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Dicionário de significados gerado por pt.significadode.org

acarro
Eu ACARRO: em Oliva de la Frontera, cochilo do gado, especialmente da ovelha e a cabra.

acasanate
ACASANATE: ave de México, de cor preta, do tamanho do Starling, que fez estragos no milpas.

acaserarse
1.-acaserar é: o amor é.<br>2. acaserar é: na América, ficar em casa.

acaste
ACASTE: Gênero extinto de trilobitas do período Siluriano.

acasto
ACASTO: Rei de Yolcos, filho de Pélias e Anaxíbia e um dos Argonautas.

acasúchil
ACASUCHIL: No México, o nome geral para diversas plantas como Verbasco e haste.

acatalepsia
ACATALEPSIA: Sintomas de neurose oposta à catalepsia.

acateca
ACATECA: Diz-se do indivíduo de uma família de maya aldeia ameríndia da Guatemala.

acatechitli
ACATECHITLI: O pássaro Fringílido do México assemelha o Verdilhão.

acatenango
ACATENANGO: vulcão na Guatemala em Chimaltenango.

acateno
ACATENO: Município do México, no estado de Puebla.

acatepec
ACATEPEC: Município do México, no estado de Guerrero.

acatera
ACATERA: Zimbro grande de black berries.

acatia

ACATIA: Calçado que usou anteriormente as mulheres gregas.

acatic
ACATIC: município do México, no estado de Jalisco.

acatinga
ACATINGA: Um género de escaravelho da família Cerambycidae.

acatitan
ACATITAN: Cidade do México, no município do estado de Sinaloa e San Ignacio.

acatl
ACATL: Dia do mês asteca.-Shanks ( )

acatlán
Acatlán: Município do México, no estado de Hidalgo. -( Acatlan com uma letra maiuscula ).

acatote
ACATOTE: No México, jinicuil, cuajinicuil, frutas em forma de cápsula.

acaudal
ACAUDAL: Tem sem cauda.

acave
ACAV: Caracol muito comum nos jardins e vinhas.

acaxaxan
ACAXAXAN: No México, de água doce da família da grama potamogetonaceas, hastes anexado a rochas e fruta
aquenicos com uma única semente.

acaxe
ACAXE: Jesus disse ser de indivíduos descendentes de astecas, cujos representantes recentes estão atualmente
vivendo nos Estados mexicanos de Sinaloa e Sonora.

acaxochitlán
Acaxochitlán: Município do México, no estado de Hidalgo. -( Acaxochitlán com uma letra maiuscula ).

acay
ACAY: árvore do Brasil.

acaya
ACAIA: Árvore genealógica do terebintaceas e um dos maiores do Brasil.

acaya
ACAIA: Antiga região no norte do Peloponeso.

acazacate
ACAZACATE: espécie de gladíolo no México.

acáchul
ACACHUL: No México, os comestíveis de frutas da família da mirsinaceas, forma globosa, que se assemelha a um
chokecherry e enegrecido.

acámbaro
ACAMBARO: Município do México, no estado de Guanajuato.

acba
CRIADO: Em Marrocos, pendente, custa.

acca
ACCA: Nome da cidade de Guadix romano.

accehi
ACCEHI: Poupa, coraciforme da família do pássaro polpas.

acciacos
ACCIACOS: Jogos que foram realizados em honra de Apolo.

acciaiuoli
ACCIAIUOLI: Família nobre italiana estabelecida em Brescia e Florença no século XII, dedicado à banca e comércio.

accid
ACCID: Nome antigo uma pista.

accioca
ACCIOCA: planta do Peru com o qual ele substitui o fosco ou do Paraguai.

accipiter
Accipiter: Gênero da família de aves accipitriformes dos hawks que inclui espécies de aves de rapina, como gaviões e
Açores.

accipitridos
Hawks: família de aves da ordem dos falconiformes, de costumes diurnas e predatória.

acd

ACD: Gene homólogo de displasia adrenocortical.

ace
ACE: Conilesterasa, enzima.

acea
ACEA: na planta de poligonacea cor de canela, de Ribera del Duero.

aceba
ACEBA: Variedade de Holly, sem picos.

acebedul
ACEBEDUL: Fim de uma floresta.

acebo
Holly: Rio das Astúrias que desagua no mar Cantábrico.

acebuche
ACEBUCHE: Figurativo e familiarmente, desajeitado, rústico.

acebuche
ACEBUCHE: Olivo selvagem.

acec
ACEC: Tinta alquimia.

acecé
Eu ACECÉ: originalmente do México da família Gramineae grama.

aceda
ACEDA: Erva selvagem que nasceu entre eles batatas.

acedillo
ACEDILLO: Planta herbácea perene que se desenvolve ao longo das margens da floresta de nuvem de montanha e
nas encostas dos ribeiros.

acef
ACEF: Alúmen de potássio.

acefalía
ACEFALIA: América do Sul, falta de cabeça em uma comunidade, seita, sociedade, etc.

aceitera
ÓLEO: Carraleja, inseto.

aceitera
ÓLEO: Árvore das Antilhas de madeira muito dura e compacta, cuja cor é amarelo com listras escuras e suporta
polonês.

aceitero
LUBRIFICADOR: Antilhas, folhosa, muito compacta e árvore amarela com objetivos mais escuros, que suporta o
polonês.

aceitilla
ACEITILLA: No México, mozote, planta da família Asteraceae.

aceitón
ACEITÓN: Líquido pegajoso que depósito cerci em algumas árvores e que desenvolve o bold (realce).

aceitunero
ACEITUNERA: Tordo, sapinhos.

aceldama
ACELDAMA: nome do campo que Judas Iscariotes comprado com as 30 moedas que recebeu com a venda de Jesus;
Alguns também chamam Aceldama.

acelere
ACCELERATE: No México, perda súbita de paciência.

acema
ACEMA: Na Venezuela, em forma de disco doce pão, feitos com trigo farinha e bicarbonato de sódio e aromatizado
com anis e papelon.

acemite
MEDIANO: Em desuso, farelo limpo e un-descascado de pelotas que estão encharcados e grosseira solo grão.

acena
ACEÑA: Gênero de insetos lepidópteros noturnos.

acena
ACEÑA: Gênero de plantas Rosaceous, crescendo na América e Austrália.

acena
ACEÑA: Medida de comprimento equivalente a dez pés.

acena
ACEÑA: Armário, guarda-roupa.

acena
ACEÑA: moinho de água.

acento
SOTAQUE: Poeticamente, linguagem, voz, cantando.

acentor
FERREIRINHA: Ordem pássaro da família Prunellidae, distribuídos por toda Europa.

aceña
ACEÑA:-Junco, planta.

aceña
ACEÑA: Barragem de desvio, máquina para irrigar os campos.

acepilladora
Plaina: Semelhante ao plano de plaina da máquina carpinteiros usadas para aplainar ou correspondência de objetos
em superfícies de madeira ou metais.

aceptilacion
ACEPTILACION: Modo de extinção das obrigações, no direito romano, que se elevaram a um pagamento de dívida
imaginária ou perdão dele.

aceque
ACEQUE: em Ribera del Duero, acequia.

acequia
ACEQUIA: Cidade dos Estados Unidos, em Idaho e Condado de Minidoka.

acera
CALÇADA: Molusco gastrópode que vive nos mares do Norte, o Báltico e o Mediterrâneo.

acerba
FINANCIAMENTO: Noz-moscada selvagem.

acered
ACERED: município de Saragoça.

acero

AÇO: Aragão, triângulo, instrumento musical.

acerola
ACEROLA: Em Aragão, serba.

aceros
Aços: Família, desejo de comer.

aceros
Aços: Templo e corte das armas.

acerra
ACERRA: Caso pequeno para conter os perfumes que você geralmente carrega a alegoria da misericórdia.

acerrar
TRABALHO: Na Germânia, apreender, agarre.

acervo
ACERVO: Aglomeração de areia no fundo dos rios e portos.

acetabularia
ACETABULARIA: Gênero de algas chlorophyceae de sifonicladiales da ordem, da família dasicladaceas.

acetabulo
ACETÁBULO: Cavidade em forma de taça em ambos os lados do cinto que está incorporado na cabeça do fêmur.

acetabulo
ACETÁBULO: Traseira sucção Copa Grand, em sanguessugas.

acetabulo
ACETÁBULO: Nome que é dado ao recipiente sporiferous de fungos.

acetabulo
ACETÁBULO: Copa destinadas a conter vinagre u outros condimentos que são usados nas refeições.

acetabulo
ACETÁBULO: Pequena medida para líquidos da Roma antiga.

acetamida
ACETAMIDA: É a amida derivada do ácido acético.

acetamida
ACETAMIDA: Minério brilho vítreo, incolor cor de cinza que cristaliza num hexagonal ditrigonal dipiramidal trigonal
cristal sistema, apresentado em pequenas estalactites ou glanulares agregada.

acetato
ACETATO: No México, folha fina de plástico transparente.

acetábulo
ACETÁBULO: Sanguessuga dos tentáculos, no polvo.

aceteria
ACETERIA: Nome dado às substâncias vegetais que são conservadas em vinagre.

acetol
ACETOL: na farmácia, vinagre medicinal.

acetoxolona
ACETOXOLONA: derivado de acetila do ácido glicirretínico, usado como medicamento.

acetoxolona
ACETOXOLONA: derivado de acetila do ácido glicirretínico, usado como medicamento.

acetunera
ACETUNERA: em las Hurdes, tempo e a colheita da azeitona.

acezo
ACEZO: Asma nos cavalos, asfixia, produzida por uma doença crônica e incurável dos pulmões ou coração.

achacado
ACHACADO, pai: pessoa roubou, enganou, roubou.

achacado
CULPA, DA: Doente do pulmão, tuberculoso, consumo.

achacana
ACHACANA: Um tipo de alcachofra de o Potosi, raiz comestível.

achachila
Achachila: Na Bolívia, o espírito guardião de um site.

achangar
ACHANGAR. -No, ( Loja, Granada, ) atrancar, apontocar.

achaparramiento
ACROBACIA: No México, a redução de altura.

achar
Alves: Prato que é usado como um acionador de partida, na Índia.

acharia
Alves: No hinduísmo e no jainismo, professor religioso importante.

achariáceas
Achariaceas: Família de plantas, incluindo ervas ou arbustos sem látex e SAP incolor.

achatocarpáceas
Achatocarpaceas: Família de dioicas arbustos ou árvores pertencem à dez espécies em dois géneros e isso é típica da
América tropical e subtropical.

acheguado
ACHEGUADO: No México, o nome que é dado para o milho, quando é muito mole por causa do excesso de cozimento.

acheliense
ACHELIENSE: Acheulenses, originado na indústria lítica Paleolítico inferior.

acheri
Acheri: no folclore nativo americano, fantasma ou espírito de uma garota.

achi
ACHI: Indígenas maias da Guatemala.

achia
ACHIA: Concursos brotos de bambu, muito consumidos na Índia.

achicaladito
ACHICALADITO: Em cozinha mexicana, banana desidratada cozidas no mel de açúcar mascavo.

achicalar
ACHICALAR: No México, nade um alimento, especialmente a batata-doce com mel.

achicalar
ACHICALAR: No México, cadeia.

achichiguar
ACHICHIGUAR: No México, cuidar, trate alguém de uma criança.

achichinar
ACHICHINAR.-no México, chamuscada, brinde, queimar.

achichinar
ACHICHINAR: No México, mate alguém.

achichincle
ACHICHINCLE: No México, o operador de uma mina, que mudou-se para as piscinas a água que sai do metro veneros.

achichintle
ACHICHINTLE: No México, achichincle, operador.

achiperres
ACHIPERRES: combater a velha.

achipilarse
ACHIPILARSE: No México, por favor chipil uma criança.

achis
ACHIS: No México, a palavra usada para expressar surpresa.

acho
ACHO: Tatu do Peru.

acho
ACHO: Ave gallinacea de Madagascar.

acho
ACHO: site alta perto da costa.

achocar
ACHOCAR: No estado mexicano de Quintana Roo, ficar apertados e desordenados de vários objetos em um lugar
pequeno.

achocazo
Achocazo: Pancada repentina na cabeça produzidos por engano.

achoclonar
ACHOCLONAR: Fazer ou receber a forma de ES. ES, at: Desalinado, mal vestida. ES: No Chile, uma multidão
desordenada de pessoas.

achocol

ACHOCOL: Bebida feita de milho e açúcar mascavo diluído em água.

achocote
ACHOCOTE: Bebida de origem ritual que os nahuas do norte de Veracruz habituados durante o chile e a plantação de
milho.

achofaifeo
Achifaifeo: Em Tarifa (Cádiz-España), desorientado, distraído, despistado atontado. -

achorado
Mundo, DA: no Peru, disse ser a pessoa alegre e que imita as atitudes de criminosos.

achorado
Mundo, DA: comum, vulgar, preocupado.

achorizo
ACHORIZO: No México, grama da aquicultura da cosmopolitan da família da distribuição ceratofilaceas.

achotuda
ACHOTUDA: Em Tabasco e referindo-se a uma mulher, vestindo as bochechas de manchas vermelho para maquiagem
em excesso.

achuar
ACHUAR: é diz-se do indivíduo de uma aldeia ameríndia da região amazônica do Equador.

achuar
ACHUAR: é diz-se do indivíduo de uma aldeia ameríndia da região amazônica do Equador.

achucatado
ACHUCATADO, DA: no noroeste do México, pegajoso.

achuchutl
ACHUCHUTL: Eu guisado de feijão preto baseado em mexicano caldo contendo ouvidos pipian molho e legumes ao
gosto do chão.

achupinas
ACHUPINAS: Apelido dos espanhóis estabelecidos na América do Norte.

achusemado
ACHUSEMADO, DA: Em Guatemala, louco, estravagante.

aci

ACI: Rio italiano na Sicília.

acia
ACIA: Sutura agulha.

acial
ACIAL: América Central, chicote para estimular os cavalos.

aciberado
POUNDED: irrigação no inverno da Terra semeada de cereais para resolver a semente.

acies
ACIES: Espécies de eucalipto.

acifas
Acifas: Um gênero de traça pertencente à família Erebidae

acil
ACIL: Linha de pedras na parte de trás da cama das vacas.

acinaces
Acinaces: Tipo de espada ou punhal usado na antiga Pérsia.

acineto
ACINETO: Tipo de célula semelhante ao endósporos que produzem algumas cianobactérias em resposta às condições
de vida desfavoráveis.

acino
ACINO: Cada um dos terminais de um tubo estreito ou os lóbulos de uma glândula de composto, como os alvéolos
pulmonares. Também chamado de ácinos.

acipuple
ACIPUPLE: Em Salamanca, pesado, grosso e robusto.

acis
ACIS: Filho de Faunus, lendário pastor amado por Galatea.

acisba
ACISBA: Um género de insectos melasomos de Coleoptera.

acistia
ACISTIA: Monstruosidade caracterizada pela falta de bexiga de urina.

acivique
ACIVIQUE: Na Extremadura, grampo que une duas partes; Cure alguma coisa.

acla
ACLA: Segundo estabelecimento espanhol de Tierra Firme.

aclasole
ACLASOLE: No México, erva, aquicultura, cosmopolita, da família Araceae distribuição.

aclocarse
Aclocar é: no município de Quinto de Ebro Aragoneses, estar de cócoras.

acma
ACMA: Variante da cozinha turca, ou pães doces ou salgados, sendo comida de rua por excelência.

acman
ACMAN: nome árabe do antimônio.

acmana
ACMANA: Um gênero de traça pertencente à família Arctiidae.

acmar
ACMAR: Cidade dos Estados Unidos, no Alabama e Condado de St. Clair.

acme
Acme: Período de máxima intensidade de uma doença.

acmita
ACMITA: nome antigo do aegerina.

aco
ACO: Árvore e arbusto leguminosa da Venezuela.

acobamba
ACOBAMBA: província do Peru no departamento de Huancavelica.

acodadera
ACODADERA: Pedreiros de dedo usados para remover o avivadores ou escuro em moldes.

acodar
CAMADAS: enterrar o caule de uma planta em forma de cotovelo e sem separá-lo do porta-malas para levar imobiliário.

acodo
ACODO: moldagem destacou que formam a cerca de um vaidoso.

acodo
ACODO: moldagem destacou que formam a cerca de um vaidoso.

acodo
ACODO: cotovelo-tronco, ou enterrados sem separado da mãe planta, então despeje imobiliário.

acolchichi
ACOLCHICHI: Ave nativa da América, da família da ordem PASSERIFORMES e o pássaro

acolechar
ACOLECHAR: Na Cantábria, colocar acolecho como vacas em certas doenças.

acolecho
ACOLECHO: Na Cantábria, nome de uma planta medicinal.

acolhua
ACOLHUAS: povo nativo de Texcoco, anterior o asteca.

acoli
ACOLI: pássaro de presas que estão se reproduzindo em África.

acolitar
ACOLITAR: Na América, figurativa e familiarmente, participar no que come ou bebe.

acoma
ACOMA: Árvore nas Índias.

acometer
RUSHING: leva um principal ou uma galeria, com o outro.

acometo
Eu ACOMETO: lâminas com dentes de Bush.

acon
ACON: Barca das Antilhas.

aconcharse
Aconchar é: no sudeste do México, enfiar algo na parede.

acople
ATTACH: No México, amigo muito próximo.

acor
ACOR: Costa corte verticalmente à superfície do mar.

acordeón
Acordeão: No México, aponte para ser usado como fazer batota nos exames.

acores
ACORES: Freguesia de Portugal no concelho de Celorico da Beira.

acores
ACORES: erupção semelhante à mucosa da tina.

acoris
HAKOR: Faraó egípcio da dinastia XXIX.

acoro
ÁCORO: pássaro semelhante a um pequeno Bantam de carne muito saborosa.

acorrerse
Opressores foram: município aragonesa de Quinto de Ebro, rolar.

acortear
ACORTEAR: Salamanca, reduzir, encurtar.

acos
ACOS: em medicina, medicina, remédio.

acoson
ACOSON: Assédio, ataque, nudge.

acosta
ACOSTA: Cuba, tecido, comumente chamado de fila, algodão ou linho comum.

acostadote
ACOSTADOTE, TA: No México e se refere a uma pessoa que enfraquece.

acostarse
É mentira: em escorar náutica, tanto para um navio.

acotar
DIMENSÃO: ameixa-para uma árvore todos os ramos da Cruz.

acotillarse
Acotillarse: na República Dominicana, viver às custas ou. costelas de outro.

acototar
ACOTOTAR: No Chile, oprimir, seriamente preocupada.

acovachado
Acovachado, da: na República Dominicana, não tripulados.

acoyo
ACOYO: Sobre a gastronomia do México, o tipo de pão de milho aromatizado com folhas de acoyo, chiles. Cebola,
alho, sal e cominho.

acozoal
OCOZOAL: Cascavel no México.

acra
Accra: Donut salgado que é servido muito quente, como aperitivo ou aperitivo, popular em todas as ilhas das Índias
ocidentais.

acrab
ACRAB: Estrela da constelação de Escorpião.

acraea
ACRAEA: Espécie de lepodoptero da família Nymphalidae.

acratoforo
ACRATOFORO: Navio ou cubo usado por gregos e romanos.

acre
ACRE: Medida inglesa de superfície utilizado na agricultura.

acre
ACRE: Estado do Brasil.

acrecion
ACREÇÃO: Crescimento por adição de material.

acreyo

ACRESSEM: anteriormente, o credor.

acri
ACRI: Cidade da Itália na região da Calábria, província de Cosenza.

acribia
ACRIBIA: Precisão, atenção aos detalhes.

acridotheres
Mainá: Um género de aves passeriformes da família dos estorninhos que estão na África do Sul, Austrália, Israel,
Canadá e Hawai.

acrilia
ACRILIA: Planta de género, a seção de triquilia do género.

acrimonia
ACRIMÔNIA: Acuidade da dor.

acrinia
ACRINIA: redução ou ausência de secreção de uma glândula.

acris
ACRIS: Espécie de rã, um dos menores sapos que são conhecidos.

acrisio
ACRÍSIO: Rei de Argos da dinastia abantida.

acritud
PUNGÊNCIA: Engenharia, foi em um corpo de metal, que perdeu sua maleabilidade e ductilidade está localizada.

acro
ACRO: prefixo que significa, " top " " Dica " " final ".

acrobistitis
ACROBISTITIS: Inflamação da pele e da membrana, o foreskin.

acrocephalus
Acricephalus: Um género de aves passeriformes da família dos acrocefalidos, também chamado de carricerines ou
mais, distribuído em todo o mundo, menos a América e zonas polares.

acrocordita
ACROCORDITA: Fosfatos de minerais arseniato de minerais; Ore hidroxilados e hidratado de manganês que cristaliza

no sistema monoclínico e prismático.

acroita
ACROITA: Variedade incolor de turmalina.

acromial
ACRÔMIO: Uma torácica ramos da artéria axilar.

acrophoca
ACROPHOCA: Extinto gênero monotípico de pinniped cujos fósseis foram descobertos no Peru e no Chile.

acrot
ACROT: Noz da Índia, cujas sementes são ricas em óleo para fazer velas, óleos, vernizes, etc.

acrotato
ACROTATO: Agiada rei de Esparta, filho de Cleômenes II.

acrotera
ACROTÉRIO: pedestal pequeno ou soquete que serve de leilão para os frontões, no qual é baseado uma estátua ou
um ornamento.

acrune
ACRUÑE: na Germânia, abrigo, abrigo contra o frio.

acsu
ACSU: Saya do clero indígena Quichua.

acteea
ACTEEA: Uma das Nereidas, de acordo com Apolodoro e Hesíodo.

actenoides
Actenoides: Gênero de aves coraciformes da família dos halcionidos, cujos membros vivem no sudeste da Ásia.

acteon
Acteon: Na mitologia grega, filho de Autonoe e Margarida.

actinidiáceas
Actinidiaceas: Família de árvores, arbustos ou trepadeiras Woody composto de três a sete gêneros e 362 espécies, que
habitam as regiões tropicais e subtropicais da Ásia.

actinobacilosis
ACTINOBACILLOSIS: Doença bacteriana causada pelo Actinobacillus lignieresii dos animais domésticos.

actinodura
Taiwan: Um género de aves da ordem passeriformes, amplamente distribuídos no sudeste da Ásia.

actinolita
ACTINOLITA: Inosilicates do grupo da anfíbola que cristaliza no sistema monoclínico.

actio
ACTIO: Parte da retórica que é responsável pela elaboração de gestos e apropriado para entonações de discurso,
também chamado prónúntiátió ou hipocrisis.

actis
ACTIS: Na mitologia grega, uma das heliadae, filho de Helios e Rodo.

actitis
XOCOL: No México, fruta árvore de tronco reto e resistente, um tipo de ameixa.

actopán
Actopan: Município do México, no estado de hidalgo. -( Actopan com uma letra maiuscula ).

actophilornis
Jaçanã: Gênero de charadriformes de aves da família do jacanidos nativo da África.

acu
ACU: Farinha favorito dos collas índios, fez canagua.

acu
ACU: uniforme de Estados Unidos de combate.

acu
ACU: Prefixo que significa, " 34 ouvindo.

acuache
ACUACHE: No México, amigo.

acuajaronar
ACUAJARONAR: Salamanca, coagular líquidos.

acuartelar
QUARTEL: Náutico, com toldo uma vela por Barlavento, introduzir mais vento sua superfície-( Esta operação é
normalmente feita para virar por davante um veleiro sem estrepada ).

acuartillado

ACUARTILLADO: Pasterns tempo do cavalo.

acucar
AÇÚCAR: Cantabria, acuciar, estimular, Excite, rush, deseja encaminhar.

acucar
Pão de AÇÚCAR: em Salamanca, zombar e fazer amor de alguém com assobios e jijeos.

acucar
AÇÚCAR: Fazer feixes de palha de milho, palha ou grama.

acucar
AÇÚCAR: de cócoras.

acucareira
AÇUCAREIRA: Cidade de Angola na província do Bengo.

acucareira
AÇUCAREIRA: Cidade de Angola na província do Bengo.

acuchillar
FACADA: Enxague as plantas no viveiro.

acuchillar
FACADA: Raspar o assoalho de madeira.

acuellar
ACUELLAR: Amarre uma carne, uma vacina para o gurupés.

aculeo
ACULEO: Desafectada, picada.

aculillarse
Aculillar é: na República Dominicana, sentimento culillo ou medo.

acumba
ACUMBA: Cidade de Angola na província de Benguela.

acuminita
Oh: Fluoreto hidroxilados e hidratado estrôncio e alumínio que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

acurriar
ACURRIAR: Na Cantábria, pastorear o gado aqui, ou conhecê-lo quando é muito espalhado para fora.

acuyo
ACUYO: No México, erva santa, arbusto.

acúleo
ACULEO: lagoa do Chile na província de Maipo.

acúmara
ACUMARA: Uma espécie de juile, peixe de água doce localizada no lago de Pátzcuaro.

ad
AD: A primeira tribo que vivia na Arábia.

ad
AD: Ilha no mar vermelho.

ad
AD: Neto de Cam.

ada
ADA: gengibre.

ada
ADA: Lagarto anfíbio.

ada
ADA: Cratera do planeta Marte.

ada
ADA: Um pequeno gênero de orquídeas, epífitas e às vezes rupícolas que é distribuído da Nicarágua para a Bolívia.

ada
ADA: esposa de Esaú.

ada
ADA: Nova Zelândia lago.

ada
ADA: Flycatcher, pássaro.

adaan
ADAAN: Árvore de até 10 m. , a altura, com folhas espinhosas-com folhas, flores cabeças globosos e fruta em
comprimido vegetal que cresce na ilha de Luzon.

adab
ADAB: Cidade antiga cujas ruínas estão localizadas no centro da baixa Mesopotâmia.

adabay
ADABAY: Rio da Etiópia Central.

adabo
ADABO: Madeira w. , África, muito semelhante à la ceiba, usado para embalagens.

adad
ADAD: Famoso dragão, ídolo dos filisteus.

adad
ADAD: Deus dos sírios.

adaes
ADAES: Portugal Freguesia no concelho de Barcelos.

adah
ADAH: Deusa Fenícia, mãe de Deus de Jubal cartaginês.

adai
Gabriella: Planta com esfregando os dentes, os gatos Abyssinian.

adalberta
ADALBERTA: Asteroide o número 330, da série.

adali
ADALI: Troncudo, Atlético, musculoso.

adali
ADALI: Nome planta Indiana, verbena brunia, cujo suco é usado como um anticatarrhal.

adalil
ADALIL: Campeão, caudilho, Explorer.

adamante
ADAMANTE: Desafectada, diamante, pedra preciosa.

adamita
ADAMITE: Minério do tipo dos arseniatos cristalizam-se no sistema rômbico.

adanero
ADANERO: Município espanhol na província de Ávila.

adansonia
ADANSONIA: Gênero de árvores da família de como cujas folhas têm propriedades febrífuga.

adapa
ADAPA: Na mitologia mesopotâmica, um dos sete sábios.

adar
ADAR: Último mês dos hebreus.

adara
ADARA: A estrela do cão maior.

adarces
ADARCES: Carbonato de cálcio que deixam certas águas.

adarcon
ADARCON: Moeda de prata usada pelos hebreus.

adarra
ADARRA: Broto de uma planta.

adatoda
ADATODA: Planta acantacea, da Índia, cujas folhas são usadas em tintura ou cigarros para o tratamento da asma.

adax
ADAX: Mamífero do artiodactilo família Bovidae.

adecan
ADECAN: Salamanca, inepto.

adecan
ADECAN: Alguém ansioso e diligente; uma pessoa que trabalha duro.

adeje
ADEJE: Nome pelo qual os guanches conhecia um da tomada da ilha de Tenerife.

adela
ADELA: Nome de mulher.

adelaida
Adelaide: Pão em forma de caixa grande, espuma, ouro na fornalha e decorada com coco ralado.

adelaide
ADELAIDE: Asteroide número 525, da série.

adelantado
AVANÇO: Carga antiga do governador militar e político de uma região de fronteira.

adele
Adele: Número de asteroide 812, da série.

adelgunde
Aldegunda: Número de asteroide 647, série. -( Aldegunda com uma letra maiuscula ).

adelheid
ADELHEID: Número de asteroide 276, da série.

adelina
ADELINA: Um gênero de protozoários, parasitas de coccidia de artrópodes e oligoquetas.

adelinda
TAVES: Asteroide o número 229, da série.

adeliparia
ADELIPARIA: obesidade.

adelita
ADELITA: Cada uma das mulheres que acompanham os revolucionários de campanha.

adelita
ADELITA: Raro mineral da classe dos arseniatos; arseniato hidroxilado de cálcio e magnésio, que cristaliza no sistema
ortorrômbico.

adelitas
ADELITAS: Raça de videntes, descendentes dos mouros.

adelobasileus
ADILOBASILEUS: Gênero extinto de proto-mamífero final do Triássico.

ademar
ADEMAR: Engenharia, ponha mais.

ademonia
ADEMONIA: Redução do espírito.

ademonía
ADEMONIA: Redução do espírito.

ademuz
ADEMUZ: Município de Valência.

adena
ADENA: Escalada arbusto.

adenia
ADENIA: Hipertrofia dos gânglios linfáticos.

adenofora
ADENOFORA: Planta campanulacea na Europa e na Ásia.

adenos
ADENOS: no passado, algodão.

adentellar
DENTE: Deixar em uma parede dentes ou adarajas.

adeñir
Adenir: Na República Dominicana, dê um nó.

adeona
ADEONA: Deusa romana da chegada em casa.

adeona
ADEONA: Asteroide o número 145, da série.

aderar
ADERAR: Salamanca, unir pequenas terras para formar uma grande herança; trocando a terra.

aderezo
CURATIVO: Couro brasses arnês e cavalo.

aderno
ADERNO: Árvore de madeira. a família do mirsinaceas, que nidifica nas Ilhas Canárias.

ades
ADES: Apelidado Pluton.

adgao
ADGAO: Verbenaceo Bush das Filipinas.

adhara
ADHARA: Estrela da constelação de maior pode, um dos mais brilhantes no céu.

adi
ADI: Monte alto de Navarra,

adi
Árvore da ilha de Santo Tomás, da família das palmeiras.

adiafora
ADIAFORA: Variante Textual cuja lealdade ou desvio em relação ao original não pode ser estabelecida ou não
substancialmente altera o sentido.

adibat
ADIBAT: no passado, mineração, hydragenum.

adifes
ADIFES: Na América, propositadamente.

adil
ADIL: Em Sanabria, terreno baldio.

adimon
ADIMON: Um género de insectos icneumonianos.

adinola
ADINOLA: Ardósia metamorfizada por contato, estrutura compacta e é composta de albita e quartzo.

adiós
Adeus: município de Navarra.

adipocira
ADIPOCIRA: Gordo mortis.

aditamentos en textil
ACESSÓRIO: nada é adicionado a outro, dizendo-se principalmente a partir dos escritos. ANEXOS: Plural de penhora.

aditas
ADITAS: Tribo de árabes mencionado pelo Alcorão.

aditi
ADITI: Os Vedas, a mãe dos deuses e os espíritos de doze Zodíaco.

adivino
Cartomante: liquidação do México, no estado de Sonora e Villa Pesqueira município.

adiyaman
ADIYAMAN: Província da Turquia.

adjora
ADJORA: Ramu a língua, Papua Nova Guiné, também conhecido como Abu.

adlullia
Adlullia: Um gênero de traça pertencente à família Arctiidae.

admeto
Admeto: Lendário rei de feras, na Tessália.

admeto
Admeto: Asteroide o número 398, da série.

admontita
ADMONTITA: Minério do tipo de minerais de borato; Borato hidroxilados e hidratado de magnésio com estrutura
molecular de neso-hexa-borato, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

adnas
ADNAS: De acordo com a Bíblia, homem da tribo de Manassés, que se juntaram a Davi em Ziclague.

adnas
ADNAS: segundo a Bíblia, líder militar sob o rei Jehoshaphat.

ado
ADO. Agitação, ruído.

ado
ADO:, onde.

adobera
ADOBERA: Tipo México de queijo que tem forma de Adobe.

adolar
ADOLAR: Anteriormente, cortar, esculpir, escultura em pedra, madeira ou ferro.

adolfine
Adolfine: Asteroide número 608, da série.

adolfo
ADOLFO: Sueca moeda de ouro equivalente a 105 velo real.

adonidina
ADONIDINA: Glicosídeo tóxico extraído o adonis vernalis.

adonis
ADONIS: Deus fenício da fertilidade.

adonis
ADONIS: Um género de plantas ranunculaceas que contêm glicosídeos cardíacos semelhantes a digital.

adonita
ADONITOL: Álcool pentaatomico isolada de produtos naturais.

adopcionistas
ADOPTIONISTS: Espanholas hereges do S. VIII. -

adorea
ADOREA: Asteroide o número 268, da série.

adorno
ENFEITES: na Germânia, vestido.

adornos
DECORAÇÕES: na Germânia, chinelos.

adour
ADOUR: Rio da França, da Costa Atlântica.

adóxaceas
Adoxaceas: Família de angiospérmicas pertencente à ordem dipsacales o.

adpreso
APRESSO, SA: disse de uma tricomas, que é aplicada à superfície da epiderme.

adra
ADRA: Ancon, pequena enseada.

adra
ADRA: Divisão de um bairro de aldeia.

adra
ADRA: Deslocamento, tempo.

adra
ADRA: Cathy município Almería.

adrastea
ADRASTEIA: Satélite de Júpiter.

adrastea
ADRASTEIA: Asteroide número 239, da série.

adre
ADRE: Cidade do Chade na região de Ouaddaï e Assoungha departamento.

adre
ADRE: Apocope Vulgar de "deliberadamente".

adria
ADRIA; Asteroide número 143, na série.

adrian
ADRIAN: Ninho de corvos.

adrián
ADRIAN: Nome do sexo masculino.

adsidelta
ADSIDELTA: Tabela em torno em que o flamines foram colocados durante os sacrifícios.

adsubia
ADSUBIA: Município espanhol em Alicante.

adsullata
ADSULLATA: Deusa Continental do rio, as fontes de calor e a primavera.

aduar
PACO: índio americano Rancheria.

aduar
PACO: Conjunto de cabanas ou tendas de ciganos.

adufe
ADUFE: Pandeiro mouro.

adula
ADULA: Eu enorme montanha dos Alpes lepontinos na Suíça.

adulón
Abalone: Nome de tambor médio usado nos toques de varas ou tambores de música Dominicana vernacular.

adulterino
ADULTERINO: Ilegítimo, ilegítimo, ilegal, espúria, apócrifa.

aduna
Andre Fernandes: Município de Guipúzcoa.

adur
ADUR: Rio dos Pirinéus franceses, que desagua no Golfo da Biscaia.

adustez
ARROGÂNCIA: Esquivez, secura, indiferença.

advocaat
ADVOCAAT: Cremoso licor de origem holandesa feito de gemas de ovo batido, açúcar e álcool e aromatizado com
Juniper.

ae
AE: Fórmula química que, no passado, representado o éter.

aeaea
AEAEA: Ilha mitológica que se acredita que ele foi para casa da feiticeira Circe.

aeas
ÁREAS: Deus do Rio de mesmo nome na Tessália, também chamado de Eas, na mitologia grega, sendo um do

oceano.

aechmea
AECHMEA: É um género botânico pertencente à família da Bromeliaceae.

aechmophorus
Aechmophorus: Gênero de ave podicipediforme da família dos mergulhões que vive na América do Norte.

aedea
AOEDE: Nome de uma das três Musas.

aedes
AEDES: Edifício sagrado dos romanos.

aedon
House Wren: Filha de Pandarea, esposa de Zetus o rei de Tebas.

aegerina
AEGERINA: Um género de traça pertencente à família Sesiidae. Lepidoptera onde asas desaparecerem brilho quase
transparente.

aegithalos
Aegithalos: Um género de aves passeriformes da família do tempo que são distribuídos em toda a Eurásia.

aegolius
AMOYOTE: Mosquito mexicano comestível.

aegotheles
Aegotheles: Género de aves da família da egotelidos, nativa da Nova Guiné, quase todos os pássaros encontrados na
Austrália, Nova Caledônia e ilhas Molucas.

aegypius
Aegypius: Género accipitriforme da família da ave de falcões.

aella
Ella: Amazon cujo nome significa, "a tempestade".

aella
Ella: Na Germânia, chave.

aelo
AELLO: Aelopos, uma das harpias.

aem
AEM: Medida para líquidos utilizados na Alemanha para os espíritos.

aentar
AENTAR: Em Ribera del Duero, aproprie-se de um site.

aeolina
AEOLINA: Instrumento de vento que foi substituído pelo harmônio.

aeolus
ÉOLO: Filho de Helen e o náiade Orsis, irmão de Doro, xuthus e Anfictião.

aepycamelus
AEPYCAMELUS: Gênero extinto de mamíferos artiodactilo.

aepypodius
Aepypodius: Género de aves galliformes, da família das megapodiídeos

aequitas
AEQUITAS: Deusa da feira, a versão romana de Astrea.

aeracion
AERAÇÃO: na medicina, ação do ar no tratamento de doenças.

aereolo
AEREOLO: pesa e última fração da onça, usada pelos hebreus.

aeria
AERIA: Número de asteroide 369, da série.

aerinita
AERINITE: Minério, silicato complexo raro-carbonato, relacionadas ao grupo das piroxenas que cristaliza no sistema
monoclínico.

aerodramus
COLLOCALIA: Gênero de aves apodiformes, cujos membros estão localizados nas zonas tropicais e subtropicais do
Sul da Ásia e Oceania.

aeronautes
Branco: Um género de apodiformes família andorinhões de pássaros nativos da América.

aerope

AEROPE: Princesa de Creta, mãe de Agamenon e Menelau e filha de Catreu e neta de Minos.

aerotecnica
AVIADOR: Arte aplicar ar para a indústria.

aes
AES: Divindade que presidiu a fábrica de moedas, na mitologia.

aeschynita
Aeschynita: Mineral óxido de cério, cálcio, ferro, tório, titânio e nióbio; algumas variedades com neodímio e ítrio em vez
de cério; cristaliza na dipitramidal sistema e classe ortorrômbico.

aesir
ÆSIR: Na mitologia nórdica, um dos deuses, também chamado de lobistas de ACEs.

aetas
AETAS: O nome de algum negro Filipino.

aeternitas
AETERNITAS: Personificação da eternidade.

aethia
Auklet: Gênero de ave caradriformes da família das tordas conhecido como mergulos.

aethopyga
Aethopyga: Um género de aves passeriformes da família beija-flor, cujos membros são encontrados no Sul e no
sudeste asiático, partes da China e oeste da Indonésia e Timor-Leste.

aeton
AETON: Aethon, corcel uncido para a unidade de Plutão ou Hades, o Deus da vida após a morte.

aevall
AEVALL: Na mitologia celta, rainha das fadas de Munster, deusa do amor e da sexualidade.

af
AF: Deus criocefalo dos núbios.

afa
AFA: Deus da tempestade na mitologia Polinésia de Samoa

afacea
AFACEA: Planta vegetal como lentilhas.

afambo
AFAMBO: África lago localizado na fronteira com o distrito de Asaita, na região de Afar, Etiópia e Djibuti.

afan
ÂNSIA em desuso, excessiva e cuidar do trabalho.

afano
AFANO: Aragão, o desejo.

afao
AFAO: Aldeia da ilha de Tutuila em Samoa Americana.

afar
AFAR: Região da Etiópia.

afara
AFARA: Madeira w. África, para uso em postes, molduras u plies.

afarfallar
AFARFALLAR: Na Cantábria, deixando as coisas meio caminho andado para o bem fazendo muitas coisas em pouco
tempo.

afarto
AFARTO: No passado, cansado, bastante, bastante, bastante.

afe
AFE: Espécie de samambaia, cujas raízes são comidos.

afe
AFE: Anteriormente, hae, aqui.

afeidas
AFIDAS: Na mitologia grega, rei lendário de Atenas, filho de Oxintes e Phyllis, antecessor de Timetes.

afelia
AFELIA: Prato popular cipriota consistindo de guisado de carne de porco marinado em vinho tinto com sementes de
coentro.

aferir
AFERIR: no passado, contraste de pesos e medidas.

aferito

AFERITO: Fosfato hidratado de cobre cor verde escura que cristaliza-se em octaedros.

aff
AFF: Rio do noroeste da França, afluente do Rio Oust.

affiche
AFFICHE: Galicismo pelo quadro de avisos.

afghanita
AFEGANITE: Minério do tipo de Tectossilicatos, grupo cancrinita, que cristaliza no sistema hexagonal.

afidavit
DEPOIMENTO: Depoimento de uma autoridade.

afididos
AFIDIDOS: Família de insetos das homopterans ordem, comumente conhecidos como pulgões, causando grandes
pragas das plantas.

afinar
MELODIA: Purifica metais.

afo
Antas: Madeira da África, utilizada em marcenaria e carpintaria.

afollar
AFOLLAR: Mal em uma obra ou construção.

afon
AFON: Madeira da Côte d'Ivoire e Nogeria, amplamente utilizado em marcenaria e carpintaria, também conhecido
como, "mansonia".

afore
AFORE: No México, banco que gerencia a poupança para a aposentadoria dos trabalhadores.

aforo
CAPACIDADE; No México, uma capacidade do cilindro.

aforrar
Poupe: Manumit anteriormente, dando liberdade ao escravo.

afra
AFRA: Espécie de pombo.

afra
AFRA: Marrocos comuna da província de Zagora.

afre
AFRE: Maple, árvore.

africano
Africana: Pãozinho doces bolinhos, ovo e açúcar, cozida em panela pequena.

africol
AFRICOL: Em Hinojosa de Duero, município de Salamanca, alimentos com muitos legumes.

afrodes
AFRODES: Papoula selvagem.

afrodita
Afrodite: Na mitologia grega, deusa da luxúria, beleza, sexualidade e reprodução.

afrodita
Afrodite: Jesus disse ser planta cuja reprodução está relacionada com a competição sexual.

afronta
FACES: Salamanca, desmaio.

afrormosia
AFRORMOSIA: Madeira da África Ocidental muito dutadera, utilizado em parques de alta qualidade.

afrotis
AFROTIS: gênero de pássaro otidiformes da família otididae, próprio do Sul da África.

afwillita
AFWILLITA: A classe do minério nesossilicatos: silicato hidroxilados e hidratado de cálcio, que cristaliza no sistema
monoclínico e esfenoidal.

agach
AGAJ: Medida turca de comprimento equivalente a 500 metros.

agachada
BENT: Mana, astúcia e habilidade.

agachona
Narceja: Na América, nome dado a várias aves aquáticas.

agada
Paulo: Instrumento de vento do gênero dos gravadores, empregado pelos egípcios e os gatos Abyssinian.

agadon
AGADON: Salamanca, oco fechar entre montanhas. -

agadon
AGADON: Rio da província de Salamanca, um afluente do Rio Águeda.

agaete
AGAETE: Município de Gran Canaria.

agag
AGAGUE: Rei dos amalequitas, derrotados por Saul.

agal
IMUNODIFUSÃO: Duplicar o cabo que mantém o ghutrah em vez disso, na cabeça do usuário.

agalaxia
AGALAXIA: Contagiosa dos ovinos e caprinos, devido a um vírus.

