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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.
Tartessos contribuiu para o dicionário com 13 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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atriaca
Preparação farmacêutica usado velho e composta de muitos ingredientes e principalmente do ópio. Ele tem sido usado
para picadas de animais peçonhentos. Remédio de um mal, evitado sabiamente ou retirado o mesmo dano.

brocal
Bocal do módulo de armas. Parapeito ou guarda-corpo.

campanilo
Separou-se a construção do campanário da igreja.

doxología
Hinos ou fórmulas de louvor ao divino, especialmente à Santíssima Trindade na liturgia católica.

ebullición
O movimento agitado e bolhas em um líquido, que se realiza, elevando sua temperatura.

finalidad
Objetivo ou finalidade, com o qual uma coisa é feita.

gemido
Som ou voz, expressando a dor ou outras sensações ou sentimentos.

gradina
Cinzel dentada usado na escultura de mármore e outras pedras.

imprescriptible
Sinônimos: perene, duradouro.

infantado
Título de infante ou infanta.

reducto
Lugar ou fortificação muito segura e apropriada para a defesa. Lugar de refúgio. Lugar onde ideias ou últimos costumes
são preservados.

ritmo
Ordem ao qual é fixada a sucessão de sons em música. Harmoniosa e regular gestão baseada em acentos e o número
de sílabas, que pode ser criada na língua. Velocidade em que se desenvolve em algo.

vainica
Ponto ou desgastados frequentemente feita como um remate ou enfeite em tecido. Bordado que é feito removendo os

fios horizontais de tecido e agrupamento vertical com pontos para formar uma corrente de ar.

