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INTRODUÇÃO
pt.significadode.org é um projeto de dicionário aberto e colaborativo que, além de poder consultar significados de
palavras, também oferece a seus usuários a possibilidade de incluir novas palavras ou nuancer o significado das
palavras existentes nela. Como é compreensível, este projeto seria impossível de realizar sem a estimada colaboração
das pessoas que nos seguem ao redor do mundo. Este e-book, portanto, nasceu com a intenção de prestar uma
pequena homenagem a todos os nossos colaboradores.
Inés Merino contribuiu para o dicionário com 36 significados que aprovamos e recolhemos neste pequeno livro.
Esperamos que o leitor seja muito valioso e, se você achar útil ou quer fazer parte do projeto, não hesite em visitar
nosso site, teremos o maior prazer em recebê-lo.
Grupo de trabalho
pt.significadode.org
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aldamenean
É usado para expressar "nos braços de"

amorrua
Raiva, ódio ou raiva

argitaratu
publicar

arroparik gabe
sem roupa

arrotz
Estrangeiro ou estranho

auzitan jarri
colocar em questão, dúvida, dúvida

baserritarra
Baserritarra é aquele que vive na aldeia, aldeão ou agricultor.

batek jakin
Quem sabe, ir para sabersinonimo auskalo

berdintasunarerako eskubidea
Em basco significa direito à igualdade, que é recolhida no artigo 14. º na Constituição espanhola.

berrasmatu
significa para reinventar

bertan behera utzi
Deixe ao seu destino, algo inacabadosinonimo zerbait bukatu utzi gabe

bolbora
Pólvora

bost axola neri!
significa que eu me importo

eginbeharra

atividade, atividade

erbestera
Exílio, expatriação, exílio

erdibana
Divida no meio, Dividirsinonimo gauzak erditik banatu

errementari
A palavra errementari significa ferreiro ou herrera, embora de acordo com o contexto onde usar errementari pode
significar Smith ou que trabalha na forja

eztanda
explosão ou ruptura

gaitzerdi
Graças a Deus, graças a Deus

halabeharrez
por acaso

hasperenka
Suspirando ou ofegante

hor konpon, marianton!
apañes-los lá você seu single ou solteiro. sinônimo de bost axola neri!

itxuraz
Aparentemente, aparentemente,

jesus batean
Imediatamente, em um momento nos já. sinônimo de amor ficando

larrugorritan jarri
Colocar em menos panos, despir-se. . Sinônimos: biluzik, arroparik gabe

lehenengo eta behin
primeiro de tudo, primeramentesinonimo lehenik

modu batean edo bestean
Uma expressão que significa "de uma maneira ou de outra"

negar batean
todos choram, desfeita em lágrimas, chorando para rasgar vivasinonimo lixo zotinka

negar zotinka
chorar para a besta com dor e todosinonimo negar batean

nonbait
Aparentemente

noren aldean
em comparação, serve para compararsinonimo edo bi gehiago konparatu gauza

noren hutsunea nabaritu
Sentir falta de alguém, jogar em falta

tarteka marteka
Expressão que significa "às vezes"

tematu
obstinarse, engajar, insistindo.

zentzuz
Sensatamente, sabiamente

zin
Eu juramentos, leais, fiel ou sinceros

