fɐˈlaɾɐ], Br. [faˈlaɾa] 

faláramos   [fɐˈlaɾɐmuʃ], (Br. [faˈlaɾamus]) 

(faláreis  [fɐˈlaɾɐjʃ]) 

falaram   [fɐˈlaɾɐw̃̃], Br. [faˈlaɾɐw̃̃] 

 

6.9 Imperfekti 
 

Indikatiivin imperfekti on portugalissa hyvin samanlainen muodoltaan ja käytöl-

tään kuin espanjassa. Seuraavassa säännöllisten verbien taivutus imperfektissä: 

 

TAULUKKO 12. Säännöllisten verbien taivutus imperfektissä.  

 

falar (’puhua’)  
[fɐˈlɐɾ]  

Br. [faˈla] 

beber (’juoda’)  
[bɨˈβeɾ]  

[beˈbe] 

partir (’lähteä’)  
[pɐɾˈtiɾ]  

[pahˈʧi] 

falava 
[fɐˈlavɐ] 

Br. [faˈlavɐ] 

bebia 
[bɨˈβiɐ]  

[beˈbia] 

partia 
[pɐɾˈtiɐ] 

 [pahˈʧia] 

falavas 
[fɐˈlavɐʃ]  

(Br. [faˈlavɐs] 

bebias 
[bɨˈβiɐʃ]  

[beˈbias] 

partias 
[pɐɾˈtiɐʃ]  

[pahˈʧias]) 

falava 
[fɐˈlavɐ]  

Br. [faˈlavɐ] 

bebia 
[bɨˈβiɐ]  

[beˈbia] 

partia 
[pɐɾˈtiɐ]  

[pahˈʧia] 

falávamos 
[fɐˈlavɐmuʃ]  

(Br. [faˈlavamus]  

bebíamos  
[bɨˈβiɐmuʃ]   

[beˈbiamus] 

partíamos 
[pɐɾˈtiɐmuʃ]  

[pahˈʧiamus]) 

(faláveis 
[fɐˈlavɐjʃ] 

bebíeis 
[bɨˈβiɐjʃ] 

partíeis)  
[pɐɾˈtiɐjʃ] 

falavam 
[fɐˈlavɐw̃̃]  

Br. [faˈlavɐw̃̃] 

bebiam 
[bɨˈβiɐw̃̃]  

[beˈbiɐw̃̃] 

partiam 
[pɐɾˈtiɐw̃̃]  

[pahˈʧiɐw̃̃] 
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Kolmen keskeisimmän epäsäännöllisen verbin imperfektitaivutus on puolestaan 

seuraava: 

 

TAULUKKO 13. Verbien ser, ter ja estar taivutus imperfektissä. 

 

ser (’olla’)  
[seɾ]   

Br. [seh]   

ter (’omistaa’)  
[teɾ]  

[teh] 

estar (’olla jssk’)  
[ʃtaɾ]  

[isˈta] 

era 
[ˈɛɾɐ]  

Br. [ˈɛɾa] 

tinha 
[ˈtiɲɐ]  

[ˈʧiɲa] 

estava 
[ˈʃtavɐ]  

[isˈtava] 

eras 
[ˈɛɾɐʃ]  

(Br. [ˈɛɾas] 

tinhas 
[ˈtiɲɐʃ]  

[ˈʧiɲas] 

estavas 
[ˈʃtavɐʃ]  

[isˈtavas]) 

era 
[ˈɛɾɐ]  

Br. [ˈɛɾa] 

tinha 
[ˈtiɲɐ]  

[ˈʧiɲa] 

estava  
[ˈʃtavɐ]  

[isˈtava] 

éramos 
[ˈɛɾɐmuʃ] 

(Br. [ˈɛɾamus] 

tínhamos 
[ˈtiɲɐmuʃ]  

[ˈʧiɲamus] 

estávamos 
[ˈʃtavɐmuʃ]  

[isˈtavamus]) 

(éreis 
[ˈɛɾɐjʃ] 

tínheis 
[ˈtiɲɐjʃ] 

estáveis)  
[ˈʃtavɐjʃ] 

eram 
[ˈɛɾɐw̃̃] 

tinham 
[ˈtiɲɐw̃̃] 

Br. [ˈʧiɲɐw̃̃] 

estavam 
[ˈʃtavɐw̃̃]  

[isˈtavɐw̃̃] 

 

        

Edellä esitetyn perusteella voi todeta, että portugalin imperfekti muodostetaan 

hyvin samalla tavoin kuin espanjassa. -ar-verbeillä taivutuspäätteessä espanjan b 

korvautuu kuitenkin portugalissa v:llä. Portugalissa ei myöskään kirjoiteta ak-

senttia -ia-päätteen i:n päälle. 

 

Epäsäännöllisilläkin verbeillä muuten hyvin säännöllisesti muodostettavassa im-

perfektissä on kuitenkin eräitä poikkeuksia portugalissa. Edellä on jo esitetty ter-

verbin espanjasta poikkeava imperfektitaivutus. Myös yllä esitetty ser-verbi on 

epäsäännöllinen, mutta espanjan vastaavan verbin kaltainen. Sen sijaan seuraavat 
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kaksi verbiä epäsäännöllisesti taipuvaa verbiä on opeteltava erikseen, koska tai-

vutus poikkeaa espanjasta: 

 

TAULUKKO 14. Verbien vir ja pôr taivutus imperfektissä. 

 

vir (’tulla’)  
[viɾ]  

Br. [vih] 

pôr (’panna’)  
[poɾ]  

[poh] 

vinha 
[ˈviɲɐ] 

Br. [ˈviɲa] 

punha 
[ˈpuɲɐ]  

[ˈpuɲa] 

vinhas 
[ˈviɲɐʃ]  

(Br. [ˈviɲas] 

punhas 
[ˈpuɲɐʃ]  

[ˈpuɲas]) 

vinha 
[ˈviɲɐ] 

Br. [ˈviɲa] 

punha 
[ˈpuɲa]  

[ˈpuɲɐ] 

vínhamos 
[ˈviɲɐmuʃ]  

Br. [ˈviɲamus] 

púnhamos 
[ˈpuɲɐmuʃ]  

[ˈpuɲamus] 

(vínheis 
[ˈviɲɐjʃ] 

púnheis)  
[ˈpuɲɐjʃ] 

vinham 
[ˈviɲɐw̃̃] 

punham 
[ˈpuɲɐw̃̃] 

    

 

Myös verbi ir (‘mennä’) eroaa espanjasta siinä, ettei se saa b-konsonanttia imper-

fektitaivutukseen (esp. iba) vaan taipuu siten portugalissa espanjaa säännönmu-

kaisemmin: 

ir [iɾ],’mennä’ Br. [ih] 

ia  [ˈiɐ], Br. [ˈia] 

ias [ˈiɐʃ], Br. [ˈias] 

ia [ˈiɐ], Br. [ˈia] 

íamos [ˈiɐmuʃ], Br. [ˈiamus] 

(íeis [ˈiɐjʃ]) 

iam  [ˈiɐw̃̃], Br. [ˈiɐw̃̃] 
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6.10 Muita verbeihin liittyviä eroja espanjaan nähden 
 

6.10.1 Ehtolauseet 
 

Kuten kappaleessa 6.4 todettiin, portugalissa on säilynyt subjunktiivin futuuri, joka 

on hävinnyt espanjasta:   

 

portugali    espanja 

 

Se tiver tempo, fá-lo-ei. (tai: faço-o)  Si tengo tiempo, lo haré. (‘Jos 

minulla on aikaa, teen sen’) 

[sɨ tiˈveɾ ˈtẽmpu faluˈɐj] 

 

Br. Se tiver tempo, o faço  

 [si ʧiˈve ˈtẽmpu u ˈfasu] 

 

Sitä käytetään, kun jos-lause viittaa tulevaan aikaan. 

 

Ns. ei-reaalisissa ehtolauseissa, joissa jos-lauseessa esiintyy espanjassa joko -

ra- tai -se-päätteinen subjunktiivin imperfekti, viimeksi mainittu (-sse) on ainoa 

vaihtoehto portugalissa: 

 

portugali espanja 

 

Se tivesse tempo, fá-lo-ia. Si tuviera / tuviese tiempo, lo  

 haría. (‘Jos minulla olisi aikaa, tekisin sen’) 

[sɨ tiˈvɛsɨ ˈtẽmpu faluˈiɐ] 

Br. Se tivesse tempo, o faria.  

[si ʧiˈvɛsi ˈtẽmpu u faˈɾia]. 

 

Se o soubessem, não comprariam este carro.  

[sju suˈβɛsɐj̃ ̃nɐw̃̃ kõmpɾɐˈɾiɐw̃̃ eʃtɨ ˈkaʀu]  
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Br. [sju suˈbɛsẽj ̃nɐw̃̃ kõmpɾaˈɾiɐw̃̃ esʧi ˈkahu] 

 

Si lo supieran / supiesen, no comprarían este coche. (‘Jos he tietäisivät sen, 

he eivät ostaisi tätä autoa’) 

 

HUOM! -ra-päätteinen muoto kuuluu portugalissa yksinomaan pluskvamperfek-

tille (vrt. 6.8). 

 

Säännöllisillä verbeillä subjunktiivin imperfektin päätteet ovat seuraavat: 

 

TAULUKKO 15. Säännöllisten verbien taivutus subjunktiivin imperfektissä.  

 

falar (’puhua’)  
[fɐˈlɐɾ]  

Br. [faˈla] 

beber (’juoda’)  
[bɨˈβeɾ]  

[beˈbe] 

partir (’lähteä’)  
[pɐɾˈtiɾ]  

[pahˈʧi] 

falasse  
[fɐˈlasɨ]  

Br. [faˈlasɨ]  

bebesse  
[bɨˈβesɨ]  

[beˈbesi] 

partisse 
[pɐɾˈtisɨ]  

[pahˈʧisi] 

falasses 
[fɐˈlasɨʃ]  

(Br. [faˈlasɨs] 

bebesses 
[bɨˈβesɨʃ]  

[beˈbesis] 

partisses 
[pɐɾˈtisɨʃ]  

[pahˈʧisis]) 

falasse  
[fɐˈlasɨ]  

Br. [faˈlasɨ]  

bebesse  
[bɨˈβesɨ]  

[beˈbesi] 

partisse 
[pɐɾˈtisɨ]  

[pahˈʧisi] 

falássemos 
[fɐˈlasɨmuʃ]  

Br. [faˈlasɨmus] 

bebêssemos 
[bɨˈβesɨmuʃ]  

[beˈbesimus] 

partíssemos 
[pɐɾˈtisɨmuʃ] 

[pahˈʧisimus] 

(falásseis  
[fɐˈlasɐjʃ] 

bebêsseis  
[bɨˈβesɐjʃ] 

partísseis)  
[pɐɾˈtisɐjʃ] 

falassem 
[fɐˈlasɐj̃]̃  

Br. [faˈlasẽj]̃  

beβessem 
[bɨˈbesɐj̃]̃ 

[beˈbesẽj]̃ 

partissem  
[pɐɾˈtisɐj̃]̃  

[pahˈʧisẽj]̃ 
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Kolmen keskeisimmän epäsäännöllisen verbin taivutus on puolestaan seuraava: 

 

TAULUKKO 16. Verbien ser, ter ja estar taivutus subjunktiivin imperfektissä. 

 

ser (’olla’)  
[seɾ]   

Br. [seh]   

ter (’omistaa’)  
[teɾ]  

[teh] 

estar (’olla jssk’)  
[ʃtaɾ]  

[isˈta] 

fosse 
[ˈfosɨ]  

Br. [ˈfosi] 

tivesse 
[tiˈvɛsɨ]  

[ʧiˈvɛsi] 

estivesse 
[ʃtiˈvɛsɨ]  

[isʧiˈvɛsi] 

fosses  
[ˈfosɨʃ] 

(Br. [ˈfosis] 

tivesses 
[tiˈvɛsɨʃ]  

[ʧiˈvɛsis] 

estivesses 
[ʃtiˈvɛsɨʃ]  

[isʧiˈvɛsis]) 

fosse 
[ˈfosɨ]  

Br. [ˈfosi] 

tivesse 
[tiˈvɛsɨ]  

[ʧiˈvɛsi] 

estivesse 
[ʃtiˈvɛsɨ]  

[isʧiˈvɛsi] 

fôssemos  
[ˈfosɨmuʃ]  

Br. [ˈfosimus]  

tivéssemos 
[tiˈvɛsɨmuʃ]  

[ʧiˈvɛsimus]  

estivéssemos 
[ʃtiˈvɛsɨmuʃ]  

[isʧiˈvɛsimus] 

(fôsseis  
[ˈfosɐjʃ] 

tivésseis  
[tiˈvɛsɐjʃ] 

estivésseis) 
 [ʃtiˈvɛsɐjʃ] 

fossem  
[ˈfosɐj̃]̃  

Br. [ˈfosẽj]̃  

tivessem 
[tiˈvɛsɐj̃]̃  

[ʧiˈvɛsẽj]̃ 

estivessem 
[ʃtiˈvɛsɐj̃]̃  

[isʧiˈvɛsẽj]̃ 

  

 

Vastaava tapahtuu myös verbin liittomuodoilla: 

 

portugali: Se tivesse tido tempo, tê-lo-ia feito.  

[sɨ tiˈvɛsɨ tiðu ˈtẽmpu teluˈiɐ ˈfɐjtu]  

Br. Se tivesse tido tempo, o teria feito  

[si ʧiˈvɛsi ʧidu ˈtẽmpu u teˈɾia ˈfejtu] 

 

espanja: Si hubiera / hubiese tenido tiempo, lo habría / hubiera hecho. 

(’Jos minulla olisi ollut aikaa, olisin tehnyt sen’) 

 

portugali: Se o tivessem sabido, não teriam comprado…  
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[sju tiˈvɛsɐj̃ ̃sɐˈβiðu nɐw̃̃ tɨˈɾiɐw̃̃ kõmˈpɾaðu]  

Br. [sju ʧiˈvɛsẽj ̃saˈbidu nɐw̃̃ ʧiˈɾiɐw̃̃ kõmˈpɾadu] 

 

espanja: Si lo hubieran / hubiesen sabido, no habrían / hubieran / hubie-

sen comprado... (‘Jos he olisivat tienneet sen, he eivät olisi ostaneet’) 

 

 

Konditionaali muodostetaan samalla tavalla kuin espanjassa; ainoa ero on, että 

portugalissa ei merkitä (paitsi monikon 1. persoonassa) painollisen i:n päälle ak-

senttia, koska -ia-päätteessä i painottuu painotussääntöjen mukaisesti.  

 

Seuraavassa konditionaali säännöllisillä verbeillä: 

 

TAULUKKO 17. Säännöllisten verbien taivutus konditionaalissa.  

  

falar (’puhua’)  
[fɐˈlɐɾ]  

Br. [faˈla] 

beber (’juoda’)  
[bɨˈβeɾ]  

[beˈbe] 

partir (’lähteä’)  
[pɐɾˈtiɾ]  

[pahˈʧi] 

falaria  
[fɐlɐˈɾiɐ]  

Br. [falaˈɾia] 

beberia 
[bɨβɨˈɾiɐ]  

[bebeˈɾia]  

partiria 
[pɐɾtiˈɾiɐ]  

[pahʧiˈɾia] 

falarias  
[fɐlɐˈɾiɐʃ]  

(Br. [falaˈɾias]   

beberias 
[bɨβɨˈɾiɐʃ]  

[bebeˈɾias] 

partirias 
[pɐɾtiˈɾiɐʃ]  

[pahʧiˈɾias]) 

falaria  
[fɐlɐˈɾiɐ]  

Br. [falaˈɾia] 

beberia 
[bɨβɨˈɾiɐ]  

[bebeˈɾia] 

partiria 
[pɐɾtiˈɾiɐ]  

[pahʧiˈɾia] 

falaríamos  
[fɐlɐˈɾiɐmuʃ]  

Br. [falaˈɾiamus] 

beberíamos  
[bɨβɨˈɾiɐmuʃ]  

[bebeˈɾiamus]  

partiríamos 
[pɐɾtiˈɾiɐmuʃ] [pahʧiˈɾiamus] 

(falaríeis 
[fɐlɐˈɾiɐjʃ] 

beberíeis 
[bɨβɨˈɾiɐjʃ] 

partiríeis 
[pɐɾtiˈɾiɐjʃ]) 

falariam 
[fɐlɐˈɾiɐw̃̃]  

Br. [falaˈɾiɐw̃̃] 

beberiam 
[bɨβɨˈɾiɐw̃̃]  

[bebeˈɾiɐw̃̃] 

partiriam 
[pɐɾtiˈɾiɐw̃̃] 

[pahʧiˈɾiɐw̃̃] 
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Kolmen keskeisimmän epäsäännöllisen verbin konditionaalitaivutus on puoles-

taan seuraava: 

 

TAULUKKO 18. Verbien ser, ter ja estar taivutus konditionaalissa. 

 

ser (’olla’)  
[seɾ]   

Br. [seh]   

ter (’omistaa’)  
[teɾ]  

[teh] 

estar (’olla jssk’)  
[ʃtaɾ]  

[isˈta] 

seria 
[sɨˈɾiɐ] 

Br. [seˈɾia] 

teria  
[tɨˈɾiɐ]  

[teˈɾia] 

estaria 
[ʃtɐˈɾiɐ]  

[istaˈɾia] 

serias  
[sɨˈɾiɐʃ]  

(Br. [seˈɾias]  

terias  
[tɨˈɾiɐʃ]  

[teˈɾias] 

estarias 
[ʃtɐˈɾiɐʃ]  

[istaˈɾias]) 

seria 
[sɨˈɾiɐ] 

Br. [seˈɾia] 

teria  
[tɨˈɾiɐ]  

[teˈɾia] 

estaria 
[ʃtɐˈɾiɐ]  

[istaˈɾia] 

seríamos 
[sɨˈɾiɐmuʃ]  

Br. [seˈɾiamus] 

teríamos 
[tɨˈɾiɐmuʃ]  

[teˈɾiamus] 

estaríamos 
[ʃtɐˈɾiɐmuʃ]  

[istaˈɾiamus] 

(seríeis  
[sɨˈɾiɐjʃ] 

teríeis 
[tɨˈɾiɐjʃ] 

estaríeis) 
 [ʃtɐˈɾiɐjʃ] 

seriam 
[sɨˈɾiɐw̃̃]  

Br. [seˈɾiɐw̃̃]  

teriam  
[tɨˈɾiɐw̃̃]  

[teˈɾiɐw̃̃] 

estariam 
[ʃtɐˈɾiɐw̃̃]  

[istaˈɾiɐw̃̃] 

 

       

Portugalin portugalin puhekielessä konditionaali korvautuu tavallisesti indikatiivin 

imperfektillä / pluskvamperfektillä. Brasiliassa konditionaalin käyttö on Portuga-

lia yleisempää, mutta samaa ilmiötä esiintyy sielläkin puhekielessä: 

 

Se o soubessem, não compravam este carro.  

(‘Jos he tietäisivät, he eivät ostaisi tätä autoa’) 

[sju soˈβɛsɐj̃ ̃nɐw̃̃ kõmˈpɾavɐw̃̃ eʃtɨ ˈkaʀu]  

Br. [sju soˈbɛsẽj ̃nɐw̃̃ kõmˈpɾavɐw̃̃ esʧi ˈkahu] 
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Se o tivessem sabido, não tinham comprado…  

(‘Jos he olisivat tienneet, he eivät olisi ostaneet’) 

[sju tiˈvɛsɐj̃ ̃sɐˈβiðu nɐw̃̃ ˈtɨɲɐw̃̃ kõmˈpɾaðu] 

Br. [sju ʧiˈvɛsẽj ̃saˈbidu nɐw̃̃ ˈʧiɲɐw̃̃ kõmˈpɾadu] 

   

 

6.10.2 Futuurin ilmaiseminen 
 

Portugalissa on olemassa espanjan tapaan synteettinen futuuri, joka muodoste-

taan seuraavasti: 

 

TAULUKKO 19. Säännöllisten verbien taivutus futuurissa.  

 

falar (’puhua’)  
[fɐˈlɐɾ]  

Br. [faˈla] 

beber (’juoda’)  
[bɨˈβeɾ]  

[beˈbe] 

partir (’lähteä’)  
[pɐɾˈtiɾ]  

[pahˈʧi] 

falarei   
[fɐlɐˈɾɐj]  

Br. [falaˈɾej]   

beberei 
[bɨβɨˈɾɐj]   

[bebeˈɾej] 

partirei 
[pɐɾtiˈɾɐj]  

[pahʧiˈɾej] 

falarás 
[fɐlɐˈɾaʃ]  

(Br. [falaˈɾas] 

beberás 
[bɨβɨˈɾaʃ]  

[bebeˈɾas] 

partirás 
[pɐɾtiˈɾaʃ] 

 [pahʧiˈɾas]) 

falará 
[fɐlɐˈɾa]  

Br. [falaˈɾa] 

beberá 
[bɨβɨˈɾa]  

[bebeˈɾa] 

partirá 
[pɐɾtiˈɾa] 

 [pahʧiˈɾa] 

falaremos 
[fɐlɐˈɾemuʃ]  

(Br. [falaˈɾemus] 

beberemos 
[bɨβɨˈɾemuʃ]  

[bebeˈɾemus] 

partiremos 
[pɐɾtiˈɾemuʃ] 

[pahʧiˈɾemus]) 

(falareis 
[fɐlɐˈɾɐjʃ]  

(Br. [falaˈɾejs] 

bebereis  
[bɨβɨˈɾɐjʃ]  

[bebeˈɾejs]  

partireis)  
[pɐɾtiˈɾɐjʃ]  

[pahʧiˈɾejs]) 

falarão  
[fɐlɐˈɾɐw̃̃]  

Br. [falaˈɾɐw̃̃]   

beberão  
[bɨβɨˈɾɐw̃̃]   

[bebeˈɾɐw̃̃] 

partirão 
[pɐɾtiˈɾɐw̃̃]  

[pahʧiˈɾɐw̃̃] 
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Espanjaan verrattuna portugalissa yksikön ensimmäisessä persoonassa on dif-

tongi (-ei), espanjassa painollinen e (hablaré) sekä monikon kolmannessa per-

soonassa nasaalidiftongi -ão, espanjassa -án (hablarán). 

 

Kolmen keskeisimmän epäsäännöllisen verbin futuuritaivutus on puolestaan seu-

raava: 

 

TAULUKKO 20. Verbien ser, ter ja estar taivutus futuurissa. 

 

ser (’olla’)  
[seɾ]   

Br. [seh]   

ter (’omistaa’)  
[teɾ]  

[teh] 

estar (’olla jssk’)  
[ʃtaɾ]  

[isˈta] 

serei 
[sɨˈɾɐj]   

Br. [seˈɾej]  

terei  
[tɨˈɾɐj]  

[teˈɾej] 

estarei 
[ʃtɐˈɾɐj] 

 [istaˈɾej] 

serás  
[sɨˈɾaʃ] 

(Br. [seˈɾas]  

terás  
[tɨˈɾaʃ]  

[teˈɾas] 

estarás 
[ʃtɐˈɾaʃ]  

[istaˈɾas]) 

será 
[sɨˈɾa]  

Br. [seˈɾa] 

terá 
[tɨˈɾa]  

[teˈɾa]  

estará 
[ʃtɐˈɾa]  

[istaˈɾa] 

seremos  
[sɨˈɾemuʃ]  

(Br. [seˈɾemus] 

teremos 
[tɨˈɾemuʃ]  

[teˈɾemus] 

estaremos 
[ʃtɐˈɾemuʃ] 

 [istaˈɾemus]) 

(sereis  
[sɨˈɾɐjʃ]  

(Br. [seˈɾejs]  

tereis 
[tɨˈɾɐjʃ]  

[teˈɾejs] 

estareis)  
[ʃtɐˈɾɐjʃ]  

[istaˈɾejs]) 

serão 
[sɨˈɾɐw̃̃]  

Br. [seˈɾɐw̃̃] 

terão  
[tɨˈɾɐw̃̃]  

[teˈɾɐw̃̃] 

estarão 
[ʃtɐˈɾɐw̃̃]  

[istaˈɾɐw̃̃] 

 

 

Samaan tapaan kuin (usein) espanjassa myös portugalissa (molemmissa päävari-

anteissa) synteettinen futuuri korvautuu puhutussa kielessä muilla rakenteilla, 

kuten preesensillä ja ir + infinitiivi -rakenteella. Viimeksi mainittuun liittyen on 

huomattava, että espanjasta poiketen portugalissa ei ole a-prepositiota ennen 

infinitiiviä: 
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Espanja   Portugali 

 

Voy a hacerlo.  Vou fazê-lo. (‘teen / tulen tekemään sen’) 

[vo fɐˈzelu]  

 

Br. Vou o fazer.   

[vo u faˈzer] 

 

Va a trabajar.  Vai trabalhar. (‘teen / tulen tekemään työtä’) 

[vaj tɾɐβɐˈʎaɾ],  

Br. [vaj tɾabaˈʎa] 
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7 PREPOSITIOT 
 

Kuten kappaleessa 4 todettiin, epämääräiseen artikkeliin (um, uma) voi yhdistyä 

kaksi prepositiota (de ja em), määräiseen artikkeliin (o, os, a, as) neljä (de, a, em 

[ãj]̃, Br. [ẽj]̃ ja por [puɾ]). Espanjassa tämä ilmiö rajoittuu vain prepositioihin a ja de 

(> al, del). 

 

Espanjasta poiketen portugalissa ei ole a-henkilöobjektia: 

 

Espanja   Portugali 

 

Veo a Pedro.  Vejo o Pedro. (‘näen Pedron’) 

   [ˈvɐʒu u ˈpeðɾu],  

Br. Vejo Pedro.21 

[ˈveʒu ˈpedɾu]  

 

Trajo a sus abuelos. Trouxe os avós dele / dela. (‘hän toi isovanhem-

pansa’) 

   [ˈtɾosɨ uz ɐˈvɔʒ ˈðelɨ / ˈðɛlɐ] 

   Br. [ˈtɾosi uz aˈvɔz ˈdeli / ˈdɛla] 

 

Para-prepositioita käytetään siirtymistä ilmaisevien verbien kanssa silloin, kun 

siirtyminen mainittuun paikkaan on pysyvänluonteista, esim: 

 

Vou para o Brasil. [vo pɐɾɐ u βɾɐˈziɫ] (‘menen Brasiliaan’) 

Br. [vo paɾa u bɾaˈziw] 

 

 

 

                                                                    
21 Määräisen artikkelin lisääminen henkilönimien eteen ei ole yhtä yleistä Brasiliassa kuin 
Portugalissa. 
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Jos kyseessä on lyhytaikaisempi tai tilapäinen oleskelu, käytetään a-prepositiota: 

 

Vou ao Brasil. [vo aw βɾɐˈziɫ] (‘menen Brasiliaan’)  

Br. [vo aw bɾaˈziw] 

 

 

Espanjassa sen sijaan käytetään a-prepositiota molemmissa tapauksissa: 

 

Voy a Brasil.  

 

 

Kulkuneuvoissa käytetään portugalissa de-prepositiota toisin kuin espanjassa 

(jossa en): 

 

Portugali    Espanja 

 

de carro, de avião, de comboio  en coche, en avión, en tren  

(‘autolla, lentokoneella, junalla’) 

 

Prepositioksi vaihtuu kuitenkin em, jos kulkuneuvo saa määreen: 

 

no meu carro [nu mew ˈkaʀu], (Br.  [nu mew ˈkahu]) ‘en mi coche’ 

(‘minun autollani’) 

 

no comboio da manhã [nu kõmˈboju ðɐ mɐˈɲɐ]̃ ‘en el tren de la mañana’ 

(‘aamujunalla’) 

Br. no trem da manhã [nu tɾẽj ̃da mɐˈɲɐ]̃ 

 

Brasilianportugalissa käytetään usein portugalinportugalista ja espanjasta poike-

ten em-prepositiota ilmaistaessa siirtymistä johonkin paikkaan: 

 

Vou em São Paulo [ˈvo ẽj sɐw̃̃ ˈpawlu]  
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(Port.) Vou a São Paulo [ˈvo ɐ sɐw̃̃ ˈpawlu] 

(‘menen São Pauloon’) 

 

Vou no supermercado [ˈvo nu supehmehˈkadu]  

(Port.) Vou ao supermercado. [ˈvo aw supeɾmeɾˈkaðu]  

(‘menen valintamyymälään’) 
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8 LUKUSANAT 
 

Portugalin perusluvut ovat seuraavat välillä 1–10. Kuten havaitaan, lukusanat 7, 9 

ja 10 ovat portugalissa diftongoitumattomat: 

 

1 um [ũ]/ uma [ˈumɐ], Br. [ˈuma] 

2 dois [dojʃ], Br. [dojs] / duas [ˈduɐʃ], Br. [ˈduas] 

3 três [tɾeʃ], Br. [tɾejs] 

4 quatro [ˈkwatɾu] 

5 cinco [ˈsĩɲku] 

6 seis [sɐjʃ], Br. [sejʃ]22 

7 sete [ˈsɛtɨ], Br. [ˈsɛʧi] 

8 oito [ˈojtu] 

9 nove [ˈnɔvɨ], Br. [ˈnɔvi] 

10 dez [dɛʃ], Br. [dɛjs] 

 

Lukusanasta 2 havaitaan, että espanjasta poiketen sillä on kaksi muotoa: feminii-

nisten pääsanojen edellä käytetään feminiinimuotoa duas (esim. duas amigas 

’kaksi ystävää’). 

 

Välillä 11–20 lukusanat ovat puolestaan seuraavat: 

 

11 onze [ˈõzɨ], Br. [ˈõzi] 

12 doze [ˈdozɨ], Br. [ˈdozi] 

13 treze [ˈtɾezɨ], Br. [ˈtɾezi] 

14 catorze, [kɐˈtoɾzɨ] Br. quatorze [kaˈtohzi], [kwaˈtohzi] 

15 quinze [ˈkĩzɨ], Br. [ˈkĩzi] 

16 dezasseis, [dɨzɐˈsɐjʃ] Br. dezesseis [dezeˈsejs] 

                                                                    
22 Brasilianportugalissa lukusana kuusi koravutuu usein sanalla meia (< meia-dúzia ‘puoli 
tusinaa’), erityisesti numeroita yksitellen lueteltaessa, kuten puhelinnumeroissa.  
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17 dezassete, [dɨzɐˈsɛtɨ] Br. dezessete [dezeˈsɛʧi] 

18 dezoito [dɨˈzɔjtu], Br. [deˈzɔjtu] 

19 dezanove, [dɨzɐˈnɔvɨ] Br. dezenove [dezeˈnɔvi] 

20 vinte [ˈvĩntɨ], Br. [ˈvĩnʧi] 

 

Kuten havaitaan, välillä 16–19 portugalissa ei lukujen välissä ole ja-sanaa kuten 

espanjassa (dieciséis). 

 

Loput lukusanat eivät eroa merkittävästi espanjasta, joten niitä ei käsitellä yksi-

tyiskohtaisemmin tässä yhteydessä. Periaatteena kymmenlukujen muodostami-

sessa on espanjan periaatteen mukaisesti kymmenluku + e (’ja’) + pienempi luku. 

On kuitenkin huomattava, että välillä 20–29 portugalissa ei ole tapahtunut espan-

jan tapaan yhteensulautumista (esim. veintidós), vaan luvut kirjoitetaan erikseen: 

 

 21 vinte e um 

 22 vinte e dois, jne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93

9 KESKEISIÄ SANASTOLLISIA EROJA 
 

Seuraavassa havainnollistetaan keskeisimpiä eroja portugalin ja espanjan välillä 

sanaston alueella. Aluksi (9.1) tuodaan esiin sanoja, joissa espanjan kielen sanan 

portugalinkielinen vastine on täysin eri sana. Tämän jälkeen (9.2) esitellään ta-

pauksia, joissa espanjan kielen sanan portugalinkielinen vastine on lähellä espan-

jan sanaa mutta eroaa siitä muoto-opillisesti ja joissa portugalissa käytetään use-

ammin jotakin muuta ilmausta kuin espanjasta tuttua. Tätä seuraa esitys muuta-

mista ”falsos amigos” -tapauksista (9.3), joissa molemmissa kielissä esiintyvien 

sanojen merkitys eroaa kielten välillä. Alaluvussa 9.4 luodaan katsaus portugalin 

viikonpäiviin. 

 

9.1 Espanjan tavallisen sanan vastine kokonaan eri 
sana portugalissa 

 

espanja  portugali 

 

acostarse deitar-se [dɐjˈtaɾsɨ], Br. [dejˈtahsi] (‘mennä nukkumaan’) 

ahorrar  poupar [poˈpaɾ], Br. [poˈpa] (‘säästää’) 

apellido  sobrenome [soβɾɨˈnomɨ], Br. [sobɾiˈnomi] (‘sukunimi’) 

atasco o engarrafamento [ẽgaʀɐfɐˈmẽntu], Br. [ẽgahafaˈmẽntu] 

(‘liikenneruuhka’) 

aunque  embora [eᵐˈbɔɾɐ], Br. [eᵐˈbɔɾa] (‘vaikka’) 

autobús  o autocarro [awtoˈkaʀu] (Port.), (Br.) o ônibus [ˈonibujs]  

(‘linja-auto’) 

ayer  ontem [ˈõntɐj̃]̃, Br. [ˈõntẽj]̃ (‘eilen’) 

 

bosque  a floresta [fluˈɾɛʃtɐ], Br. [floˈɾɛsta] (‘metsä’) 

botella  a garrafa [gɐˈʀafɐ], Br. [gaˈhafa] (‘pullo’) 

buscar  procurar [pɾokuˈɾaɾ], Br. [pɾokuˈɾa] (‘etsiä’) 
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calle  a rua [ˈʀuɐ], Br. [ˈhua] (‘katu’) 

cambiar  mudar [muˈðaɾ], Br. [muˈda] (‘vaihtaa’) 

cena  o jantar [ʒɐ̃nˈtaɾ], Br. [ʒɐ̃nˈta] (‘illallinen’) 

cerca  perto [ˈpɛɾtu], Br. [ˈpɛhtu] (‘lähellä’) 

cerrar  fechar [fɨˈʃaɾ], Br. [feˈʃa] (‘sulkea’) 

chico, -a  o rapaz, a rapariga [ʀɐˈpaʃ], [ʀɐpɐˈɾiɣɐ] (Port.) 

   (Br.) o moço, a moça [ˈmosu] [ˈmosa] (‘poika’ / ‘tyttö’) 

coche  o carro [ˈkaʀu], Br. [ˈkahu] (‘auto’) 

coger apanhar [ɐpɐˈɲaɾ] (Port.), (Br.) pegar [peˈga] (merkitykses-

sä ‘ottaa jk kulkuneuvo’) 

cuchillo   a faca [ˈfakɐ], Br. [ˈfaka] (‘veitsi’) 

 

desayuno pequeno-almoço [pɨˈkenu aɫˈmosu] (Port.) 

   (Br.) café-da-manhã [kaˈfɛ da maˈɲɐ]̃ (‘aamiainen’) 

de acuerdo combinado [koᵐbiˈnaðu], Br. [koᵐbiˈnadu] (‘sovittu’) 

despertarse acordar [ɐkurˈðaɾ], Br. [akohˈda] (‘herätä’) 

dirección  o endereço [ẽndɨˈɾesu] (merkityksessä ‘osoite’) 

 

enfadado zangado [zɐ̃ŋ ˈgaðu], Br. [zɐ̃ŋ ˈgadu] (‘vihainen’) 

enfermo  doente [ˈdwentɨ], Br. [ˈdwenʧi] (‘sairas’) 

estar situado ficar [fiˈkaɾ], Br. [fiˈka] (‘sijaita’) 

 

gracias  obrigado, -a [ɔβɾiˈɣaðu] [ɔβɾiˈɣaðɐ],  

Br. [ɔbɾiˈgadu] [ɔbɾiˈgada] (‘kiitos’)  

gris  cinzento [sĩˈzentu], Br. [sĩˈzentu] 

 

hablar  falar [fɐˈlaɾ], Br. [faˈla] (‘puhua’) 

huelga   a greve [ˈgɾɛvɨ], Br. [ˈgɾɛvi] (‘lakko’) 

invitar  convidar [kõviˈðaɾ], Br. [kõviˈda] (‘kutsua’) 
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irse  ir-se embora [iɾsɨẽᵐˈbɔɾɐ], Br. [ihsiẽᵐˈbɔɾa] (merkityksessä 

‘lähteä pois’) 

 

jugar  brincar [bɾĩᵑˈkaɾ], Br. [bɾĩᵑˈka] (merkityksessä ‘leikkiä’) 

 

lejos  longe [ˈlõʒɨ], Br. [ˈlõʒi] (‘kaukana’) 

lentamente devagar [dɨvɐˈɣaɾ], Br. [devaˈgah] (‘hitaasti’) 

 

menú  ementa [iˈmẽntɐ], Br. cardápio [kahˈdapju]23 (’ruokalista’) 

mirar  olhar [ɔˈʎaɾ], Br. [ɔˈʎa] (‘katsoa’) 

 

nadie  ninguém [nĩᵑˈgɐj̃]̃, Br. [nĩᵑˈgẽj]̃ (‘ei kukaan’) 

naranja  a laranja [lɐˈɾɐʒ̃ɐ], Br, [laˈɾɐʒ̃a] (‘appelsiini’) 

negro  preto [ˈpɾetu], Br. [ˈpɾetu]24 (‘musta’) 

 

pasado mañana depois de amanhã [dɨˈpojʒðiɐmɐˈɲɐ]̃, Br. [deˈpojzʤiamaˈɲɐ]̃ 

(‘ylihuomenna’)  

pensar  achar [ɐˈʃaɾ], Br. [aˈʃa] (merkityksessä ’olla jtak mieltä’)25 

periódico o jornal [ʒuɾˈnaɫ], Br. [ʒohˈnaw] (’sanomalehti’) 

pero mas [maʃ], Br. [majs] (mas-sana esiintyy espanjassakin 

samassa merkityksessä mutta harvinaisena) (’mutta’) 

perro  o cão [kɐw̃̃] (’koira’) 

 

quizá(s)  se calhar [sɨkɐˈʎaɾ] (Port.) (‘ehkä’) 

 

rojo  vermelho [vɨɾˈmɐʎu], Br. [vehˈmeʎu]26 (’punainen’) 

                                                                    

23 Myös menu-sana [mɛˈnu] käytössä molemmissa varianteissa. 
24 Myös negro-sanaa [ˈneɣɾu], Br. [ˈnegɾu] käytetään. 

25 Myös portugalissa voi käyttää pensar-verbiä näissä tapauksissa. 
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sin embargo /  

no obstante porém [puˈɾɐj̃]̃, Br. [poˈɾẽj]̃  

   no entanto [nuẽnˈtɐ̃ntu], Br. [nuẽnˈtɐ̃ntu] (’kuitenkin’) 

silla  a cadeira [kɐˈðɐjɾɐ], Br. [kaˈdejɾa] ('tuoli') 

 

taza  chávena [ˈʃavɨnɐ], Br. xícara [ˈʃikaɾa] (‘kuppi’) 

té  o chá [ʃa] (‘tee’) 

temprano cedo [ˈseðu], Br. [ˈsedu] (‘aikaisin’) 

tenedor  garfo [ˈgaɾfu], Br. [ˈgahfu] (‘haarukka’) 

tienda  loja [ˈlɔʒɐ] (merkityksessä ‘kauppa’) 

todavía  ainda [ɐˈĩndɐ], Br. [aˈĩnda] (‘vielä’) 

tráfico   o trânsito [ˈtɾɐz̃itu], Br. [ˈtɾɐz̃itu] (‘liikenne’) 

tren  o comboio [kõmˈbɔju], Bras. trem [tɾẽj]̃ (‘juna’) 

 

vacaciones  as férias [ˈfɛɾjɐʃ], Br. [ˈfɛɾjas] (‘loma’) 

ventana  a janela [ʒɐˈnɛlɐ], Br. [ʒaˈnɛla] (‘ikkuna’) 

vivir morar [muˈɾaɾ], Br.  [moˈɾa] (merkityksessä ’asua’; elää: 

viver) 

 

9.2 Espanjan tavallisen sanan vastine portugalissa 
muodoltaan erilainen, mutta lähellä espanjan sanaa 
 

 

espanja  portugali 

 

ahora  agora [ɐˈɣɔɾɐ], Br. [aˈgɔɾa] (‘nyt’) 

año  o ano [ˈɐnu] (‘vuosi’) 

                                                                                                                                                         

26 Portugalinportugalissa myös encarnado [ẽᵑkɐɾˈnaðu]. 
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árbol  a árvore [ˈaɾvuɾɨ], Br. [ˈahvoɾi] (‘puu’) 

 

barrio  o bairro [ˈbajʀu], Br. [ˈbajhu] (‘kaupunginosa’) 

blanco  branco [ˈbɾɐ̃ ŋku], Br. [ˈbɾɐ̃ ŋku] (‘valkoinen’) 

 

cielo  o céu [sɛw] (‘taivas’) 

cine  o cinema [siˈnemɐ], Br. [siˈnema] (‘elokuvateatteri’) 

color  a cor [koɾ], Br. [koh] (‘väri’) 

 

dejar  deixar [dɐjˈʃaɾ], Br. [dejˈʃa] (‘jättää’) 

 

hacer  fazer [fɐˈzeɾ], Br. [faˈze] (‘tehdä’) 

hoja  a folha [ˈfoʎɐ], Br. [ˈfoʎa] (‘lehti’) 

hoy  hoje [ˈoʒɨ], Br. [ˈoʒi] (‘tänään’) 

 

llegar  chegar [ʃɨˈɣaɾ], Br. [ʃeˈga] (‘saapua’) 

llevar  levar [lɨˈvaɾ], Br. [leˈva] (‘viedä’) 

 

manzana  a maçã [mɐˈsɐ]̃, Br. [maˈsɐ]̃ (‘omena’) 

mucho  muito [mũjt̃u], Br. [mũjt̃u] (‘paljon’) 

 

no  não [nɐw̃̃] (‘ei’) 

nube  a nuvem [ˈnuvɐj̃]̃, Br. [ˈnuvẽj]̃ (‘pilvi’) 

 

oír  ouvir [oˈviɾ], Br. [oˈvi] (‘kuulla’) 

ojo  o olho [ˈoʎu] (‘silmä’) 

 

preguntar perguntar [pɨɾɣũnˈtaɾ], Br. [pehgũnˈta] (‘kysyä’) 
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salir  sair [sɐˈiɾ], Br. [saˈi] (’lähteä’) 

sí  sim [sĩ] (‘kyllä’) 

 

tener  ter [teɾ], Br. [teh] (‘omistaa’) 

 

volver  voltar [vɔɫˈtaɾ], Br. [vɔwˈta] (‘palata’) 

 

Lisäksi espanjan gente-sanan (’ihmiset’) vastineena on usein portugalissa moni-

kollinen sana pessoas (’personas’) [pɨˈsoɐʃ], Br. [peˈsoas].  

 

Espanjan por favor -ilmauksen (engl. please) vastineena on portugalinportugalis-

sa useimmin se faz favor [sɨfaʃfɐˈvoɾ]; por favor -ilmaus on vallitseva Brasiliassa 

[puhfavoh] mutta esiintyy myös portugalinportugalissa [puɾfɐˈvoɾ]. 

 

 

 

9.3 “Falsos amigos”: sanoilla eri merkitys kieliparin 
välillä 

 

espanja   portugali 

 

guitarra a viola [ˈvjɔlɐ], Br. o violão [vjoˈlɐw̃̃] (puhekielessä: 

‘kitara’) 

(a guitarra [giˈtaʀɐ], Br. [giˈtaha] = ‘portugalilainen kitara’)27  

 

joven novo [ˈnovu] (myös: jovem [ˈʒɔvɐj̃]̃, Br. [ˈʒɔvẽj]̃) 

(‘nuori’) 

 

                                                                    
27 Myös portugalissa guitarra on virallisesti oikea vastine ’kitara’-sanalle, mutta viola- ja 

violão-sanat ovat juurtuneet arkipuhekieleen.  
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morado, lila roxo [ˈʀoʃu], Br. [ˈhoʃu] (‘violetti’, ‘purppuranpu-

nainen’)  

(punainen = vermelho [vɨɾˈmɐʎu], Br. [vehˈmeʎu]) 

 

 

9.4 Viikonpäivät 
 

Romaanisista kielistä portugali on ainoa, jossa viikonpäivät maanantaista perjan-

taihin eivät perustu roomalaisten uskonnon planeettojen nimisiin jumaluuksiin, 

vaan niiden taustalla on sana feria (’toripäivä’). 

 

espanja   portugali 

 

lunes   segunda-feira [sɨ'ɣũndɐ 'fɐjɾɐ]  

Br. [seˈgũnda ˈfejɾa] (‘maanantai’) 

 

martes   terça-feira [ˈteɾsɐ ˈfɐjɾɐ] 

    Br. [ˈtehsa ˈfejɾa] (‘tiistai’) 

  

miércoles  quarta-feira [ˈkwaɾtɐ ˈfɐjɾɐ] 

    Br. [ˈkwahta ˈfejɾa] (‘keskiviikko’) 

 

jueves   quinta-feira [ˈkĩntɐ ˈfɐjɾɐ] 

    Br. [ˈkĩnta ˈfejɾa] (‘torstai’) 

  

viernes   sexta-feira [ˈsɛʃtɐ ˈfɐjɾɐ] 

    Br. [ˈsɛsta ˈfejɾa]28 (’perjantai’) 

                                                                    
28 Usein feira-sana jätetään pois: Na segunda, vamos ao teatro. / Tenho aulas às quartas e 
às sextas. (‘maanantaina menemme teatteriin’; ‘minulla on oppitunteja keskiviikoisin ja 
perjantaisin’) 
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Sen sijaan lauantai ja sunnuntai ovat samankaltaisia kuin espanjassa: 

 

sábado   sábado [ˈsaβɐðu] 

    Br. [ˈsabadu] (‘lauantai’) 

  

domingo   domingo [duˈmĩɳgu] 

    Br. [doˈmĩɳgu] (‘sunnuntai’) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

 
 
 
 



101

10 KAKSIKYMMENTÄ KESKEISINTÄ EROA 
ESPANJAN JA PORTUGALIN VÄLILLÄ 
 

Seuraavassa esitetään tiivistäen keskeisimmät aiemmissa kappaleissa esitetyt 

erot kieliparin välillä. Tämä ei siten ole tyhjentävä esitys, vaan tähän on pyritty 

valitsemaan eroja, jotka ovat kaikkein keskeisimpiä kielen opiskelun näkökulmas-

ta. 

 

Oikeinkirjoitus ja ääntäminen: 

 

1. Portugalin kielessä espanjan liudentuneita konsonantteja (ll, ñ) vastaavia ään-

teitä merkitään yhdistelmillä nh ja lh: 

 

senhor, melhor, aranha (’herra, parempi, hämähäkki’) 

 

2. Portugalin kielessä espanjan n-kirjaimen päälle sijoitettava aaltoviiva eli tilde 

(ñ) osoittaa vokaalien nasaalistumisen: 

 

são, amanhã, razões (’he/ne ovat, huomenna, syitä’)  

 

Vokaalien nasaalistuminen tapahtuu n-kirjaimeen päättyvissä tavuissa, jolloin n 

häviää sulautuen nasaalivokaaliin: 

 

 quando, fonte, mundo, fazenda (’kun, lähde, maailma, maatila [Br.]’) 

 

3. Portugalin kielessä sananloppuiset e ja o ääntyvät suppeampina eli äänteinä [ɨ] 

(Portugali) ja [i] (Brasilia) sekä [u]. Portugalinportugalissa ne jäävät usein myös 

ääntymättä, etenkin äänteiden [k, p, t] jälkeen: 

 

 noite, verdade. moro, janeiro (’yö, totuus, minä asun, tammikuu’) 
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4. Portugalinportugalissa edellä mainittu ilmiö (supistuminen [ɨ]- ja [u]-äänteeksi 

tai kato) ulottuu myös muissa painottomissa tavuissa esiintyviin e:hen ja o:hon. 

Brasilianportugalissa näissä tapauksissa e ja o ääntyvät suppeana e:nä ja o:na.  

  

restaurante, pequeno, morada, Portugal (’ravintola, pieni, asuinpaikka, 

Portugal’) 

 

5. Portugalin kielessä esiintyy espanjasta poiketen myös soinnillisia s-äänteitä [z], 

[ʒ]; huomaa myös, että kirjain j vastaa [ʒ]-äännettä: 

 

geral [ʒ], já [ʒ], casa [z], coisa [z] (‘yleinen, jo, talo, asia’) 

 

6. Portugalinportugalissa ja Rio de Janeirossa tavunloppuinen s ääntyy suhuään-

teenä (äänneympäristöstä riippuen joko [ʃ] tai [ʒ]): 

 

coisas [ʃ], mesmo[ʒ], festa [ʃ], gosto [ʃ] (‘asioita, sama, juhla, minä pidän’) 

 

7. Portugalinportugalissa tavunloppuinen l on velaaristunut (vrt. engl. well), brasi-

lianportugalissa se ääntyy u-äänteen kaltaisena puolivokaalina: 

 

 Brasil, Funchal, mel, voltar (’Brasilia, Funchal, hunaja, palata’) 

 

Muoto-oppi: 

 

8. Portugalin kielessä vokaalienvälinen n ja l ovat kadonneet, mistä syystä sanat 

ovat lyhentyneet espanjaan verrattuna: 

 

lua, amanhã, cheio, mau, sair, ter, natureza (’kuu, huomenna, täysi, paha, 

lähteä, omistaa, luonto’) 
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9. Sen sijaan espanjan -ll- ja -ñ- (silloin kun se pohjautuu latinan -NN-

yhdistelmään) ovat korvautuneet portugalissa yhdellä l:llä ja liudentumattomalla 

n:llä:   

 vale, ano, pequeno, estrela (’laakso, vuosi, pieni, tähti’) 

 

10. Portugalissa espanjan -ero / -era -pääte saa diftongin (> -ei-): 

 

carpinteiro, hospedeira, banheiro (’puuseppä, emäntä, kylpyhuone / WC’) 

 

11. Portugalissa vokaalit o ja e eivät toisaalta ole diftongoituneet samoissa ta-

pauksissa kuin espanjassa: 

 

  porto, novo, mel, tempo (’satama, uusi, hunaja, aika’) 

 

12. Portugalissa (monet) espanjan h-alkuiset sanat ovat f-alkuisia: 

 

 fome, farinha, ferro, fazer (’nälkä [hambre], jauhot, rauta, tehdä’) 

 

13. Portugalissa (monet) espanjan ll-alkuisista sanoista ovat ch-alkuisia (äänt. [ʃ]: 

 

 chamar, chave, chorar, chover (’kutsua, avain, itkeä, sataa’) 

 

Kielioppi: 

 

14. Portugalissa liittoperfektiä käytetään pelkästään menneisyydessä käynnisty-

neen ja puhehetkellä jatkuvan tai toistuvan tekemisen ilmaisemiseen, kun taas 

kaikissa muissa tapauksissa liittoperfektin vastineena on yksinkertainen perfekti: 

 

não visitei o Brasil; comprou um carro (’en ole käynyt Brasiliassa; hän on 

ostanut auton’) 
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15. Portugalinportugalissa espanjasta poiketen objektipronomini sijoitetaan 

myönteisissä lauseissa konditionaalissa ja futuurissa verbin vartalon ja persoona-

päätteen väliin, ikään kuin sisäliitteeksi: 

 

lavar-me-ia, falar-lhe-ei (‘peseytyisin’, ‘puhun hänelle’) 

 

Muissa tempuksissa portugalinportugalissa objektipronominit sijoitetaan myön-

teisissä lauseissa predikaattiverbin perään: 

 

 chamo-me, falo-lhe (’olen nimeltäni, puhun hänelle’)  

 

16. Portugalissa ei käytetä monikon sinuttelussa espanjanespanjassa tavallista 

monikon 2. persoonan muotoa (habláis), vaan se korvautuu amerikanespanjan ta-

paan monikon 3. persoonan muodolla: 

 

(vocês) falam, são, têm (’te puhutte, olette, omistatte’) 

 

 

17. Brasilianportugalissa ei juurikaan käytetä myöskään yksikön 2. persoonaa 

(falas) eikä monikon 1. persoonaa (falamos). Ensiksi mainittu korvautuu 3. persoo-

nan muodolla ja você-pronominilla ja jälkimmäinen 3. persoonan muotoon liitet-

tävällä a gente -subjektipronominilla. 

 

Você está com fome?   (‘onko sinulla nälkä?’) 

a gente está com muita fome  (‘meillä on kova nälkä’)  

 

Sanasto: 

 

18. Eräät portugalin tavalliset sanat eroavat täysin espanjan sanasta: 

 

obrigado, achar, janela, floresta, brincar, ontem (’kiitos, olla jtak mieltä, 

ikkuna, metsä, leikkiä, eilen’) 
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19. Toisissa puolestaan on muoto-opillisia eroja, mutta yhteinen alkuperä on tun-

nistettavissa: 

 

branco, praia, homem, universidade, hoje, fazer (’valkoinen, uimaranta, 

mies, yliopisto, tänään, tehdä’) 

 

20. Eräissä yhteisissä sanoissa on eri kieliopillinen suku:  

 

 Portugalissa maskuliineja, espanjassa feminiinejä: 

 nariz, leite (’nenä, maito’) 

 

 Portugalissa feminiinejä, espanjassa maskuliineja: 

 viagem, cor, dor, árvore, ponte (’matka, väri, kipu, puu, silta’) 
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11 PORTUGALIN- JA ESPANJANKIELISIÄ 
LAUSEITA RINNAKKAIN  
 

Tässä luvussa havainnollistetaan portugalin ja espanjan eroja sekä portugalin- ja 

brasilianportugalin eroja esimerkkivirkkein. Kunkin esimerkin jälkeen tuodaan 

esiin virkkeisiin sisältyviä yksityiskohtia, jotka on valtaosin esitelty edellisissä lu-

vuissa. 

 

1. O João gosta da Finlândia.   A Juan le gusta Finlandia. 

[uˈʒwɐw̃̃ ˈgɔʃtɐ ðɐ fĩˈlɐ̃ndjɐ] 

 

(Br.) João gosta da Finlândia. 

 [ʒwɐw̃̃ ˈgɔsta da fĩˈlɐ̃nʤja] 

(‘João pitää Suomesta’) 

 

Esimerkkivirkkeestä 1 huomattavaa: 

1. o João: Portugalinportugalissa henkilönimet saavat määräisen artikke-

lin, Brasiliassa ei. 

 

2. gostar de: Portugalissa eri rakenne kuin espanjassa: verbi taipuu sub-

jektin persoonassa (kuten ruotsin tycka om). 

 

3. da Finlândia: Suurin osa maannimistä saa portugalissa määräisen ar-

tikkelin (poikkeuksena mm. Portugal ja Espanha). Prepositio de + feminii-

nin määräinen artikkeli a → da. 

 

 

2. No Brasil há muitas praias.  En Brasil hay muchas playas. 

[nu βɾɐˈzil a ˈmũjt̃ɐʃ ˈpɾajɐʃ] 
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(Br.) No Brasil tem muitas praias.29 

[nu bɾaˈziw tẽj ̃ˈmũjt̃as ˈpɾajas] 

(‘Brasiliassa on paljon uimarantoja’)  

 

Esimerkkivirkkeestä 2 huomattavaa: 

1. no Brasil: prepositio em + maskuliinin määräinen artikkeli o > no. 

 

2. há / tem: Espanjan hay-eksistentiaali-ilmauksen vastineena on Portu-

galissa há, Brasiliassa tem. 

 

3. praias: Eräissä sanoissa espanjan pl- ja bl-yhdistelmien l korvautuu 

portugalissa r:llä.  

 

 

3. Fazia frio e chovia sem parar.  Hacía frío y llovía sin parar. 

[fɐˈziɐ ˈfɾiu i ʃuˈviɐ sɐj̃ ̃pɐˈɾaɾ] 

Br. [faˈzia ˈfɾiu i ʃoˈvia sẽj ̃paˈɾa] 

(‘Oli kylmä, ja satoi lakkaamatta’) 

 

Esimerkkivirkkeestä 3 huomattavaa: 

1. fazia: Useat espanjan h-alkuisista sanoista ovat f-alkuisia portugalissa, 

kuten ranskassa ja italiassa. Imperfektin -ia-päätteessä ei portugalissa 

ole i:n päällä kirjoitettavaa aksenttia. 

 

2. e: Portugalin vastine espanjan y-sanalle (’ja’) on e, joka kirjoitustavas-

taan huolimatta ääntyy [i]. 

 

                                                                    
29 Brasilianportugalin puhekielessä esiintyy myös yksikkömuoto (”tem muita praia”). Tämä 
ilmiö, lukukongruenssin yksinkertaistuminen, on siinä hyvin tavallinen (“os menino”; “as 
moça bonita”).  
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3. chovia: Eräissä sanoissa espanjan pl- ja bl-yhdistelmät korvautuvat 

portugalissa ch:lla [ʃ].  

 

 

4.  Já visitaste alguma vez o Porto? ¿Has visitado alguna vez Oporto? 

[ʒa vɨziˈtaʃtɨ aɫɣumɐ vez u ˈpoɾtu] 

 

Br. Já (você) visitou alguma vez o Porto? 

[ʒa viziˈto awguma vez u ˈpohtu] 

 

(‘Oletko käynyt koskaan Portossa?’) 

 

Esimerkkivirkkeestä 4 huomattavaa: 

1. visitaste / visitou: Portugalin kielessä käytetään vallitsevasti yksinker-

taista perfektiä niissä tapauksissa, joissa espanjassa on liittoperfekti. 

Brasiliassa yksikön 2. persoona (sinuttelumuoto) korvautuu 3. persoonal-

la, jossa käytetään você-pronominia. 

 

2. Portugalissa ei espanjasta poiketen käytetä alkukysymysmerkkiä. 

 

 

5. Vi-os na praça há duas horas. Los vi en la plaza hace dos horas. 

[vi uʒ nɐ ˈprasɐ a ˈðuɐz ˈɔɾɐʃ] 

 

Br. Os vi na praça há duas horas. 

[uz vi na ˈprasa a ˈduaz ˈɔɾas] 

(‘näin heidät uimarannalla kaksi tuntia sitten’)  
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  Esimerkkivirkkeestä 5 huomattavaa: 

1. vi-os / os vi: Portugalinportugalissa objektipronomini tulee myöntei-

sessä lauseessa (paitsi jos predikaattia edeltää lyhyt adverbi kuten esim. 

já [ʒa] ’jo’) predikaatin jälkeen.  

 

2. na praça: Prepositio em + feminiinin määräinen artikkeli a > na. 

 

3. há: tämä on portugalissa espanjan hace-sanan vastine ajan ilmauksis-

sa. 

 

4. duas horas: lukusana kaksi taipuu espanjasta poiketen portugalissa 

suvussa (dois [dojʃ], Br. [dojs] / duas [ˈduɐʃ], Br. [ˈduas]). 

 

 

6. −Falas inglês? / −Falo (, sim).  −¿Hablas inglés? −Sí. 

[ˈfalɐz ĩɳˈgleʃ] [ˈfalu (sĩ)] 

 

Br. –Você fala inglês? 

[vɔˈse ˈfala ĩɳˈglejs] [ˈfalu (sĩ)] 

(–Puhutko englantia? / –Kyllä [puhun])  

 

Esimerkkilauseesta 6 huomattavaa: 

1. falo (sim): Portugalissa predikaattiverbi toimii myöntöpartikkelina. Sa-

ma mahdollisuus on myös suomen kielessä, esim. −Puhutko englantia? 

−Puhun. 

 

2. Brasilianportugalissa yksikön toisen persoonan muoto korvautuu yksi-

kön kolmannen persoonan você-muodolla. 
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7. Vou voltar segunda-feira.   Voy a volver el lunes. 

[vo vɔɫˈtaɾ sɨˈɣũndɐ ˈfɐjɾɐ] 

 

Br. [vo vɔwˈta seˈgũnda ˈfejɾa] 

(’palaan / aion palata maanantaina’) 

  

Esimerkkilauseesta 7 huomattavaa: 

1. vou voltar: Portugalissa ei tässä rakenteessa ole a-prepositiota.  

 

2. segunda-feira: Portugalissa on muista romaanisista kielistä poikkeavat 

viikonpäivien nimitykset. 

 

 

8. O senhor mora nesta cidade?  ¿Vive usted en esta ciudad? 

[u sɨˈɲoɾ ˈmɔɾɐ nɛʃtɐ siˈðaðɨ] 

 

Br. [u seˈɲoh ˈmɔɾa nɛsta siˈdaʤi] 

(‘asutteko Te tässä kaupungissa?) 

 

Esimerkkilauseesta 8 huomattavaa: 

1. o senhor: Teitittelyssä portugalissa käytetään 3. persoonassa titteliä 

herra, rouva, neiti tai tohtori / insinööri tms. (o doutor / o engenheiro).  

 

2. mora: Asua-verbi on portugalissa morar, elää viver, eli portugali erot-

taa suomen tavoin molemmat merkitykset toisistaan käyttämällä eri ver-

bejä. 

 

3. nesta: prepositio em yhdistyy demonstratiivipronominiin este, esta, es-

tes, estas siten, että viimeksi mainitun alkuun tulee n. 
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9. Vamos à loja; tenho de    Vamos a la tienda; tengo que 

fazer compras.    hacer compras. 

[ˈvɐmuz a ˈlɔʒɐ] [ˈtɐɲu ðɨ fɐˈzeɾ ˈkõmpɾɐʃ] 

 

Br. [ˈvɐmuz a ˈlɔʒa] [ˈteɲu ʤi faˈze ˈkõmpɾas] 

(’Me menemme kauppaan; minun täytyy tehdä ostoksia’) 

 

Esimerkkilauseesta 9 huomattavaa: 

1. à: Prepositio a + feminiininen määräinen artikkeli a > à [a].  

 

2. tenho de: Portugalin kielessä on tavallisempaa käyttää rakennetta ter 

de, vaikka ter que on myös mahdollinen. 

 

 

10. Se tivesse dinheiro, comprá-lo-ia. [sɨ tiˈvɛsɨ ðiˈɲɐjɾu kõmˈpɾaluˈiɐ] 

Si tuviera (tuviese) dinero, lo compraría. 

 

Br. Se tivesse dinheiro, o compraria. 

 [si ʧiˈvɛsi ʤiˈɲejɾu u kõmpɾaˈɾia] 

(‘jos minulla olisi rahaa, ostaisin sen’) 

 

Esimerkkilauseesta 10 huomattavaa: 

1. tivesse: Portugalissa vain -sse-loppuinen muoto (espanjaan -se-

päätteelliseen muotoon rinnastuva) mahdollinen subjunktiivin imperfek-

tissä. 

 

2. comprá-lo-ia / o compraria: Portugalinportugalissa objektipronomini 

sijoitetaan verbin vartalon ja ia-päätteen väliin, brasilianportugalissa es-

panjan tapaan predikaattiverbin eteen. 
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12 LUETUN YMMÄRTÄMISHARJOITUS 1  
 

Seuraavassa on portugalinkielisiä virkkeitä. Päättele, mitä niissä sanotaan. Es-

panjan- ja suomenkieliset vastineet löydät seuraavalta sivulta.  

  

1. Se tivessem tido tempo, teriam vindo aqui. 

 

2. Muitas pessoas gostam do vinho branco português. 

 

3. Embora esse comboio seja comprido, está cheio. 

 

4. Vou aí amanhã se não chover. 

 

5. Estas meninas são ainda muito novas. 

 

6. As duas raparigas têm oito anos. 

 

7. Mora numa casinha pequenina perto duma floresta grande. 

 

8. Visitaram a capital do nosso país dues vezes. 

 

9. Disse-lho ontem na praia. 

 

10. Estou com fome: ainda não jantei. 

 

11. Perguntei-lhe o seu nome e sobrenome. 
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Edellisen tehtävän ratkaisu (espanjaksi): 

 

1. Si hubieran tenido tiempo, habrían venido aqui. 

2. A mucha gente le gusta el vino blanco portugués. 

3. Aunque ese tren es largo, está lleno. 

4. Voy ahí mañana, si no llueve. 

5. Estas niñas son todavía muy jóvenes. 

6. Las dos chicas tienen ocho años. 

7. Vive en una casita pequeñita cerca de un bosque grande. 

8. Han visitado la capital de nuestro país dos veces. 

9. Se lo dije ayer en la playa. 

10. Tengo hambre: todavía no he cenado. 

11. Le pregunté su nombre y apellido.     

   

 

1. Jos heillä olisi ollut aikaa, he olisivat tulleet tänne. 

2. Monet pitävät portugalilaisesta valkoviinistä. 

3. Vaikka tuo juna on pitkä, se on täynnä. 

4. Tulen sinne huomenna, jollei sada. 

5. Nämä tytöt ovat vielä hyvin nuoria. 

6. Molemmat tytöt ovat kahdeksanvuotiaita. 

7. Hän asuu pikkuruisessa mökissä suuren metsän lähellä. 

8. He ovat käyneet maamme pääkaupungissa kahdesti. 

9. Kerroin sen hänelle eilen uimarannalla. 

10. Minun on nälkä: en ole vielä syönyt illallista. 

11. Kysyin häneltä hänen etu- ja sukunimensä.    
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13 LUETUN YMMÄRTÄMISHARJOITUS 2  
 

Seuraavassa toinen ymmärtämisharjoitus. Ratkaise virkkeet samaan tapaan kuin 

edellisessä tehtävässä. 

 

1. Estou com sede: quero comprar uma garrafa de água em alguma loja. 

 

2. No norte do Brasil faz muito calor todo o ano. 

 

3. Amanhã vamos de carro a essa cidade. 

 

4. As cores da bandeira da Finlândia são o azul e o branco. 

 

5. Se faz favor, fale mais devagar, não estou a compreender. 

 

6. A que horas se foram embora? 

 

7. Esta manhã acordei cedo. 

 

8. Depois de amanhã é terça-feira. 

 

9. O céu está cizento hoje. 

 

10. Amanhã vai fazer frio. 
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Edellisen tehtävän ratkaisu (espanjaksi): 

 

1. Tengo sed: quiero comprar una botella de agua en alguna tienda. 

2. En el norte de Brasil hace mucho calor todo el año. 

3. Mañana vamos en coche a esa ciudad. 

4. Los colores de la bandera de Finlandia son el azul y el blanco. 

5. Por favor, hable más lentamente, no comprendo (oik. ‘no estoy com-

prendiendo’). 

6. ¿A qué horas se fueron / se han ido? 

7. Esta mañana me desperté / me he despertado temprano. 

8. Pasado mañana es martes. 

9. El cielo está gris hoy. 

10. Mañana va a hacer frío. 

 

 

1. Minun on jano: haluan ostaa vesipullon jostakin kaupasta.  

2. Pohjois-Brasiliassa on hyvin kuuma ympäri vuoden.  

3. Huomenna menemme autolla siihen kaupunkiin. 

4. Suomen lipun värit ovat sininen ja valkoinen.  

5. Olkaa hyvä ja puhukaa hitaammin, en ymmärrä.  

6. Mihin aikaan he lähtivät? 

7. Tänä aamuna heräsin aikaisin. 

8. Ylihuomenna on tiistai. 

9. Taivas on harmaa tänään. 

10. Huomenna on kylmää. 
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14 HARJOITUS LIITTYEN MUOTO-OPILLISIIN 
EROIHIN ESPANJAN JA PORTUGALIN VÄLIL-
LÄ  
 

Katsele seuraavien espanjankielisten sanojen alleviivattuja kohtia ja mieti luvussa 

3 esitettyyn perustuen, mitä vastineita niillä on portugalissa. Käy kaikki kerralla 

läpi ja tarkista vasta sitten seuraavalta sivulta. 

 

1. lluvia, llamar, llorar 

 

2. caballo, amarillo, castillo 

 

3. felicidad, ciudad, universidad 

 

4. playa, blanco, obligar 

 

5. general, pan, buena, arena 

 

6. hablar, hierro, hembra 

 

7. año, pequeño, sueño  

 

8. estación, nación, razón, avión 

 

9. viaje, paisaje, arbitraje 

 

10. siete, puede, puerta, vuelta, piedra 

 

11. mujer, ajo, ojo, trabajo 

 

12. carpintero, cartera, montañero 
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Edellisen tehtävän ratkaisu:     

 

1. chuva, chamar, chorar 

 

2. cavalo, amarelo, castelo 

 

3. felicidade, ciudade, universidade 

 

4. praya, branco, obrigar 

 

5. geral, pão, boa, areia (n:n kato) 

 

6. falar, ferro, fêmea 

 

7. ano, pequeno, sono  

 

8. estação, nação, razão, avião 

 

9. viagem, paisagem, arbitragem 

 

10. sete, pede, porta, volta, pedra 

 

11. mulher, alho, olho, trabalho 

 

12. carpinteiro, carteira, montanheiro 
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