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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.
Luis Marco Antonio Aliaga Manassevitz contribuiu para o dicionário com 9 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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alfombras de aserrin
Envoltórios ou tapetes produziram em tradicionalistas de festa, especialmente religiosos, que eles são feitos no chão
onde passará os fiéis carregando um e um, estes tapetes representam figuras ou temas religiosos.

ballet folklorico
Conjunto de dançarinos na festa tradicional de um lugar.

crines sinonimo
CRIN é o cabelo que cavalos e outros animais têm ao longo do topo do pescoço ou no colaCRINES, Conjunto de
cabelos grossos e longos que têm cavalos do topo do cavalo, e ao longo do topo do pescoço ou na cauda Também
outros animais têm CRINES

endofobia
ENDOFOBIA, é a rejeição da própria cultura, é o oposto de XENOFOBIAENDOFOBIA, é o ódio ao seu próprio grupo
racial e/ou cultural ao qual pertence

fábulas
O F-BBULA, é um tipo de conto imaginário, de ficção que tem a intenção de ensinar e moralizar, por isso deve ser
sempre acompanhado por uma MORALEJAPor um exemplo na Fábula de Esop chamada Lebre e a Tartaruga, deixa
várias morais como : Não zombe dos outros (A Lebre ) Não confie (A Lebre ) Consistência e perseverança superam
qualquer obstáculo ( A Tartaruga ) Passo a passo e sem pausa você atinge o objetivo ( A Lebre ) tartaruga)

fungible y no fungible
Dispensável é o que eles podem consumir, usá-lo vai mudar a sua natureza. Non-expendable é o que não muda a
essência da sua natureza, por exemplo, terrenos, lotes de baldio, uma fazenda, uma casa, um rio, etc.

geo y grafia
Eduardo: boa tarde. São palavras com raízes Latina. GEO é que tierragrafia está escrevendo, ortografia. Exemplos:
Geopolítica geografia, C<span style="color: rgb(135, 135, 135); font-family: arial, sans-serif-light, sans-serif; font-size:
small; background-color: rgb(255, 255, 255);">ristalografia, lexicografia; C</span><span style="color: rgb(135, 135,
135); font-family: arial, sans-serif-light, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);">aligrafia,
Cecografia, telegrafia, Geocèntrica, geodesia, geoestacionária georgiano.</span><br>

mandar besos
Saudações, especialmente veado, ou termo de conversas orais e/ou escritas.

merituar
Avaliação, classificação, qualificar, dar-lhe um mérito, mérito, reconhecimento de mérito.

