רשימת שמות ספרדים
קיימים  5,220שמות ברשימה.
המקורות והקודים שנעשה בהם שימוש
כל השמות ברשימה זו הם תוצאה של עיבוד וזיקוק של  4רשימות שנאספו על ידי  4מקומיים כפי שמצוין בכפתור
ובכפתורים בחלק העליון של העמוד .עם זאת ,על מנת לתת להם את הקרדיט שמגיע להם ,ציינו את ה URL -בכל אחד
מהלינקים:
 = Lמגיע מ ,) Lusaweb ( http://www.lusaweb.com -שבו ניתן למצוא את השם בפורטוגזית וכן גנאלוגיות ספרדיות.
על החלק הספרדי הקרדיט מגיע למר הארי שטיין.
= Oהעתק של מר ג'ף מלכהhttp://www.orthohelp.com/geneal/names.htm .
= Tמגיע מב.נחמןhttp://home.earthlink.net/-bnahman/TOLEDOhtm.htm .
 = Iמגיע מהרב חיים הלויhttp://www.ifmj.org .
מטרת הרשימה
רשימות השמות הללות מיועדות לכל מי שמעוניין לחפש את שורשיו הספרדיים ואין שום כוונה להטעות או להשפיע על אף
איש לשינוי אמונתו הרוחנית או הדתית.

איסוף זה נעשה על יד אלכס סנטי פראיירו ,מנהל הייעוץ הגנאלוגי בעמותה התרבותית של
תרבות שורשים ,תרבות השורשים היהודים ,ברצלונה ,ספרד.
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אייליון ()L
אילון ()T
איינסה ()I
איודה ()T
איונדו ()L
אסבן()T
אסצ'אדניו ()I
אסצ'אאואיט ()I
אזאדל ()T
אזאמל ()T
אזנקוט ()O
אזנפה ()T
עזר ()L) (O
עזריאס חמיליו ()I

ארויה ()L
ארואואס ()O

עטיאס
אטיאס ()O

עזבאי ()O
עזאי ()T

אסקאזיבר ()L
אזנקוט ()O
עזרד ()O
אזרואל ()O
אזואדו דה ()L
אזבדו ()I) (L
עזיקרי ()I
עזיזה ()O
אזלור ()I
אזנר ()I
אזוגי ()L) (O
אזוקה ()L
אזוגה ()L
אזולאי ()O
עזרן ()O
עזריף ()T
אזובי ()L
אזובח ()L
אזובי ()L
אזואלוס ()L) (O
אזולאי ()I) (L) (O
אזוליה ()L
אזבדו ()L
עזורה ()I
באבראסר ()L
באק ()I
באקה ()L
בקאל ()T
באקה ()I
באקה ()L
בשאבאל ()T
בקואל א ()T
בדאחוס ()T
בדוראן ()T
באסה ()T
באנה ()L
באאז ()I) (L
באזה ()I) (L
בחלו ()T
בחרו ()T
בחלול ()O
בהרי ()T
בחטיט ()O

בז'רנו ()I
בלעם ()T
בלברגה ()L
בלפאפי ()L
בלבורדה ()L
באלנסי ()O
בליאסטרו ()T
בלקטו ()T
בלטסאר ()L
בלטזאר ()L
בלטודנו ()I
בנדחו ()L
בנאגאס ()I
בנון ()O
בפיסטה של בוסקה ()L
בפטיסטה ()I) (L
בקדנו ()I
באקס ()L
באקיס ()I) (L) (O
באכיכס ()T
בר יעקב ()L
בראכה ()T
ברהיל ()L
ברהונה ()T
בראסה ()L
בראטה ()T
בראזילה ()L
ברבריאס ()T
ברבוסה ()L
ברסנס ()I
ברשילום ()T
ברשילון ()O
ברזילי ()T
ברדה ()L
ברדלס ()I
ברדחי ()I
ברלה ()L
ברארה ()L
ברגס ()L
ברחבל ()T
בריקה ()T
בריאוס ()L
ברלוצ'י ()T

ברניל ()T
ברוך ()O
ברקי ()I
ברקין ()I
ברשינה ()I
בראח ()L
בארל ()T
בראשה ()L
ברארה ()L
בראגן ()I
בריאנטוס ()L
בריאוס ()I) (L
בארו ()I
בארובז ()L
בארוקס ()L
בארוגס ()I
בארוס ()L
בארואו ()L
בר ששת ()O
בארו ()T
ברוך ()I) (L
ברוך אברבנאל ()L
ברוך אלסקאר ()L
ברוך אלווארס ()L
ברוך ברוך ()L
ברוך בנוונטה פראדו ()L
ברוך בנאדטי ()L
ברול בואנו ()L
ברוך קרבליו ()L
ברוך דה קוסטה ()L
ברוך דה קסטרו ()L
ברוך הנריקס ()L
ברוך הנריקז ()L
ברוך לטאס ()L
ברוך לוסאדה ()L
ברוך לוזאדה ()L
ברוך לואוזדה ()L
ברוך פארדו ()L
ברוך רוסה ()L
ברוך שונצינו ()L
ברואל ()O
ברוך ()I) (L
ברוכיאל ()L

בחיה ()L
באיז ()L

ברנאקה ()T
ברנל ()T

ברוכל ()T

ברוך ()O
ברוכי ()T
ברזל ()T
ברזילי ()L
ברזילאי ()L
ברזילי ()L
באס ()L
בסן ()L
בסס ()L
בסאבי ()L
בסירטפ ()L
בסאן ()L
בסאן גרסיה ()L
בסאבי ()L
בסיוני ()O
באטל ()T
בטאן ()O
באוטיסטה ()L
בזא ()T
בזאן ()I) (L
באטו ()T
בדז'רנו ()L
בכר ()I
באחה ()I
בז'ראנו ()I
בל ()L
בלחדב ()O
בלחסן ()O
בלסקו ()I) (L
בלפורטה ()L
בלגרה ()L
בלישה ()O
בליפנטה ()L
בליליו ( בלילו) ()L
בלילוס ()L
בלינפנטה ()L
בליסריו ()L
בלנסטיין ()O
בלין ()L
בליו ()I) (L
בליוקה ()I
בלמונטה ()L
בלסקו ()L

בלוסי ()T
במראש ()I
במוכרס ()I
במבניסט ()L
במביניסטה ()L
בן ()I
בן אדון ()L
בן דנון ()L
בן דלח ()L
בן דיאהן ()L
בן אסקרה ()L
בן עזרה ()I) (L
בן חביב ()L
בחמור ()L
בן חמו ()L
בן ישראל ()L
בן חמו ()L
בן מלכה ()L
בן נכון ()L
בן סעוד ()L
בן שרף ()L
בם שם טוב ()L
בן יאיה ()L
בן זמאירה ()L
בן אבו ()O
בנקוטין ()T
בן אדיבה ()O
בנאדו ()L
בנעדי (()O
בנעים ()O
בן אקסס ()O
בנלחאויה ()T
בן עמרה ()O
בן עמברן ()T
בנאמור ()O
בנמורה ()L
בן עמרם ()O
בנראש ()O
בנרואיה ()I
בנראוש ()O
בן עטר ()I) (L) (O
בנן אתון ()I
בנאודיס ()O

בנוונטה ()L
בנבאט ()I
בנבידס ()I
בנזרף ()O
בנבאסה ()O
בנבנישתי ()L
בן בונן ()O
בנסמרו ()L
בן חיה ()O
בן שרט ()I
בן שטרית ()O
בן שימול ()O
בנשמול ()O
בן דהן ()O
בנדן ()L
בן דנון ()L
בנדויד ()O
בן דויד ()O
בנדלק ()L) (O
בנדרן ()O
בנדראו ()O
בדנדיקטי ()L
בנדיט ()I
בנדיטי ()L
בנגס ()I
בן אלישע ()O
בנלוז ()O
בנלעזרה ()O
בנאטה ()I
בנאבישתה ()L
בנעזרה ()O
בן עזרה ()O
בנפדארדו ()I
בנפוראדו ()I
בן גליל ()L
בנגוזי ()O
בנחיו ()O
בנחכר א בומביה ()L
בן חאקו ()O
בן חקוק ()L
בן חיים ()L) (O
בן חזוק ()L
בנחמין ()L

בלטיאנו ()I
בלטראן ()I) (L

בנוונט ()I
בנוונטה ()L

בנחמו ()L
בן חיון ()O

בנאיבגי ()O
בנסיקי ()O
בנין ()O
בנישו ()L
בניסו ()O
בנישתי ()O
בניטה ()O
בניטס ()L
בניטז ()L
בנחמים ()O
בנחמין ()T
בנחו ()O
בנכמון ()O
בן לסין ()O
בן לולו ()O
בן מימון ()O
בן מלכה ()O
בן מיור ()O
בנמרגי ()O
בנמיארה ()O
בנמואיל ()O
בנווליד ()O
בנוליאל ()L) (O
בנואו ()O
בן פורת ()L
בנקיס ()L
בן רמוק ()L
בן רימו ()L
בן רימוך ()O
בנארוס ()O
בן רובי ()O
בן שבת ()O
בן סדון ()L) (O
בן סעדון ()L
בן סלואה ()O
בן סנצ'ו ()L
בן סראט ()L
בן סעודה ()L) (O
בן סלום ()O
בנשבת ()O
בן שטון ()O
בן סימון ()O
בן ציון ()O

בטאטה ()O
בנטולילה ()O
בנטובו ()O
בנטולאלה ()L
בנודיס ()O
בנבנישתי ()I) (L
בן ואייש ()O
בן ווליד ()O
בן יאיר ()O
בן יולי ()O
בניונס ()O
בן זקר ()O
בנסמרו ()L
בן זקן ()L
בן זקן ()O
בן זיקרי ()O
בן זינו ()O
בן זימרה ()O
בראכה ()L
ברכה ()L
ברחל ()L
ברסרו ()O
ברדוגו ()O
בראו ()L
ברגל ()O
ברגמן ()O
ברירו ()L) (O
ברלנדינה ()L
ברלילו ()O
ברמחרו ()L
ברמחו ()T
ברנאל ()L
ברננדינו ()L
ברנט ()I
ברנשטיין ()O
ברוזפה ()I
ברטוני ()L
בסאלו ()I
באסו ()I
באסה ()I
בטן ()L
בטאל ()T
בטיטו ()O

ביבאך ()T
ביבאגו ()L
ביבאחו ()L
ביבאס ()O
ביבאז ()L
ביקון ()T
ביאנווסטי ()T
ביגאבנה ()L
ביטאמה ()L
ביטון ()I
ביטאן ()L
ביטון ()O
ביבאר ()L
ביבאוס ()I
ביונס ()I
בלנה ()I
בלנקו ()L
בלנדון ()L
בלאו ()O
בלאודון ()L
בלנגר ()I
בלוך ()O
בלום ()O
בואב פורטודו ()L
בודוך ()O
בוגרן ()I
בוחבוט ()O
בוהדנה ()O
בואינו ()L
בולפאי ()L
בולפי ()L
בולעפיה ()L
בולאה ()I
בולעפיה ()L
בולמין ()T
בולתה ()L
בון ()I
בונה ()I
בונאפד ()L
בונפוס ()L
בונפוקס ()I) (L
בונוונטורה ()L
בונטה()I

בן סלימן ()O
בן שושן ()L) (O
בן שושן הלוי ()L

בתום ()L
בטאח ()O
באונו דה מוירה ()L

בונפד ()L
בונפיל ()L
בונפיל ()I

בוניפנט ()I
בונילה ()I
בוניטו ()L
בונין ()L
בונו ()T
בונסניור ()L
בונסניאור ()I) (L
בונטה ()L
בוקין ()I
בורדלואה ()I
בורחס ()I
בורוליו ()L
בוסקילה ()L
בוטארל ()L
בוטבול ()O
בוטלו ()L
בוטיבול ()L
בוטלו צ'קאו ()L
בוטון ()I) (L
בואזיז ()O
בוכפתי ()O
בוגנים ()O
בוהדנה ()O
בוסקילה ()O
בוסידן ()O
בוזלגו ()O
ברכו ()L
בראגה ()I
ברגנסה דה ()L
בראגו ()L
ברן ()I
ברנבם ()L
ברנבון ()L
ברנדה ()L
ברנדאו ()L
ברנדאו בלמונטה ()L
ברנדאו בראבו ()L
ברנדס ()L
ברנדו מונדולפו ()L
ברנדואה ()L
ברנדון ()L
ברנדון בלמונטה ()L

בראבו ()L
ברזילי ()L
בראזילי ()L
ברווה ()I
בריסנו ()L
בריגם ()O
בריונס ()L
בריטו ()I) (L
בריטו ()L
בריזו ()I
ברודו ()T
בטש ()O
בואה ()T
בואל ()I
בוכרה ()L
בואן אנו ()T
בואנה דה מסקיטה ()L
בואנה הורה ()L
בואנדיה ()T
בואנו ()T
בואנו דה מסקיטה ()L
בואנו הנריקס ()L
בואנו הנריקז ()L
בואנו ויבאס ()L
בואין ()L
בואיסן ()I
בולט ()L
בולואס ()I
בומנדיל ()L
בונן ()L
בורגוס ()I) (L
בוסאח ()L
בוסגלו ()L
בוסל ()L
בוסנק ()L
בוסנש ()L
בוסטוס ()L
בוזגאלו ()L
בוזגלו ()O
ביטון ()O
ביבאר ()L
קאה ()T

קבאן ()T
קבאקה ()T
קבסה דה באקה ()I
קבסון ()T
קבסה ()O
קבזה דה באקה ()I
קביצ'ו ()L
קברה ()I
קבררה ()L
קבררו ()I
קברט ()L
קסראס ()L
קסראס ()T
קסראס דה
קשיש ()T
קאסים ()T
קקון ()T
קדאי ()T
קאדיק ()T
קדיקה ()T
קדיס ()T
קדוט ()T
קאג ()T
קאגי ()O
קחדיאס ()T
כחלי ()T
כחלון ()T
קהנת ()L
קהנת אספינוסה ()L
קהנת ()L
כהון ()T
קאיפה ()T
קאים ()T
קחה ()L
קלאצ'ה ()I
כקחים ()T
קלהורה ()L
קלחורה ()L
קלחורנו ()T
קלאמה ()T
קלאמי ()I
קלאסו קפדוסה ()L

בראוך דה קרסטו ()L
בראונשוויג ()O
בראונשטיין ()O
בראבה ()L

קאבה ()T
קבלרייה ()L
קבלרייה דה לה ()L
קבלייארו ()T

קלטיוד ()I
קלאי ()T
קלבו ()I) (L
קלדרון ()I) (L) (T

קלדס ()L
קלימן ()L
קליו ()L
קאלו ()T
קלונה ()I
קלבו ()L) (T
קלבו ד'אנדרדה ()L
קלבטה ()L
קמאצ'ו ()L
קמנאנו ()T
קמרגו ()L
קמרון ()T
קאמי ()L
קמחי ()T
קמיניה ()L
קמונדו ()L
קמפו ()T
קמפו דה ()L
קמפוס ()I) (L
קמפוס פראירה ()L
קמפוס סגוביה ()L
קנמון ()T
קנשאס ()L
קנדרוס ()T
קנדלרו ()T
קנדרו ()O
קנדיה ()L
קנדונגה ()L
קניו ()L
קניסו ()L
קנאט ()L
קאנו ()T
קנוסה ()L
קנסינו ()L) (O
קנסינוס ()I
קנטון ()L
קנטון ישראל ()L
קנטוס ()T
קפצ'ן ()T
קפדוסה ()L
קפדוסה ישראל ()L

קפרלה ()T
קפטאירו ()L
קפטון ()T
קפיטו ()L
קפודוסה ()L
קפון ()I) (L
קפורטה ()I
קפואה ()I) (L
קפואה ברזילי ()L
קפואנו ()L
קרבאחל ()L
קרבליה ()T
קראקצ'ון ()T
קראכו ()I
קרקורסה ()L
קרקוסה ()L
קרגוסי ()T
קרנקה ()L
קרנסה ()L
קראסו ()I
קרבחל ()L
קרבליו ()L
קרבליה ()L
קרבחל ()I) (L
קרבליו ()T
קארבי ()I
קרקמו ()I
קארקס ()L
קארקאס ()L
קארסרס ()L
קארסרטס ()L
קרדנס ()T
קרדנל ()T
קרדינל ()T
קרדונה (ן)
קרדוסה ()L
קרדוסו ()L) (O
קרדוזו ()L
קרדוזה ()L
קרדוזו ()L) (O
קרדוזו פריאס ()L

קארי ()T
קריאו ()L
קריאו דה פאיבה ()L
קריאון ()L
קריאס ()I
קריליו ()L
קריליו ()L
קריליו דה מטוס ()L
קרייו ()L
קריליון ()L
קריון ()I) (L
קרירון ()I
קרלוס ()L
כרמי ()L
כרמונה ()I) (L) (O
כארמי ()L
קרנקה ()L
קרניסר ()I
קרנוי ()I
קארו ()O) (T
קרנקה()T
קארסקו ()T
קארזקו ()L
קרטרו ()L
קריאו ()L
קריאו דה פאיבה ()L
קריאו דה פאיבה ()L
קריאו רודריגז ()L
קריליו ()L
קרייו ()T
קריון ()T
קריון צ'אבס ()L
קריון דה פאיבה ()L
קריון דה פאיבה ()L
קרסני ()O
קארסי ()L
קרסונו ()L
קרטקן ()T
קרבחל ()I) (L
קרבליו ()L
קרבליו ()L

קפדוסה מוראו ()L
קפדוסה פראירה ()L
קפדוזה ()L
קפדוזא ()L
קפרדיאל ()T

קרדוזו נונס ()L
קרדוזופ ()T
קרפתי ()T
קרפאתי ()T
קרפון ()T

קרביאו ()L
קסאדו ()L
קסאל ()T
קסנט ()I
קסנטה ()I

קסארס ()T
קסארוביאוס ()T
קסאדה ()I
קסרס ()L
קאסי ()T
קספה ()I
קסקה ()T
קסה פרנקה ()I
קסארס ()L
קסאראס ()L
קסאראס דה ()L
קסוטו ()L
קסטניו ()L
קסטנו ()L
קסטנו דה סוסה ()L
קסטל ()O
קסטל ברנקו ()L
קסטליאנו ()L
קסטיינו ()T
קסטליאנו ()L
קסטלו ()L
קסטיאל ()L) (O
קסטילאנו ()L
קסטרה ()L
קסטרו ()O) (T
קסטרו דה ()L
קסטרו מטוס ()L
קסטרו אורוביו ()L
קסטרו פראירה ()L
קטלאן ()I
קטן ()T
קטנו()I
קטאווי ()O
קטאלה ()L
קאבה ()T
קבאגוס ()T
קבאלריה ()I
קבליו ()T
קביאו ()L
קאבילי ()T

סלן ()I
סלנו ()I
סלדרן ()I
צמח ()T
סנאדו ()I
סנטנו ()T
סרביון ()I
סרקדו ()L
סרדה ()L
סרדן ()I
סררו ()T
סרנה ()I
סראטו ()I
סרויה ()T
סספדס ()L
סבליאוס ()I
צ'קאו ()L
צ'צ'ואלו ()T
צ'קון ()I) (L
צ'חון ()I
צ'מורו ()T
צ'נוסי ()T
צ'פאטל ()T
צ'רביט ()O
צ'רינו ()L
צ'באריה ()I
צ'אבס ()L
צ'אבז ()I) (L
שלוש ()L
צ'לבה ()I
שטרית ()O
צ'בריאה ()I
צ'יקאס ()I
צ'יצ'צונס ()T
צ'יליון ()L
צ'ינט ()L
צ'ינליו ()L
צ'פרוט ()L
צ'ירינו ()I
צ'קאירן ()O

צ'ומסאירו ()L
צ'ומסארו ()L
צ'ונקלר ()T
סיד ()T
סידבואנו ()T
סידלו ()T
סידיארו ()T
סידיקה ()T
סידרה ()T
סיגורל ()I
סינטרון ()L
סיסנרוס ()L
סיודד ()T
קלבה ()L
קלבארוס ()I
קלמנטה ()I
קלמנטס ()L
קלריגט ()I
קלימנטה ()I
קואיו ()L
קואליו ()I) (L
כהן ()T
כהן ()T
כהן אריאס ()L
כהן בלינפנטה ()L
כהן ד'אזבדו ()L
כהן דה לרה ()L
כהן פאיה ()L
כהן הנריקס ()L
כהן הררה ()L
כהן לובאטו ()L
כהן פיאחוטו ()L
כהנו ()L
כהן סקאלי ()O
קויטיניו ()L
קולאקו בלמונטה ()L
קולאקו אוזוריו ()L
קולאסו אבנדנה ()L
קולומה ()L
קונצ'ה ()L

קאזראס ()L
קאזה ()L
קזארס ()L
קאזס ()O
סדרה ()T
סדראי ()T

שלוש ()O
שוקרון ()O
שריקי ()O
קריסטיאן ()I
צ'ופארו ()T
צ'ומסארו ()L

קונפינו ()I
קונמיו ()T
קונקיו ()L) (O
קונקי ()O
קונטמינה ()I
קונטררס ()I) (L

קונטררס ()L
קורצ'ו ()L
קורקוס ()L) (O
קורדרו ()T
קורדרו דה סילבה ()L
קרודישם ()T
קורדובה ()L
קורדוסו ()L
קורדובה ()I) (L
קורדוברו ()
קוריאה ()L
קורי ()I
קוריאט ()O
קוריליה ()I
קורמנו ()T
קורנל ()I
קורונאדו ()L
קורונל ()L
קורונל פראירה ()L
קורה ()L
קוריאה ()I) (L
קוראיה ()L
קורונאל ()L
קורסונו ()L
קורטס ()I
קורטיסו ()L
קורטיסוס ()L
קורטיסוז ()L
קורבאט ()I
קורברה ()L
קוסקון ()I) (L
קוסקוליאן ()I
קוסארס ()L
קוסידה ()I
קוסטה ()I) (L
קוסטה אלברנגה ()L
קוסטה אנדראדה ()L
קוסטה אטיאס ()L
קוסטה ברלה ()L
קוסטה קפדוסה ()L

קוסטה וייה ריאל ()L
קוסטה וייה ריאל ()L
קוסטה ויאריאל ()L
קוטה ()T
קואור ()L
קוריאל ()I
קוטיניה ()L
קוטיניו ()L
קוטינו ()L
קובו ()I
קואיטו דה ()L
קרסטו ()L
קרסטוז ()L
קרסה ()I
קרסקס ()L
קרסקוס ()L
קרספין ישורון ()L
קרספו ()T
קרספון ()I
קרסקס ()L
קרוארו ()T
קרואייס ()I
קרוז ()T
קרוז דה לה ()L
קוארמסה ()L
קובאס ()L
קובי ()O
קואליו ()L
קואנקה ()I
קואבה ()L
קולאמן ()T
קוניה ()L
קוניה דה ()L
קוניו ()L
קוריאל ()I) (L
קוריאל עבס ()L
קוריאל בואנו ()L
קוריאל דה פראדו ()L
קוריאל פרנקו ()L
קורושל ()T

דה אנדראדה ()L
דה קוסטה
דה קוסטה ()L
דה קוסטה אבנדנה ()L
דה קוסטה אטיאס ()L
דה קוסטה קרדוזו ()L
דה קוסטה ד'אנדראדה ()L
דה קוסטה דה מסקיטה ()L
דה קוסטה דה'אנדראדה ()L
דה קוסטה פונסקה ()L
דה קוסטה פורטדו ()L
דה קוסטה גומס ()L
דה קוסטה גומס דלה פניה ()L
דה קוטסה גדליה ()L
דה קוסטה פימנטל ()L
דה קוסטה רמירז ()L
דה קוסטה רמוס ()L
דה קוסטה סניור ()L
דה קוסטה אי אמסקיטה ()L
דה קוסטה אי מסקיטה ()L
דה קוניה ()L
דה פבאלה ()L
דה פונסקה ()L
דה פונסקה ()L
דה פונססה ()L
דה גמה ()L
דה פינה ()L
דה פורטו ()L
דה רוצ'ה ()L
דה רוסה ()L
דה סה ()L
דה סרה ()L
דה סיאנה ()L
דה סילבה ()L
דה סילבה אבנעטר ()L
דה סילבה קוריאל ()L
דה סילבה אסטבס ()L
דה סילבה לובאטו ()L
דה סילבה מנדס ()L
דה סילבה רוזה ()L

קוסטה דה ()L
קוסטה דה ()L
קוסטה חטיאס ()L
קוסטה מסקיטה ()L
קוסטה פצ'קו ()L
קוסטה פורטוגס ()L

קורי ()L
קורואירה
קוטינו ()L
קוטי ()L
קואייס ()I
ד דה אלטבס ()L

דה סילבה סוליס ()L
דה סולה ()I
דה ואלה ()L
דה ואיגה ()L
דה ואיגה הנריקס ()L
דה ואיגה הנריקז ()L
דה ואיגה לופס סלסדו ()L
דה ואיגה מנדס דה קוסטה ()L
דה ולסקו ()L
דה וייריאל ()L
דה ויטה ()L
דבדול ()T
דבאלה ()O
דאקה ()T
דקוסטה ()I) (L
ד'אקוסטה ()L
דקוניה ()L
דאדס ()O
דדיה ()O
דדודאפי ()T
דדון ()O
דגאמה ()L
ד'אגילר ()L
ד'אגילר רודריגז ()L
דהן ()O
דאיס קוטיניו ()L
דל מדיקו ()I
ד'אלרקון ()L
ד'אלבוקרקה ()L
דלמאו ()I
דלמיידה ()L
ד'אלמיידה ()L
דמוז ()T
ד'אנאקונה ()L
דנן ()O
ד'אנקונה ()L
ד'אנקונה ד'אנדראדה דה קה ()L
ד'אנדראדה ()L
דאנדראדה ולוסינוס ()L
דניאל ()I

דניאלס ()I
דנינו ()O
דנינוס ()L
דנון ()O
דנון ()I) (L) (O
דאוד ()O
דפיארה ()L
דאקדי ()T
דארה ()I
דרקואה ()I
דרי ()L
דרוקה ()T
דאסה ()T
דאסה ()L
דסילואה ()L
דאויגה ()L
ד'אבלר ()L
ד'אביגדור ()L
דויד ()T
ד'אבילה ()I
דבילה ()I) (L
דביליה ()L
דויס ()O
דיין ()O
דאזה ()I
דאזבדו ()L
דה אקוסטה ()L
דה אייחידו ()L
דה אלבוקרקה ()L
דה אנדרדה ()L
דה ארדנדה ()L
דה ארליינו ()L
דה אבילה ()L
דה אבילה ד'אגילר ()L
דה ברוגוס ()I
דה קאסרס ()L
דה קמפוס ()L
דה קמפוס פראיירה ()L
דה קרנקה ()L
דה קרבליו ()L

דה קסטרו מטוסדה ()L
דה קסטרו אורוביו ()L
דה קסטרו אי מנדוסה ()L
דה צ'אבס ()L
דה קלבה ()L
דה קרסטו ()L
דה קרסטו דה המבורגו ()L
דה קרסטו דה פז ()L
דה קוניה ()L
דה פאריה ()L
דה פיגרואה ()L
דה פונסקה ()L
דה פונטס ()L
דה גלאגוס ()L
דה גאמה ()L
דה חרונה ()L
דה גרנאדה ()L
דה גווארה ()L
דה האס ()L
דה חרו ()L
דה לה בליה ()L
דה לה פאיה ()L
דה לה מר ()L
דה לה פארה ()L
דה לה פניה ()L
דה לה רונה ()L
דה לה טורה ()L
דה לאהו ()L
דה לאהו מנדס אוליואה ()L
דה לאמוס ()L
דה ליאון ()L
דה ליאון בנוונטה ()L
דה ליאון גדס ()L
דה לימה ()L
דה לוס ריאוס ()L
דה מניינה ()L
דה מרינס ()L
דה מרטוס ()L
דה מטוס ()L
דה מדינה ()L

דה מדינה פראיירה ()L
דה מנדוסה ()L
דה מנדוסה ויידוליד ()L
דה מרקדו ()L
דה מאזה ()L
דה מאזה דה סילבה ()L
דה מיניינה ()L
דה מירנדה ()L
דה מירנדה אי אבילה ()L
ד מולינה ()L
ד המונטס ()L
דה מורה ()L
דה מוראס ()L
דה מוראלס ()L
דה מוארה ()L
דה אוזדה ()L
דה אוזוריו ()L
דה פאדו ()L
דה פאקמה ()L
דה פלסיוס ()L
דה פארדו ()L
דה פאס ()L
דה פז ()L
דה פינאדו ()L
דה פינאדו דה סילבה ()L
דה פינטו ()L
דה פורטו ()L
דה פראדו ()L
דה פולגר ()L
דה קסאדה ()L
דה ריבאירה ()L
דה ריניינו ()L
דה ריאו ()L
דה רוקאמורה ()L
דה רוצ'ה ()L
דה רוקומורה ()L
דה רוחאס ()L
דה סא ()L
דה סא טינוקו ()L
דה סלאס ()L

דה קאסרס ()L
דה קאסרס הנריקז ()L
דה קסטליה ()L
דה קסטליו ()L
דה קסטור דה פז ()L

דה מדינה מלדונדו ()L
דה מדינה פצ'אקו ()L

דה סילבה ()L
דה סילבאירה ()L
דה סילבריה ()L
דה סימואס ()L
דה סולה ()L
דה סולאס ()L
דה סוליס ()L
דה סויידה סוליה ()L
דה סוריה ()L
דה סואוסה ()L
דה סואוסה פימנטל ()L
דה סוסאוזה ()L
דה סואסה בריטו ()L
דה שושן ()L
דה טאידה ()L
דה תואר ()L
דה טולדו ()L
דה טוראס ()L
דה טורס ()L
דה טובאר ()L
דה טריאנה ()L
דה וולנסה ()L
דה ואיגה ()L
דה ורה ()L
דה וידאס ()I
דה זמורה ()L
דבנה ()T
דקאסרס ()L
דפריאה ()L
דפונטס ()L
דל ברוגו ()L
דל קמפו ()L
דל קניו ()L
דל מר ()U
דל מדיקו ()L) (I
דל פורטו ()L
דל פראדו ()L
דל סוטו ()L
דל סוטו ()L
דל וייה ()L

דלה מר ()L
דלה פארה ()L
דלה פניה ()L
דלפניה פרננדס ()L
דלפנייה רוקאמורה ()L
דלפאייה ()L
דלפואנטה ()L
דלאח ()L
דלקניו ()L
דלאסר ()L
דלוונטה ()L
דלגדו ()L
דליס ()L
דלמר ()L) (O
דלמונטה ()L
דלוסריאוס ()L
דלוייה ()O
דלסוטו ()L
דלוייה ()L
ד'אלבס ()L
דמרצ'נה ()L
דמפרי ()L
דניס ()L
דפז ()L
דרי ()O
דסקה קרנקה ()L
דספנה ()I
דספינוסה ()L
דספואס ()L
דאסה ()L
דוייה ()L
דיאן ()L
דיאס ()L
דיאס אריאס ()L
דיאס ברנדאו ()L
דיאס קליארו ()L
דיאס קרבליו ()L
דיאס קוטיניו ()L
דיאס דה פונסקה ()L
דיאס דה קסטליה ()L

דה סלאזר ()L
דה שלום נחמיאס ()L
דה סקאירה ()L
דה סרפה ()L
דה סרה ()L

דל וייה סלדנייה ()L
דל וליה ()I
דלה קבלרייה ()L
דלה קייה ()L
דלה פואנטה ()L
דלה פונטה ()L

דיאס דה קסטיליו ()L
דיאס דה אספינוסה ()L
דיאס דה לימוס ()L
דיאס דה לייראנה ()L

דיאס דה מונטויה ()L
דיאס דה פז ()L
דיאס דה סילבה ()L
דיאס דה סולי ()L
דיאס דלגדו ()L
דיאס פלורס ()L
דיאס גויטארז ()L
דיאס לורנסו ()L
דיאס לוארנסו ()L
דיאס מצ'ורו ()L
דיאס מוטה ()L
דיאס ניאטו ()L
דיאס פראיירה ()L
דיאס רוחאס ()L
דיאס סלטילאנו ()L
דיאס סנטיליאנו ()L
דיאס סנטיליאן ()L
דיאז ()T
דיאז דה קאסרס ()L
דיאז דה לוסנב ()L
דיאז מרקז ()L
דיאז מטראנה ()L
דיאז פימינאטה ()L
דיאז טבארז ()L
דיאז ואס ()L
דיאגו ()L
דיאז ()L
דינה ()L
דינה ()L
דיוגו ()L
דיוניס ()L
דיאוס ()L
דישראלי ()L
ד'יזראלי ()L
דיוואן ()O
דז'אן ()I
דו למוס ()L
דו פורטו ()L
דו פראדו ()L
דו ואלה ()L

דוראדו ()T
דריה ()L
דורמידו ()L
דורמידו אפראים ()L
דואק ()O
דוז ()I
דוזטה ()I
דרגו ()L
דריהם ()O
דוארטה ()I) (L
דוארטה דה פינל ()L
דואנס ()I
דוליס ()L
דוקה ()I) (L
דורה ()T
דורן ()I) (L
דוראטה ()I
דורו ()L
דואק ()O
אצ'בריה ()I
אפרתי ()L
אפרתי ()L
אגאס ()T
אילובוט ()L
אללוף ()O
אלבז ()O
אלחייט ()T
אלעזר ()T
אלבוט ()L
אל עיני ()O
אלפסי ()O
אלגרבלי ()O
אלחדד ()O
אלהרר ()O
אלחיאני ()O
אלי ()T
אליאסף
אליעזר ()T
אליזבלאר ()L
אלקבס ()O

אלמקייס ()O
אלמוזנינו ()O
אלנקווא ()T
אלריאו ()T
אלסיגילמסי ()T
אלואירה אסטאון ()I
אלייקים ()T
עמנואל ()L
אנקאווה ()T
אנריגז ()T
אנריל ()I
אנריקה ()L
אנריקס ()I) (L
אנריקז ()I) (L
אנריקז קואליו ()L
אנריקז דה לפאיבה ()L
אנריקז דה לינאו ()L
אנריקז דה סילבה ()L
אנריקז מונטיליו ()L
אנריקז סאס ()L
אנריקז טחוסו ()L
אנרוקז ()I
אפרוסי ()L
אראזו ()I
ארגס ()I) (L
ארגס אנריקז ()L
ארמיטאנו ()L
הררה ()I) (L
אסגי ()O
אסקבה ()L
אסקלנטה ()I
אסקפה ()I) (L
אזקראטה ()I
אסקרלינו ()L
אסקובר ()L
אסקוטו ()I
אסקודרו ()L
אסקורי ()O
אסנטי ()O
אספנה ()I) (L

ד'אוליבאירה ()L
דונטה ()L
דונטי ()L
דונדון ()L
דונלופה ()L
דונלופה ()L

אלייקים ()O
אלקסלסי ()O
אלקובי ()O
אלקריף ()O
אליאס ()L
אלמלך ()O

אספנול ()I
אספחו ()L
אספל ()I
אספרנסה דה מונטריו ()L

אספרנסה ()L
אספריאל ()L
אספס ()L
אספינה
אספינו
אספינולה ()L
אספינוסה ()L
אספינוסה ()L
אספינוזה ()I) (L
אספיטל
אסרוגו
אסטיסיו ()L
אסטבן
אסטלה
אסטבס ()L
אסטורגנו
אטדגי
אחאה
איילבוט ()L
עזרזיר
עזרה
עזרדיאל
אזרילו
פבולסן
פחימה ()L
פדנקה ()L
פדריקה
פאין ()L
פחרדו ()I) (L
פחולה
פלאנו ()L
פלקרה ()L
פלקאו ()L
פלקון ()L
פלאירו ()L
פלרו ()L
פאנו ()L
פאנו ()L
פאקין ()L
פקירול

פארו ()T
פרקז ()L
פראח ()L
פראר ()L
פארו ()L
פארו סלסאזר ()L
פרטלון ()T
פטיאס ()L
פטס ()T
פבאלה דה ()L
פחרדו ()I
פאיה ()L
פאבו ()L
פבוס ()L
פדידה ()O
פחימה ()L
פליפה ()L
פליקס ()L
פליס ()L
פראראס ()O
פראיירה ()L
פראיירה ()L
פריאר ()L
פריארה ()L
פרמה ()L
פרמו ()L
פרננדס ()L
פרננדס נונס ()L
פרננדז ()T
פרננדז אנחל ()L
פרננדז בראון ()L
פרננדז קרדאדו ()L
פרננדז צ'ייון ()L
פרננדז קוריאה ()L
פרננדז קוטינו ()L
פרננדז דה בריטו ()L
פרננדז דה קסטרו ()L
פרננדז דה אלבס ()L
פרננדז דה אנסיסקו ()L
פרננדז דה פונסקה ()L

פרננדז דה רבוליאדו ()L
פרננדז דה טוארס ()L
פרננדז דה וגה ()L
פרננדז פראיירה ()L
פרננדז ססאדה ()L
פרננדז סוארז ()L
פרננדז טריסטן ()L
פרננדז ויאנה ()L
פרארס ()L
פראיירה ()I) (L
פראיירו ()L
פרר ()I
פררה ()I
פררו ()I
פרירה ()L
פריז ()I
פריסואל ()L
פרו ()L
פרופינו ()I
פרוס ()L
פחימה ()O
פחואה ()L
פידנקה ()L
פידלה ()L
פידלי ()L
פיארס ()T
פיארו ()I
פיגראדו ()L
פיגרואה ()L
פיגרואה דה ()L
פיגרדו ()L
פיגרואה ()I) (L
פילוס ()L
פינסי ()L
פינסה ()L
פינסי ()O
פינסיה ()L
פינסי ()L
פינטה ()L
פינזי ()L

פראצ'ה
פרחי
פריאה ()L
פריאס ()L
פרינס ()L
פרחאון ()L

פרננדז דה לס הרס ()L
פרננדז דה ליאון ()L

פירסי ()L
פירזי ()L
פלונדבילה ()L
פלורנטינה ()L

פלורס ()L
פלורז ()I
פלורי ()L
פואה ()L
פוקאירול ()T
פוסס ()I
פואינקינוס ()O
פוליחינו ()L
פונקינרו ()T
פונסקו ()L
פונסקה ()I) (L
פונסקה דה ()L
פונסקה הנריקז ()L
פונסאקה ()L
פונסאקה ()L
פונטס ()L
פורון ()T
פורטי ()O
פורטואין ()L
פואנקינוס ()O
פרקאו ()L
פרנסס ()T
פרנסיה ()L
פרנסיס ()L
פרנקו ()T
פרנקו דה קוסטה ()L
פרנקו דה סילבה ()L
פרנקו ד'אלמיידה ()L
פרנדו ד'קוסטה ()L
פרנקו דרגו ()L
פרנקו לארגו ()L
פרנקו מנדס ()L
פרנקו נונס ()L
פרנקו סראנו ()L
פרנקנולין ()T
פרנחי ()T
פרנסס ()L
פרנסיה ()L
פרסאו ()L
פריילה ()L

פרואיס מוניס ()L
פרואיס נונס ()L
פרומיסטה ()T
פרואיס ()L
פואה ()L
פוקאירון ()T
פואנטה ()L
פואנטס ()T
פוארטס ()I
פוליינה ()L
פונאו ()L
פונדם ()L
פונדאו ()L
פונס ()T
פונז ()I
פורמיגיני ()L
פורטדו ()I) (L
פוסו ()T
פוסטר ()L
גבאי ()L
גבאיג' ()L
גבאי ()T
גבאי פארו ()L
גבאי ()L) (O
גבאי ()L
גבאי דה מוראיס ()L
גביליו ()L
גבירול ()L
גביזון ()O
גברה ()O
גבריאל ()L) (O
גבי הנריקז ()L
גבי הנריקס ()L
גבי איסידורו ()L
גבי מנדס ()L
גבי וייריאל ()L
גפאקה ()T
גגו ()L
גגורן ()O
גאיון ()L

גלימידה ()I
גלינדס ()I
גלינדו ()I) (L
גלבאו ()L
גלבז ()T
גמה דה ()L
גמארה ()T
גמבואה ()I) (L
גאמה ()L
גאמה דה ()L
גנסרון ()T
גאון ()O
גראבון ()L
גראי ()I
גרבל ()T
גרסיה ()T
גרסיה קבסואלו ()L
גרסיה דה קסראס ()L
גרסיה דה לה סוריה ()L
גרסיה דה לווגה ()L
גרסיה דה לוס ראיס (ראייס) ()L
גרסיה דל ברוסל ()L
גרסיה אל קונדה ()L
גרסיה איסידורו ()L
גרסיה איסידרו ()L
גרסון ()T
גרמנדיה ()I
גרנר ()I
גרסון ()O
גרבנסו ()T
גרסון ()O
גסקון ()T
גטיה ()T
גטיניו ()L
גטינאו ()L
גאטו ()T
גטניו ()L
גבחה ()T
גביסון ()T
גיאט ()T

פראימה ()T
פרזאו ()L
פריירה ()L
פרסקו ()I) (L) (O
פרייה דאנדרדה ()L
פרואיס ()L

גלנט ()L
גלנטה ()I) (L
גלבואה ()L
גליאנו ()I
גלאגוס דה ()L
גלאנו ()L

גיון ()L
גאזי ()T
גדליה ()L
גדז ()L

חרונדי ()I) (L
חרונימה דה סילבה ()L
גררה ()L
גוסלן
גיבות
גדעון ()L
גידין ()L
גיארה ()L
גיקטייה ()L
גיל ()L
גיל דה אספינוסה ()L
חילברט
חימנס
חימנו
חירבל ()L
חירון ()I) (L
חירונדי
גודינס ()L
גדברו
גוחורון ()L
גואיס דה מטוס ()L
גולדנברג
גולדרינג
גואיס ()L
גולוף ()L
גומס ()L
גומס אנטיקרה ()L
גומס קמפוס ()L
גומס קרבלייו ()L
גומס קוריאה ()L
גומס קוטיניו ()L
גומס קוטינו ()L
גומס דה סילבה ()L
גומס דה ברנדואה ()L
גומס דה ק'רסטו ()L
גומס דה מדינה ()L
גומס דה מסקיטה ()L
גומס דה פז ()L
גומס דה סילבה ()L
גומסד דלוייו ()L
גומס ארגס ()L

גומס פורטסאס ()L
גומס פורטו ()L
גומס סארה ()L
גומס סילבה ()L
גומס סילבריה ()L
גומז ()T
גומז אלבראז ()L
גומז בראטו ()L
גומז בוטליו ()L
גומז קרבלייו ()L
גומז קרדוסו ()L
גומז קואלייו ()L
גומז דה מסקיטה ()L
גומז דה אקוסטה ()L
גומז דה ליאון ()L
גומז דה לימה ()L
גומז דה אוליבה ()L
גומז דה סלזאר ()L
גומז דה סוסה ()L
גומז לובו ()L
גומז נבארו ()L
גומז פראיירה ()L
גומז פינרו ()L
גומז סילברה ()L
גומז סוליס ()L
גומז טחוסו ()L
גומיאל ()T
גונקלבס ()L
גונסלס ()L
גונסלז ()L
גונזלס ()I) (L
גונזלס ברמחרו ()L
גונזלס ברמחה ()L
גונלזלס דה אסקובר ()L
גונזלס דה מירנדה ()L
גונזלס דה סאברדה ()L
גונזלס פיגרדו ()L
גונזלס חמאיקה ()L
גונזלס מדורו ()L
גונזלס מונסנטו ()L
גונזלס סובררו ()L

גונזלס ()T
גובלייה ()I
גורדון ()I
גורמזנו ()I
גוריגה ()I
גורוב ()T
גוטור ()I
גוביאה ()L
גואיה מטוס ()L
גראסיה ()T
גראסיה דה סנטה אנה ()L
גרסיאן ()L
גרציאנו ()L
גרדיס ()L
גרדיז ()I
גרנדה ()L
גרנדה דה ()L
גרנאדו ()T
גרנדוס ()L
גרנאטה ()T
גרנדה ()I
גרנחולס ()L
גראוס ()I
גראסיה ()L
גרציאני ()I
גריבלו ()L
גריס ()I
גואבאי ()L
גוואדלחרה ()T
גוארדה דה לה ()L
גודיאל ()L
גדליה ()T
גדליה ()L
גואר ()L
גואסקה ()I
גואטה ()I
גואטו ()T
גואטה ()L
גווארה דה ()L
גיאט ()T
גיגי ()O

גומס ארגז ()L
גומס מנדס ()L
גומס מורנו ()L
גומס ניאטו ()L
גומס פצ'אקו ()L

גוחדון ()L
גוראז ()I
גוטיארס ()L
גוטיארס ()L
גואטיארז ()I) (L
גוטיארז דה פרלטה ()L
הנריקז ()I) (L
גוטראס ()L
גוטיארס ()L
קלרה ()L
גוזמן ()T
גוורצמן ()O
חבה ()T
חבצל ()T
חבל ()T
חביב ()T
חביליו ()L
חכבונום ()T
חחואל ()T
חחואלו ()T
חדאוט ()T
חדידה ()O) (T
חליון ()L
חגי ()T
חגיז ()L
חחזן ()T
חיים ()L) (O
חכים ()O
הכהן ()T
חלה ()T
חלף ()T
חלאס ()T
חלאי ()T
הלל ()T
חלנקרו ()T
הלוי ()I
הלוי ()T
חלפון ()I) (L
חליווה ()O
חלסחמיס ()L

גילייאן ()I
גיירמו ()L
גוטיארז ()T

חמיס ()L
חמיס דה אורטה ()L
חמיז ()L
חמון ()L
חמו ()O
חמרון ()O
חנדרגו ()L
חכים ()T
הרב ()T
הררי ()O
חרסון ()T
חרבון ()O
חריזה ()T
חרו ()L
חרו דה ()L
חרון ()T
חרוסו ברבריאס ()T
חדסאי ()L
חסיס ()T
חסן ()L) (O
חסינה ()O
חתחואל ()O
חתואל ()O
חטיאה ()T
חייט ()T
חייטי ()T
חיים ()T
חיון ()O) (T
חייט ()L
חיים ()L
חייוך()L
חיון ()L
חזן ()O
חזאי ()T
חזיזה ()O
חצות ()O
חזאן ()L
אבראו ()L
היימן ()O
חמו ()O

הנריקס קוטיניו ()L
הנריקס דה קוסטה ()L
הנריקס דה סילבה ()L
הנריקס דה לה פואנטה ()L
הנריקס דה מסקיטה ()L
הנריקס דו וייה ()L
הנריקס פארו ()L
הנריקס פראירה ()L
הנריקס חוליאלו ()L
הנריקס לופס ()L
הנריקס מנדס בלבורדה ()L
הנריקס מסקיטה ()L
הנריקס מורנו ()L
הנריקס פימנטל ()L
הנריקס סקאירה ()L
הנריקס סוארש ()L
הנריקס ולנטין ()L
הנריקז אלאברס ()L
הנריקז אלבארס ()L
הנריקז קואלייו ()L
הנריקז קוליאו ()L
הנריקז קוטיניו ()L
הנריקז דה קסטור ()L
הנריקז דה פונסקה ()L
הנריקז דה לה פואנטה ()L
הנריקז דה סואוסה ()L
הנריקז פארו ()L
הנריקז גרסיה ()L
הנריקז גרנדה ()L
הנריקז חוליאנו ()L
הנריקז מסקיטה ()L
הנריקז מוראו ()L
הנריקז פראיירה ()L
הנריקז פראיירה ()L

חמן ()T
חמל ()T
חמת ()T
חמיד ()T

חמסי ()I
הנריקה ()L
הנריקה מוראו ()L
הנריקס ()L
הנריקס אלבארס ()L
הנריקס קואלייו ()L

הנריקז פימנטל ()L
הנריקז פימנטל ()L
הנריקז ()L
הרבס ()I
הרדיה ()L
הנרננדז ()I) (L
הרננדז דה אלמיידה ()L
הרננדז דה אבלור ()L
הרננדז דה קסאלה ()L
הרננדז דה סרודיה ()L
הרננדז ויקטוריה ()L
הראדור ()L) (T
הררה ()I) (L
חואזו ()I
חיכאי ()T
הילדגו אי קסטיליו ()L
איחה ()T
חימי ()O
חייא ()T
חובי ()T
הובידיאנטה ()L
הוסס ()L
חואב ()L
הולגדו ()L
חומה ()L
חומם ()L
חומן ()L
חונקינירה ()T
הורנשטיין ()O
חוטה ()O
הוז ( )T
הוארטה דה סן חואן ()L
הוארטה ()L
הואסקה ()I
חואטה ()T
חומיאל ()T
הורטודו ()I) (L
חוסילו ()T

אברניה ()L
אבן אביס ()L
אבן אלפאחר ()L
אבן דנה (אבנדנה) ()L
אבן עזרה ()L
אבן נחמיאס ()L
אבן סחאל ()L
אבן ששון ()L
אבן שושן ()L
אבן וואקר ()L
אבן ייעיא ()L
אבן יחייע ()L
אבן זכין ()L
איברהים ()T
אידיאקז ()I
איפרגן ()O
יפלח ()O
יפרח ()O
אילחאו ()L
אילן ()T
אילוז ()O
אינגליזי ()O
איסאק ()T
איסאקס ()L
איסחיאל ()T
ישעיה ()L
איסיני ()O
אישאק ()T
אישאק ()O
אישו ()L
איסיאס ()T
איסלס ()L
אסמעיל ()T
ישראל ()T
ישראל אנקונה ()L
ישראל אטיאס ()L
ישראל ברנל ()L
ישראל בראבו ()L

ישראל הנריקז ()L
ישראל מצ'ורו ()L
ישראל מליו ()L
ישראל מלו ()L
ישראל מוראלס ()L
ישראל נונס ()L
ישראל נונז ()L
ישראל פנקו ()L
ישראל פראיירה ()L
ישראל פסואה ()L
ישראל סניור ()L
ישראל סואסו ()L
ישראל (בן ישראל) ()L
איסאק ()T
איטח ()O
איזידורו ()L
איזקיארדו ()I
איזרדיאל ()T
יזרעראל ()L
חאחיאה ()L
חסינטו בסן ()L
חקוב ()T
חקוב אלעזר ()I
חקובס ()L
חכריס ()T
חאהן ()I
חאחרדו ()I
חלף ()T
חלפון ()L
חמיאל ()I
חקאס ()L
חרא ()T
חראדה ()T
חאסה ()I
חבארס ()L
חבתיאל ()T
חאוויץ ()L
חבנאז ()I

לאואלי ()T
איבנאז ()I

ישראל קוריאה ()L
ישראל ד'אנדרדה ()L
ישראל דה סקאירה ()L
ישראל אנריקז ()L
ישראל פרנסיה ()L
ישראל חרטה ()L
ישראל הנריקז ()L

חכיאל ()L
חארה()L
חנס אוסוריו ()L
חראז ()T
חרונימה ()L
חשורון ()L
חסואה ()L
חשורון ()L

חסורון אלבראס ()L
חסורון אלבראס ()L
חסורון אספינוזה ()L
חסורון מנדס ()L
חסורון רודריגז ()L
חסורון ()L
חסוס מריה ()L
יהודה ()L
חזורון רודריגז ()L
חימנס ()I
חימנס פיקרו ()I) (L
חימנו ()I
חימיניס ()T
חואל ()T
חואניס דה לה מניה ()L
יונה ()L
חונס ()L
חורחה ()L
חוספ ()L
חושוע ()L
חוטס ()I
חוארס ()L
חוארז ()I) (L
חוארז דה אספינוסה ()L
חוארז דה פיגרואה ()L
חובל ()T
חוליאן ()L
חוליאו ()L
חונקאיריו ()L
חונקס ()I
חקסר ()I
קדוש ()O
קדושי ()O
קקון ()O
קלבה ()I
קלדס ()L
קלבו ()I

קטן ()O
קצן ()O
קסוס ()O
כלפון ()O
כליפה ()O
קליין ()O
כנפו ()O
קודסי ()O
לה מטה ()I
לה מירה ()L
לבוס ()O
לדסמה ()L
לפייה דה ()L
לגונה ()I) (L
לחמי ()O
לאינז ()I
לאיש ()L
ללוף ()O
למגה ()L
למגו ()L
למארה ()L
לנאדו ()I
לנארי()T
לניאדו ()L
לנור ()T
לנסרוטה ()L
לפונטה ()L
לרה ()I) (L
לרה דה ()L
לראדו ()I) (O
לרגאטו ()L
לריאוס ()I
לראן ()I
לס קסאס ()I
לסורטה ()I
לסרי ()O
לטונה ()I

לאאו ()L
לאאו דה ()L
לאיר ()T
לאיטאו ()L
לאיבה ()I
למון דה ()L
למוס דה ()L
לנקרה ()T
לנקור ()I
לנגי ()O
לאון ()T
לאון קרבחל ()L
לאון סיסרוס ()L
לאון מנדוזה אי אלנקסטרו ()L
לאון פינאלו ()L
לאון אי דה לקואבה ()L
לסר ()T
לזקנו ()L
לאוי ()L
לווי ()T
לווי דה ()L
לווי דה בריאוס ()L
לווי ישראל ()L
לווי מנסה ()L
לווי מוניוס ()L
לווי סוארש ()L
לווי חימנס ()L
לווי ()O
לווי מונטנחיס ()L
לווי מונטנהיס ()L
לווי מונטכיס ()L
לווי בן יולי ()O
ליברטי ()O
ליקונה ()I
ליאברמן ()O
לימה ()L
לימה דה ()L

קמינסקי ()O
קנראק ()O
קאנה ()O
קנצר ()O
כרמי ()L
קרסנטי ()O
כספה ()L
כספי ()L

לאונגוארן ()L
לזארו ()I
לזארוס ()I
לזימי ()O
לזרקה ()T
לאסו ()I
לאל ()L
לאלטד ()L
לאלתר ()L

לינן ()I
לינארס ()L
לינדו ()L
ליאון ()L
ליס ()L
ליסבאו דה ()L
ליוריה ()I

ליז ()L
ליזרדו ()L
ליוארקה ()I
לייוסי ()T
לובאטו ()L
לובאטו ()L
לובו ()I) (L
לוקוס ()I
לואב ()O
לואיסדה ()L
לומברד ()L
למברוסו ()I) (L
לונקנו ()I
לופס ()L
לופס איירס ()L
לופס בלטזאר ()L
לופס ברחיל ()L
לופס קרדוסו ()L
לופס צ'ייאון ()L
לופס קוריאה ()L
לופס דה בריטו ()L
לופס דה קורדובה ()L
לופס דה לאון ()L
לופס דה ליסבואה ()L
לופס דה ליז ()L
לופס דה מטוס ()L
לופס דה אוליבאירה ()L
לופס דה תפוסוטלאן ()L
לופס דפז ()L
לופס אנריקס ()L
לופס פראייה ()L
לופס לגונה ()L
לופס מטוס ()L
לופס מלחדו ()L
לופס מליידו ()L
לופס מורנו ()L

לופז בלנדון ()L
לופז בראבו ()L
לופז קרדאדו ()L
לופז קרדוזו ()L
לופז קורונל ()L
לופז קוריאה ()L
לופז דה אגוארדה ()L
לופז דה אלטויסטה ()L
לופז דה צ'אבס ()L
לופז דה קוסטה ()L
לופז דה פונסקה ()L
לופז דה גרנאדה ()L
לופז דה גוארדה ()L
לופז דה הוארטה ()L
לופז דה לייראנה ()L
לופז דה מנדיזבל ()L
לופז דה מוראלס ()L
לופז דה נקל ()L
לופז דה נורונה ()L
לופז דה אורדונה ()L
לופז דה ורגס ()L
לופז דיאז ()L
לופז אנריקז ()L
לופז חומה ()L
לופז לגונה ()L
לופז לובו ()L
לופז לוסנה ()L
לופז מטוס ()L
לופז מחיאה ()L
לופז מנדס ()L
לופז מסה ()L
לופז מונפורטה ()L
לופז נונז ()L
לופז רמיארז ()L
לופז רגאלון ()L
לופז סראנו ()L

לוגאסי ()O
לוק ()O
לורנקו ()L
לוסדה ()L
לוסקי ()O
לוזאדה ()L
לובו ()I
לוזאנו ()I
לוקה ()L
לוסנה ()I
לוסארו ()T
לואיס ()L
לואיז ()L
לוחן ()I
לומברוסו ()L
לומברוזו ()L
לונה ()T
לונל ()I
לוקה ()L
לוריה ()I) (L
לוסנה ()L
לוסיטנו ()L
לוזה ()I
לוזנה ()I) (L
מאראסו ()I
מקנאס ()T
מאסדו ()L
מצ'באו ()L
מצ'אדו ()I) (L
מצ'אחו ()L
מצ'ורה ()L
מצ'ורו ()L
מצ'ורו ()L
מצ'וקה ()L
מסיאס ()T
מאסיפה ()I

לופס פראיירה ()L
לופס פראיירה דה פאבו ()L
לופס פינאירו ()L
לופס סביליה ()L
לופס סואסו ()L
לופס סואסו ()L
לופס טוראס ()L
לופס טריסרן ()L
לופז ()T

לופז סוארז ()L
לופאס ()L
לורקה ()I
לורנסה ()L
לורנזנה ()I
לורנסו ()I) (L
לורקי ()L
לוסילה ()I
לובטון ()O

מקודיה ()T
מדאח ()L
מדאנו ()T
מדארוס ()L
מדינה ()I
מדריד ()T
מדריגל ()L
מדורו ()I
מאסטרו ()L
מאפינפקר ()O

מגאני ()T
מגריזו ()I
מגואקה ()T
מהיחר ()T
מאהר ()T
מחפודה
מהאיר ()T
מחומד ()T
מחואקה ()T
מאיה דה ()L
מאימי ()L
מימון ()T
מאימונידאס ()L
מימרן ()O
מאיר ()T
מאירח ()L
מחאנו ()I
מחון ()T
מכיר ()T
מלה אספינה ()L
מלכה ()O
מלדונאדו ()I) (L
מלדונאדו דה סילבה ()L
מלאק ()T
מלאכה ()T
מלכה ()O
מייורקה
מלקה ()T
מלות ()T
מלבנדס ()I
ממן ()O
ממנה ()O
מנאטה ()I
מנדיל ()I
מאני ()O
מניס ()L
מנואל ()L

מקין ()O
מכיר ()T
מאר ()T
מאר דל ()L
מראצ'ה ()L) (O
מרדיאגה ()I
מרבנט ()I
מרצ'נה ()I
מרסיה ()I
מרסיאנו ()O
מרקוס ()O
מרקוביץ' ()O
מראלי ()O
מריה ()L
מריץ' ()L
מאריק ()L
מרימונש'ל ()T
מרין ()I) (L
מרינאס ()L
מריבנט ()I
מרקס ()L
מרניניונה ()O
מרקס ()L) (O
מרקס דה לאון ()L
מרקז מונטסינוס ()L
מרקז ()I) (L
מרקז מונטסינוס ()L
מראצ'ה ()O
מרינאס ()L
מרוקין ()I
מרסל ()T
מרסיליו ()L
מרטל ()T
מרטין ()L) (T
מרטינס ()L
מרטינז ()T
מרטינז דה לטורה ()L

משאחוד ()L
מסקרן ()T
מסקרינייס ()L
משיח ()O
מסיאח ()L
מסיאס ()L
מסיס ()L
מסודיה ()T
מסום ()L
מסון ()T
מסיאס ()O
מסעוד ()O
מסודיע ()T
מטה ()I
מטלון ()I
מתנה ()O
מטארו ()I
מתתיה ()L
מטאו ()U
מטקה ()L
מטוס ()L
מטוס דה ()L
מטוס ()L
מטוז ()L
מטריאל ()T
מתתיה ()L
מתתיה אלבארס ()L
מתתיה צרפתי ()L
מטוס ()L
מטוס דה ()L
מטוס דה ()L
מטוס לופס ()L
מטוס מוקאטה ()L
מטוט ()T
מטוטה ()I
מאורה ()L
מחקרן ()T

מנרקה ()T
מנסנו ()O
מנסיליו ()T
מנטל ()T
מנטיליו ()L
מנטינו ()L
מנו ()T
מנואל ()T
מנואלה ()I

מרטינז דה וילייגומז ()L
מרטינז סוארש ()L
מרטינס ()L) (O
מרטוס ()L
מרסילייה ()I

מחאס ()T
מאימרן ()T
מאימונשל ()T
מאיו ()T
מייורקאס ()I
מאיר ()T
מסעוד ()L
מזיאר ()I
מזואקוס ()T

מזוקי ()O
מיטוב ()L
מדיקו ()L
מדינה ()T
מדינה דה ()L
מדינה אי מרידה ()L
מדיני ()I
מדיאוני ()O
מגארה ()L
מגאראס ()O
מכיל ()L
מחאחר ()T
מחיה ()I) (L
מכורו ()T
מלדולה ()L
מלנדז ()L
מלחדו ()L
מליה ()L
מליידו ()L
מלייו ()L
מלייו דה ()L
מלו ()L
מלואול ()O
מלול ()O
מנה ()T
מנחם ()T
מנאצה ()O
מנאסה ()O
מנאסח ()L
מנסיה ()I
מנדה ()T
מנדל ()O
מנדס ()L
מנדס בלבורדה ()L
מנדס בליסריו ()L
מנדס בליזריו ()L

מנדס דה בריטו ()L
מנדס דה קסטרו ()L
מנדס דה קוסטה ()L
מנדס פארו ()L
מנדס פורטדו ()L
מנדס גוטיארס ()L
מנדס גוטיארז ()L
מנדס הנריקס ()L
מנדס הנריקז ()L
מנדס מסה ()L
מנדס מונפורט ()L
מנדס מונסנטו ()L
מנדס מונטאירו ()L
מנדס פצ'אקו ()L
מנדס פאיבה ()L
מנדס פניה ()L
מנדס פראירה ()L
מנדס פראירה ()L
מנדס קירוס ()L
מנדס רמוס ()L
מנדס רודריגז ()L
מנדס סאיישס ()L
מנדס סילבה ()L
מנדס וסקז ()L
מנדס וגה ()L
מנדס חימנס ()L
מנדסיה ()L
מנדז ()I) (L
מנדז קרדדו ()L
מנדז צ'ילייון ()L
מנדז דה קוסטה ()L
מנדז דה סילבה ()L
מנדז דה דואנס ()L
מנדז דה אסקובר ()L
מנדז דה מירנדה ()L
מנדז דה סביליה ()L

מנדיזבל ()I
מנדלה ()L
מנדוקה ()I) (L
מנדוקה דה ()L
מנדוסה ()L
מנדוזה ()I) (L
מנר ()L
מנראס דה קוסטה ()L
מנסס ()L
מנטון ()L
מנזס ()L
מנחיבר ()I
מנסטו ()L
מראן ()O
מרז ()I
מרקדר ()I
מרקדו ()T
מרקדו דה ()L
מרגי ()O
מרינו ()I) (L
מרזן ()O
מסה ()L
מסיאח ()L
מסינה ()T
מסקיטה ()L
מסקיטה דה ()L
מסקיטה דה קוסטה ()L
מסקיטה דה ()L
מסקיטה מסה ()L
מסקיטה סרמיאנטו ()L
מסקיטה ()L
מסקויטה ()L
מסאס ()O
מסיאס ()L
מצגר ()O
מחיה ()L

מנדס בראבו ()L
מנדס בריטו ()L
מנדס קסטרו ()L
מנדס צ'ומסרו ()L
מנדס דה קוסטה ()L
מנדס דה קוסטה אלבארס ()L
מנדס דה קוניה ()L
מנדס דה סילבה ()L

מנדז דה סילבה ()L
מנדז דה וייויסיוסה ()L
מנדז אספורן ()L
מנדז פורטדו ()L
מנדז הרננדז ()L
מנדז הוארטה ()L
מנדז מרינו ()L
מנדיאזבל ()I
מנדיס ()L

מזה ()L
מזקיטה ()I
מיכאל ()L
מישים ()T
מיגל ()L
מיגאראס ()L
מיגאס ()L
מיגאז ()L
מילאנו ()L

מילחאדו ()L
מילחדו ()L
מילייה ()I
מילייאן ()L
מילייאנגס ()L
מילייאו ()L
מיניינה ()L
מיניס ()L
מיורו ()T
מיראבל ()L
מירנדה ()I) (L
מירנדה דה ()L
מירנדה ()L
מסרשי ()L
מסרחי קראקס ()L
מסרחי ()L
מטרני ()I
מיקסמר ()T
מזרחי ()L
מנארסה ()I
מוקטה ()L
מוקאטו ()L
מוקאטה ()L
מוקאטה נונס ()L
מוקטילה ()T
מוצ'ורו ()L
מודאנו ()I
מודאנה ()L
מואדה ()L
מואל ()L
מוגדוריו ()L
מוגדוארו ()L
מוגשיר ()T
מוגרוס ()T
מוגארה ()I
מוהב ()T

מונקאיו ()I
מונדחר ()T
מונדואיפה ()L
מונדולפו ()L
מונפורטה ()I
מוניס ()L
מוניטס ()I
מוניז ()T
מונסנקטו ()L
מונסנטו ()L
מונסונגו ()O
מונסוריה ()T
מונטנייה דה ()L
מונטלטו ()L
מונטלבן דה ()L
מונטנייס ()L
מונטנייס ()L
מונטרה ()L
מונטרויו דה ()L
מונטסיד ()L
מונטפיור ()I
מונטיפיורי ()L
מונטפלור ()I
מונטיירו ()L
מונטל ()L
מונטארו ()I) (L
מונטס ()I) (L
מונטסינו ()L
מונטסינוס ()I) (L
מונטסה ()I
מונטברדה ()L
מונטזינוס ()L
מונטזינוס דה ()L
מונטפורטה ()L
מונטיאל ()T
מונטינל ()I

מורנקה ()T
מורארס ()L
מוראס ()L
מוראטה אוסוריו ()L
מורביה ()L
מורסיליו ()T
מורדכי ()T
מוראירה ()L) (O
מורל ()I
מורנו ()I) (L) (O
מורנו הנריקז ()L
מורנו ()L
מורנו הניקז ()L
מורנו מונסנטו ()L
מורארה ()L
מורסקו מורפורגו ()L
מורין דה ()L
מור-חוסה ()O
מורו ()L
מורון ()I) (L
מורוס ()I
מורו ()L
מורטאיר ()L
מורטריה ()L
מוריוסף ()O
מוספיה ()L
מוסה ()T
מוסס ()L
מוסקרה ()L
מוסרי ()O
מוסטולס ()T
מוסטרוס ()T
מוטה ()L
מוטלבוט ()L
מוטה ()L
מוסקי ()O

מוהדנו ()I
מויסן גומז ()L
מוחאדור ()L
מוקאקחה
מולצ'ו ()L
מולס ()I
מולינה ()T
מולינס ()L
מולינוס ()I
מונאס ()L

מונטורו ()L
מונטורו דה ()L
מונטויה ()L
מונטסנט ()L
מוראס ()I) (L
מוראיס ()L
מוראיס דה ()L
מוראלס ()T
מוראלס גומז ()L
מורן ()I

מויה דה ()L
מויאל ()L) (O
מראיין ()L) (O
מוקה ()T
מוקאטה )(L
מוכתר ()T
מוחזניק ()O
מואל ()T
מוחינסטיין ()O
מוגנון ()L

מולינה ()L
מולר ()O
מונאו ()L
מונפורטה ()L
מונגיה ()I
מוניאו ()L
מוניוס ()L
מונוז ()I) (L
מונוז דה סנדובל ()L
מונוז פרז ()L
מוניוס ()L
מונזיליו ()T
מורסיאנו ()T
מורגי ()L
מוספיע ()L
מוספיע פידלגו ()L
מוספיע ()L
מוספיע ()L
מוטלבוט ()L
מיארה ()O
מיארה ()L
מיסרחי ()L
נהר ()L
נהר גרנאדה ()L
נבארו ()I) (L
נקאן ()T
נדיין מל סרקה ()I
נדלר ()O
נפוסה ()L
נפוסי ()L
נגר ()L
נגארה ()L
נגדלה ()L
נגראלה ()L
נחמיאס ()T

נאירה ()I
נחר ()L
נג'ארה ()L
נחארי ()T
נחארו ()I
נחארו ()I
נאחרה ()T
נחארה אראוז ()L
נמיאס ()L) (O
נמיאס דה קסטרו ()L
נמיאס טוראס ()L
נמיאס טואס מנדס ()L
נמיאס ()L
נמיאס דה אמבורגו ()L
נאון ()I
נפתלי ()L
נפתלי ()L
נפתלי ()L
נרבאז ()I
נסאן ()T
נשיא ()L
נשיא ()L
נסו ()L
נשיא ()L
נתלאל ()T
נטלן ()T
נטלי ()L
נתן ()T
נתן ()L) (O
נבארז ()L
נבארו ()L
נבארה ()L
נבארה ()L
נבארו ()T
נבאס ()I

נליו ()L
נטו ()L
נטו ד'אנדרדה ()L
נזרי ()O
נידם ()O
ניאגו ()I
ניאטו ()I) (L
ניאטו רמוס ()L
ניאטו ()L
ניחר ()L
נינו ()I
נוח ()T
נובלה ()L
נוגאירה ()L
נוגאירה ()I) (L
נוגארה ()L
נוגארירה ()L
נואיבו ()L
נומבלה ()L
נונס ()L
נונס קרבלייו ()L
נונז דה פונסקה ()L
נורקה ()L
נורוניה ()L
נורסה ()L
נוטריקה
נובקס ()O
נובאנה ()L
נוקאטי ()T
נונס ()L
נונס אלמיידה ()L
נונס אלבארס ()L
נונס אריאס ()L
נונס ברנל ()L
נונס קראקס ()L

נהר ()L
נהר גרנאדה ()L
נחמן ()T
נחמנידס ()L
נחמני ()O
נחמיאס ()I) (L) (O) (T
נחמיאס אבן ()L
נחון ()T
נחורי ()O
נחום ()I) (O
נעין ()I

נבון ()I
נזן ()T
נזאראנו ()L
נאדה ()I
נגראלה ()I
נגרין ()I
נגרופונטה ()I
נחמיאס ()L
נחמיאס ()T

נונס קרדוזו ()L
נונס קרדוזו סלבאדו ()L
נונס קרבליו ()L
נונס קרבלייו ()L
נונס קסטלו ()L
נונס צ'אבס ()L
נונס קוריאה ()L
נונס דה קוסטה ()L
נונס דה פונסקה ()L

נונס דה סילבה ()L
נונס ד'אנדרדה ()L
נונס דה אלמיידה ()L
נונסדה מרקדו ()L
נונס דה מקרדו ()L
נונס דיאס ()L
נונס גרסיה ()L
נונס גונסלס ()L
נונס הנריקס ()L
נונס לומברוסו ()L
נונס מרטינס ()L
נונס מרטינז ()L
נונס מירנדה ()L
נונס נבארו ()L
נונס נווארו ()L
נונס נווארו ()L
נונס פאיבה ()L
נונס רומונו ()L
נונס סיארה ()L
נונס סיארה ()L
נונס ואז ()L
נונז ()L
נונייאז ()T
נונז אלבארו ()L
נונז באקה ()L
נונז בטוקה ()L
נונז קרבלייו ()L
נונז ססרס ()L
נונז דה קוסטה ()L
נונז דה אגורטו ()L
נונז דה סאה ()L
נונז דה אספינוסה ()L
נונז דה פרנקו ()L
נונז דה לה חבה ()L

נונז הוארטה ()L
נונז חוארז ()L
נונז לופזב ()L
נונז מארגו דה אלמיידה ()L
נונז נבארו ()L
נונז פרז ()L
נונז סגוביה ()L
נונז ביסאו ()L
נוניס מרטינס ()L
נוסאטי ()T
נוצאטי ()T
ניילון ()T
או פה נחמיאס ()L
או אואליו ()L
עובדיה ()O
עובדיאס ()T
אובנדחו ()L
אובידאנטה ()L
אוקמפו ()L
אוקנה ()L
אוצ'ואה ()I
אודביאנטה ()
אואב ברנדאו ()L
אואב ברנדון ()L
אופי ()T
אוחנה ()O
אוחנה ()O
אוחיון ()O
אוהב ()L
אוהב אבנדנה ()L
אוהב ברנדאו ()L
אוהב ברנדון ()L
אוהב פירס ()L
אוחנונה ()O

אוליבאירה דה ()L
אוליבר אי פוליאנה ()L
אוליברה ()L
אוליבריה ()L
אוליברוס ()I
אוליבאירה ()L
אוליבאירה דה ()L
אוליבוס ()L
אולמוס ()T
אומה ()L
אומלייה ()I
אומפזואה ()L
אומניאל ()T
אומוסו ()L
אונקירה ()T
אופורטו ()L
אוראבואנה ()T
אורדז ()L
אורדונז ()L
אורבסה()T
אורליינה ()I
אורפילה ()I
אורגז ()T
אורגונוס ()L
אורוביו ()L
אורוביו דה ()L
אורוביו דה קסטרו ()L
אורופסה ()L
אורוזקו ()L
אורטה ()L
אורטסה ()O
אורטגה ()I) (L
אורטיגה ()I
אורטיגס ()I

נונז דה לה פז ()L
נונז דה לאון ()L
נונז דה לונה ()L
נונז דה מונטלבן ()L
נונז דה אוקנה ()L
נונז דה אוליביארה ()L
נונז דה פרלטה ()L
נונז דה רוחאס ()L
נונז דה סילבה ()L
נונז דיאז ()L
נונז דוארטה ()L

אוחלבו ()I
אוחנו ()T
אוחוס נגרוס ()I
אוליבם ()I
אוליד ()I
אוליאל ()O
אוליבה ()L
אוליבארס ()I) (L
אוליבארז ()L
אוליבאירה ()I) (L) (O

אורטיז ()T
אורטיזה ()L
אוסאס ()T
אוסוריו ()L
אוסואה ()T
אוסבן ()T
אואקנינה ()O
אואקרט ()O
אואנונו ()O
אואזנה ()O
אוטמצגין ()O
אואיוסף ()O

עוזיאל ()O
אובייה ()L
פקגון ()I
פאצ'קו ()I) (L
פאצ'קו דה קוסטה ()L
פאצ'קו דה לאון ()L
פאסיפיקו ()O
פאקודה ()T
פדיליה ()I
פדיליה דה ()L
פדרסנטו ()T
פדווא ()L
פדוואנו ()L
פאס ()L
פאס דה לאון ()L
פגאוודה ()I
פאיבה ()L
פאיחס ()L
פאיס ()L
פאיבה ()L
פאיבה דה ()L
פאיז ()L
פאקמה קריליו ()L
פאלאשה ()I) (L
פאלאשה אבואב ()L
פאלאדה ()I
פלאגי ()L
פאלאט ()T
פאלאשה ()L) (O
פאלאשן ()T
פלייו ()T
פלמה ()L
פאלומבו ()I

פראדה ()I
פראדה ()L
פראדס ()T
פראדס דה ()L
פראחה ()T
פראס ()L
פרחון ()L
פריינטה ()L) (O
פאריס ()L
פארה ()L
פרסי ()L
פרטל ()T
פאס ()L
פאס דה לאון ()L
פסאפאיס ()L
פסקואל ()L
פאסיפיקו ()L
פאס ()L
פאס קרדוזו ()L
פאס דה לאון ()L
פאסי ()I) (L
פטארון ()T
פאטרנוי ()I) (L
פאטו ()L
פאביה ()L
פאבילו ()T
פאבון ()T
פאיבה ()L
פאיס ()L
פז ()L
פז דה ()L
פז פינטו ()L
פז טוראס ()L

פנאס ()L
פנקו ()L
פנרו ()L
פניה ()L
פניאס ()I
פניאל ()T
פנילייה ()T
פנסה ()T
פנסו ()I) (L
פנסו דה קוסטה וייה ריאל ()L
פנסו דה לה וגה ()L
פנסו פלאנו ()L
פנסו וגה ()L
פפיאון ()T
פרחיה ()I
פרחיה ()L
פרלטה ()L
פראזה ()I
פרדומו ()I
פרגרינו ()L
פראיירה ()L
פראיירה ()L
פראיירה עבאז ()L
פראיירה ברנדאו ()L
פראיירה ברנדון ()L
פראיירה קרדוסו ()L
פראיירה קויטיניו ()L
פראיירה דה קוסטה ()L
פראיירה דה קרסטו ()L
פראיירה ד'אזבדו ()L
פראיירה דה קסטרו ()L
פראיירה דה לימה ()L
פראיירה דה מטוס ()L

פלומינו ()T
פאלוס ()L
פאלקרה ()L
פאנצ'מה ()I
פאנו ()T
פנטאלי ()T
פאוחדו ()I
פפארובלוס ()L
פרה ()L
פראיבה ()L
פרדס ()I
פארדו ()T
פארדו קרדוזו ()L

פזואלוס ()L
פצ'וטה ()L
פדרסס ()I
פדרסה ()I
פאינאדו ()L
פאיחוטו ()L
פיחוטו ()I) (L
פלאיו ()I
פאנה ()T
פאנה דה לה ()L
פנלואס ()L
פנאמקור ()L

פראיירה דה פאיבה ()L
פראיירה דה פאריס ()L
פראיירה הנריקז ()L
פראיירה מנדוזה ()L
פראיירה נמיאס ()L
פראיירה סנטור ()L
פראיירס ()L
פראיירה ()L
פראיירו ()L
פרריה עבאז ()L
פרס ()L

פראיירה ()L
פראיירה לובו ()L
פרס ()T
פרס אריאס ()L
פרז קלדרו ()L
פרז קריליו ()L
פרז קוריאה ()L
פרז דה אקסוטה ()L
פרז דה אלבוקרקה ()L
פרז דה אסקמילייה ()I
פרז דה פראיטס ()L
פרז דה אוקסטלו ()L
פרז דה סלזאר ()L
פרז דה ויידיאגו ()L
פרז דל בוסקה ()L
פרז פארו ()L
פרז גלבאו ()L
פרז גלבו ()L
פרז נונז ()L
פרז רולדן ()L
פרז טריסטן ()L
פריארה דיאמנטה ()L
פרירה ()L
פרפנטה חואנס ()L
פרפינן ()I
פראיירה ()I) (L
פררה ()I
פרטאירה עבאז ()L
פרוטה ()T
פסאדו ()L
פסארו ()L

פיאדרחיטה ()T
פילארס ()I
פילאס ()T
פילו ()T
פימנטל ()I
פימנטה ()O
פימנטל ()L
פימנטל ()L
פימנטיליה ()T
פימיאנטה ()T
פימטל ()L
פינה ()I) (L
פינה דה ()I) (L
פינאדה ()I) (L
פינאדו דה ()L
פינאירו ()I) (L
פינאירו דה קזראס ()L
פינאל ()L
פינאלו ()L
פינארו ()L
פיניירו ()L
פיניירו דה קסראס ()L
פיניאל ()L
פניירו ()L
פינה דה ()L
פינטו ()T
פינטו דה ()L
פינטו פראיירה ()L
פינטו וגה ()L
פינטו ברנדאו ()L
פיניה ()L

פולו
פולון ()O
פולטה ()L
פומאר ()I) (L
פונסה ()L
פונסה דה לאון ()L
פונטרמולי ()O
פורת ()L
פורקאצ'ו ()L
פורונה ()T
פורקטה ()I
פורון ()T
פורטלה דה ()L
פורטלו ()L
פורטרו ()T
פורטו ()L
פורטו דה ()L
פורטו דה לאהו ()L
פורטו דה ()L
פורטו-רישה ()L
פוטלו ()L
פראדו ()I) (L
פראדו קרדוזו ()L
פראדו דה ()L
פראטו ()O
פרסגידו ()L
פראטו ()L
פראטו ()L
פרטו דה פז ()L
פרטו הנריקז ()L
פרטו סוארז ()L

פסואה ()L
פסואה ()L
פסואה דה אורטה ()L
פסטנה ()L
פסטניה ()L
פתחיה ()T
פאינדו ()L
פאיחוטו ()L
פזארו פזארו ()L
פאיס ()L
פיבוס ()L
פסיוטו ()L
פישון ()I) (L
פיסיוטו ()I

פיפסוטו ()L
פיראס ()L
פיסה ()T
פיזה ()L
פיזה דה ()L
פיזה מרקדו ()L
פלשה ()L
פליאגו ()L
פודנקו ()T
פועל ()L
פולאר ()L
פולידו ()L
פולידורו ()L
פוליו ()T

פריאטו דה וילייאגס ()L
פרוקציה ()L
פרואנקס ()I
פרובנסל ()L
פואר ()L
פוארטולס ()L
פאוייו ()I
פוחול ()I
פולגר ()T
פולגר דה ()L
פורים ()L
פירחו ()L
קטאווי ()O
קוארסמה ()L

קמאדה ()T
קרידו ()L
קארוב ()L
קחראס ()T
קזאדה ()I
קינון ()T
קינונז ()L
קירו ()L
קירוש ()L
קירוש דה דילבה ()L
קיטוז ()I
קיחאנו ()L
ראבל ()T
רבאלו ()L
רבי וסואלוז גוני ()I
רביקה ()T
רקאח ()L
רחמים ()L
רם ()I
רמליו ()L
רמיראס ()L
רמיראז ()T
רמיראז קרטחנה ()L
רמיראז דה גוזמן ()L
רמיראז דה מונטילייה
רמיראז דה פורטלה ()L
רמיראז לופז ()L
רמיראז מונטילייה ()L
רמוס ()L
רמוס דה רוחאס ()L

ריאל ()L
רבאלו ()L
רביבו ()O
רבוליידו ()L
רסלארו ()T
רצ'ה ()T
רדו ()I
ראיבאירו ()L
רייש ()O
ראינה ()I) (L) (T
ראיס ()L
רמיראז
רמוס ()L
רנלדו ()L
רנדון ()I
רוסלרו ()T
רסנדה ()I
ראובן ()T
רווח ()O
ראי ()L
ראייס ()L
ראימרס ()L
ראינה ()I
ראזה ()L
רזלארו
רזיו ()L
ריבאס ()I
ריבאירה ()I) (L
ריבאירו דה פאביה ()L
ריבאירו פורטדו ()L

ריפול ()I
ריס ()L
ריסנפלד
ריסון ()L
ריבאס ()I
ריבאירו ()L
ריברה ()I) (L
ריברה מלדונדו ()L
ריברו ()L
ריברט ()L
רובלאז ()L
רובלדו ()L
רובלס ()I) (L
רוקה ()L
רוקבל ()L
רוקמורה ()L
רוקו ()L
רוצ'אס ()L
רושלט ()L
רוצ'וס ()L
רוקו ()L
רוקומורה ()L
רודה ()I
רודיטי ()I
רודריגה ()L
רודריגס ()L
רודריגס אריאס ()L
רודריגס ברנל ()L
רודריגס קריון ()L
רודריגס קונטררה ()L

רן ()L
רנחל ()T
רפאל ()L
רפוסה ()L
רספיארה ()L
רתום ()L
רטון ()L
רטלאפ ()L
רטום ()L
רווייה ()L
רבאל ()I
ראימונדי אי ארנגו ()L

ריברה ()T
ריברוס ()L
ריבוח ()O
ריקרדו ()I) (L
ריקו ()I
ריארה ()I
ריאס ()L
ריאטי ()L
ריאטה ()L
ריאטי ()L
רימיני ()L
רימוך ()O
ריאו ()I
ריאוס ()I) (L
ריאוסס ()L

רודריגס דה קוסטה מטוס ()L
רודריגס דה סילסב ()L
רודריגס דה פרנסיה ()L
רודריגס דה לאון ()L
רודריגס דה מרקדו ()L
רודריגס דה מירנדה ()L
רודריגס דה מוגאדוריו ()L
רודריגס דיאס ()L
רודריגס פארו ()L

רודריגס מארקז ()L
רודריגס נוגאירה ()L
רודריגס נונס ()L
רודריגס נונז ()L
רודריגס פרירה ()L
רודריגס פינל ()L
רודריגס פניאל ()L
רודריגס פורטל ()L
רודריגס רובלס ()L
רודריגס סקאירה ()L
רודריגז ()T
רודריגז אלפרו ()L
רודריגז אלבה ()L
רודריגז אריאס ()L
רודריגז בוטלואה ()L
רודריגז קברל ()L
רודריגז קמפוס ()L
רודריגז קריאו ()L
רודריגז קראס ()L
רודריגז דה קוסטה ()L
רודריגז ד'איגלר ()L
רודריגז דה אסבדו ()L
רודריגז דה קראסקו ()L
רודריגז דה קרבחל ()L
רודריגז דה גרסטה ()L
רודריגז דה הררה ()L
רודריגז דה הוארטה ()L
רודריגז דה לדסמה ()L
רודריגז דה לאון ()L

רודריגז דה אוליברה ()L
רודריגז דה פראדו ()L
רודריגז דה רואידה ()L
רודריגז דה סאס ()L
רודריגז דה סגורה ()L
רודריגז דה סילבה ()L
רודריגז דה סילברה ()L
רודריגז דה סוליס ()L
רודריגז דל בוסקה ()L
רודריגז דלגדו ()L
רודריגז דאסה ()L
רודריגז דיאס ()L
רודריגז דוארטה ()L
רודריגז אסטלה ()L
רודריגז פלארו ()L
רודריגז גרסיה ()L
רודריגז גיאררפ ()L
רודריגז גומס ()L
רודריגז גראדיס ()L
רודריגז הנריקז ()L
רודריגז הורטה ()L
רודריגז חוארז ()L
רודריגז לופס ()L
רודריגז לופס דה לרה ()L
רודריגז לופז ()L
רודריגז מטוס ()L
רודריגז מנדס ()L
רודריגז מרקדו ()L
רודריגז מאזה ()L

רודריגז פראיירה ()L
רודריגז רודריגז ()L
רודריגז סוברמונטה ()L
רודריגז טבארס ()L
רודריגז טבארס ()L
רודריגז טחוסו ()L
רודריגז טריסטן ()L
רודריגז ואס ()L
רודריגז ויגבאנו ()L
רודריגז מארקס ()L
רודריגז נטו ()L
רופא ()L
רופא ()O
רופת ()I
רופוס ()T
רואיס ()L
רואיס דו וייה ()L
רואיז ()L
רואיז קריאו ()L
רואיז צאבס ()L
רואיז דה לאון ()L
רואיז דה מטוס ()L
רואיז דיאס ()L
רואיז גומס ()L
רואיז מטוס ()L
רואיז מוגדורו ()L
רואיז נוגאירה ()L
רואיז נונס ()L
רואיז ריבאירו ()L

רודריגז דה לוסנה ()L
רודריגז דה מטוס ()L
רודריגז דה מרקדו ()L
רודריגז דה מירנדה ()L
רודריגז דה מולינה ()L

רודריגז מונסנטו ()L
רודריגז מונוז ()L
רודריגז נונס ()L
רודריגז אוברגון ()L
רודריגז פאביה ()L
רודריגז פאיבה ()L
רודריגז פארדו ()L
רודריגז פנאמקור ()L

רואיז טוראס ()L
רואיז וייה ()L
רוחאס ()I) (L
רוחאס דה ()L
רומאין ()L
רומן ()L
רומנל ()L
רומנו ()I) (L
רומאו ()I
רומרו ()L
רומי ()O
רונה דה לה ()L
רוסה ()L
רוסה דה ()L

רוסלאס ()I) (L
רוסנאז ()I
רוסה דה ()L
רוסל ()I
רוסלייו ()L
רוסאטה ()L
רוסיליו ()O
רוסה ()L
רוסאטה ()L
ראוח ()O
רוח ()O
רואל ()T
רוביגו ()L
רוחאס ()I) (L
רואיו ()T
רואיואולו ()T
רוזה ()I
רוזאס ()I
רוזאבל ()L
רוזאטה ()L
רוזאטה ()L
רוח ()O
רובל ()T
רובין ()O
רוביו ()T
רודילייה ()I
רואימי ()O
רואיפו ()L
רואיסילייה ()I
רואיז ()I) (L

סאע סילברה ()L
סאה סילבאירה ()L
סאע סילברה ()L
סעד ()T
סעדיה ()T
סעדיה ()T
סענאנץ ()L
סאב ()T
סבא ()O) (T
סבקאי ()T
סבדאי ()T
סבדיאל ()I
סבאח ()O
סבאק ()T
סבן ()I) (T
סבאט ()O
שבתון ()T
סבאטה ()L
סבל ()T
סבינה ()I
סבוקה ()L
סקריאס ברוך ()L
סקוטה ()L
סקוטו ()L
סקוטו ()L
סדאי ()T
סדיק ()T
צדיק ()T
סדון ()T
סדוקה ()T

סעל איבן ()L
סחולה ()L
סקאי ()L
סלאמה ()O) (T
סלמנקה ()L
סלאמון ()T
סלאמונס ()L
סלאני ()T
סלאס ()I) (L
סלאזר ()I) (L
סלבטיאל ()T
סלסאדו ()I
סלדנה ()L
סלדניה ()L
סלאח ()O
סלם ()L) (O
סלגאדו ()L
סליד ()I
סליח ()T
סלינה ()I
סלינס ()I) (L
סלם ()L
סלמון ()L
סלמונה ()L
סלמונטה ()L
שלום ()L
שלום דל וייה ()L
שלום מורנו ()L
סלומון ()L) (T
סלומונס ()L

רואיז דה לונה ()L
רואיז דה מרצ'ן ()L
רואיז אספרזה ()L
רואיז מארקז ()L
רואיז אורטיס ()L
רוסאלי ()L
רוסו ()I
רוסו ()I
רוסטן ()L
רותי ()O
ריגור ()O
סא ()L
סא דה ()L
סא דה ()L
סה א מסקיטה ()L
סאע ()L

שדות ()T
סדואון ()T
סדואי ()T
ספאדי ()O
ספאטי ()L
ספרא ()O
סאג ()T
סגאצ'ה ()L
סגריאס ברוך ()L
סאגר ()I
סגיס ()L
סאגרה ()L
סעדיאס ()T
סעל ()T
סעלון ()T
סעלי ()T

סלון ()L
סלון ד'אזבדו ()L
סלון דל וייה ()L
סלון מורנו ()L
שאלתיאל ()L
סלטילאנו ()L
סלואטה ()I
סלבדור ()L
סלבדור חשורון רודריגז ()L
סלבטור ()O
סלזאדו ()L
סמל ()T
סמאננו ()T
סמניאגו ()I) (L
סמארון ()T

סמפיו ()L
סמפאיו ()L
סמפר ()I
סמודה ()L
סמואל ()L) (T
סמואלס ()L
סן איגנסיו ()L
סן חוסף ()L
סן לוקאר ()L
סן מרטין ()T
סן פדרו ()T
סאנה ()L
סנאנס ()L) (O
סנצ'אס ()L
סנצ'אז ()T
סנצ'אז דה סוסה ()L
סנצ'אז מנריקז ()L
סנצ'ו ()L
סנדארוס ()T
סנדובל ()L
סנגינאטה ()L
סנגינאטי ()L
סנסון ()L
סנטה קלרה ()T
סנטה קרוס ()I
סנטה פה ()I) (L
סנטה מריה ()I) (L) (T
סנטאקלרה ()I
סנטאפה ()I

סאקי אבירגיל ()L
סראבלו ()L
סראביה ()I
סרדיאל ()T
סראגה ()L) (O
סראגס ()L
סראגה ()O
סראגוסי ()T
סראגוסה ()I
סראגוסי ()I) (L
סראיבה ()L
סרמיאנטו ()T
צראפתי ()L
סראקוסטן ()T
סראבל ()L
צרפתי ()I) (O) (T
צרפתי ()L
צרפתי ()L) (T
צרפתי דה חירונה ()L
צרפתי מצ'ורו ()L
צרפתי פינה ()L
סארי ()T
סאריקה ()L
סרמנטו ()L
סרמיאנטו ()I) (L
סרפדיאל ()T
צרפתי ()L
צרפתיה ()L
סרקי ()L

סבילייון ()I
סאייה ()T
סייג ()O
סאייס ()I
שכטר ()O
שלזינגר ()O
שוקרון ()O
שאלתיאל ()L
סבאג ()L) (O
סבאח ()L
סבן ()O
סבי ()L
סקנילייה ()I
סדרו קורקוס ()L
סאבי ()L
ספורני דה לאון ()L
סגל ()O
סגוביה ()I
סגוביה ()T
סגוביאנו ()T
סאגרה ()L
סגאטה ()L
סגורה ()I) (L
סעדיה ()L
סעדיה ()L
סחמון טזארט ()T
סאיחס ()I) (L
סאיחס ()L
סלמה ()T

סנטאמריה ()I
סנטנחל ()T
סנטראני ()T
סנטי ()L
סנטאיגו ()L
סנטילייאנו ()L
סנטילייאן ()L
סנטילייאנה ()L
סנטו ()L
סנטו דומינגו ()T
סנטוס ()L
סנטוצ'וס ()I
ספאטון ()T
ספאטי ()L
ספורטה ()O
ספורטאס ()I) (L
סאקי ()L

סריאון ()I
סרסאדה ()L
סרטאקן ()T
סארוקו ()L
סארוקו ()L
סארויה ()L
סרסאדס ()L
ששון ()T
ששון אבן ()L
סספורטס ()L
סאסו ()L
ששון ()O
ששון ()L
סעוד ()L
סאוארטה ()L
סבאיה ()L
סבריאגו ()I

שלוק ()O
שן טוב אור סנטו ()T
צמח ()L
צמח אבואב ()L
צמח קורטיסוס ()L
צמח דה פונסקה ()L
צמח דה ולנסה ()L
צמח פארו ()L
צמח סראנו ()L
צמח ()L
צמח דה ולנסיה ()L
שמן ()L
שמטוב ששון ()T
סמואל ()T
סנאח ()L
סנטור ()L
סנאור ()T

שניור טחארה ()L
שניור ()L
שניור קורונל ()L
שניור הנריקס ()L
שניור הנריקז ()L
שניור סראיבה ()L
שניור שניור ()L
שניור טחארה ()L
שנור
שנור דה מטוס ()L
סנטאדו ()T
סקאירה ()L
סקאירה דה ()L
סקאירה חאונה ()L
סקארה ()L) (O
סקירה ()L
סרה ()L
שרף ()L
סראנה ()L
סראנו ()L
סראנו דרגו ()L
סראנו ()L
סראקי ()I
סרארו ()L) (O
סרבליון ()I
סרפתי ()I
סרפתי ()L
סרפתי ()O
סריליו ()T

שפטל ()L
שפטל ()L
שרגא ()L
שיפרוט ()L
שואה ()O
שושנה ()O
סיבואני ()O
סיבוני ()O
סיבריאן ()I
סיקליאוס ()L
סיקסו ()O
סיד ()I
סידי ()I
סיארה ()L
סיארה ()L
סיגלה ()L
סיקסו ()O
סילבה דה ()L
סילברה ()L
סילוס ()I
סילבה ()L
סילבה באאז ()L
סילבה קסטיליו ()L
סילבה דה ()L
סילבה דה ()L
סילבה אנריקז ()L
סילבה מנדס דה ()L
סילבה מסקיטה ()L
סילבה סאוסדו ()L

סימואל ()T
סימואל אלתורדוקס ()I
סימואל וילן ()I
סינה ()L
סינאוור ()O
שיפרוט דה גבאי ()L
שיפרוט דה גבאי ()L
סיראנו ()L
סיריליו ()L
סיסא ()T
סיסקר ()I
סיסלה ()T
סיסו ()L
סיסו ()O
סמוחה ()O
סוארס ()L
שוארז ()L
סוברמונטה ()L
סובריניו ()L
סוברינו ()L
סוקאלה ()T
סואריה ()L
סאורו ()L
סואסן ()L
סוקולוב ()O
סולה ()L
סולה דה ()L
סולאנו ()L
סולאס ()L

סרוסי ()O
סרפה דה ()L
סרה ()L
סראפה ()O
סראהנ ()L
סראנו ()T
סארויה ()O
סספדס ()L
סטיאמברה ()I
סאבי ()I
סביליה ()T
סביליאנו ()T
סביז'ה ()I
סביז'נו ()I
שלם ()L
שאול ()O
שפירו ()O

סילבה סוליס ()L
סילבה אי קסטרו ()L
סילבאירה ()L
סילבאירה דה ()L
סילבאירה דה מטוס ()L
סילברה ()L) (O) (T
סילבאירה ()L
סילבירה ()L
סימאון ()T
שמחה ()L
שמחה ()L
שמחון ()L
סימואס ()L
סימואס דה ()L
סימון ()L
סימונה ()L
סימוני ()O

סוליס ()L
סוליס דה ()L
סולייה ()L
סולומון ()L
סולומונס ()L
סולטן ()L
שונסינו ()I) (L
שונצינו ()L
סורחה ()T
סורגטוס ()T
סוריה ()L
סוריאנו ()T
סורנאגה ()T
סורניאל ()T
סוסה ()L
סוסה דה ()L
סוסה אי פראדו ()L

סוסן ()T
סוסי ()L
סוסה ()L
סוסי ()L
סוטלו ()L
סוטו ()T
סוטו ()I) (L
סוביסה ()L
סואודרי ()O
סואוסה ()L
סואודה דה ()L
סואוסה דה מסאדו ()L
סואוסן ()O
סואוזה ()L
סואוזה פימנטל ()L
ספאס ()I
שפינוסה קטאלה ()L
שפינוסה קטאלה מוקאטה ()L
שפינוזה קטאלה ()L
שפינוזה קטאלה קפאדוסה ()L
שפינוזה קטאלה חשורון ()L
שפינוזה ()I) (L
שפינוזה קטאלה חשורון ()L
שפינוזה קטולה ()L
שפיטל ()I
שפלוגס ()I
שראל ()O

סואסו ()L
סואסו ()L
סואסו דה לימה ()L
סואסו דה פינטו דה קוסטה ()L
סואזו ()I
סובל ()T
סוכאף ()T
סואירו ()L
סוארו ()T
סוחאמי ()L
סוחאמי ()L
סויסה ()O
סולם ()L
סולימן ()O
סולאמה ()L
סולאמן ()T
סולטן ()O
סונבל ()O
סופינו ()L
סוריאנו ()L
סוסן ()L) (T
סוסן דה ()L
סוסרטה ()L
סוסנבאר אי אגירה ()L
סוזארטה ()L
סילבה ()L
סימונס ()L

תמאק ()L
תמם ()O
תמן ()O
טנחי ()O
טנגי ()O
טפיארו ()O
טראצ'ינו ()L
טראגנו ()O
טרגתיאל ()T
טאריקה ()T
טרגואה ()L
טרטס ()L
טאורל ()O
טבארס ()L
טבארז אוזוריו ()L
טבארז ()L
טבארז ()L
טוויל ()O
טזארט ()T
טבת ()L
טבוריו ()L
טדאשי ()L
טדאסקי ()O
טדסאקי ()L
טיחארה ()L
טיחאירה ()L
טיחאירה ד'אנדרדה ()L

שסא ()L
שטיינהארט ()O
סטודיליו ()T
סוארס ()L
סוארס בראטו ()L
סוארס דה פונסקה ()L
סוארס דה ביבאר ()L
סוארס דה אוקאנה ()L
סוארז מונון ()L
סוארז ()I) (L
סוארז דה פיגרואה ()L
סוארז דה מסקיטה ()L

טבארס ()L
טבארה ()L
טבלדילייו ()T
טבואדה ()L
תבורה ()I) (L
טפאלה ()I
טאיטסק ()L
טאיטזק ()L
טל ()L
טלממקה ()T
טלאנו ()L
טלאני ()T
טלבארה ()I) (T
טלבארי ()T
טלאיירו ()I
תם ()L
תמה ()L

טיחאירה דה מטוס ()L
טיחאירה דה מטוס נונס ()L
טיחאירה טרטס ()L
טיחאירה ()L
טחאדה ()I
טחוסו ()L
טלז ()L
טלייאס ()L
טלייאס דה קוסטה ()L
טמפלו ()L
טמפסטת ()O
טרונחי ()L
טסאט ()T
טסטה ()L
טחאירה ()L
טחאירה דה מטוס ()L
טחאירה דה סמפאיו ()L

טחוסו ()L
טאידה דה ()L
תואר דה ()L
טינוקו (דה סא טינוקו) ()L
טינוקו ()L
טוב וידאל ()L
טובאלי ()O
טובר אי טוראס ()L
טובאלם ()O
טובי ()T
טובלם ()O
טובי ()L
טודרוס ()L
טלטאדנו ()L
טולדנו ()T
טולדו ()T
טולדו דה ()L
טולוסה ()I
טומאר ()L
טומאס ()L
טורדסילייאס ()L
טוראס ()L
טורחמן ()O
טורה ()T
טורה דה לה ()L
טורלייאס ()I
טוראס ()L

טריאדו ()L
טריאנה דה ()L
טריאגנו ()T
טריגו ()I
טרילייו ()L
טרינוקו ()L
טריסטן ()L
טרוצ'אז ()I
טרוטאקייאס ()T
טרוצ'אס ()T
טרוחיליו ()L
טואטי ()O
טובי ()L
טובי ()L
טודלה ()I
טואטה ()O
טורגאנו ()T
טורצקי ()O
טורון ()L
תובל ()O
אובאדה ()T
אוקלס ()T
אוילריאל ()L
אוחנה ()T
אוליואה ()L
אוליאל ()L
אולייס דה לונה ()L

עוזיאל דה אבילר ()L
עוזיאלי ()L
אוזילי ()L
ואסאס מרטינס ()L
ואאס ()L
ואאס דה קוסטה ()L
ואאס דה רטלף ()L
ואאס מולינס ()L
ואאס נונס ()L
ואאז ()L
אאז אלקסריה ()L
אאז קסטלובלנקו ()L
אאז דה אזבדו ()L
אאז דה למוס ()L
אאז דה רוחאס ()L
אאז מצ'אדו ()L
אאז מנדס ()L
אאז מסינייאנה ()L
אאז פראיירה ()L
אאז סביליה ()L
אאז טוראס ()L
ואיס ()L
ואיס ולאברגה ()L
ולקאזר ()L
ולדחוס ()L
ולדז ()L
ולה דה ()L

טוראס דה ()L
טוראס דה ריברה ()L
טוראס מנדוסה ()L
טוראז ()L
טוריחוס ()T
טוארו ()L
טובר ()I
טוברס ()L
טרגזיאל ()T
טרני ()L
טרבינו ()L
טרמינו ()L
טרבה ()L
טרבס ()L
טרבינו ()I) (L
טרבינו דה סוברמונטה ()L
טריאדה ()L

אומנזור ()I
אומעים ()T
אורבינה ()I
אורביזו ()I
אורסינה ()I
אורקואיו ()I
אורי ()L
אוריה ()T
אורקיה ()I
אורוז ()I
אורוטיה ()I
אורזיאל דה אבילר ()L
אוסקה ()L
אוסוף ()L
עוזיאל ()T
עוזיאל אבילר ()L
עוזיאל קרדוסה ()L
עוזיאל קרדוסו ()L
עוזיאל קרדוזו ()L

ולה דה ()L
ולה דו ()L
ולנסה ()L
ולנסיע ()L
ולנסין ()L
ולנסה ()L
ולנסי ()L
ולנסו ()L
ולנסואלה ()L
ולנטין ()L
ולנטי ()L
ולארו ()L
ויידוליד דה מנדוסה ()L
ויידוליד ()L
וייה ()I) (L
וייה דל ()L
וייון ()T
ולס ()L

ולקיר ()L
ואלוארדו ()L
ואלוורדה ()L
וארה ()L
וארב ()L
וראלה ()I
ורגס ()T
ואריקס ()O
וארקטה ()L
וארקז ()L
וארטל ()L
ואס ()L
ואס דה סילבה ()L
ואס דה אזבדו ()L
ואס דיאס ()L
ואס מרטינס ()L
ואסקאז ()L
ואסקאז דה אקונה ()L
ואז ()L
ואז ד'אוליבאירה ()L
ואז דה קוסטה ()L
ואז דיאס ()L
ואז ד'אוליבאירה ()L
ואז מרטינס ()L
ואז מיזיסאנה ()L
ואז נונס ()L
ואז נונס דה קוסטה ()L
ואז נונז ()L

ולביורה ()I
ונטורה ()L
ורה ()I
ורה דה ()L
ורגה ()L
ורגרה ()L
ורוספה ()I
וארוחה ()T
וגולון ()I
ויסנטה ()I) (L
ויקטוריה ()L
וידאל ()T
וידאלס ()T
וידאס ()L
וידאס ()I
וידיגאריה ()L
ויאגס ()L
ויארה ()I
ויירה ()L
ויחבאנה ()L
ויחבאנו ()L
ויחבאנו ()L
ויחיל ()I
ויליאלאו ()L
ויליא ריאל ()L
וילייהרמוסה ()L
ויליאלובוס ()L
ויליאלון ()L

ויטה ()L
ויטה ישראל ()L
ויטאל ()T
ויטוריה ()L
ויטה ()L
ויטוריה ()L
ויאו ()I
ויבאס ()I
ויבארוס ()L
ויבאס ()L
ויצנאנה ()L
ויצאו ()L
ויצינו ()L
וולטה ()L
ווז מדרנו ()L
וראיה ()I
ואג ()L
וואחניש ()O
וואחנון ()O
ועקנין ()O
וענאנו ()L
ויינברג ()O
ויצגן ()O
ויצמן ()O
וולף ()O
וולפינסון ()O
חבקאי ()T
חבדאי ()T

ואז סביליה ()L
ואזקאז ()L
ואזקאז ()T
וסיניו ()L
ודיאוס ()T
וגה ()L
וגה דה פראדו ()L
ואיגה דה ()L
ולאסקו ()I) (L
ולאסקז ()I
ולאס ()T
וליו ()L
ולייו ()I
ולוסיניו ()L
ולוסינואיס ()L
ולוזיניו ()L
ולוזינוס ()L
ולואר ()I

ויליאלטה ()L
ויליאנובה ()I) (L
ויליאנואבה ()I
ויליאפנדו ()I
וילייאר ()L
ויליארדס ()L
ויא-ריאל ()L
ויאריאל ()T
ויאריאל דה ()L
ויאוריטה ()L
וילייאדה ()L
וילייאגס ()L
ויליאלה ()I
ויליאנה ()L
וינדל ()I
וינטורה ()L
ויאוטה ()I
ויסאו ()L

צ'אבי ()T
חפאטון ()T
חאקז ()T
חראפי ()T
חריליו ()T
חנטאלי ()T
חיבילי ()T
חימאנס ()L
חימאנס קרדוסו ()L
חימאנס מדינה ()L
חימאנז ()I) (L
חימאנז דה לה קמרה ()L
חימנו ()I
חימנו גורדו ()I
חימון ()L
חוארס V
חוארס ()L

חוארז ()L
חוארז דה אוקנה ()L
חואה ()T
חוטראל ()T
יעקוב ()O
יפה ()L
יאחקס ()T
יחיא ()T
יהודה ()L
יחיא ()L
יאיש ()T
יאיש ()L
ימין ()T
יאנז ()I
יארצ'ו ()L
עידאנה ()L
יחיאל ()T
יאנטו ()T
יאפס ()T
יאסחיה ()T
יאטה ()O
אימר ()O
יוםטוב ()L
יונה ()L

זגלו ()L
זגורי ()O
זכלון ()L
זלאזר ()I
זלדיבה ()L
זלדיבר ()I
זמברנה ()I
זמארו ()O
זמירו ()L
זמורה דה ()L
זמורה זאבי ()L
זאואי ()O
זפורטה ()L
זרדיאל ()T
זרגוסי ()T
זרגוסה ()T
זראטה ()L
זרקו ()T
צראפתי ()L
צרפתי ()L
צרפתי ()L
צרפתי ()T
צרטאקן ()T
זרסאל ()L

זוגטו ()L
זואה ()T
זונגל ()L
זוניגה ()L
זוזארטה ()L

יונה ()T
יסאקה ()T
יוכף ()T
יודה ()T
יסקדארני ()T
איסידורו ()L
זבארו ()O
זקאפה ()I
זכריאס ()T
זכריה ברוך ()L
זצ'ין אבן ()L
זכות ()L
זקוטו ()L
זקוטו ()L
זקוטוס ()L
זכואיח ()L
צפראני ()O
צפראני ()O
זגאצ'ה ()L

זרזאר ()L
זרזיליו ()T
זאסון ()O
זכרהי ברוך ()L
זאב ()L
זקרי ()O
זלאיה ()I
צמח ()L
זרף ()L
זרח ()T
זרדה ()L
זראסדו ()L
זימרה ()O) (T
זיני ()O
זיזא ()T
זנאטי ()O
זריהן ()O
זוארז ()L
זובל ()T

