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B
b s.m. втората буква от португалската азбука
baba 훽 s.f. 1 лига; 2 лиги, пяна (при животните)

훾 s.m.

лигльо, глезльо

babadinho adj. 1 страстно желаещ; 2 влюбен; лудо влюбен; 3 лигаво-нежен, глезливо-нежен, смешно ухажващ
훽 adj. 1 лигав, разлигавен, олигавен; 2 fig.
излъган; заблуден; 3 влюбен 훾 s.m.pl. остатъци в чиниите или чашите; ser babado доволен съм, гордея се
babadoiro, babadouro s.m. ⇒ babeiro
babão adj. pl. -ões 1 ⇒ babado 1; 2 fig. удивен, слисан;
страстно ухажващ; влюбен
babar 훽 v.tr. лигавя, мокря с лиги 훾 babar-se v.refl. 1
олигавям се, разлигавям се; babar-se por силно желая;
2 влюбвам се лудо
babeiro s.m. 1 лигавче; 2 детска престилка без ръкави
babel s.f. fig. вавилонско стълпотворение; глъч, шум;
врява, олелия, гюрултия; бъркотия, неразбория, безпорядък, суматоха
babilónico adj. 1 вавилонски; 2 fig. объркан, безреден;
3 величествен, грандиозен
babilónio 훽 adj. ⇒ babilónico 1 훾 s.m. вавилонец
babosa s.f. 1 BOTÂNICA алое; 2 вид слива, растяща в Алентежу
baboseira, babosice s.f. 1 думи, казани от глупак, от
лигав човек, от лудо влюбен; 2 глупост, безсмислица,
нелепост, абсурд
baboso adj. 1 лигав, разлигавен, лигавещ се; 2 fig. глупав; безумно влюбен; лигав и упорит (за ухажьор)
babucha s.f. 1 емения, калевра; 2 домашен пантоф без
пета, отворен отзад
babugem s.f. 1 пяна на повърхността на водата; 2 лиги;
3 fig. глупости; дребни и без стойност вещи; остатъци
babuíno s.m. бабуин (вид маймуна)
babujar 훽 v.tr. 1 олигавям, замърсявам с лиги; 2 fig.
измачквам, цапам, измърсявам; 3 лаская, подмазвам
се, угоднича; 4 произнасям страхливо 훾 babujar-se
v.refl. измачквам се, цапам се
bacalhau 훽 s.m. 1 треска (вид риба); 2 дървен материал от вид бор 훾 pl. жабо ❖ ficar em águas de bacalhau
оставам с пръст в устата (при неуспяло, пропаднало
начинание; при неуспешна сделка); estender o bacalhau
a alguém стискам ръката на; para quem é, bacalhau
basta за него и това стига, и това му е много
bacalhoada s.f. 1 голямо парче треска; 2 ястие от треска
bacalhoeiro s.m. 1 търговец на треска; 2 риболовен
кораб за треска
bacamarte s.m. 1 мускет, старинна пушка; 2 стара и
обемиста книга; 3 вид бразилски фасул
bacanal 훽 adj. вакханален 훾 s.m. вакханалия, оргия,
разгулно пиршество
bacante s.f. 1 вакханка; 2 разпусната, неморална жена
bacará s.m. бакара (вид игра на карти)
bacelada s.f. 1 лозово насаждение; 2 млада лоза
bacelar v.tr. засаждам лозови пръчки
bacelo s.m. 1 лозова пръчка за засаждане; 2 млада лоза
bacharel s.m. 1 бакалавър; 2 fig. бърборко, дърдорко
bacharelado s.m. 1 бакалавърска степен; 2 курс на
обучение за постигане на бакалавърска степен
bacharelar 훽 v.tr. присъждам степен на бакалавър
훾 v.intr. говоря много, бърборя, дърдоря 훿 bacharelar-se
v.refl. получавам бакалавърска степен

babado

bacia

s.f. 1 тас, леген; 2 кръгла равнина, обградена с
планини; 3 ANATOMIA таз; 4 речно корито; 5 бръснарска
чиния за сапунисване на брада
bacífero adj. раждащ дребни плодове (боровинки, малини, ягоди)
baciforme adj. с форма или вид на дребен плод (малина, боровинка, ягода)
bacilar adj. 1 бацилен; 2 пръчкообразен
bacilo s.m. бацил
bacilose s.f. болестно състояние, предизвикано от бацили
bacio s.m. цукало, нощно гърне
baço1 s.m. ANATOMIA далак
baço2 adj. 1 матов, непрозрачен; 2 тъмен, мургав; кафеникав
bacoco adj. 1 наивен; 2 несъобразителен; несхватлив;
непроницателен; 3 глупав, будала, ахмак
bacorejar 훽 v.tr. предчувствам, предвиждам; предугаждам, отгатвам 훾 v.intr. 1 грухтя; 2 мърморя; 3 вълнувам се; 4 coloq. създавам интриги, пренасям клюки
bacorejo s.m. 1 предчувствие, предвиждане; 2 вълнение
bácoro s.m. малко прасе
bactéria s.f. бактерия
bactericida adj. бактерициден, убиващ бактериите
bacteriologia s.f. бактериология
bacteriológico adj. бактериологичен
bacteriologista s.m. бактериолог
badalada s.f. 1 камбанен звън (удар на езика на камбаната); 2 coloq. куп празни приказки
badalar 훽 v.intr. 1 бия, удрям (за камбана); 2 fig. говоря
много; говоря каквото не трябва; не съм сдържан, не
съм дискретен 훾 v.tr. 1 бия (камбана); 2 вълнувам, смущавам; 3 не пазя тайна, разгласявам
badaleira s.f. халка на камбана, за която е захванато
езичето
badaleiro s.m. дърдорко, несдържан, недискретен
човек
badalejar v.intr. 1 ⇒ badalar; 2 тракам със зъби (от студ,
от страх)
badalhoca s.f. 1 мръсна и противна жена; 2 пръски от
кал по дрехите; 3 висулки от мръсотия по козината на
животните
badalo s.m. езиче на камбана
badameco s.m. 1 ant. ученическа чанта; 2 coloq. нахално
момче; 3 незначителен човек; нищожество
badana s.f. 1 стара и мършава овца; 2 месо от стара и
мършава овца; 3 кранта, стар и мършав кон; 4 краищата, крайната част на кожите; 5 висулки, висящи украшения по дрехите
badanal s.m. бъркотия, неразбория, безпорядък, суматоха, суетене
badanar v.intr. 1 движа се едва-едва, кретам; 2 треперя

badanau s.m. ⇒ badanal
badejo s.m. вид риба, разновидност на треска
badulaque 훽 s.m. яхния от чер дроб или други

вътрешности, нарязани на дребно 훾 pl. ненужни, стари
вещи
baeta s.f. нетепан домашен вълнен плат
baetão s.m. шаяк, бало
baetilha s.f. тънък шаечен плат
bafagem s.f. 1 повей, полъх, лек ветрец; 2 fig. вдъхновение

balastro

훽 v.tr. 1 духам; стоплям с духане; 2 fig. милвам,
лаская, приласкавам; 3 облагодетелствам, подпомагам
훾 v.intr. 1 издишвам, въздъхвам; 2 издавам дъх
bafejo s.m. 1 дъх, леко издишване; 2 fig. услуга; помощ;
покровителство; 3 късмет
bafiento adj. с мирис на застояло, на влажно, на плесен
bafio s.m. 1 мирис на застояло, непроветрено, влажно;
2 мухъл, плесен
bafo s.m. 1 дъх, издишан топъл въздух; 2 ⇒ bafejo ;
3 нежност, обич
baforada s.f. 1 силно издишване, въздъхване; 2 лош
дъх от устата; 3 прен.; 4 ⇒ alarde
baforar v.intr. 1 издишвам шумно; въздъхвам; 2 оригвам
се; 3 fig. хваля се
baforeira s.f. 1 дива смокиня; 2 fig. самохвалство, хвалипръцковщина
baga s.f. 1 дребен плод без костилка; 2 fig. капка
bagaceira s.f. 1 съд за джибри; 2 гроздова ракия; 3 fig.
празни приказки
bagaço s.m. 1 остатъци от изстискани плодове; 2 ⇒ bagaceira; 3 fig. пари; ter muito bagaço много съм богат
bagada 훽 s.f. 1 голямо количество дребни плодове;
2 голямо количество капки 훾 pl. едри сълзи
bagageiro 훽 adj. багажен (за вагон) 훾 s.m. 1 служител, който се грижи за багаж; превозвач на багаж;
2 носач на храна за работниците в полето
bagagem s.f. 1 багаж; 2 MILITAR обоз; 3 fig. съвкупност от
познания; култура; 4 произведенията на един автор;
fugir com armas e bagagens изчезвам и отнасям всичко
със себе си
bagalhoça s.f. много пари; богатство

bafejar

baganha s.f. ⇒ baganho
baganho s.m. 1 люспа на

семе; 2 остатъци от изядени
маслини; 3 семки от грозде
bagatela s.f. глупост, дреболия, предмет без стойност;
неважен, ненужен предмет
bago s.m. 1 зърно грозде; 2 дребен плод, приличащ на
грозде; 3 зърна (на житни растения); кръгло дребно
зрънце; 4 сачма; 5 coloq. пари
bagulhado , bagulhento adj. с множество дребни
семенца (като малинакъпинагрозде)
bagulho s.m. 1 семе от грозде, от нар; 2 стъпкано, смачкано семе

bagulhoso adj. ⇒ bagulhado
baía s.f. малък залив с тесен

вход, който после се раз-

ширява

baião s.m. бразилски танц, съпроводен с песен
bailadeira 훽 adj. обичаща да танцува 훾 s.f. танцьорка, баядерка

bailado s.m. всякакъв вид танц
bailador 훽 adj. танцов 훾 s.m. танцьор
bailar v.intr. 1 танцувам, играя; 2 осцилирам,

трептя,

колебая се

bailarim s.m. ⇒ bailarino
bailarina s.f. 1 танцьорка, балерина; 2 гюм, коничен съд
за топлене на вода

давам отпуск по болест; задрасквам от списък; estar de

baixa в отпуск по болест съм

baixa-mar [-ch-] s.f. отлив
baixar [-ch-] 훽 v.tr. 1 снижавам, понижавам (ниво, равнище); 2 спускам, отпускам надолу; 3 навеждам, наклонявам; 4 намалявам 훾 v.intr. 1 понижавам се, спадам (за
ниво на вода); 2 спадам, поевтинявам (за цена); 3 отслабвам, отпускам (напрежение); 4 слизам надолу; 5 спускам
(планразпорежданезаповед) 훿 baixar-se v.refl. 1 навеждам
се, прегърбвам се; 2 fig. подчинявам се; унижавам се
baixel [-ch-] s.m. 1 плавателен съд; 2 малък кораб
baixela [-ch-] s.f. прибори и съдове за хранене или причастие
baixeza [-ch-] 훽 s.f. 1 нископоставеност, на ниско
място, на ниско ниво; 2 fig. низост, подлост; 3 извратеност, порочност, поквареност 훾 pl. нищожни, незаслужаващи внимание неща
baixio [-ch-] s.m. 1 издатина, натрупване на пясък на
дъното на море или река; 2 подводна скала на малка
дълбочина
baixo [-ch-] 훽 adj. 1 нисък; 2 подчинен (служебно, административно); 3 евтин; 4 низък и грубиян; 5 едва чуващ
се 훾 adv. ниско; долу; estar em baixo потиснат съм; a
baixo надолу
baixote [-ch-] adj. възнисък
bajoujar v.tr. 1 лаская, угоднича, подмазвам се; 2 глезя;
3 подчинявам се сляпо
bajoujice s.f. 1 ласкаене, угодничене, подмазване;
2 глезене; 3 сляпо подчинение; 4 глупост
bajoujo adj. 1 глупав; 2 който ласкае, който се подмазва;
3 лигав, прекалено любезен; лигав, глезен; 4 ухажващ;
влюбен
bajulação pl. -ões, bajulice s.f. 1 ласкателство, подмазване; 2 сервилничене
bajulador adj. ласкател, подмазвач
bajular v.tr. 1 лаская, подмазвам се; 2 сервилнича
bala1 s.f. куршум
bala2 s.f. 1 бала; вързоп; пакет; 2 сух корен от маниока;
3 fig. писмено порицание; 4 искане на пари; 5 неприятност; вреда, щети
balada s.f. балада
balaio s.m. 1 кръгла кошница от слама, пръчки или кожени каишки за селскостопански нужди; 2 негърски танц,
подобен на фанданго
balame s.m. купчина куршуми
balança s.f. 1 везни, кантар; 2 fig. символ на правда, на
правосъдие
balançar 훽 v.tr. 1 люлея, клатушкам; 2 тегля, претеглям;
3 уравновесявам; компенсирам 훾 v.intr.,refl. balançar-se
1 люлея се, люшкам се, клатушкам се; 2 колебая се
balancé s.m. 1 машина за сечене на пари, медали, ордени и т.н.; 2 балансе (танцова стъпка); 3 люлка
balanceamento s.m. 1 люлеене, люшкане, клатушкане;
2 уравновесяване, компенсиране; 3 колебание; 4 COMÉRCIO
баланс

bailarino s.m. мъжки танцьор, балетист
balancear v.tr. ⇒ balançar
baile s.m. 1 бал; 2 танц
balanceiro s.m. 1 téc. балансьор; 2 кантарджия, който
bailéu s.m. скеле (за ремонт, за боядисване на сгради)
bainha s.f. 1 подгъв; 2 ножница за сабя; 3 долната част претегля, мери на кантар
balanço s.m. 1 люлеене, клатене; клатушкане, друсане,
на листото, обвиваща стъблото
разтърсване (на превозно средство по неравен път);
bainhar v.tr. подгъвам, правя подгъв; поръбвам
2 вълнение, раздвижване; 3 равносметка; 4 COMÉRCIO баланс
baio adj. златисто-загорял; с цвят на мулат
balandrau s.m. 1 ant. дълга и широка дреха; 2 fig.
baioneta s.f. щик
чувал, широка и грозна дреха; 3 редингот
baionetada s.f. раняване, намушкване с щик
balante adj. блеещ
bairrismo s.m. местен патриотизъм
bairrista s.m.,f. 1 обитател или посетител на даден квар- balão s.m. pl. -ões 1 балон; 2 аеростат; 3 fig. слух, мълва;
тал; 2 местен патриот

bairro s.m. квартал
baiuca s.f. 1 долнопробна

кръчма; 2 кочина, мръсно
жилище
baixa [-ch-] s.f. 1 снижаване на терена; 2 равнинна част в
края на долината; 3 намаляване на височината; 4 снижение на цена; 5 fig. упадък; 6 MILITAR уволнение; dar baixa

лъжа, измислица; 4 кръгла бутилка; andar de balão бременна съм; ir no balão позволявам да ме лъжат; fig. balão
de ensaio coндиране на общественото мнение; опит
balar v.intr. блея (за овца)
balastrar v.tr. засипвам с баластра (пространството
между траверсите на ж.п. линиите)
balastro s.m. баластра
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