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É unha satisfacción para min presentar esta
colección de manuais prácticos para o noso sec-
tor comercial que denominamos como
"Biblioteca Básica do Comercio". Trátase dunha
colección de manuais cos que queremos contri-
buir a unha maior formación dos/as profesionais
do sector do comercio naqueles temas que
sendo de máximo interese e actualidade teñen
que ver coa súa actividade cotiá .

Pretendemos dotar ao noso comercio dunha
ferramenta de apoio onde se traten temas fun-
damentais dunha forma sinxela e práctica dán-
dolle prioridade á elaboración de pautas e
recomendacións adaptadas ás suas necesidades.

Os cambios no comercio galego deben ir pare-
llos ás profundas transformacións que se están a
producir no mercado. A clientela, cada vez máis
formada e informada, precisa de comerciantes
que respondan ás súas necesidades.

O mantemento dunha posición competitiva
require do desenvolvemento e potenciación
dos elementos que o caracterizan: atención
personalizada, especialización con respecto a
outras fórmulas comerciais, maior coñecemen-
to dos produtos e, polo tanto, a posibilidade
dun mellor asesoramento ás persoas que se
achegan aos establecementos comerciais,
sendo ademáis fundamental obter unha diferen-
ciación competitiva e un posicionamento basea-
do na calidade do servizo.

O obxectivo da Consellaría de Innovación
e Industria é precisamente consolidar o
comercio galego como un comercio de
calidade e un sector económico de refe-
rencia.

Con esta iniciativa queremos dar un paso
máis neste sentido e, agardo que a colec-
ción que presentamos sexa da súa máxima
utilidade.

FERNANDO X. BLANCO
Conselleiro de Innovación e Industria

PRESENTACION
AConsellaría de Innovación e Industria
márcase como un dos seus obxectivos
principais acadar a plena profesionalización
do sector comercial.
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LIMIAR
Naprocura dun comercio galego competitivo e de calidade,

neste segundo tomo do Dicionario Básico do Comercio Galego
abordaranse unha relación de termos e expresións

empregadas habitualmente na actividade comercial, dende
unha perspectiva sectorial.

Así, darase cabida aos termos e expresións empregadas na rela-
ción entre a clientela e o comerciante en situacións cotiás da acti-
vidade de venda, reflectindo as particularidades da lingua de cada
unha das seguintes actividades comerciais:

- Alimentación e bebidas.
- Téxtil, calzado e complementos.
- Ferraxería, enxoval e fogar.
- Librarías e papelarías.
- Deportes.
- Floraría.
- Drogaría e perfumaría.
- Xoiaría.
- Óptica e farmacia.
- Tenda agraria e tenda de animais.
- Moblería, electrodomésticos e decoración.

Neste sentido, os obxectivos que pretende acadar o presente
caderno son por unha banda, afondar de novo no importante
papel que exerce o comercio de proximidade como suxeito a
través do cal fomentar o uso da lingua galega polo seu contacto
coa clientela, e por outra banda, dotar ao comercio das ferra-
mentas necesarias para facilitar a comunicación coa clientela e
poder satisfacer con éxito as súas necesidades.
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A Consellaría de Innovación e Industria, a través
da Dirección Xeral de Comercio da Xunta de
Galicia, vén de crear a Biblioteca Básica do
Comercio, unha colección de manuais-guías
para contribuír á formación dos/as profesionais
do sector, nos aspectos clave no desenvolve-
mento da súa actividade comercial.

Esta iniciativa formativa e de posta ao día dos/as
comerciantes, representa, sen dúbida, un
impulso máis a un comercio galego de calidade,
competitivo e fortemente comprometido coa
sociedade e co seu ámbito.

A Biblioteca Básica do Comercio complementa
outras actuacións levadas a cabo pola
Consellaría de Innovación, a través da Dirección
Xeral de Comercio, que permitiu, con grande
éxito, a implantación do Selo de Calidade do
Comercio Galego.

A obra, cun enfoque divulgativo, áxil e funda-
mentalmente práctico, e cunha presentación
amena, atractiva e de fácil comprensión consta
inicialmente de 13 títulos:

Apaga o candil: medidas e hábitos de aforro
enerxético.

Coidadiño: prevención de riscos laborais no
comercio.

Paso libre: accesibilidade e eliminación de
barreiras arquitectónicas.

Bo día: a importancia da atención ao
cliente.

Salta á vista: técnicas de escaparatismo.

Máis por menos: técnicas de mercadotecnia
e vendas.

Con todas as da lei: a normativa básica do
comercio.

Envolto para que volte: guía do empaqueta-
do e presentación de artigos.

Coidando o meu ambiente: actuacións e
prácticas que minimizan o impacto
medioambiental.

O meu produto como “tic” queiras: TIC e
comercio electrónico (e-commerce).

Galeg@ vende (Tomos 1 e 2): o respecto
dos dereitos lingüísticos como ferramenta
estratéxica e competitiva.

Sei que me queres: técnicas e prácticas para
a fidelización da clientela.

ANA MARÍA RÚA SOUTO
Directora Xeral de Comercio
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ALIMEN-
TACIÓN E
BEBIDAS
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A GRANEL: Mercadoría que se vende sen
envasar, sen empaquetar.

Á GRELLA: Alimento cociñado nun asador de
ferro en forma de reixa que se pon enriba
do lume para asar marisco, peixe, carne ou
vexetais.

Á VINAGRETA: Salsa composta de aceite, sal e
vinagre que pode tamén levar allo, pirixel.
Usada cos peixes e a carne.

ABELÁ: Froito da abeleira. É comestible, de
forma esférica e cuberto por fóra dunha
casca redonda e leñosa.

ABRUÑO: Froito do abruñeiro. Ameixa
pequena de cor negra, amarela ou vermella,
aceda ou doce segundo sexa bravo ou culti-
vado o abruñeiro. Sin. ameixa brava.

ACIO:Conxunto de uvas presas a un talo.
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AMÉNDOA: Froito da amendoeira que
consiste nunha drupa verde e aveludada,
mesocarpo branco e endocarpo leñoso,
que contén unha única semente.
Amendoado, améndoa amarga.

AMORODO: Froito da amorodeira, con
forma de corazón, de cor vermello e
granulado por fóra. Sin. morodo, morote.

ANANÁS: Froita tropical comestible, car-
nosa, con follas ríxidas e lanceoladas. Sin.
piña.

ANDROLLA: 1.Tripa gorda do porco coa
que se fan as morcillas. Diferenciase do
botelo en que para o recheo deste
emprégase o bandullo e non a tripa
gorda. 2. Embutido feito con tripa gorda
de porco que leva ósos, costela e carne
picada, adubada con pemento, allo e
loureiro. A máis popular é a de Viana do
Bolo, onde o concello creou en 1070 a
Festa da Androlla, de carácter gastronó-
mico, que se celebra o domingo de
Entroido.

AFUMADO: Alimento curado ou conser-
vado ao fume.

AGRE: De sabor acedo semellante ao do
limón ou do vinagre.

ALLO: Planta de follas como espadas con
pequenas flores brancas e bulbo, deno-
minado cabeza, dividido en unidades
chamadas dentes, que se emprega como
condimento. Allada, allo macho, allo
bravo.

ALMORZO:Primeira comida do día, que se
fai pola mañá.

AMEIXA: 1. Nome común de varios
moluscos, comestibles, de valvas grosas
con sucos concéntricos, provistos de
sifóns, que viven nos fondos do mar e os
ríos. Ameixa babosa, ameixa fina, ameixa
de can, ameixa rubia, ameixola, ameixa
bicuda, ameixa branca. 2. Froito comestible
da ameixeira. É unha drupa con moito
zume e doce, de forma e cor dependen-
te da variedade, con pel lisa e pruinosa.
Sin. cirola. Ameixa pasa, ameixa brava.

ALLO

AMORODO

AMÉNDOA

ANANÁS
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ANDROLLA

BACORIÑO

BOTELO

ANGUÍA: Peixe de corpo serpentiforme, con
dentes diminutos e boca ampla, moi viscoso
cunha longa aleta dorsal que se prolonga ata
a cola. É de río pero migra ao océano duran-
te o seu ciclo vital.

ASADURA: Conxunto das entrañas dun ani-
mal. Sin. miúdos.

AUGADO: Que ten auga en exceso. Sin.
acuoso.

AUGARDENTE: Bebida alcohólica de alta gra-
dación que se obtén pola destilación do
bagazo.

AZUCRE: Substancia sólida cristalina, soluble e
de sabor moi doce. Extráese principalmente
de cana de azucre e da remolacha azucreira.
Azucre moreno, refinado, branco, glas.
Azucrado.

BACALLAU: Peixe do Atlántico norte, moi
voraz de carne moi apreciada que se conso-
me fresca, salgada ou en conserva.

BACORIÑO: Cría do porco que aínda mama.
Sin. leitón.

BALOR: Peluxe branca ou verdosa, causada
por diversos fungos, que se cría sobre a
materia orgánica en descomposición. Sin.
mofo.

BICA: Bola redonda e doce de fariña, ovo,
azucre, manteiga e outros ingredientes
como raspadura de limón e canela. Moi
común na provincia de Ourense.

BISCOITO: Doce mol e esponxoso feito con
fariña, ovos e azucre, manteiga, cocido no
forno e que se caracteriza pola súa esponxi-
dade e lixeireza.

BISTÉ: Tallada de carne vacún, sen óso, que
se cociña á grella, á prancha ou na tixola.
Bisté tártaro, bisté ruso. Sin. filete.

BOTELO: Embutido embuchado no estómago
de porco ou tripas anchas, que se prepara o
último día da matanza, con carne de porco
non moi graxa, óso do espiñazo, rabo e cos-
tela, pemento picante, allo, loureiro e sal,
mesturado con auga, que unha vez atado
afúmase e pendúrase ao aire. Cocíñase coci-
do. É típico da comarca do Cebreiro e dal-
gunhas zonas de Ourense.
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CABACIÑA: Cabaza pequena de casca
verde e carne branca e tenra.

CABAZA: Froito da cabaceira, de forma e
cor moi distinta segundo a variedade, e
de sabor doce. Prepárase sobre todo en
especialidades reposteiras como o doce
de cabaza.

CACHELO: Pataca cocida enteira ou en
anacos con ou sen pel.

CACHUCHA: Cabeza salgada e afumada
do porco despois de despezado. Sin.
cachola, cacheira.

CADELUCHA: Molusco bivalvo parecido á
ameixa, pero de inferior calidade. Ten a
cuncha pequena e estreita e vive nas
areas finas.

CADUCIDADE: Data límite para o uso ou
consumo dun produto alimenticio, far-
macéutico ou cosmético.

CALDEIRADA: Comida consistente en
peixe cocido con patacas que se adoba
con allada ou aceite cru.

CARAMUXA: Molusco casterópodo en
forma de caracol pequeno. Sin. bígaro,
mincha, caramuxo.

CEA: 1. Última das tres comidas princi-
pais do día que se toma á noite. 2. O que
se toma para cear. 3. Acción de cear.

CELMOSO: 1. O que ten máis substancia
dunha cousa. 2. Gusto ou substancia
agradable dunha cousa.

CENORIA: Planta comestible de talos
estriados, flores brancas e raíz en forma
de fuso, de cor amarela ou alaranxada.

CENTOLA: Crustáceo decápodo mariño,
de cuncha arredondada e de carne moi
apreciada.

CEREIXA: Froito da cerdeira. É unha
drupa de cor vermella ou branca, redon-
da, con polpa con abundante zume, doce
e comestible.

CERVEXA: Bebida alcohólica obtida da
fermentación de malte, cebada e outros
cereais coa adición de lúpulo.

CHACINARÍA: Lugar onde se vende chaci-
na ou calquera tipo de embutidos.

CHANFAINA: Embutido de segunda calida-
de, elaborado con tripa gorda, aprovei-
tando os bofes ou liviáns e outras vísce-
ras. Sin. choulán, chourela.

CHÍCHARO: 1. Planta herbácea de talo
rubideiro e froito en vaíña cilíndrica con
sementes esféricas. 2. Semente comesti-
ble desta planta. Sin. ervella.
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COGOMELO: Corpo frutífero de diversos fun-
gos caracterizados por ter un pé e un talo
rematado nunha especie de sombreiro ou
paraugas. Hai especies comestibles e
velenosas. Velaquí algunhas: cogomelo de
cabaleiros, cogomelo de coresma, cogome-
lo dos sabugos, cogordo. Algunhas especies
son comestibles.

CONGRO: Peixe de carne branca e
comestible, dun a dous metros de longo,
corpo alongado e cilíndrico, acastañado
escuro no dorso, a pel sen escamas, boca
grande e dous pares de orificios nasais.
Despois da posta os dous sexos morren.

CONXELADOS: Produtos alimenticios que se
venden en estado conxelado para a súa con-
servación durante máis tempo.

CORDEIRO: Cría de ovella que non pasa dun
ano.

COSTELETA: Costela coa súa correspondente
carne que se come fritida ou asada.

COXOTE: Parte da extremidade inferior dos
animais bípedes como as aves ou da
extremidade posterior dos mamíferos cuá-
drupes, que se corresponde coa coxa, espe-
cialmente cando é comestible. Sin. coxigón,
perna, zanco.

CREMA: 1. Compoñente graxo do leite. 2.
Preparación culinaria usada en repostaría,
feita con leite, xemas, azucre e aromatizada
con vainilla. 3. Licor espeso que ten unha
cantidade de azucre superior ao 30%. 4.
Preparación culinaria que se obtén machu-
cando os alimentos que a elaboran.

CHICORIA: Planta herbácea perenne, que
presenta follas basais pecioladas, lanceoladas
e pinnatífidas, e as do talo enteiras e ample-
xicaules. Emprégase como sucedáneo do
café.

CHIRLA: Molusco bivalvo parecido á ameixa,
de cuncha grosa con forma de triángulo, coa
superficie sucada de numerosas costelas
concéntricas de cor amarelenta ou parda.
Vive nos fondos de area fina e lamacenta.
Sin. crica.

CHOURIZO: Embutido feito de tripa, recheo
de carne magra de porco e touciño, picados
e adubados, con pemento e outras especias.
Chourizo cagueiro de Salamanca, chourizo
galego, chourizo de Pamplona.

COELLO:Mamífero lepórido comestible duns
corenta centímetros de longo, orellas e
patas posteriores longas e cola curta.

CONFEITO: Pastel, doce. Pasta feita con azu-
cre e outros ingredientes coma améndoas,
piñóns, etc.

COGOMBRO: Froito oblongo e verrugoso de
cor verde e carne branda e branca con
pebidas. Da familia do melón e a cabaza. É
moi rico en auga e contén grandes canti-
dades de vitaminas A e C.
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EN XULIANA: É a técnica de cociña que
consiste na forma na que se cortan cer-
tas verduras en tiras alongadas moi finas.

ENCEBOLADO: Guiso aderezado con
abundante cebola.

ENSALADA RUSA: Comida feita con pata-
cas e outros vexetais cocidos, como
cenorias ou chícharos, aos que se lles
poden engadir outros crus, así como
ovo cocido, atún e maionesa.

ESCABECHAR: Poñer en salsa con aceite
frito, vinagre follas de loureiro e outras
especias, para dar sabor e conservar pei-
xes e outros alimentos.

ESLAMIADO: 1. Que non ten sal de abon-
do ou que non ten sabor. 2. Que non ten
graza.

ESMIUZADO:Dividido ou desfeito en ana-
cos pequenos, mesmo ata deixalo en po.
Sin. relado.

CROCANTE: Xeado, caramelo ou outro
alimento cuberto de cachiños de amén-
doa.

CRU: Dise do alimento que non está
cocido ou cociñado ou que aínda non o
está de todo.

CUXO: Cría da vaca, ata aproximada-
mente os dous anos. Sin. pucho, becer-
ro, vitelo, xato.

ENCETAR: Comezar a cortar ou gastar un
alimento ou cousa que estaba enteiro.

ENTRECOSTO: Carne de res que está
entre o costelar e a costela.

ENVASADO AO BALEIRO: Tipo de envasado
que non contén aire nin outra materia
perceptible por medios físicos nin quími-
cos, empregada para unha mellor con-
servación dos alimentos.
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ESTUFADO:Guiso de peixe ou carne coci-
do a lume lento con pouco caldo e ben
tapado.

FABA: 1. Planta leguminosa con sementes
alongadas, da que existen diferentes
variedades comestibles, das que nunhas
se aproveita a casula coas sementes
aínda verdes e noutras só as sementes,
que son as fabas propiamente ditas. 2.
Semente e froito comestible desta plan-
ta. Sin. feixón.

FANECA: Peixe de 20 a 30 cm.de longo,
de pel case transparente e ton gris,
parecido ao abadexo que abunda no mar
Cantábrico.

FARIÑA: Po que resulta da moedura do
trigo ou outras sementes maiormente
de cereais.

FATÓN: Variedade de ameixa producida polo
fatoeiro, con forma alongada e coloración
morada ou amarela.

FILLOA: Torta doce moi delgada de fariña,
leite ou auga, ovos, sal e ás veces sangue de
porco, fritida con graxa ou manteiga na tixo-
la ou filloeira. Unha vez preparada engáde-
selle azucre, mel, nata, etc. para darlle un
sabor máis doce. É unha sobremesa típica
do Entroido.

FLOCOS DE MILLO: Grans de millo torrados e
rebentados.

FREIXÓ:Torta de masa semellante á filloa feita
con fariña, leite e ovos, fritida con aceite ou
graxa na tixola ou freixoeira.

FRIAMES: Carne curada ou cociñada para
comer fría especialmente xamón e embuti-
dos que se conserva longo tempo.

FRITIDO: Cociñado en aceite ou graxa a fer-
ver na tixola ou frixideira.

FROITARÍA: Lugar onde se vende froita.
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LINGUADO

LUMBRIGANTE
MEIXÓN

OLLOMOL

LONGUEIRÓN

IOGUR: Preparado de leite callado con
fermentación producido por unha bac-
teria. Pode ser natural, con froitas, cere-
ais, etc.

LAGOSTA: Crustáceo decápodo, con
cinco pares de patas rematadas en pin-
zas pequenas, con antenas longas, e de
carne moi apreciada.

LARPEIRADA: Aquilo que se come por
pracer, especialmente doces. Sin.
Lambonada, lambetada.

LARDO: Parte graxa do touciño ou do
xamón.

GARAVANZO: Planta herbácea anual, de
follas estipuladas, cos folíolos ovais e
serrados. As flores son azuladas, purpú-
reas ou brancas. Os froitos son legumes
que conteñen unha ou dúas sementes
globosas, os garavanzos.

GASOSA: Refresco efervescente e sen
alcohol.

GRAXA: Substancia orgánica formada por
unha mestura de ácidos graxentos coa
glicerina que se atopa nos tecidos ani-
mais e vexetais.
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MILFOLLAS

MACELA

LIMOADA: Bebida refrescante composta
de auga, azucre e zume de limón.

LINGUADO: Peixe de corpo oblongo e
case plano, con aletas dorsal e anal tan
longas coma o propio peixe.

LONGUEIRÓN: Molusco comestible bival-
vo, parecido á navalla pero máis longo.

LUMBRIGANTE: Crustáceo, semellante á
lagosta, da que se diferenza polas patas
anteriores, máis grandes, en forma de
pinzas e ás veces desiguais. É de cor
negra azulada, xaspeado de amarelo.
Sin. cereixo.

LONGAÍNZA: Embutido longo feito de
carne de porco picada e adubada.

LEGUME: Froito ou semente que se cría
en vaíñas.

LEITE: 1. Líquido branco que segregan as
glándulas mamarias das femias dos
mamíferos para alimentar as súas crías.
2. Substancia alimenticia líquida que ten
unha cor e unhas propiedades que lem-
bran ás do leite, que se emprega como
bebida. 3. Zume branco que lembra o
leite. Leite de améndoas, leite de coco,
leite de soia, leite vexetal.

LEITUGA: Planta anual das compostas de
follas grandes e tenras que se comen en
ensalada.

LENTELLA: Planta leguminosa de talos
febles follas lanceoladas flores brancas e
froito en vaíña con dúas ou tres semen-
tes pardas, comestibles.

LÉVEDO:Dise da masa que fermentou.
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MELGACHO: Peixe de corpo cilíndrico,
alongado e afiado, sen escamas, de pel
áspera e forte, de cor acastañada e con
manchas pequenas e escuras. Sin. roxa.

MELINDRE:Doce feito con masa de fariña
e mel fritido.

MEXILLÓN:Molusco lamelibránqueo mar-
iño comestible con dúas valvas simétric-
as e aboubadas de cor negra azulada.

MILFOLLAS: Pastel de masa de follado e
merengue.

MILLO: 1. Planta gramínea que dá unhas
mazarocas e grans grosos. 2. Gran desa
planta.

MONLLO: Brazado de cereais, herba,
vides, etc.

MORNO: Nin frío nin quente, entre un e
outro. Sin. lizquente, temperado, tépe-
do.

NÉSPERA: Froito da nespereira en forma
de pera pequena cuberta cunha pel lisa
de cor laranxa e ten unhas pebidas
grandes e lisas, de sabor agridoce.

NOZ: Froito da nogueira. É unha drupa
ovoide duns tres ou catro cm. de casca
dura dividida en dúas metades e cunha
soa semente comestible. Noz moscada.

OLIVA: Froito comestible da oliveira,
pequeno, redondo e de cor verde.
Emprégase como materia prima para
obter aceite.

OLLOMOL: Peixe mariño de cor rosa con
reflexos prateados nos costados, unha
mancha no inicio da liña lateral, con ollos
grandes e carne branca moi estimada
como alimento. Sin. buraz, pancho.

LOUREIRO: Árbore de follas perennes e
aromáticas, flores de cor branca verdosa
e froito en vaga ovoide. As súas follas
empréganse como condimento.

LURA: Molusco cefalópodo co corpo en
forma de saco e na cabeza unha coroa
de oito lazos ou tentáculos que ten ven-
tosas na cara interna.

MACELA: Planta silvestre de flores peque-
nas semellantes ás margaridas emprega-
das en infusións polas súas propiedades
medicinais.

MAIONESA: Prebe ou salsa que se fai
batendo aceite, sal e ovo.

MANTEIGA: 1. Graxa comestible que se
saca de bater a tona do leite ata que
queda consistente. 2. Substancia sólida
que se obtén cando calla o aceite que se
saca de derreter graxas de certos ani-
mais. 3. Substancia sólida e graxa que se
obtén do aceite de determinadas plantas
ou froitos, como o cacao ou o coco.

MARMELADA: Doce de froitas cocidas
mesturadas con azucre ou mel.

MARMELO: 1. Froito do marmelo. 2.
Produto doce feito a partir deste froito.

MAZÁ: Froito comestible da maceira de
carne branca e pel fina de cor amarela,
verde ou vermella. Mazá ceboleira.

MEIXÓN: Cría da anguía, moi noviña, non
pigmentada, que penetra nos ríos proce-
dente do mar. Sin. angula.

MEL: Substancia amarelada, viscosa e moi
doce que producen as abellas.
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PARVA: Comida que se toma antes do
almorzo ou que se toma nunha pausa do
traballo a media mañá.

PASPALLÁS: Ave de cola curta e pluma
parda, de pequeno tamaño e semellante
á perdiz.

PATACA: 1. Planta herbácea perenne, que
presenta tubérculos comestibles, flores
de cor branca ou morada, en forma de
estrela de cinco puntas, e froito en baga
arredondada e verdosa. A plantación
faise con anacos xerminados do tubér-
culo, que son soterrados en sucos. 2.
Tubérculo comestible da pataca, nutriti-
vo e moi feculento, especialmente rico
en amidón e en vitamina C, que se
emprega en alimentación, na obtención
de féculas e de alcohois e como forraxe.
Pataca doce.

PEBIDA: Semente dalgunhas froitas como
a pera, o melón, etc.

PEITUGA: Peito da ave e a súa carne que
está coma dividida en dous.

PEIXARÍA: Lugar onde se vende peixe.

PEIXE SAPO: Peixe en forma aplanada e
cabeza de gran tamaño, de auga salgada
e carne moi apreciada.

PEMENTO: Planta anual de talo ramoso,
follas lanceoladas, flores brancas e froito
en vaga oca.

PERECEDOIRO: Alimento que conserva as
súas propiedades só durante un espazo
de tempo determinado.

ORELLA: 1. Parte externa do órgano do
oído, formada polo pavillón auricular. É
comestible a de mamíferos como o
porco. 2. Doce de forma semellante a
unha orella que se come no Entroido e
que se fai fritindo unha masa composta
de ovos, anís, fariña e azucre.

OUREGO:Planta herbácea aromática, froi-
to seco e globoso, as súas flores e follas
empréganse como condimento.

OURIZO DE MAR: Animal de corpo globu-
loso de forma redonda e corpo cuberto
de espiñas, que ocupa a franxa costeira.

OVO: 1. Corpo redondo, coa casca máis
ou menos calcaria, posto pola femia de
ave, réptil ou mamífero monotrema. 2.
Ovo de galiña doméstica destinado a ali-
mentación humana.

PAN RELADO: É aquel que se emprega
para rebozar.

PARRULO: Ave acuática palmípede que
ten peteiro groso e plano. Sin. pato.
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PESCADA: Peixe mariño de cabeza longa
e chata coa boca grande e os dentes moi
agudos.

PEXEGO: Froito do pexegueiro, redondo,
de pel fina con peluxe, de cor vermella e
verde, e carne doce e laranxa.

PINGO: Manteiga de porco.

PINTO: Peixe mariño, semellante á mara-
gota, con pintas avermelladas e escamas
moi duras.

PIRIXEL: Planta herbácea de follas pecio-
ladas e aromáticas que se utilizan como
condimento. Sin. perixel, perexil.

POEXO: Planta herbácea de follas redon-
das e dentadas con flores azuis ou mora-
das que medra en lugares húmidos.
Tómase en infusións, como estomacal.

POLBO: Molusco mariño cefalópodo,
comestible, con oito tentáculos prenso-
res e locomotores.

POLO: 1. Cría dunha ave, especialmente
da galiña. 2. Carne de galo novo.

POLPA: Carne das froitas.

PORCO: 1. Mamífero doméstico, omní-
voro, de corpo moi groso e cabeza gran-
de, coas orellas grandes e caídas, o foci-
ño case cilíndrico e as patas curtas e
pezuños de dúas dedas. Sin. cocho. 2.
Carne deste animal.

PORRO:Planta herbácea de bulbo alonga-
do e follas carnosas.

PREBE: 1. Zume que solta a comida
cando se cociña. 2. Condimento líquido
elaborado con diversos ingredientes que
se bota ás comidas para mellorar o seu
sabor. Sin. salsa, mollo.

PRECOCIÑADO: Produto xa foi preparado
previamente, de xeito que demora
pouco tempo a súa elaboración.

PRODUTOS EXQUISITEZ: Alimentos de alta
calidade, producidos cunha dedicación
especial ou arte na confección ou pre-
sentación da comida ou o envase.

QUEIXO: 1. Alimento sólido que se obtén
callando o leite e separando a parte
líquida. 2. Peza, xeralmente de forma
circular, que se fai con este alimento.
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RAVO: Planta herbácea cultivada pola súa
raíz tuberosa e carnosa, que adoita
comerse como entrante.

REBANDA: Talla delgada e ancha de diver-
sos alimentos como pan, queixo, xamón,
etc.

REFRIXERIO: Comida lixeira para reparar
as forzas.

REPOLO:Variedade de col de follas firmes
comprimidas e abrazadas a maneira
dunha cabeza. Cultívanse numerosas
variedades.

REQUEIXO:1. Masa branca e manteigosa
que se fai callando o leite e quitándolle o
soro. 2. Callada que se obtén do leite
despois de facer a manteiga.
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RESTRA: Trenza feita coa trenza dos allos
ou cebolas.

ROBALIZA: Peixe mariño que ten o corpo
alongado, de cor gris prateada, máis
escura polo lombo e branca no ventre,
dúas aletas dorsais separadas e raios
espiñosos na primeira aleta dorsal, na
anal e nas ventrais. É un gran depreda-
dor, moi lixeiro e voraz. Sin. robalo.

ROMEU: Arbusto de follas opostas e line-
ais, con flores azuis en acio e froito seco
de sementes miúdas. Recendente e
medicinal.

ROXÓN: Anaco de carne graxenta ou
febra torrada que queda ao derreter as
graxas do porco.

SALPRESAR: 1.Salgar algo para que se
conserve. 2.Salgar o peixe antes de coci-
ñalo. Salpresa, salferir, salpementar. Sin.
Salgar.

SABOROSO: Agradable ao gusto. Sin.
sabedor, exquisito, rico.
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SOBREMESA: 1. Alimento que se toma ao
remate dunha comida. 2. Tempo que se
permanece na mesa despois dunha
comida.

SOIA: Planta leguminosa natural de Asia,
follas trifoliadas e opostas, flores brancas
e froito formado por unha vaíña que
contén varias sementes. Dela obtense
aceite.

SOLOMBO: Carne branda e terna situada
entre as costelas e o lombo das res, dis-
posta en pequenas tiras.

TENRO: Que cede a pouca presión, en
especial os alimentos fáciles de cortar ou
mastigar, por seren frescos e estaren
ben preparados. Sin. brando, mol,
dondo.

TOMIÑO: Planta moi aromática, talo ras-
treiro, follas pequenas e lanceoladas, flo-
res brancas ou rosadas. Empregada
como condimento.

TONA:Capa graxa que se forma na super-

ficie do leite.
TORRADA: 1. Rebanda de pan lixeiramen-
te queimada ou tostada. Sin. tosta. 2.
Rebanda de pan impregnada en leite ou
viño, rebozada en ovo, fritida e salferida

con azucre.
TORTA: Pastel ou doce grande de forma
xeralmente redonda recheo de crema,
froita ou outros ingredientes que adoita
ser cortado en porcións.

TOUCIÑO:Graxa do porco en especial da
barriga ou do lombo.

TROITA: Peixe de río, moi voraz, de
tamaño variado e carne moi apreciada,
que ten o corpo en forma de fuso, a
boca grande e a aleta adiposa cunha
mancha vermella. Troita da vella.

24

B
I
B
L
I
O
T
E
C
A

B
Á
S
I
C
A

D
O

C
O
M
E
R
C
I
O

GALEGO VENDE 2_04 febrero.qxp:biblioteca  12/2/09  19:12  Página 24



25

G
A
L
E
G
@

V
E
N
D
E

I
I

UNTO:Graxa interior dun animal, en especial
do porco, que se conserva curada ou salga-
da e que se lle bota a algunhas comidas para
darlle un sabor especial.

VIÑO: Bebida alcohólica que se obtén por
fermentación do mosto da uva. 2. Froito da
vide. Viño doce, rosado, tinto, branco.

VITELA: Carne de vaca nova.

XAMÓN: 1. Pata traseira do porco, especial-
mente salgada e curada. 2. Carne que se
obtén desa pata, especialmente salgada e
curada.

XANTAR: 1. Comida que se toma ao medio-
día. 2. Inxerir alimentos ao mediodía.

XARDA: Peixe mariño, comestible, semellan-
te á sardiña, de cor azul e verde con raias
verdes no lombo. Sin. cabala.

XAROPE: 1. Bebida de azucre disoluta en
auga e cocida ao lume ata que toma consis-
tencia abondo. 2. Substancia que se obtén
por cocción de varias froitas.

XARRETE: Carne situada nas extremidades
posteriores dos cuadrúpedes.

XENXIBRE: Planta herbácea que ten talos
subterráneos, horizontais e aéreos, follas
alternas, flores asimétricas e tubulares e
froitos en casula.

XOUBA:Sardiña nova e pequena. Sin. parrocha.

XURELO: Peixe de corpo alongado, prateado,
mandíbula inferior bastante prominente e
liña lateral sinuosa e bordeada de escudos
óseos. Ao de menor tamaño denomínaselle
chincho. Sin. chicharro.

ZARAGALLADA: Mestura de cebola, aceite,
pemento, etc. que se emprega como adere-
zo na empanada.
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TEXTIL,
CALZADO E
COMPLE-
MENTOS
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ABA: 1. Parte inferior dos vestidos. Sin.fal-
dra.2. Prenda que se ata á cintura e se colo-
ca por riba doutra para cubrirse por diante.
Sin. cinguideiro, mandil, mantelo. 3. Parte
inferior do sombreiro que rodea a copa,
sobresaíndo dela, e que se emprega a ambos
os lados.

ABANO: Instrumento para producir aire ou
airearse ao movelo dun lado a outro. Adoita
pregarse, de tea ou papel, en forma de semi-
círculo. Sin. abanico.

ABELORIO: Cada unha das boliñas de vidro
furadas que se usan para adornar tecidos e
labores. Sin. doa.

AGULLA DE GANCHO: 1.Barriña de metal ou
doutra materia dura, acabada en punta. 2.
Barra pequena, fina e longa, normalmente
de metal, rematada en punta nun extremo e
cun burato no outro polo que se fai pasar o
fío, usada para coser e bordar. 3. Peza metá-
lica alongada acabada en gancho e provista
de medios para cerrar o que serve para for-
mar a malla nas máquinas de fabricación de
xéneros de punto. Agulla de gancho, agulla
de coser, agulla de calcetar, agulla de bordar.

AMALLÓ:Correa ou tira de coiro ou material
plastificado que serve para atar o calzado ou
suxeitar algo.Sin. amalloa.
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BORLA:Adorno colgante formado por un
conxunto de fibras ou cordóns unidos.

CAER BEN/MAL: Que senta ou queda
ben/mal o que se pon no corpo. Sin. sen-
tar ben/sentar mal.

CALCETÍN:Peza de punto que cobre o pé,
o nocello e parte da perna. Sin. peúgo.

CALZÓN: Peza interior masculina cuxas
perneiras poden ser de lonxitude varia-
ble desde a cintura ata as inguas, coxas
ou xeonllos. Sin. cirolas.

CAPARUCHA: Especie de gorro rematado
en punta, que pode ir unido a unha peza
de vestir, co que se cobre a cabeza.

CAXATO: Vara ou pau que serve para
apoiarse ao andar. Sin. bastón.

CAXEMIRA: 1. Tea cedida con pelo de
cabra de caxemira ou con la de merino.
2. Tecido fabricado con la e algodón, moi
fino e suave ao tacto, xeralmente estam-
pado con cores vivas.

ANTEFACE: Veo ou máscara coa que se
cobre a cara ou parte dela, agás os ollos.

AVELUDADO: Que ten aspecto, feito ou
características de veludo.

AXUSTADO: 1. Que se axusta, encaixa ou
adapta perfectamente. 2. Que rodea
algunha cousa apertándoa, cinguíndoa.
Sin.cinguido.

BETUME:Crema ou líquido para lustrar o
calzado.

BIQUEIRA: Reforzo exterior na punta do
calzado. Sin. bigoteira, punteira.

CALZÓN

CHALECO
COLETE

CALCETÍN
PEÚGO

GALEGO VENDE 2_04 febrero.qxp:biblioteca  12/2/09  19:12  Página 28



29

G
A
L
E
G
@

V
E
N
D
E

I
I

COSTUREIRO/A: 1. Persoa que cose ou arran-
xa roupa. Sin. modisto/a, alfaiate. 2. Caixa
ou moble que serve para gardar os útiles de
costura.

CREMALLEIRA: Mecanismo de peche dunha
prenda de roupa, bolso, maleta ou outro
obxecto, que consta de dúas tiras con den-
tes polos que se despraza un pasador que os
pode unir ou separar.

CURTO:De pouca lonxitude.

DESEÑO: 1. Representación gráfica dun
obxecto ou prenda, anterior á súa realiza-
ción, normalmente mediante liñas e cun fin
artístico ou comercial, que permite dar unha
idea de como será en realidade. 2.Forma ou
aspecto das cousas deseñadas. Deseñador/a.

DISFRACE: Conxunto de medios materiais
que se empregan para modificar exterior-
mente a aparencia.

DOBREZ: Parte que se dobra ou prega nunha
cousa e sinal que queda. Sin. engurra, prego.

EMPEÑA: Parte dos zapatos que cubre a zona
superior do pé entre a perna e os dedos.
Sin. peito de pé.

ENCAIXE: Tecido de mallas, lazadas ou cala-
dos, con flores, figuras ou outros labores.

ENGURRA: Prego irregular que se fai na roupa
ou noutro tecido flexible.

ESPIR:Quitar a roupa. Sin. denudar(se).

FACILIDADE: Calidade de fácil. Facilidade de
lavado , facilidade de conservación.

FALDRA: Peza de vestir ou parte do vestido
feminino con máis ou menos voo que cae da
cintura para baixo. Sin. saia, aba.

FERRETE:Reforzo metálico que se lles pon no
cabo a cintas e cordóns. Sin. agulleta.

CHALECO: Peza de roupa que cobre o peito e
o lombo ata a cintura ou cadeiras, e que se
pon enriba doutra peza. Sin. colete.

CHAMBRA: Blusa ampla e frouxa.

CHAPEU: Peza de vestir, con copa e aba que
se pon na cabeza. Sin. sombreiro, pucho.

CHUVASQUEIRO: Impermeable para defen-
derse da chuvia.

CINTO: Tira ou correa de tea, coiro ou dou-
tro material, xeralmente con fibela, que se
emprega para cinguir a roupa á cintura. Sin.
cinguideiro.

COIRO: Pelella que cobre a carne dos ani-
mais, en especial, a que se pode curtir e pre-
parar.

COLO: 1. Parte do corpo humano que une a
cabeza co tronco. Sin. pescozo. 2.Tira
dunha tea unida á parte superior dalgunhas
pezas de vestir que rodea o pescozo. Colo
alto.

COR: 1. Impresión que producen no ollo os
raios de luz reflectidos por un corpo. As
cores primarias son seis: amarela, azul,
laranxa, vermella e violeta. Algunhas cores
toman o nome dos obxectos ou substancias
que os presentan naturalmente. A cor negra
resulta da ausencia de toda impresión lumi-
nosa. 2. Conxunto de cores combinadas dal-
gunha cousa. Sin. colorido. 3. Substancia
preparada par pintar ou tinguir.

CORPIÑO: Especie de chaleco cinguido ao
corpo. Sin. xustillo.
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FIBELA: Obxecto polo regular metálico,
que por medio dunha ou máis puntas
montadas nun eixe, suxeita os extremos
dunha fita, correa ou cinto.

FITA: Tira de tea ou doutro material,
longa e estreita. Sin. cinta.

FLANELA: Tecido lixeiro de la ou algodón,
algo cardado por unha das caras.

FÓRADAMODA:Que non está ao gusto ou
estilo do momento.

GABÁN: 1.Capa con mangas e ás veces
con carapucha. 2.Peza de vestir que se
pon por riba doutra roupa para defen-
derse do frío. Sin. abrigo.

GALOCHO: Calzado coa sola grosa de
madeira ou doutro material aberto polo
calcañar. Sin. zoco.

GARDAPÓ: Peza de tea lixeira que se usa
enriba do traxe para protexelo.

GRAVATA:Tira de tea que, como adorno,
anóase ao pescozo, deixando caer as
puntas ata o peito, ou facendo con elas
lazos de varias formas. Gravata de lazo.

ILLÓ: Buraco por onde pasa un amalló,
unha fita ou algo para atar.

LA:Tecido ou vestido que resulta do pelo
das ovellas, carneiros e outros animais,
que se fía ou tece.
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LAPELA: Parte anterior e superior dunha cha-
queta ou abrigo volta para fóra. Sin. solapa.

LIGUEIRO: Faixa estreita que se emprega para
suxeitar as medias.

LIMPEZA A MAN: Acción, efecto e actividade
de limpar sen necesidade de empregar apa-
rellos ou aparatos, só co emprego das mans.

LINGÜETA: Tira de pel que se lle pon aos
zapatos debaixo dos cordóns. Sin. copete.

LONGO: Que ten moita lonxitude.

LUVAS: Peza de tea, pel, etc. para cubrir as
mans. Sin. guante.

MANEQUÍN: Figura de forma humana, feita de
diversos materiais, que serve para probar as
pezas de roupa mentres se están facendo ou
para expoñelas.

MINISAIA: Saia curta, moi por riba do xeonllo.

MODA: 1. Uso, maneira ou costume que está
en boga por parte dun grupo máis ou menos
numeroso. 2. Conxunto de hábitos colecti-
vos e pasaxeiros no vestido e estilo persoal.
Moda cabaleiro, moda muller, moda neno,
moda vangardista.
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PELUXE: 1. Pelo miúdo que se desprende
das teas co uso. 2. Pelo fino, curto e
suave dalgunhas peles. Sin. lanuxe,
penuxe.

PERNEIRA: Parte do pantalón que cobre
cada perna.

PETRINA: Abertura do pantalón pola
parte de diante. Sin. bragueta.

PETO: Na roupa, saquiño pequeno para
levar obxectos miúdos, como panos,
chaves, cartos.

PEZA: Roupa, cada unha das prendas que
forma parte da vestimenta dunha persoa.

PIXAMA:Traxe de tea fina que se usa para
durmir.

POLIAMIDA: Tecido composto que pode
ser de orixe natural, como a la ou a seda
ou sintético como o nailon.

PREGO: Dobra feita nunha tea, en espe-
cial as que se fan dobrando a tea varias
veces, de cada volta cara a un lado de
modo que vaia quedando unha parte
sobre outra, como é común en moitas
saias. Sin. dobrez, engurra.

PROBA: Acción de poñer unha peza de
roupa para saber como cae, que carac-
terísticas ten, como vai, etc.

PUCHA: Peza de feltro, redonda e sen
viseira, que serve para cubrir a cabeza.
Sin. boina.

RAIÓN: Filamento téxtil manufacturado
parecido á seda.

MOEDEIRO: Bolsa ou carteira para levar
os cartos. Sin.portamoedas.

NAPA:Pel dalgúns animais, especialmente
curtida e preparada, moi fina.

OLLAL:Abertura pequena, reforzada, que
se fai na tea para abotoar un botón. Sin.
botoeira.

OMBREIRA: 1. Peza que se coloca na
roupa para marcar ben os ombreiros. 2.
Cinta ou anaco de tea estreito que se
pon nalgúns vestidos na zona dos
ombreiros como adorno.

PANO: 1. Tea tupida de pelo curto, espe-
cialmente de la. Pano da cabeza, pano de
man. 2. Calquera anaco de tea. Sin.
trapo.

PARASOL: Aparello semellante a un
paraugas que serve para preservar a
forza do sol. Sin. antuca.

PARAUGAS: Aparello portátil que prega,
para resgardarse da choiva, formado por
un bastón cun conxunto de varas cuber-
tas por unha tea impermeable.

PASAR O FERRO: Tornar lisa a roupa co
ferro de pasar.

PEL: 1. Tegumento externo do corpo que
forma unha capa externa ou epiderme.
2. Coiro curtido.

PELICA: 1. Pel fina de carneiro ou cabuxo
que se emprega para facer calzado, bol-
sos, etc. Sin. pelello, pelella. 2. Peza de
roupa feita ou forra de pel.Sin. peliza.
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TULE: Tecido de tea, algodón ou fío, que
forma malla.

VAQUEIRO: 1. Dise do tipo de pantalón de
feitura característica e tecido moi resistente,
polo xeral de cor azul, orixinario dos USA.
Sin. texano. 2. Calquera outra peza feita
desta tea.

VEO: Tule ou gasa coa que se cobre a cabeza
ou rostro.

VELUDO: Tecido moi suave de diversos mate-
riais, liso por un lado e cuberto polo outro
de pelo suave, curto e mesto.

VESTIARIO: Conxunto de pezas de roupa
para vestir.

XASTRE/A: Persoa que confecciona traxes de
home.

XÉNERO: Calquera clase de tea ou tecido.
Xénero de punto.

XERSEI: Peza de vestir feita de punto que
cobre dos ombreiros ao van.

XILABA: Vestido longo e lixeiro, con carapu-
cha, moi empregado polos árabes.

ZAPATO DE TACO ALTO: Calzado de coiro ou
feltro que non pasa do nocello provisto
dunha peza semicircular unida á parte exte-
rior do talón para levantalo.

ZOCO: Calzado rústico de coiro coa sola de
madeira que se amalloa e cobre o nocello.
Sin. galocho.

REMENDO: Anaco de pano ou outra tea, que
se cose nunha peza rota ou vella. Sin.
mendo, pegón, peza, tomba.

ROUPA: Conxunto de pezas de tea que se
empregan para vestir. Roupa de cerimonia,
roupa de vestir, roupa feita, roupeiro.

SOLA: Parte do calzado que queda por debai-
xo do pé e toca no chan.

SUXEITADOR: Peza interior feminina que ten
como función suxeitar os peitos. Sin. aperta-
dor, teteiro.

TAFETÁ: Tea fina, lustrosa e moi tupida, de
seda.

TALLE: Tamaño estándar das pezas de vestir
confeccionadas.

TEA: 1.Obra feita de moitos fíos que, entre-
cruzados alternativa e regularmente en toda
a súa lonxitude, forman como unha folla ou
lámina. 2. Tecido.

TECIDO: 1. Disposición dos fíos das teas. 2.
Calquera material obtido ao tecer ou unir as
diversas partes que o compoñen (fíos,
tiras...)

TERNO: 1. Chaqueta, chaleco e pantalón da
mesma tea. 2. Chaqueta longa de tea grosa.

TRAXE: 1. Vestimenta exterior completa
dunha persoa. 2. Conxunto masculino for-
mado por chaqueta, pantalón e ás veces
chaleco da mesma tea. 3. Conxunto de ves-
tir feminino, formado por chaqueta, e saia
ou pantalón da mesma tea. Traxe de baño.
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FERRA-
XARÍA,

ENXOVAL
E FOGAR
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ABRAZADEIRA: Peza metálica ou doutro
material que serve para asegurar, cinguir e
apertar unha cousa.

ACEITEIRA: Recipiente destinado a conter
unha pequena cantidade de aceite para uso
inmediato.

ACENDEDOR: Aparello que serve para acen-
der ou prender. Sin chisqueiro.

AFIADOR: Aparello ou máquina para afiar.

ALCAIATA: Cravo ou parafuso dobrado en
ángulo recto.

ALDRABA: Peza metálica que serve para cha-
mar petando nas portas. Sin. batedor, petador.
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CAMPAÍÑA: Campá pequena que se toca
axitándoa coa man.

CANCELA: Porta baixa coa que se corta o
paso, normalmente de táboas ou paus
colocada na entrada dunha propiedade.

CANLÓN: Conduto que recolle e deita a
auga que cae sobre dun tellado. Sin.
caleiro, calexa, caneiro.

CANO: 1. Conduto de forma tubular e de
material duro, destinado ao transporte
de fluídos 2. Tubo ríxido para conducir
líquidos. 3. Canle por onde botan a auga
algunhas fontes. Sin. picho.

CARGADEIRO: 1. Lugar apropiado para
atracar as embarcacións e cargar ou des-
cargar mercadorías. 2. Pedra ou madei-
ra que forma o lintel dunha porta ou
dunha xanela. Sin. cargadoiro.

CARAVILLA: Anaco de ferro cun gancho
que se introduce nun buraco para
pechar portas ou ventás.

CATAVENTO: Utensilio que indica a direc-
ción do vento ao facelo este xirar. Sin.
viraventos.

CAZOLA: Recipiente metálico de cociña
ancho, baixo e provisto de asas.

CHAVE: Peza de metal de distintos tama-
ños e formas que se introducen nun
pecho para abrilo ou pechalo. Chave
mestra, chave inglesa.

CINTA ILLANTE: A usada para cubrir
empates eléctricos.

ALICATE: Tenaciña de aceiro coas puntas
cuadrangulares ou cónicas, que serve
para suxeitar obxectos de pequeno
tamaño, torcer ou cortar arames.

ARAME: Fío de metal.

AREA: Conxunto de partículas de rocha
ou dunha substancia mineral que se
emprega para preparar masa de constru-
ción, na fabricación de vidros, etc.

ARXILA: Materia terrosa de cor variable,
formada por silicatos de aluminio, que
hidratada e cocida endurécese.
Emprégase para elaborar cerámica, ladri-
llos, etc.

AZUCREIRO:Recipiente para servir o azucre.

AZULEXO: Placa cerámica vidrada de varias
cores que se usa para revestir paredes e
fachadas.

BANDEXA: Fonte plana ou algo cóncava
para presentar, servir ou depositar cousas.

BAZAR: Establecemento de comercio
polo miúdo no cal se venden diferentes
produtos de carácter duradeiro.

BERBEQUÍ: Pequeno trade que se move
cunha manivela.

CADEA: Serie de elos, xeralmente metáli-
cos enlazados entre si.

CADEADO:Pechadura solta e portátil situa-
da nunha caixa de metal cun arco de acei-
ro fino nun dos extremos e móbil noutro
que ao abrazar dúas partes serve para
pechar.

CAFETEIRA: Recipiente no que se serve ou
prepara o café.
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CUBERTARÍA: Conxunto de culleres, garfos,
coitelos e outros utensilios que forman
parte do mesmo xogo para o servizo de
mesa.

CULLER: Utensilio composto dunha peza
cóncava e un mango, que se emprega xeral-
mente para levar á boca alimentos líquidos
ou moi brandos. Culleriña, cullerón.

CUNCA: Vasilla pequena, con ou sen asa, que
se usa para tomar líquidos.

DESAPARAFUSADOR: Aparello que serve para
poñer e quitar os parafusos.

DESAUGADOIRO:Conduto ou canle por onde
sae a auga.

EMBUDE: Instrumento oco, ancho por enriba
e estreito por baixo en figura de cono e
rematado por un canudo que serve para
trasfegar líquidos. Sin. funil.

ENGRA: Peza de ferro ou aceiro de forma
alongada empregada para traballar sobre ela
os metais. Sin. zafra.

ENSALADEIRA: Fonte fonda na que se serve a
ensalada.

ENXOVAL:Conxunto de mobles, roupa, uten-
silios, etc. de uso común que hai nunha casa.

ESCAIOLA: Pasta feita de xeso e cola que,
mesturada con auga, adquire unha estrutura
sólida. É un material moi usado en constru-
ción.

ESCORREDOIRO: 1. Coador de buracos gran-
des para escorrer os alimentos recentemen-
te lavados ou cocidos. 2. Aparello onde se
colocan os pratos e demais elementos da
vaixela para que escorran.

CICEL: Ferramenta formada por unha barra
recta e plana de aceiro acabada nun dos seus
extremos nun fío ou corte, no sentido longo,
e polo outro en cabeza, en que se golpea
cun martelo ou cunha maza para labrar
pedra ou metal.

COADOIRO: Utensilio cunha trama de tea ou
arame, cribada, de pequenos orificios, que
serve para coar líquidos.Sin. coador.

COITELO: Instrumento que consta dunha folla
de metal con fío por un dos lados e unida a
un mango, que se usa para cortar diferentes
cousas.

CORDA: Conxunto de fíos retorcidos e uni-
dos entre si para formar un fío máis groso.

CORTACORRENTE: Aparello que interrompe
automaticamente a corrente eléctrica cando
a súa intensidade resulta perigosa. Sin. chave
da luz.

CORTAFERRO: Cicel forte para cortar ferro e
metais en frío.

COUZÓN: Parte das portas e fiestras, normal-
mente de madeira, onde van colocadas as
bisagras que permiten o xiro. Sin. couzo,
guiceiro.

CRAVO: Peza metálica, longa e delgada, con
cabeza e punta, que serve para fixala nalgunha
parte ou para asegurar unha cousa a outra.

CREBANOCES: Instrumento que serve para
partir noces ou outros froitos secos, ou
outros alimentos con casca dura.

37
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FERRAMENTA: 1. Instrumento, xeralmen-
te de metal, utilizado para un traballo
manual determinado. 2. Conxunto de
instrumentos empregados na realización
dun oficio.

FERROLLO: Barra de ferro coas que se
trancan portas e ventás.

FILLOEIRA: Prancha de ferro ou pedra
redonda, rectangular ou en forma de
trevo con ou sen patas empregada para
facer as filloas. Sin. freixoeira.

FONTE: 1. Prato grande que se emprega
para servir a comida. Sin. prata. 2.
Construción de pedra, ferro ou outro
material da que sae auga.

FORMIGÓN: Aglomerado de pedras
pequenas e cemento con area usado en
construción. Formigoneira.

FORMÓN: Ferramenta de carpinteiro que
serve para escavar na madeira. Sin.
trencha.

LANTERNA

GONZO

DESPARAFUSADOR MARTELO

ESCUMADEIRA: Paleta chea de buracos
con que se extrae a escuma dos líquidos
ou os fritos da tixola.

ESPETO: 1. Pau, barra de ferro ou outro
material rematado en punta. 2. Ferro
que serve para remexer o formigón para
que acade un mellor asentamento. 3.
Utensilio metálico, delgado e afiado, que
se emprega para ensartar alimentos de
diferente natureza que se cociñan prefe-
rentemente na grella.

ESTEO: Pau que serve para amparar ou
soster algo. Sin. espeque, puntal, tente-
mozo.
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MANDIL: Peza de diversas formas, atada á
cintura, que cobre a parte dianteira do
corpo.

MANGUEIRA: Manga de rego para conducir
ou aspirar líquidos.

MARTELO: Ferramenta formada por unha
peza xeralmente metálica, que é a que bate,
unida a un mango delgado e longo, que se
emprega en certos oficios para dar golpes.
Martelo mecánico, martelo pneumático.

MASEIRA: Artesa grande para facer masa.

MISTO: Pequena peza de madeira, papel ou
outro material combustible que ten no
extremo unha substancia inflamable por fre-
tamento, e que se emprega para acender
lume. Sin. fósforo.

MORTEIRO: Utensilio de madeira pedra ou
outro material que serve para machucar ou
triturar substancias.

OLA A PRESIÓN:Ola de metal na que se cocen
os alimentos co vapor a temperaturas eleva-
das.

OVEIRA: Caixa con ocos axeitados para gar-
dar ovos.

PA: Utensilio composto por unha táboa de
madeira ou unha prancha de ferro e un
mango máis ou menos longo.

PALMELA: Ferraxe de dúas pezas unidas ou
combinadas cun eixe común suxeitas unha a
un sostén fixo e outra á porta ou tapa para
permitir o xiro destas. Sin. bisagra.

PANCA: Barra que serve para accionar un
mecanismo.

FRIAMEIRA: 1. Recipiente con tapa hermética
que serve para levar comida fóra da casa. 2.
Recipiente para friames.

FROITEIRO: Recipiente para servir froita ou
para colocala.

GARFELO: Culler grande para servir comidas
nos pratos.

GARFO: Utensilio de mesa formado por un
mango con tres ou catro pugas iguais, que
serve para cravalo nos alimentos sólidos e
levalos á boca.

GARLOPA:Cepillo de carpinteiro, longo e con
puño que serve para alisar a madeira.

GONZO: Peza que serve de xiro a portas e
ventás que se colgan nela. Sin. bisagra.

GUINDASTRE:Máquina para levantar e trans-
portar pesos provista dun eixe vertical xira-
torio, poleas e cables.

LANTERNA: Pequeno aparello que funciona a
pilas ou batería, provisto dunha lámpada,
que se pode levar na man e serve para dar
luz.

LEITEIRA:Cacharro para transportar ou con-
ter o leite.

LIXA: Papel con areas de vidro ou esmeril
adheridas que serve para pulir madeira,
ferro ou outros materiais.

MACHADO: Ferramenta cunha folla grosa que
se emprega para cortar.

MACHETA: Machado pequeno.
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PANEIRA: Cestiña para servir o pan na
mesa ou para transportalo ou gardalo.

PANO DE MESA: Pequeno anaco de pano
ou papel que se utiliza na mesa para lim-
par os beizos e as mans.

PANTALLA FACIAL: Máscara que serve
como protección no desenvolvemento
de certas actividades.

PARAFUSO: Peza cilíndrica ou cónica nor-
malmente de pequeno tamaño canelada
que se emprega para asegurar dúas
pezas xirando sobre si mesma.

PARARRAIOS: Dispositivo que se empre-
ga en edificios para protexelos dos raios
aos que atrae.

PECHADURA:Mecanismo de metal que se
emprega para pechar portas, ventás,
etc. Sin. fechadura.

PEMENTEIRA: Recipiente para gardar ou
servir a pementa moída.

PICARAÑA: Ferramenta co mango de
madeira e dúas bocas opostas que se
emprega para cavar en terra dura.

PLUMEIRO: Atado de plumas con mango
ou utensilio similar que serve para quitar
o po.

PORCA: Peza cun oco central labrado en
espiral que se axusta enroscándose ao
filete do parafuso.

PORRÓN: 1. Vasilla de barro, máis avulta-
da polo medio, con asa e dúas bocas,
unha para encher e outra para beber,
que se emprega para manter a auga fres-
ca. 2. Recipiente de vidro que ten un
bico longo con forma de cono, que se
emprega para beber botando o líquido
desde o alto cara á boca.
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PRANCHA: Lámina de metal ou calquera
material duro.

PRATA:Prato grande onde se serve a comida.
Sin. fonte.

PRATO: Recipiente de diversos materiais que
se emprega para servir a comida. Prato chan,
prato fondo, prato de sobremesa.

PUCHEIRO: Vasilla de barro, coa barriga avul-
tada, o colo ancho e unha asa xunto á boca
na que se gardan alimentos ou se cociñan.

QUEIXEIRA:Recipiente para conservar o quei-
xo durante o seu consumo.

RASPADEIRA: Espátula para raspar a capa
superficial dunha superficie ou aquilo que
queda pegado nunha superficie.

REIXA: Conxunto de barras ou barrotes de
ferro que pode presentar varias formas e
que se pon nas ventás ou outras aberturas
para seguridade ou adorno.

RELADOR:Utensilio de cociña que serve para
relar, esmiuzar o pan, queixo, etc.

RELADOR:Utensilio de cociña que serve para
relar, esmiuzar o pan, queixo, etc.

RODETE: Obxecto cilíndrico para estender a
masa, entre outros usos.

RODO: Apeiro de labranza usado para cavar
que ten unha pa ancha e recta.

ROLLA: Anaco de cortiza ou doutro material
para tapar unha botella.

ROUPA BRANCA: Conxunto de pezas de
roupa que constitúen o enxoval dunha casa.
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SACARROLLAS: Utensilio que serve para
sacar rollas das botellas. Consiste nunha
espiral metálica rematada en punta.

SALEIRO: Recipiente onde se ten o sal de
uso doméstico.

SALSEIRA: Recipiente para servir as salsas.

SARXENTO: Torno de carpinteiro.

SERRA: Ferramenta ou máquina que
consiste nunha folla delgada de aceiro
que serve para cortar. Serrón, Serrón de
aire.

SOPEIRA: Recipiente fondo con tampa
para servir a sopa.

SOPRETE: Aparello para producir e pro-
xectar unha chama, utilizado para fundir,
cortar ou soldar metais.

TÁBOA: 1. Peza de madeira plana. 2.Peza
empregada para cortar nela alimentos.
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TALLADEIRA: Coitela con forma de media
lúa coa que se talla.

TAMPA: Peza móbil coa que se tapa un
recipiente ou caixa. Sin. tapa, tapadeira,
tello, testo.

TELLA: Peza de arxila cocida normal-
mente en forma de rectángulo plano ou
curvo que se utiliza para cubrir os tellados.

TENACES: Instrumento xeralmente metá-
lico composto por dous brazos cruzados
móbiles e articulados por un pasador
que permite abrilos e pechados, serve
para suxeitar fortemente unha cousa.
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TRINCHANTE: 1. Coitelo ou garfo empregado
para partir en anacos a comida e servila. 2.
Aparador, moble no que se trincha a comida.

VAIXELA: Conxunto dos pratos, fontes e
outros recipientes para o servizo da mesa.

VERNIZ: Composición resinosa con alcohol
empregada para cubrir ou pintar madeiras
preservándoas da humidade.

VINAGREIRA: 1. Vasilla destinada a contar o
vinagre de uso diario. 2. Utensilio para o
servizo de mesa, con dous ou máis frascos
para o aceite e o vinagre.

VIRADEIRA: 1. Especie de escumadeira que
se utiliza para dar a volta ou escoar os ali-
mentos. 2. Prato que se utiliza para darlle a
volta á tortilla ou escoar o aceite da tixola.

XAMBA: Calquera das dúas pezas verticais
que sosteñen o lintel de portas e ventás.

XERRA: Vasilla con colo e boca anchos pero
de aínda maior anchura no medio do seu
corpo, cunha ou dúas asas.

XERRO: Vasilla a maneira de xerra cunha soa
asa de tamaño máis pequeno.

TENDAL: 1. Lugar, local ou aparello onde se
tenden a secar certas cousas. 2. Cordel ou
arame suxeito polos extremos no que se
tende a roupa ou outros obxectos para
secar. Sin. Tendedeira.

TETEIRA: Vasilla con tapadeira, asa e verte-
doiro que se utiliza para preparar e servir o
té.

TIXOLA: Recipiente, xeralmente metálico, de
fondo plano e con mango,que serve para fri-
tir,tostar ou guisar algo.

TRADE: Ferramenta ou aparello eléctrico
empregado para facer buratos: na madeira,
na pedra, no ferro, etc. Sin. trado.

TRANDEIRA: 1. Cordel para colgar a roupa,
sostida por dous paus horizontais. 2. Pau
pendurado do teito para colgar os chourizos
a secar.
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AFIALAPIS: Instrumento para sacarlle punta
aos lapis. Sin. Aguzalapis.

ARQUIVADOR:Moble de oficina, caixa ou car-
tafol onde se gardan fichas, documentos,
para seren arquivados.

CABALETE: Armazón con tres pés onde se
colocan as teas para pintar ou os cadros para
expoñer.

CADERNO: Conxunto de follas de papel, en
branco ou impresas, unidas de diversas for-
mas, que se empregan para escribir nelas.
Caderno de argolas: Tipo de caderno coas
follas unidas mediante aros.
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CALCAPAPEIS: Obxecto pesado empre-
gado para colocar sobre os papeis soltos
co fin de que non se movan ou extravíen.

CARTAFOL: Carteira grande formada por
dous cartóns unidos con gomas ou cintas
para gardar papeis.

CARTOLINA: Cartón delgado e fino de
diversas cores, de máis calidade ca o
cartón. Úsase para debuxar, facer tarxe-
tas ou estender diplomas.

CHATOLA:Cravo curto coa cabeza ancha.

ENCADERNAR: Realizar o conxunto de
operacións necesarias para unir, xuntar
ou coser páxinas dun libro, follas ou pre-
gos e protexelos coa aplicación dunhas
tapas ou cubertas.

ESCUADRO: Instrumento con forma de
triángulo rectángulo, ou composto soa-
mente de dúas regras que forman ángu-
lo recto, que se usa para debuxar.

ESTOXO: Caixa ou funda con calquera
tipo de pechadura que serve para gardar
o material escolar ou outras cousas.
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GRAMPA: Peza de arame que ten dous extre-
mos dobrados na mesma dirección e acabos
en punta, que se cravan para suxeitar ou unir
diferentes cousas, especialmente papel.
Grampadora.

LAPIS: Barra de grafito encerrada nun cilin-
dro ou prisma de madeira ou metal que
serve para escribir ou debuxar. Lapiseiro.

LIBRO DE PETO: Aquel de formato pequeno e
xeralmente de baixo prezo.

PAPEL: Peza, folla ou anaco feita con pasta de
papel. Papel cebola, papel tea, papel vexetal.

REGRA: Instrumento de forma rectangular
que serve principalmente para trazar liñas
rectas. Regra graduada.

TIRALIÑAS: Instrumento de debuxo que
serve para trazar liñas con tinta.

XIZ: Arxila branca que en barriña se usa para
escribir nos encerados. Portaxiz.

XORNAL: Diario, publicación de carácter
informativo que se edita diariamente.
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ANZOL: Gancho pendente dunha sedela no
que se enfía un cebo usado para pescar.

APARELLOS DE XIMNASIA: Aparatos emprega-
dos para a realización de distintas disciplinas
ximnásticas.

BICHEIRO: 1.Aparello de pesca formado por
un mango de madeira cun ou varios ganchos
en forma de anzol, que se emprega para a
captura do polbo e do congro. 2. Raño ou
varal que empregan as embarcacións para
atracar e desatracar. 3. Frasco onde se gar-
dan as sambesugas.

BOIA: Corpo flotante suxeito a un cabo, unha
cadea ou un cable, que se fixa polo outro
extremo ao fondo do mar e que serve de
marca ou sinal.

BUCINA: Avisador acústico que se basea na
transformación de enerxía eléctrica ou
mecánica en enerxía sonora e na amplifica-
ción desta nun tubo de forma. Sin. buguina.

CAMISOLA:Camisa empregada para a prácti-
ca de determinados deportes.

CANA DE PESCAR: Utensilio no que pende o
anzol e serve para a pesca.
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EQUIPAMENTO: Conxunto de roupas e
obxectos de uso particular dunha persoa
especiais para a práctica ou execución
dalgunha tarefa ou deporte.

FRECHA: Arma que se dispara cun arco
consiste nunha vara acabada en punta.

ISCA: Substancia que se pon no anzol
para cebado dos peixes. Sin. carnada,
cebo, engado.

LIÑÓ: 1. Arte de pesca que consta dun
cordel ao que vai amarrado a un amoce-
lo. 2. Costura de fíos dobres ou moi gro-
sos que une os panos da rede. 3. Cabo
groso e longo que se amarra na corda
das cortizas para axudar a aboiar a rede.

MALLA:Vestido de tecido elástico axusta-
do ao corpo que usan os deportistas.

MARTELO: Esfera metálica unida a un
cable de aceiro que remata nunha
empuñadura, empregada para facer lan-
zamentos nunha disciplina atlética.

MÁSCARA: Aparato especial co que se
cobre a boca ou parte da cara. Pode ter
diversos usos: mergullo, protección en
diversos deportes como esgrima,
boxeo.

PAPAVENTOS: Xoguete que consiste
nunha tea ou papel, fixados nunha arma-
zón que se suxeita no ar e manexa cunha
corda longa.

CANASTRA: Aro de ferro de onde colga
unha rede tubular sen fondo, fixado a un
taboleiro polo que hai que introducir o
balón en deportes como o baloncesto.

CHUMBADA: Pesos ou chumbos que se
poñen na rede ou nos fíos de pescar
para que vaian ao fondo.

CINTO DE CHUMBO: Cinto formado por
pequenas pezas de chumbo que provo-
can peso para facilitar o mergullo.

COLCHONETE: Peza rectangular de escu-
ma ou doutra materia branda ou elásti-
ca, utilizada para amortecer a caída dos
deportistas.

COMPÁS:Agulla imantada que pode xirar
libremente, os extremos da cal se orien-
tan cara aos polos indicando a dirección
norte-sur.

CULLERIÑA: Utensilio de pesca deportiva
constituído por un anzol de tres puntas
e unha pa.
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REDE: 1. Aparello de pesca, constituído por
un tecido con nós finos que forman un retí-
culo cadrado ou romboidal, que se emprega
para pescar. 2. Tecido en forma de mallas
que serve para a protección nalgúns deportes.

SACO DE DURMIR: Tipo de saco acolchado
usado para durmir en tenda de campaña ou
á intemperie.

SEDELA: Fío da liña ou da cana de pescar. Sin.
liña.

SUADOIRO: Peza deportiva ampla e con man-
gas que cobre a parte superior do corpo.

TENDA DE CAMPAÑA: Cuberta de lona tea ou
outro material montada ao aire libre sobre
unha armazón de paus cravados en terra e
que se usa coma aloxamento.

TRAXE MERGULLO: Vestimenta que lle serve
ao mergullador para evitar a hipotermia. A
súa eficacia depende do grosor da escuma
do seu composto e o axuste ao corpo.

VISEIRA:Parte dunha gorra que sobresae por
diante para protexer os ollos do sol.

XAVELINA: Instrumento cilíndrico, longo, fino e
rematado en punta, que se lanza en atletismo.

XEONLLEIRA: Peza elástica ou almofadada que
se coloca nos xeonllos para protexelos ou
adornalos.

ZORRA: Vehículo baixo, provisto duns esquís
que serve para desprazarse pola neve.

PATÍNS: Obxecto que consiste nunha pran-
cha adaptable á sola do zapato, cunha coite-
la para patinar sobre xeo ou con rodas para
unha superficie lisa e chan.

PÉRTEGA: Vara longa, flexible e resistente
que se utiliza en atletismo na proba de altu-
ra con pértega.

PETO DE ADESTRAMENTO: Parte superior dal-
gunhas pezas de vestir que cobren o peito,
especialmente empregadas durante o ades-
tramento, por cores para formar equipos.

PLINTO: Aparello ximnástico formado por
varias partes superpostas, coa superior
almofada e sobre a que, en competicións
ximnásticas, se adoita saltar dando algunha
viravolta.

POLDRO: Aparello ximnástico formado por
unha peza de madeira recuberta de coiro e
que se sostén sobre catro patas.

PROTECTOR: Utensilio que protexe. Protector
de canelas, protector de cóbados, protector de
nocellos.

PULSÍMETRO: É un monitor de ritmo cardía-
co que permite ao usuario medir a súa fre-
cuencia cardíaca en tempo real.

QUENTADOR:Media de lá para os nocellos.
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ALELÍ: Planta ornamental con flores simples
ou dobres de cor variada e olor agradable.

ÁLOE: Planta perenne de follas longas e
carnosas, que saen do talo, con flores ver-
mellas ou brancas. Proporciona zume
resinoso empregado enmedicina e cosmética.

AMARELLE: Planta de xardín con flor branca
ou amarela, recendente.

AMORODEIRA: Planta da familia das rosáceas
de flores brancas e froito fragrante e apeti-
toso. Amorodo.
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GLADÍOLO
AZAR

CACTO
MARGARIDAS

CARAVEL

AZAR: Flor da laranxeira e outros cítricos
de cor branca que se usa para perfumar.

BUXO: Arbusto monoico do xénero
Buxus, de follas perennes, coriáceas e
opostas, flores sen corola dispostas en
acios axilares e froito nunha cápsula con
tres cornos.

CACTO: Planta con grandes flores e espi-
ñas que se caracteriza pola súa adapta-
ción a ambientes áridos.

CANA: Planta de talo leñoso, oco, flexible
e de grande altura con follas anchas e
flores en panículas que se cría en lugares
húmidos.

CARAVEL: Planta de talos nodosos, follas
estreitas e flores fermosas e aromáticas.
2. A súa flor.

CENTRO: Obxecto decorativo que se
coloca no medio dunha mesa, xeralmen-
te como floreiro.

COROA: Conxunto de flores e follas dis-
postas en forma de aro.

ESPIÑA: Apéndice agudo, duro, ríxido,
lignificado e con tecido vascular, que
presentan algunhas plantas e flores.

FENTO: Planta caracterizada por ter follas
longas e segmentadas, carecer de flores,
ter xeralmente o talo subterráneo e ser
propia de lugares húmidos e frescos.
Emprégase habitualmente como orna-
mento en ramos e centros florais. Sin.
felgo, fieito.

FLOCO FLORAL: Adorno de flores enlaza-
das formando un fío.

FLOR: Parte da planta de vivas cores,
xeralmente de cheiro agradable, onde
están os órganos reprodutores. Florear,
floricultura.

FLOREIRO: 1. Vaso ou vasilla para pór flo-
res. 2. Vasilla grande, sen asas e xeral-
mente de porcelana ou cristal e que se
utiliza como adorno.
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PENSAMENTO: Planta de xardín que dá fores
con cinco pétalos de tres cores.

PÓLA: Cada un dos brotes que saen do talo
das plantas e nos que, xeralmente, nacen as
flores e os froitos. Sin. rama.

RAMALLETE: Ramo pequeno de flores ou her-
bas olorosas.

RAMO DE NOIVA: Conxunto de flores, herbas
combinadas de forma que se consiga un
todo estético empregado polas noivas nas
cerimonias de casamento.

ROSEIRA: Nome común a varias plantas
arbustivas das rosáceas con talos ramosos
provistos espiñas, follas alternas, pecioladas,
flores con numerosos estames e froitos en
forma de vaga carnosa.

SEMPREVIVA: Planta perenne de follas planas
e carnosas en roseta e flores con escamas
brancas, douradas ou avermelladas.

TESTO: 1. Recipiente de barro ou outro
material que se utiliza para cultivar plantas
ou flores de adorno. 2. Tampa dun recipien-
te.

XACINTO: Planta anual liliácea que se cultiva
como ornamental pola beleza das súas flo-
res.

XARDINEIRA:Moble ou recipiente para colo-
car flores, testos ou plantas.

XASMÍN: Arbusto ornamental de talos rubi-
deiros e flores brancas moi olorosas que se
empregan en perfumarías.

XERANIO: Planta herbácea de talo carnoso,
follas de bordo ondulado, flores en umbela
de cor branca, rosa ou vermella e froito en
cápsula.

XERMOLAR: 1. Botar xermolos. 2. Orixinarse
ou comezar a desenvolverse unha cousa,
principalmente algo inmaterial. Sin. Abrollar,
agrelar, xerminar.

GALLO: Talo ou brote que se separa dunha
planta para enxertalo noutra ou para intro-
ducilo na terra e que naza outra nova.

GLADÍOLO: Planta ornamental, bulbosa de
follas lanceoladas e flores reunidas en espi-
gas unilaterais.

HEDRA: Planta rubideira de tronco, follas en
forma de corazón, flores en umbela e froito
en baga.

INVERNADOIRO: Lugar cuberto con vidro ou
plástico transparente para protexer as plan-
tas do frío e para que produzan máis, mellor
ou en estacións diferentes.

MARGARIDA: Planta composta de follas den-
tadas ou fendidas e flores en capítulo cun
botón central amarelo e folla branca.

MIRASOL: Planta anual herbácea de talo alto,
groso e recto, folla alternas e pecioladas,
flores amarelas de gran tamaño. Froito
comestible.

MURCHAR: Facerlle perder a un vexetal ou a
parte del a humidade e frescura e facelo
secar.

PALMEIRA: Planta tropical de tallo leñoso,
follas perennes, flores reunidas e froito en
baga, drupa ou dátil. Palmeira anana:
Palmeira de tronco curto, follas en abano,
flores amarelas e froito vermello.

PAPOULA: Planta de pétalos vermellos e
zume leitoso.
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AFEITE: 1.Substancia empregada para o coi-
dado ou embelecemento da cute. Sin. cos-
mético, enfeite. 2. Aquilo que se pon para
engalanar ou embelecer unha cousa ou per-
soa. Sin. Adorno.

AUGA DE COLONIA: Perfume composto con
esencias aromáticas.

AUGARRÁS: Liquido empregado como disol-
vente de vernices e pintura.

BAETA: 1.Pano para fregar ou limpar. 2. Pano
de la ou de la e mais algodón, pouco tupido,
destinado a diferente usos.

CALDEIRO: Recipiente, polo común tronco-
cónico de metal ou plástico con armela que
se usa fundamentalmente para transportar
líquidos. Sin. Balde.

COITELA: Folla de metal moi fina e afiada, con
fío por un lado ou polos dous, que pode
manexarse a través dun mango ou
soporte.Emprégase para cortar, facer a
barba, afeitar, etc.

CORTAÚNLLAS: Tenaciñas afiadas e curvadas
cara a dentro para cortar as unllas.
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GANCHO DO CABELO: Peza ou instrumen-
to cun estremo curvado e agudo para
agarrar e suxeitar o cabelo.

LAPIS DE LABIOS:Cosmético en forma de
barra que se usa para perfilar os labios.

LAPIS DE OLLOS: Barra para pintar as pál-
pebras que ten forma de lapis.

LAVALOUZAS: Deterxente líquido usado
para lavar a louza ou a vaixela.

LEITE LIMPADOR: Loción para limpar e
hidratar a pel da cara.

LIXIVIA: Solución de hidróxido sódico ou
potásico de gran poder, desinfectante e
branqueador.

MAQUILLAXE: Substancia cosmética que
serve para maquillar.

MAQUINIÑA DE AFEITAR: É un pequeno
electrodoméstico que se emprega para
cortar o pelo da cara, e por extensión de
calquera parte do corpo.

MASAXE: 1. Fricción ou comprensión da
parte muscular ou doutras partes do
corpo para obter resultados terapéuti-
cos. 2. Produto que adoita usarse nesta
fricción.

MÁSCARA:Capa de produtos cosméticos
que se aplica sobre a pel e o cabelo para
o seu coidado. Máscara de pestañas.

PAPEL HIXIÉNICO: Tipo de papel destina-
do a usos sanitarios.

CUEIROS: Pano ou peza que se lle pon
aos nenos para recoller os seus excre-
mentos.

DESODORIZANTE: Produto que destrúe os
cheiros, especialmente os corporais,
molestos e desagradables.

DETERXENTE: Substancia ou produto sin-
tético xaboeiro que limpa quimicamente.

ESCUMA: Produto cosmético ou de lim-
peza que presenta a consistencia da
escuma ou se aplica desa forma. Escuma
de baño, escuma de barbear.

ESPONXA: 1. Corpo do animal mariño do
mesmo nome que se emprega para dife-
rentes usos domésticos pola facilidade
con que absorbe calquera líquido e o
solta espreméndoo. 2. Anaco de material
sintético que se utiliza en lugar da espon-
xa natural para os labores de limpeza.

ESTROPALLO: Porción de esparto ou
outro material empregado para fregar.

FRAGRANCIA: Cheiro, olor que resulta
suave e agradable. Sin. aroma, arrecendo.
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TINGUIR: Dar a unha cousa, mediante unha
tinguidura, colorante ou outra substancia,
unha cor distinta da que tiña.

VASOIRA: Instrumento que se utiliza para
varrer e que normalmente consta dun pau
ou mango que nun dos extremos leva un
feixe de ramas ou fíos de calquera material
flexible.

XABÓN: Produto que se emprega para lavar
mesturándoo con auga para que faga escu-
ma e que se comercializa en tacos ou pasti-
llas e en forma líquida.

XEL: Xabón líquido, de aspecto xelatinoso,
que se usa no baño ou a ducha.

XAMPÚ: Preparado de xabón líquido para
lavar o pelo. Xampú para alopecia.

PEITE: 1. Utensilio formado por unha barra
con pugas ou dentes que se usa para peitear
o cabelo. 2. Especie de peite curvado que
utilizan as mulleres como adorno ou para
suxeitar o peiteado. Peiteado.

PEL:Tegumento externo, resistente e flexible
que recubre e protexe o corpo humano. Pel
graxa: Dise daquela que segrega ou ten
exceso de secreción. Pel seca: É aquela que
produce pouca secreción. Pel sensible:
Dise daquela que se altera ou modifica con
certa facilidade.

PERRUCA:Cabeleira postiza.

ROLO: Cilindro arredor do que se envolve o
cabelo para desenvolver un peiteado.

SOMBRA DE OLLOS: Cosmético que se aplica
nas pálpebras.

TENACES: Ferramenta que ten dúas pezas
cruzadas, móbiles e articuladas unidas por
un pasador, utilizado para rizar o pelo.

TESOIRAS: Instrumento de corte formado
por dúas follas de aceiro dun só fío cruzadas
e articuladas.
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ACEIRO: Aliaxe de ferro cunha pequena pro-
porción de carbono que lle comunica a
aquel propiedades especiais, como dureza e
elasticidade.

ACIBECHE: Variedade compacta negra e bri-
llante de lignito que se usa en aplicacións
ornamentais e xoiaría.

ALIAXE: Produto homoxéneo, de propieda-
des metálicas, composto de dous ou máis
elementos, un dos cales, polo menos, debe
ser un metal. Sin. liga.

ALFAIA: Utensilio de adorno utilizado polas
persoas. Sin.xoia.

ALFINETE: 1. Prendedor metálico que une
dúas partes dunha prenda e se usa como
adorno. 2. Agulla pequena de metal, con
cabeza redondeada nun dos seus extremos.

AMETISTA: Variedade de cuarzo transparente
tinguido de cor violeta polo óxido.

ANEL: Aro pequeno de metal ou outra mate-
ria que se leva principalmente como adorno
nos dedos da man. Anel de casamento.
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ARGOLAR: 1. Prender cunha argola ou
aneis. 2. Circundar algo cunha argola.
Sin. anelar.

AUGAMARIÑA: Variedade de berilo trans-
parente e de cor verde azulada moi
apreciada en xoiaría.

BIXUTERÍA: Industria de obxectos que
imitan as xoias pero que están feitos de
materiais non preciosos.

BRINCO: Pendente en forma de aro.

BROCHES DA CAMISA: Xogo de dous
botóns para os puños das camisas.

CADEA: Conxunto de pezas xeralmente
metálicas e en forma de anel, enlazadas
entre si.

CHAVEIRO: Utensilio de diferentes for-
mas e materiais que se utiliza para gar-
dar ou levar xuntas as chaves.

COLAR: Adorno en forma de cadea curta
de ouro ou outro material precioso que
se pon arredor do pescozo, sen cinguilo.

COROA: 1. Cerco de metal precioso que
se cingue á cabeza e serve como peza de
adorno. 2.Peza do reloxo que serve para
darlle corda ou polo en hora.

ESCRAVA: Pulseira de elos cunha placa
rectangular no centro na que se adoita
gravar o nome.

ESPERTADOR: Reloxo que serve para
espertar e pode poñerse a unha hora
determinada para que soe a alarma.
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LAPISLÁZULI: Silicato de alumina con sulfato
de cal e sosa de cor azul intensa que se
emprega para obxectos de adorno.

NÁCARA: Substancia branca irisada na capa
interna da cuncha dos moluscos.

OURIVARÍA: 1. Arte de traballar os metais
preciosos, especialmente o ouro. 2.
Conxunto das obras que realiza o ourive.

OURO: Elemento químico metálico de cor
amarela, non moi duro, de elevada densida-
de, moi dúctil e maleable, de gran resisten-
cia á oxidación e corrosión. Coñecido desde
a antigüidade, foi sempre moi apreciado e
buscado.

PEDRA PRECIOSA: Pedra dura, transparente e
de gran valor que, unha vez tallada, se utiliza
en xoiaría.

PENDENTE: Adorno que se pon no lóbulo da
orella.

PRATA: Elemento químico metálico de cor
branca brillante, moi dúctil e maleable, qui-
micamente pouco activo e inalterable ao
aire; é o mellor condutor da calor e a elec-
tricidade. Emprégase en xoiaría, para acuñar
moeda, en circuítos eléctricos e como cata-
lizador, e os seus sales utilízanse en fotogra-
fía e como fulminante.

PULSEIRA: 1. Aro, cadea, etc., que leva como
adorno, xeralmente ao redor do pulso ou o
brazo. 2. Correa ou cadea coa que se suxei-
ta o reloxo ao pulso.

RELOXO: Dispositivo ou máquina que serve
para medir o tempo ou dividir o día en
horas, minutos e segundos. Reloxo de parede,
reloxo de pulso, reloxo dixital, reloxo de cuco,
reloxeiro.

SELO: Anel que leva unha placa gravada coas
iniciais do seu dono ou escudo da familia.

SORTELLA:Anel que se leva como adorno nos
dedos da man.

XADE: Rocha metamórfica de cor branca ou
verde, moi dura, que se emprega na fabrica-
ción de obxectos de adorno.

XEMA: Denominación xeral de calquera
pedra preciosa.

XOIA: Adorno de metal precioso, gornecido
ás veces de perlas ou pedras finas. Sin. alfaia.
Xoieiro.
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ÓPTICA E
FARMACIA
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AGULLA: Instrumento punzante, xeralmente
unido a unha xiringa que se emprega para
inxectar ou extraer substancias no organis-
mo. Agulla de inxección: Tubiño metálico
cortado a bisel por un extremo e polo outro
unido a unha xiringa, que se emprega para
inxectar substancias no organismo. Agulla
de sutura: Agulla empregada para coser as
feridas abertas.

AMPOLA:Pequeno recipiente de vidro pecha-
do hermeticamente que contén unha dose
de medicamento.

ANALXÉSICO: Medicamento que produce
analxesia que suprime ou diminúe a dor.

ANGARELLA:Armazón en forma de cama por-
tátil moi lixeira para transportar feridos ou
doentes, Sin. padiola.
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AXÓUXERE: Xoguete infantil con esferas
ocas con boliñas dentro que emite sons
ao axitalas.

BABEIRO: Peza de tea que se lles pon aos
nenos no peito para evitar que se man-
chen.

BÁGOAS ARTIFICIAIS: Líquido en forma
de pinga que serve para darlle humidade
ao ollo.

CONXUNTIVITE: Proceso inflamatorio da
conxuntiva.

CULLERADA: Porción que cabe nunha
culler.

DERMATITE: Inflamación da pel.

DOSE: Toma de medicación que se dá de
cada vez.

ESTRIBEIRA: Pano ou aparato que se
colga do pescozo e que serve para ter-
mar dunha man ou dun brazo cando
están magoados.

GOTEIRO: Aparello para subministrar
algún líquido pinga a pinga.

ANTEOLLOS: 1. Instrumento óptico para
ver obxectos afastados, composto prin-
cipalmente dunha lente obxectivo desti-
nada a formar imaxes e unha lente ocu-
lar que as amplía. 2. Sistema de dúas
lentes fixas nunha armazón especial que
se emprega para ver mellor ou para
corrixir defectos visuais. Sin. lentes.
Anteolleira.

ANTINEURÁLXICO: Medicamento que
suprime ou reduce a neuralxia.

APÓCEMA: Bebida medicinal.

AUDIÓFONO: Aparello que aumenta a
intensidade dos sons usado nos casos de
xordeira para oír mellor.

AUDIÓMETRO: Aparello que serve para
medir os límites e insuficiencias dos
sons.

AUGA OSIXENADA: Disolución en auga
destilada de bióxido de hidróxeno que
se emprega como desinfectante.
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SORO FISIOLÓXICO: Solución salina ás veces
con outras substancias, que se inxecta con
fins terapéuticos.

VACINA: Cultivo microbiano que se inocula
no organismo para inmunizar contra unha
enfermidade ao producirse anticorpos con-
tra ela.

VENDAXE: Venda ou conxunto de vendas que
suxeita un apósito.

XAMPÚ PARA ALOPECIA: Aquel que se empre-
ga para evitar a caída do cabelo.

XAROPE: Solución de azucre nun líquido
medicamentoso. Xarope para a tose.

XIRINGA: Instrumento formado por un tubo
cun émbolo que se emprega para poñer
inxeccións e extraer líquidos.

INXECCIÓN: 1. Acción e efecto de inxectar. 2.
Substancia que se inxecta. 3. Medicamento
para ser inxectado.

LENTE DE CONTACTO: Disco pequeno de
materia plástica ou vidro, cóncavo dun lado
e convexo polo outro, que se aplica directa-
mente sobre a córnea para corrixir os
defectos de refracción do ollo.

MAMADEIRA: Teto artificial de goma, cun
furado na punta, que se axusta á boca de
certos recipientes e serve para dar de
mamar.

MENCIÑA: Medicamento, medicina.

PANOSDE PAPEL: Anaco de papel, dun só uso,
que serve para limpar o nariz, a suor, etc.

PRÓTESE: Peza artificial que substitúe un
órgano ou parte do corpo.

RECEITA: Nota que contén unha prescrición
médica.

RECONSTITUÍNTE: Substancia ou medicamen-
to que ten a virtude de reconstruír, de vigo-
rizar o organismo.
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TENDA
AGRARIA
TENDA DE
ANIMAIS
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ADIVAL:Corda grosa e longa que se usa para
suxeitar unha carga. Sin. sedeño, trelo.

AIXADA: Pa de ferro cun mango perpendicu-
lar para cavar e remover a terra.

ANGAZO: Ferramenta agrícola en forma de
peite grande cun pau cruzado que fai de
mango. Sin. anciño, rastro.

APEIRO: Instrumento ou ferramenta usada
para facer un labor agrario. Sin. aveño.

ASUBÍO: Instrumento pequeno que transmite
un son agudo, e serve no adestramento de
animais. Sin. chifre, pito.

BEBEDOIRO: Vaso no que se bota a bebida
aos animais domésticos.

BOCAL: Peza que se coloca no fociño do can
para que non morda.

CAÍNZO: Armazón de táboas ou varas para
curar alimentos a carón do lume.

CANASTRO: Canastra grande con dúas asas,
xeralmente de forma redonda.

CANCEIRA: Lugar destinado a gardar os cans.
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FORRA: Peza de madeira ou outro mate-
rial que se pon debaixo de algo para que
se asente ou impedir que se mova. Sin.
calzo.

FOUCE: Ferramenta curva e afiada consis-
tente nunha folla de ferro. Fouciña:
Fouce de folla estreita e mango curto.
Fouciño: ferramenta consistente nunha
barra de ferro con mango empregada
para rozar, etc.

FRESA: Ferramenta de varios cortes arre-
dor dun eixe que se utiliza para facer
buratos ou desbastar a madeira.

FUNGUEIRO: Cada un dos paus que se
pon nas beiras do carro para que non
caia a carga.

GADAÑA: Instrumento para segar herba,
forraxe, etc.

GADAÑO: Gadaña curta e resistente para
cortar toxos, fentos, etc.

GAIOLA:1. Caixa feita con varas de arame
para pechar animais. 2. Trampa para
cazar paxaros.

CANGA: Madeira do xugo entre a que se
mete o pescozo do animal.

CESTÓN:Cesta de gran tamaño que serve
como cama ou leito a distintos animais.

CHOCALLO:Campaíña de chapa, de ferro
ou cobre que se colga no pescozo dos
animais para saber onde andan.

COELLEIRA: Gaiola de coellos.

COLEIRO: Cesta grande que se emprega
para carrexar uvas, patacas, etc.

COLLEITADORA: Máquina agrícola que
sega o cereal, limpa e separa o gran
expulsando a palla.

COMEDEIRO: Caixón ou recipiente onde
se bota a comida ás aves e outros ani-
mais domésticos.

CORTACÉSPEDE:Máquina que serve para
recortar o céspede no xardín.

FORCADA: Ferramenta que consta dun
mango longo con varios gallos na punta
para coller toxos, palla, herba, etc. Sin.
forcado.

FOUCE
FORCADA

CHOCALLO
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PAXE: Cesto grande de vimbio ou varas con
dúas asas ou un aro.

PENEIRA: Instrumento de madeira circular
cunha base de arame fío formando unha
rede, que se emprega para separar o gran,
fariña, etc.

PENSO: Alimento, especialmente o seco,
para o gando ou animais domésticos.

PODÓN: Especie de fouciño groso co mango
curto que se utiliza para rozar ou podar.

POMBAL: Lugar onde crían e aniñan as pom-
bas domésticas.

QUEIPO: Cesto pequeno de forma cadrada,
polo regular de vimbios, cunha asa para col-
galo no brazo.

QUENLLA:Gabia para conducir auga.

RABELA: Parte posterior do arado por onde
se agarra para guialo.

RANDEEIRA:Aparello normalmente con asen-
to pendurado por dúas cordas ou cadeas
que serve para arrandearse. Sin. columbio.

GALLETA: Ferramenta que consta dun mango
longo con varios gallos na punta para coller
toxos, palla, herba, etc.

GRADE: Apeiro de labranza formado por un
bastidor con dentes para achandar e este-
rroar a terra.

LEGÓN: Aixada de pa ancha.

LEGOÑA: Aixada de pa pequena.

MALLADOIRO: Especie de mesa enreixada
que se emprega para debullar o millo.

MALLADORA:Máquina que serve para mallar
na eira.

MALLO: Aparello empregado no campo para
mallar os cereais composto por dúas pezas
de madeira de diferente tamaño.

MOA: Pedra ou roda de material abrasivo
para afiar, rectificar e cortar pezas.

NIÑO: Sitio ou leito que utilizan as aves para
poñer os seus ovos ou criar pitos.
Normalmente de canas, varas, paus ou
barro.

NORA: Máquina que serve para quitar auga
dun pozo.

ÓSOS DENTAIS: Material duro e ríxido com-
posto por pel e carne de diversos animais
que serve para o mantemento e coidado dos
dentes, especialmente dos cans.

PAXAREIRA: Lugar ou gaiola onde se crían
paxaros.
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RAÑO: 1. Ferramenta de labranza, espe-
cie de aixada composta de dous ou tres
dentes longos con mango, para arrincar
o esterco, remover a terra, etc. 2.
Aparello para pescar polbos formado
por unha cruz de madeira ou ferro ouri-
zada de garfos. 3. Aparello para mariscar
consistente nun angazo que se arrastra
sobre a area e levanta a area, croques,
que van caendo nunha especie de truel
en que remata.

RAPA: Taboíña ou pau para alisar a gra.
Sin. rebola.

RATEIRA: Trampa para cazar ratos. Sin.
garamelo.

REGADEIRA: Vasilla portátil empregada
para regar.

ROZADOIRA: Fouce de mango longo para
rozar os toxos.

SACHA: Ferramenta de labranza que
consta dunha pa ao cabo dun mango e
serve para sachar.

SACHO: Sacha de pequeno tamaño.
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SEDEÑO: Corda para atar a carga.

SEMENTE: Grans que se sementan.
Sementeiro. Sin: Pebideiro.

TRELA: Dardo con correa ou corda para
recollelo unha vez lanzado.

TROLLO: Apeiro usado para achandar a terra
e desfacer os terróns, semellante a un anga-
zo.

VELENOSO: 1. Que ten veleno. 2. Nocivo,
maligno e tóxico.

VENCELLO: Especie de corda curta de palla
retorcida especialmente para atar os feixes
dos cereais. Sin. vincallo.

VETILLO: Funda de arame ou outro material
que se pon na boca dun animal para que non
poida comer ou non pare a comer.

XUGO: Peza de madeira que se coloca sobre
o pescozo dos animais de tiro para engan-
char o carro ou calquera outro aveño de
labranza.
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MOBLERÍA,
ELECTRDO-
MÉSTICOS
E DECORA-

CIÓN
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ALMOFADA: Colchón de pequeno tamaño
para reclinar sobre el a cabeza na cama.
Almofadón.

ALZADEIROS: Andel horizontal contra unha
parede para depositar cousas nel.

ARMARIO ROUPEIRO: Moble grande onde se
garda a roupa.

ARTESA: Caixón con patas de madeira máis
estreito polo fondo para amasar, gardar cou-
sas, etc.

ASENTO: Moble ou obxecto destinado a ser-
vir de lugar para sentar.

BATEDOR: Aparello electrodoméstico que
serve para esmagar e mesturar produtos ali-
menticios.

BERCE: Cama para nenos polo regular con
bordos altos e varandas laterais que se pode
abanear.

BOTELLEIRO:Moble para gardar botellas.

CABECEIRA: Parte da cama onde se poñen as
almofadas.

CADEA MUSICAL: Conxunto de aparatos des-
tinados a reproducir gravacións de música.
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CHAVEIRO: Moble para gardar as chaves.

CHINEIRO: Armario para gardar a louza e
demais útiles de poñer na mesa cando se
vai comer.

CINCEIRO: Recipiente para depositar a
cinza e as cabichas dos cigarros.

COCIÑA:Aparello con fogóns e forno que
serve para preparar os alimentos para
ser consumidos.

CONXELADOR: Aparello eléctrico que
serve para conxelar e conservar os ali-
mentos por un período de tempo máis
longo que na neveira.

COLGADOIRO: Instrumento que serve
para colgar del obxectos.

COXÍN: 1. Saco enchido de plumas, la ou
doutro material esponxoso para sentar-
se ou apoiarse. 2. Cara lateral do capitel
xónico semellante a unha almofada.

CUNQUEIRO: Moble da cociña onde se
gardan as cuncas e as louzas.

ENXUGADORA: Aparello eléctrico que
serve para secar a roupa.

ESPREMEDOR: Aparello eléctrico ou
manual que serve para espremer a froita
e obter o seu zume.

FERRO DE PASAR: Aparello metálico ou
pequeno electrodoméstico que se quen-
ta para pasar sobre a roupa e quitarlle as
engurras.

CADEIRA DE BRAZOS:A que leva recheo e
ten respaldo e brazos.

CADRO: Lenzo ou lámina de pintura.

CAFETEIRA:Máquina na que se prepara o
café.

CAMBOTA: 1. Parte inferior dunha chemi-
nea en forma de campá para recoller o
fume. 2. Bordo inferior que sobresae
desta peza e que adoita empregarse
como andel.

CAMPÁ EXTRACTORA: Aparato electrodo-
méstico provisto dun extractor que
serve para aspirar os fumes dunha cociña.

CANDEEIRO: Utensilio para soster dereita
unha candea.

CANTONEIRA: Moble xeralmente de
forma triangular que se coloca nun
recanto dun cuarto ou estancia.
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LAVALOUZAS: Máquina que serve para lavar a
vaixela, a cubertaría e outros instrumentos
de cociña.

LITEIRA: Conxunto formado por unha arma-
zón con dúas camas colocadas unha enriba
da outra.

MESA: Moble utilitario consistente nunha
peza horizontal, lisa, sostida por unha ou
varias patas ou pés, que serve para comer,
escribir, traballar, etc. Mesa da cociña: A
que serve para comer e está situada na coci-
ña. Mesa de apoio: Aquela de pequeno
tamaño que serve como auxiliar. Mesa de
cabeceira: Moble a modo de mesa peque-
na que se coloca ao lado da cama. Sin. mesa
de noite. Mesa de comedor: A que está
colocada no comedor da casa e é emprega-
da para as comidas.

MOBLE: Obxecto ou obra, normalmente de
carpintería, que se usa para comodidade ou
adorno nunha casa. Moble bar: Moble onde
se garda a botellería. Moble de parede:
Moble de gran tamaño formado por diferen-
tes armarios e andeis. Moble televisor:
Aquel no que se coloca enriba a televisión.

FERVEDOIRO: Recipiente ou aparello que
serve para ferver o leite.

FORNELO: Forno pequeno xeralmente portá-
til.

FRIXIDEIRA: Pequeno electrodoméstico que
serve para frixir alimentos en abundante
aceite.Sin. fritideira.

FORNO:Electrodoméstico para asar alimentos.

HUCHA: Caixa de madeira grande con tapa-
deira, para gardar roupa, gran ou alimentos.
Sin. arca, baúl, tulla.

IOGUREIRA: Aparello no que se fan iogures.

LÁMPADA DE PÉ: Utensilio para dar luz artifi-
cial provisto dun pé que o suxeita.

LAMPADARIO:Candelabro con pé.
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MUÍÑO DO CAFÉ: Máquina de pequeno
tamaño que serve para moer café.

NEVEIRA: Electrodoméstico empregado
para conservar os alimentos.

QUENTADOR: Aparello que serve para
quentar, manter a auga quente e distri-
buíla polas dependencias dunha casa.
Quenta biberóns: Aparello eléctrico
no que se quenta o biberón para os máis
pequenos.

REPOUSAPÉS: Banco pequeno que serve
para apoiar os pés.

REPRODUTOR DVD:Aparello eléctrico que
reproduce os DVDs.

REVISTEIRO: Moble onde se colocan
revistas ou xornais.

SABA: Cada unha das pezas de tea que
cobren a cama.
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TALLO: Banco pequeno sen respaldo, para
unha soa persoa con tres ou catro patas e de
asento máis delgado.

TOALLEIRO: Soporte que serve para colgar as
toallas.

TORRADORA: Pequeno electrodoméstico que
serve para torrar rebandas de pan e facer
tostas ou torradas.

TOUCADOR: Moble provisto de espello e ás
veces de lavabo.

XABOEIRA: Recipiente onde se garda ou
pousa o xabón.

XEADEIRA:Aparello que serve para facer xea-
dos.

ZAPATEIRO: Armario provisto de andeis ou
departamentos onde se garda o calzado.
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ANEXOS
NORMAS DE USO

Sin.: sinónimo

En negra: aparecen locucións, frases feitas, expresións, etc. das
que forma parte a palabra de entrada.

Cursiva: aparecen en cursiva as familias de palabras formadas
sobre a mesma raíz e as expresións nas que o seu uso é fre-
cuente.

DIRECCIÓNS DE INTERESE
CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN E INDUSTRIA
Edificios Administrativos San Caetano, s/n
15704 Santiago de Compostela
Tel.: 981 54 54 00 – Fax: 981 54 49 49

DIRECCIÓN XERAL DE COMERCIO
Edificios Administrativos San Caetano, s/n
15704 Santiago de Compostela
Tel.: 981 54 43 41 – Fax: 981 54 55 41
Correo electrónico: dxcomercio@xunta.es

REAL ACADEMIA DA LINGUA GALEGA
Rúa Tabernas 11
15001 A Coruña
Tel.: 981 20 73 08 – Fax: 981 20 73 08
Correo electrónico: secretaria@realacademiagalega.org

INSTITUTO DA LINGUA GALEGA
Universidade de Santiago de Compostela
Enderezo: Pr. da Universidade, 4
15782 Santiago de Compostela
Tel.: 981 56 52 83
Correo electrónico: ilgsec@usc.es

GALEGO VENDE 2_04 febrero.qxp:biblioteca  12/2/09  19:13  Página 82



83

G
A
L
E
G
@

V
E
N
D
E

I
I

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
“Diccionario da Real Academia Galega”. 1ª Ed. RAG. A Coruña.
Novembro 1997.

“Dicionario de Galaxia de Usos e Dificultades da Lingua Galega”.
Editorial Galaxia. Vigo. 2004.

“Vocabulario Ortográfico da Lingua Galega (VOLGa)”
Coordinadores: Manuel González González e Antón
Santamarina Fernández. ILGA E RAG. A Coruña.

“Diccionario Ilustrado do Comercio”. Federación Galega de
Comercio.

“Diccionario de Galego”. Editorial Ir Indo.

“Normas Ortográficas e Morfolóxicas do Idioma galego”.
RAG/ILG 3ª Ed. Santiago de Compostela. 2003.

PÁXINASWEBS
www.realacademiagalega.org/volga/index.jsp
www.digalego.com (Editorial Ir Indo)
www.egu.es (Enciclopedia Galega Universal)
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