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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.
Ramón Sanz Sanz contribuiu para o dicionário com 4 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.
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iguada
Superfície de medição utilizada no século XIX e início 20 em terra de campos, Valladolid, assim registados nos escritos
de meu bisavô em Castroponce de Valderaduey. Texto de exemplo 24 de janeiro de 1896: ele deu em vez de isso e a
era uma terra de picon de três iguadas e dois quartos.

moyos
Moyo é uma unidade de capacidade utilizada anteriormente em Castela equivalente a 16 cantar 258 litros.

saitin
No espinheiros ou vinhas de Valladolid a seco são tradicionalmente plantados real 3 x 3 frame, chamado Street, saitin,
boi ara e hita, de acordo com o sentido e a direção tomada. Direções perpendiculares de ruas mais amplas em dois
juntas e boi ara de saitin e diagonais de maior quanto mais próximo de hita.

vástiga
Leve vastigas, expressão muito comum em La Seca que foi estender um ramo de videira de um toco ao lado de uma
falha ao executar uma estratificação ou mugron sendo realizada ou não, em conjunto com a estirpe de mãe. Foi a
forma típica de redefinir falhas nos espinheiros.

