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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.
José Espona Blanco contribuiu para o dicionário com 6 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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ballunco
ballunco é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Bayunco" no sentido de:<br>Grande pessoa de JUNÇA que
piadas de uma maneira que ultrapassa os limites ou diz algo engraçado mas sem sentem algum

bbva
BBVA: acrônimos comerciais do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, fusão de negócios do Banco Bilbao Vizcaya e do
banco argentino, que, por sua vez, foi o resultado da fusão de várias empresas bancárias espanholas. Compete com o
Banco Santander para o primeiro lugar entre os bancos espanhóis.

er caló
ER calo é escrito incorretamente e deve gravar é como "1-o Caló, 2-the heat" sendo seu significado:<br>1-er Caló: a
linguagem do espanhol ciganos ( calo ) 40 cigana; Calo, na sua própria língua: preto, moreno ) 2 er Caló: escrita
representação da pronúncia de andaluz 40 popular; Espanha-) calor de " "

oplomanía
Um termo que pode estar relacionado com OPLOTECA (coleção de armas antigas). Por seus componentes, poderia
ser definido como um hobby ou obsessão por armas.

oza
Oza escrito incorretamente e deve ser escrito como "Oza, Ossa" sendo seu significado:<br>Nome de lugar comum a
várias línguas europeias, da raiz " ausa " que significa fonte " ".

patacones
"PATACON" (exclusivo para "patacones") foi a denominação popular das moedas de peseta de dez centavos usadas
na Galícia. Possivelmente relacionado com a palavra "pataca" que significa batata. Em outras regiões espanholas esta
mesma moeda foi chamada de "puta gorda" (a moeda de cinco centavos foi chamada de "puta menina" ) diz-se que
devido à figura de leão que ele segurou em um de seus rostos.

