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Dicionário de significados gerado por pt.significadode.org

cañada
Canadá: Salamanca, tributo que os agricultores pagaram a passagem do gado.

cañambuco
CANAMBUCO: Na Nicarágua, diz-se de quem vai de cueca.

cañamón
Sementes de cânhamo: pequeno.

cañicete
Canicete: Aragão, adjacente à rua principal mais outro.

cañiza
CAÑIZA: Jesus disse ser de madeira, que tem o grão longitudinalmente.

cañiza
CAÑIZA: Salamanca, um conjunto de obstáculos, acompanhado por pielgas, para formar uma dobra.

cañizo
OBSTÁCULO: Trillo leme.

cañizo
OBSTÁCULO: Portão de aves de capoeira!

caño
Bico: Município aragonesa de Quinto de Ebro, subterrânea a adega.

cañón cuáquero
Canhão de quaquer: feito de um tronco e uma peça de artilharia simulado preto pintado.

caoca
CAOCA: Aldeia de Angola na província de Benguela.

caolinita
Caulinita: Tipo de Mineral silicato estratificado tetraedros folha ligada através de átomos de oxigênio em uma folha de
octaedros de alumina. Cristaliza no sistema triclínico.

caombo
CAOMBO: Cidade de Angola na província de Benguela.

caona
Caona: Nome que os indígenas da ilha de Hispaniola deram ouro.

caota
CAOTA: Cidade de Angola na província de Benguela.

caotinha
CAOTINHA: Aldeia de Angola na província de Benguela.

cap
CAP: Cerro dos Andes entre a Argentina e Chile.

cap
CAP: Aragão, cabeça.

capa
REVESTIMENTO: Fluxo, finanças.

capa
REVESTIMENTO: Quantidade que um capitão de navio, percebido e isso é notado em política a carta.

capa
REVESTIMENTO: em germania, noite, parte do dia.

capacha
SKEP: Em Chile, cadeia, cana.

capachero
Capachero: Uma pessoa fazendo o esforço para a prensagem de uvas e azeitona.

capacho
CAPACHO: Planta Tropical do género canacoro, frutos comestíveis.

capacho
CAPACHO: Família, religiosa da ordem de San Juan de Dios.

capaciar
Capaciar: Município aragonesa de Quinto de Ebro, fala longamente e de repente.

capaco
CAPACO: Cidade de Angola na província de Benguela.

capador
CAPADOR: Instrumento musical de origem indígena, característica das zonas da Colômbia.

capala
CAPALA: Cidade de Angola na província de Benguela.

capange
Capange: Aldeia de Angola na província de Benguela.

capango
Capango: Aldeia de Angola na província de Benguela.

capanha
Contra: Aldeia de Angola na província de Benguela.

caparra
CAPARRA: Aragão, pessoa impertinente, especialmente na sua conversa ou avisos.

caparra
CAPARRA: Sinal, quantidade que vem em alguns contratos.

caparrana
CAPARRANA: Em Extremadura, lâmina, faca.

caparro
CAPARRO: Badajoz, resíduos que deixa o soro.

capayanes
Capayanes: Pieblo indígena extinto que habitava uma parte sobre a NOA e no extremo norte da qual, como o extremo
noroeste das Sierras Pampeanas.

capeco
CAPECO: Cidade de Angola na província de Benguela.

capeio
Capeio: Aldeia de Angola na província de Benguela.

capela
CAPELA: Na América, cinto que vai desde as alças de um carrinho de mão sobre os ombros de um trabalhador.

capele
Miguel: Cidade de Angola na província do Bengo.

capelo
Capelo: Aragão, tapa dado com a mão na nuca do pescoço.

capembe
Capembe: Aldeia de Angola na província de Benguela.

capera
Capera: Cidade de Angola na província de Benguela.

caperon
CAPERON: Grande, comestível, fungo que tem forma de taça.

caperuza
Cap: Pedaço cobrindo a chaminé, protegendo-o de acidentes aéreos.

caperuzo
CAPERUZO, ZA: No Chile e coloquialmente, pessoa muito capaz que se destaca em um campo muito específico.

capilla
Capela: Eu especificação que vem solto durante um trabalho de impressão.

capillita
Capela: Palavra popular com o qual é conhecida pelo povo do membro do mundo.

capilongo
Capilongo: Cidade de Angola na província de Benguela.

capingana
Capingana: Aldeia de Angola na província de Benguela.

capión
Capion: Novillo capea isso e não está ferido. -

capipardo
Capipardo: frade.

capira
Capira: Cidade de Angola na província de Benguela. -( Capira com C, capital ).

capiro
Capito: Cidade de Angola na província de Benguela. -( Capito com C, capital ).

capiron
CAPIRON: Anteriormente, cobrir a cabeça.

capirote
Hood: no passado e na arquitetura, telhado em geral, em balanço que foi construído antes de cada varanda ou janela.

capirón
CAPIRON: cada uma das madeiras que formam a armação do telhado de um edifício.

capis
Capis: Arqueologia, copo ou taça com duas alças.

capiscol
Capiscol: na germania, gallo, ave gallinacea.

capistrato
Capistrato: Uma espécie de esquilo da Carolina.

capitana
Capitão: Município aragonesa de quinto de Ebro, sharp e secar a grama que cresce na montanha.

capito
Capito: Gênero da família de aves piciformes do capitonidas localizado na América do Sul.

capitolio
Capitol: Gênero burlesco da poesia italiana.

capitongo
Capitongo: Aldeia de Angola na província de Benguela. -( Capitongo com C, capital ).

caplán
Caplan: em zoologia, capelim.

capmiana
Capmiana: Planta de Corolla nos Estados Unidos.

capnias
Capnias: Em mineralogia, fumo cor Jasper.

capnita
Capnita: Em mineralogia, carbonato de zinco.

capnoide
Capnoide: Papaveracea planta fumariea,

capnófilo
Capnofilo: Espécie de cicuta em África.

capnómoro
Capnomoro: Produto da destilação dos alcatrões de madeira.

capoc
Sumaúma: Exclusões fino, como o algodão, que preenche o interior dos frutos de algumas espécies de bombaceas.

capola
CAPOLA: nos Pirinéus Aragoneses, ninho de coelhos.

capolador
Capolador: Aragão, coceira carne de pessoa.

capoladora
Capoladora: Aragão, máquina que corta a carne.

capolao
Capolao: Aragão, recheios de carne.

capomba
Capomba: Aldeia de Angola na província de Benguela. -( Capomba com C, capital ).

capomo
CAPOMO: No México, ojite, comestível de frutos globosos, pertencente à família moraceae.

caponata
CAPONATA: ensopado clássico da cozinha siciliana, feita com berinjela, aipo, tomates e azeitonas, acompanhadas de
alcaparras.

caponte
Caponte: Aldeia de Angola na província de Benguela. -( Caponte com C, capital ).

caporo
CAPORO, RA: indivíduo de certos povos primitivos que ocuparam parte da Galiza.

capote
CAPOTE: Coloquialmente, cargazon, aglomeração de nuvens.

capote
CAPOTE: em Chile e México, batendo, batendo.

capote de jardín
Jardim do capote: no México, malanga, Martin, tubérculo nativo da Ásia que cresce em regiões inundadas.

caprera
CAPRERA: Número de asteroide 479, série

capricho
Capricho: obra de arte onde a ingenuidade e fantasia quebram a observância das regras.

caprimulgus
Caprimulgus: Gênero da família de aves caprimulgiformes do Caprimulginos, que são distribuídos em toda a Eurásia,
África e Oceania e são conhecidos como noitibós ou enganapastores.

capuca
CAPUCA: Em Honduras, variedade de palmeira cujas folhas são usadas para coberturas.

capuco
CAPUCO: Em Venezuela, nome vulgar certos indígenas lagostins.

capul
CAPUL: Cortar o cabelo na testa.

capul
CAPUL: No topete Pompadour, Chile.

capul
CAPUL: No México, planta ramnacea, que produz frutos comestíveis e cuja madeira deixa um corante azul.

capula
CAPULA: Copo pequeno, usado na antiguidade clássica.

capulla
Filho da puta: Parte do lado de fora, até o telhado da campanha da lareira.

capullo
COCOON: Coloquialmente, novato.

capullo
COCOON: Bando de linho cozido, cujos fios são atados por pontas ou cabeças.

capulo
CAPULO: Aldeia de Angola na província do Bengo.

capunda
Capunda: Cidade de Angola na província de Benguela. -( Capunda com C, capital ).

capunga
CAPUNGA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

capurulo
Capurulo: Aldeia de Angola na província de Benguela. -( Capurulo c. capital ).

capuz
Capa: Camada que usa como vestido de noite.

caquele
Caquele: Aldeia de Angola na província de Benguela. -( Caquele com C, capital ).

caquelon
CAQUELON: caçarola de ferro fundido, de barro cozido ou de porcelana, tradicional da Suíça e da França.

caquengue
CAQUENGUE: Aldeia de Angola na província do Bengo.

caquepa
Caquepa: Aldeia de Angola na província de Benguela. -( Caquepa com C, capital ).

caquero
CAQUERO: Em Canárias, chapéu velho mal feito; a cobertura da cabeça.

caquero
CAQUERO: árvore que dá caquis.

caquero
CAQUERO: Departamento colombiano de Nariño, instrumento de madeira para o tampo da terra.

cara
Rosto: No México, semitas, Nuevo León feita de pão doce.

caraba
CARABA: barco de pesca usado no elevador e Filipinas.

caraba
CARABA: Reunião na Extremadura, alegre de camponeses.

caraba
CARABA: Em Salamanca, conversa, piada, diversão, alegria, diversão.

carabear
CARABEAR: Salamanca, ocioso, distraído. Pare, espere.

carabobo
: CARABOBO estado da Venezuela.

caraca
Caracas: Em Cuba, um tipo de pão de milho.

caraca
CARACA: barco remos que usado nas ilhas Celebes.

caracalla
CARACALA: peça de roupa usada pelos gauleses.

caracatos
CARACATOS: Antiga cidade da Bélgica,

caracho
CARACHO, CHA: de violeta de cor.

caracol
Caracol: Parte do relógio com um sulco em que a corda está ferrada.

caracola
Shell: em Múrcia, horta do alpinista.

caracolillo
Caracol: No México, folha de queijo, folhas de uma planta que cresce nas margens de lagoas ou popales de Chiapas e
Tabasco, Veracruz.

caracolita
Caracolita: Sulfato de sódio e levar adicionais ânions de cloreto de istaliza o cr no sistema monoclínico prismático.

caragolada
CARAGOLADA: Preparação humilde de caracóis cozidos e marinado em molho picante.

caragronchi
CARAGRONCHI: Moeda de prata Otomano.

carajero
Carajero, ra: na República Dominicana, boca suja.

carallón
CARALLON: Lombo de terra entre dois sulcos.

carama
CARAMA: Em Venezuela, superlotação de maconha em um rio.

carama
CARAMA: Na Venezuela e em sentido figurado, chifre de irregular.

carama
CARAMA: brilho.

caramanche
Caramanche: na República Dominicana, soco.

caramanchel
TEM: no Equador, desde do vendedor rua localizado nos arcades.

caramandon
CARAMANDON: Na Extremadura, máscara de carnaval.

caramicua
Caramicua: No México, mafafa, planta de Riverside.

caramillo
CHARAMELA: Fofoca, emaranhado, mentira.

caramo
CARAMO: na Germânia, o vinho.

caramusal
CARAMUSAL: barco de transporte utilizados pelos mouros.

carana
CARANA: planta terebintacea usado em medicina como uma tomada de decisão de doenças glandulares.

carapachayo
CARAPACHAYO: antigo habitante do delta do Paraná.

carapachayo
CARAPACHAYO: Na Argentina, carvão de lenhador.

carapacho
CARAPACHO: Na Venezuela e coloquialmente, corpo de uma pessoa magra ou desnutrido.

carapacho
CARAPACHO: na República Dominicana e Venezuela, quadro de algo.

carapacho
CARAPAÇA. Shell de tartarugas, caranguejos e outros animais.

carapito
CARAPITO: Salamanca, apito.

carapo
CARAPA: família sul americana dos peixes carapidos.

carapuchete
CARAPUCHETE: Em Hinojosa de Duero, município de Salamanca, boné de cores; palhaço terminou na tampa.

carara
CARARA: Pesa Liorna contendo 160 libras do país.

carat
CAPA: Usado para a medição do peso de pedras preciosas.

carata
OLHO: Na Argentina, sem vergonha, sem vergonha.

carata
Carte: Espécie de palmeira da Guiana, que produz vários cocos lá em outras partes.

carata
Carte: Animal parasita do escudo de calcário, que situa-se em varas e pedras onde é fixo e danificada. Também
chamado de carahata.

caraval
CARAVAL: Um cruzamento entre um gato serval fêmea e um caracal macho.

caravana
Caravana: No México, reverência, incline-se como um sinal de respeito.

caravanas
CARAVANAS: Na Argentina, Bolívia e Uruguai, brincos, brincos.

caravanear
Caravanear: Na República Dominicana, participar de caravanas políticas.

caravelita
Caravelita: na República Dominicana, má qualidade, sem um objeto conhecido.

caravia
CARAVIA: Município espanhol na província das Astúrias.

carayán
Carayan: Dança típica da província de Samaná, na República Dominicana.

carácter
PERSONAGEM: Pesa usados em Castela que contém 4 contas e é equivalente a terceira parte da esmola.

carbayon
CARBAYON: Doce típico da cidade de Oviedo.

carbequi
CARBEQUI: Moeda de Tbilisi equivalente a 3 salários e 4 torneses de dinheiro.

carbonade
CARBONADE: Belga prato tradicional do norte da França, que consiste de um cozido de carne e cebola cozida na
cerveja e temperado com tomilho e louro.

carboneras
CARBONERAS: Município espanhol da província de Almeria.

carbopol
CARBOPOL: Polímero de ácido acrílico quitosana.

carca
CARCA: Na América, pote em que a chicha é cozido.

carcaba
CARCABA: Livra-te de que é feita sobre o Monte separar parcelas e cercá-los.

carcabo
CÁRCABO: Em Hinojosa de Duero, município de Salamanca, esbarrar na estrada ou caminho.

carcajil
Carcajil: na República Dominicana, uma pessoa muito fina.

carcaraña
CARCARAÑÁ: Município e cidade da Argentina, na província de Santa Fé e San Lorenzo no departamento.

carcasa
Carcaça: Parte rígida que contém e protege a um dispositivo ou mecanismo.

carcelén
CARCELEN: Município espanhol na província de Albacete.

carcerulo
CARCERULO: Frutos secos, indeiscentes, com pericarpo papiráceos ou coriácea separam da semente.

carcinos
SOLERA: Fornalha chão.

carda
CARDA: Instrumento para remover estrume colado nas nádegas das vacas.

cardellina
Cardellina: Um género de aves passeriformes da família da paluridos originários da América do Norte e América
Central.

cardenales
Cardeais: Um género de aves passeriformes da família da cardenalidos, que vivem da região dos grandes lagos ao
norte da Sul América.

cardeñosa
CARDEÑOSA: Município espanhol na província de Ávila.

cardeo
Cardeo: Na cidade de Cádiz, de taxa, excesso temporário amizade com alguém que logo passa.

cardinálidos
Cardinalidos: Família de aves da ordem de aves da ordem passeriformes, cujos membros são aves robustas de
semente comedores, associam-se em florestas abertas, companheiro na primavera e os seus ninhos são solta
moldação.

cardiocele
Cardiocele: Patologia, hérnia do coração.

cardiorrexia
Cardiorrexia: Espontâneo coração rasgando.

cardon
CARDON: Laurel selvagem.

cardón
Cardoso: Em Chile, chagual, plante. -

carduelis
Carduelis: Género de aves da família dos tentilhões que são distribuídos pela América, a Eurásia e a costa do mar
Mediterrâneo.

carel
CAREL: Upper Bode de um pequeno barco. sempre que forem fixados os remos.

carena
Casco: coloquialmente, provocações e chasco com que foi zahiere e repreende.

carena
Casco: em desuso, penitência feita por espaço de quarenta dias, jejum a pão e água.

carena
Casco: Náutico, parte submerso casco compreendido da quilha até a linha de água.

carenaje
COWL: 1: ação e efeito de carenar.-2: no passado, carenero.

cares
CUIDADOS: Rio das Astúrias e Leão, afluente do Rio Deva.

cargaderas
Cintas: Madeira que abriga típica Dominicana apoio vigas do telhado.

cargadura
Cargadura: na República Dominicana, que transportar, transporte.

cargo
Título de trabalho: Salamanca, padieira.

carguero
CARGA: Lintel de pedra.

cari
CARI: Na América, BlackBerry.

cariaco
Cariaco: Na República Dominicana, disse que é o arroz de grão-de-rosa e branco.

carianjola
Carianjola: Aldeia de Angola na província de Benguela. -( Carianjola com C, capital ).

caribdis
CHARYBDIS: Asteroide o número 388, da série.

caribe
Caribe: Piranha, açougueiro de pequenos peixes das águas do Amazonas, famosa por sua ganância.

caribe
Caribe: Mar do Atlântico tropical.

caribe
Caribe: Homem Cruel e desumano.

caridad
Caridade: Atitude solidária com o sofrimento dos outros.

caridad
Caridade: Filipinas Barangay na província de Negros Occidental e município de Bago.

caridad
Caridade: Município de Honduras, no departamento de Valle.

caridad
Caridade: na religião cristã, uma das três virtudes teológicas.

carila
CARILA: na mitologia, festa da personagem expiatória, que foi realizada no Delphi em oito anos.

carilla
FOLHEADO: Velo moeda usada na Espanha, no meio do S. 17 que valia 16 maravedis.

carina
CARINA: Nome era na antiguidade a mulher alugando para chorar nos funerais.

cario
CARIO, RIA: No Paraguai, guarani.

cariongo
CARIONGO: Cidade de Angola na província do Bengo.

cariopsis
CARIOPSE: fruto simples formado a partir de um único carpelo, seco e indeiscentes.

caripela
@ROTWAILERRR: rosto de uma pessoa que reflete a fadiga ou tristeza.

caripela
@ROTWAILERRR: rosto de uma pessoa que reflete uma personalidade desonesta ou criminosa.

caripela
@ROTWAILERRR: rosto de uma pessoa carente de beleza ou atratividade.

carique
Carique: Aldeia de Angola na província de Benguela. -( Carique com C, capital ).

caris
CARIS: Certos guisado fazendo os índios da América.

caris
CARIS: Mulher Vulcano.

caritan
CARITAN: nas Filipinas, colecionador de tuba.

caritate
CARITATE: Cuba e fora de uso, zelo, inveja.

carletonita
A carletonita: Carbonato filossilicato de sódio, potássio e cálcio e substituições para o grupo, com impurezas de titânio,
alumínio e magnésio, que cristaliza no sistema tetragonal e ditétragonal dipiramidal.

carlino
CARLINO: Prata moeda de equivalente a 8 salários torneses Nápoles.

carlitos
Carlitos: Pão feito com farinha, açúcar e ovo, textura macia e esponjosa.

carlos
CARLOS: Moeda de ouro de Brunswick equivalente a 19 quilos ou 15 torneses de salário.

carlova
CARLOVA: Asteroide o número 360, da série.

carmen
CARMEN: Município do México, no estado de Campeche.

carmen
CARMEN: Em Granada, quinto com pomar e jardim.

carmesí
Carmesim: Tecido de seda vermelho.

carnalita
CARNALLITA: Mineral composto de cloreto duplo de potássio e magnésio, que cristaliza no sistema Orthorhombic.

carnaza
ISCA: Borras de óleo.

carne viciosa en las heridas
Carne VICIOSA: carne é Erguido em feridas que não cicatrizam.

carnegia
Carnegia: Asteroide número 671, da série. -(Carnegia com C, letras maiusculas).

carnero
RAM: Família que grave em algumas igrejas.

carneros
Carneiros: Na República Dominicana, o nome que você deu aos quatro cofres que, por meio de fornos, existidos nos
quatro cantos do velho cemitério da cidade de Santo Domingo, no final do S. XIX.

carnificina
CARNIFICINA: Forca ou tormento.

carniola
CARNIOLA: Variedade de Calcedônia, de vermelho amarelado.

carno
CARNO: Filho de Júpiter e Europa, seguidores de Apolo.

carnón
CARNON: Arma que usou anteriormente os franceses.

carnutos
CARNUTOS: Cidade velha estabelecida na Gália céltica entre Eure e a Cher.

carnuzo
Carnuzo: Aragão, ele disse que é da pessoa que está cheia de dores.

carolina
CAROLINA: Número de asteroide 235. da série.

carolino
CAROLINE: Moeda de ouro da Bavária que correspondessem aos 90 reales de vellón.

carona
Carlos Cruz: na Germânia, camisa, roupa interior.

carona
Carlos Cruz: Parte dentro da pacote-sela.

caroni
Caroni: Rio da Venezuela, um afluente do rio Orinoco.

caronia
CARONIA: Mitologia, fonte do Lácio, perto de Terracina, cujas águas eram devaneios.

caronis
CARONIS: Asteroide o número 158, da série.

caronte
CARONTE: Satélite de Plutão, o maior dos três.

carón
CARON: Anticircunflejo, diacrítico para simplificar a escrita checo.

carpa
CARPA: Peixes de água doce, verdes no dorso e amarelada no ventre.

carpa
CARPA: Fatia de uvas.

carpa
CARPA: Na América, da barraca.

carpa
TENDA: Grande dossel cobrindo um circo ou qualquer outro recinto amplo.

carpaccio
CARPACCIO: Preparação em camadas finas de carne ou peixe cru.

carpacha
CARPACHA: Carpancho, bandeja tecida com hastes de Hazel para pescar.

carpaína
CARPAINA: Alcaloide extraído das folhas dos mamões, e que é usado como um substituto do digital.

carpanta
CARPANTA: Salamanca, galbana, preguiça.

carpanta
CARPANTA: No México, gangue criminosa e alegre.

carpaza
CARPAZA: Bush própria montanha, floresce quase todo o ano.

carpazo
KÁRPATHOS: Sorrel, perene da família da poligonaceas.

carpazo
KÁRPATHOS: Anteriormente, bater, riscar.

carpea
CARPAEA: Um tipo de dança que os macedónios usados.

carpento
CARPENTO: Carruagem usada anteriormente na Itália na época clássica.

carpesano
CARPESANO: Pasta do tamanho de uma folha de papel pelo menos dois anéis grandes e muito grossa, usada para
arquivamento.

carpeta
Pasta: na República Dominicana, aborrecimento.

carpin
Pimpão: ponto ou tecido de sarja de inicialização.

carpin
Pimpão: cores do peixe, cyprinid, semelhante da tenda e que é cultivada como ornamental.

carpinpuerco
Carpinpuerco: Na República Dominicana, o cara fazendo o trabalho de carpintaria áspera.

carpococcyx
Carpococcyx: Género de aves cuculiformes família dos cucos que são distribuídos por todo o sul da Ásia, Sumatra e
Bornéo, e são comumente conhecidos como terra de cucos.

carpodacus
Carpodacus: Um género de aves passeriformes da família da ave tentilhões da Eurásia.

carpodectes
Carpodectes: Um género de aves passeriformes da família do cotingidos nativo da América Central e América do Sul,
conhecida como encontrada.

carpornis
Carpornis: Um género de aves passeriformes da família do cotingidos da Mata Atlântica do sudeste do Brasil chamado
encontrada ou anambes.

carquesa
CARQUESA: Mata Woody, semelhante a vassoura, com rasteira ramos e galhos folhas herbáceas, esparsas,
alternadas, lanceoladas, um pouco peludas e flores amarelas, propriedades medicinais.

carquesio
CARQUESIO: no tipo antigo, Grécia do copo para beber.

carraca
Ratchet: Vela de navio rodada da alta diretoria, especializada em transporte de cargas pesadas e longas jornadas.

carracacao
CARRACACAO: Em Honduras, pássaro dos falconiformes de plumagem negra brilhante.

carraco
CARRACO: na Costa Rica, uma espécie de pato ou Marreco, menor do que o comum e pescoço iridescente e asas
escuras.

carrafa
CARRAFA: Medida para vinho usado em Nápoles sobre quad e meio de Castilla.

carrafa
CARRAFA: Em Salamanca. alfarroba, fruta.

carragenina
Carragenina: Aditivo que ele é extraído de algas vermelhas, utilizadas na indústria agro-alimentar pelas suas
propriedades de espessamento, estabilizadores e coagulação. Também carragenina.

carral
CARRAL: Salamanca, carraco, Alves velho.

carral
CARRAL: Pincarrasco, árvore conífera.

carral
CARRAL: Município de La Coruña.

carral
CARRAL: Coop para transportar o vinho.

carraleja
Óleo. -

carranca
CARRANCA: Aragão, Songbird do tamanho de uma pomba.

carranca
CARRANCA: Pequeno mar espessa crosta de gelo.

carranca
CARRANCA: na Germânia, o colarinho da camisa.

carrancas
CARRANCAS: Massa de farinha com espinhos de plantas, que as crianças dão cães assim que eles atraganten.

carrancas
CARRANCAS: Diz-se de homens grandes costeletas de barba.

carrancha
CARRANCHA: Gancho para pendurar objetos.

carrancha
CARRANCHA: Stick ou prancha pregado por uma extremidade à outra vara ou madero para segurar bem, seja
perpendicular ou oblíqua.

carrancho
CARRANCHO: Na Argentina, aura, urubu.

carrancho
CARRANCHO: Coluna de bambu.

carrancho
CARRANCHO: Encajonante, geralmente granítico rocha decomposta em uma espessura de 2 a 4 pés, e escriturada
pirita ouro e ouro livre entre o grão e suas paredes ou dentro da mesma veia.

carranco
CARRANCO: No Paraguai, aura, urubu.

carranco
CARRANCO: Málaga, telha, telha.

carranco
CARRANCO: Renco, coxo doença dos quadris.

carrao
Carão: Na República Dominicana, ser muito magra ou magro.

carraplanear
Carraplanear: Na República Dominicana, preguiçar.

carrasco
CARRASCO: Cidade do Uruguai, o departamento de Montevidéu.

carrascón
Carrascon: Na República Dominicana, disse que é a pessoa ou a coisa danificada e inutilizável.

carrejo
Carrejo: No moinho, feito de moldura de madeira onde os portões foram para a água.

carreño
CARREÑO: Município espanhol na província das Astúrias.

carrera

CARREIRA: Tipo de medida de convenção usada na França para madeiras.

carreta
CARRINHO: Apelido que aplica-se ao navio que transporta também muita carga e não é, portanto, em boas condições
de sea-worthy.

carreta
VAGÃO: no jargão, confiável, amigo, camarada.

carreta
CARRINHO: Walker de mesa de madeira.

carrete
Carretel: Rolo de filme para tirar fotografias.

carretel
Carretel: na República Dominicana, vértebra.

carretera
Estrada: Salamanca, galpão no quintal para caminhões e implementos agrícolas.

carretilla
Carrinho: Em Aragão, roda de fogos de artifício.

carretillero
VEÍCULO: No México, parte da máquina de costura, no qual o thread spool está acomodada.

carretillero
Carrinho de MÃO: na Andaluzia, disse que é do aluno que aprende as lições ao pé da letra e sem aprendizagem é do
conteúdo.

carretillo
CARRINHO: Instrumento de madeira com três furos e rodinha para ir com os arremessadores buscar água na fonte.

carreto
CARRETO: Em Colômbia, espessura de homem e pequenos.

carré
Carré: No México, costelas, parte da carnificina.

carrillada
BOCHECHAS: Rosto do outono contra o chão.

carrillo
Carrillo: no município de Tarifa (Cádiz. Espanha), quiosque onde vendem doces.

carriza
CARRIZA: folhas do milho.

carriza
CARRIZA: variedade de batata.

carriza
CARRIZA: Junco.

carriza
CARRIZA: Ave que nidifica em pontes rústicas.

carriza
CARRIZA: No patíbulo de Aragão, Cadeia de caracteres, de alho.

carro
CAMINHÃO: Grande quantidade de algo.

carrobalista
Carroballista: Máquina de guerra romana

carrolita
Carrollite: Eu sulfeto de cobre e cobalto com impureza de níquel, que cristaliza no sistema isométrico e hexaoctaedrico.

carroll
CARROLL: Condado dos Estados Unidos, em Arkansas.

carroza
Carro funerário; Popularmente, uma pessoa de velha e ultrapassada.

carrozal
CARROZAL: Lugar onde as castanhas estão depositadas pilhas a amadurecer e a tampa é aberta.

carrón
CARRON: Em Cuba, eu maciço de ferro fundido no açúcar.

carrucha
Carocha: Aragão, polia.

carruco
Carruço: Parte do Texas que uma pessoa pode ser carregada.

carry
TRANSPORTE: Retorno que produz um activo enquanto mantemos em nossa posse, se for positivo.

carta
GRÁFICO: Lista de pratos e bebidas em um restaurante.

cartapel
CARTAPEL: Salamanca, rocadero, envoltura no abacaxi da roda.

carterear
CARTEREAR: No Chile, Cuba e El Salvador, subtrair alguém portfólio.

carterornis
Carterornis: Um género de aves passeriformes da família da monarquidos distribuído pela Austrália, Indonésia e
Melanésia.

cartol
CARTOL: Um dos componentes da essência da alcaravia ou essência de alcaravia.

carton
CAIXA: Matéria formada pela superposição das folhas, pasta de papel, alguns outros com umidade anexado por
compressão e depois de seco por evaporação, que adquire certa dureza.

cartón
CAIXA: Motivo decorativo proeminente, colocado na chave do Arco Romano, que geralmente carregam sobrepondo-se
a uma folha de acanto.

cartón
CAIXA: Folha de vários tamanhos feitos de trigo massas, papel velho e outros materiais.

cartucho
Cartucho: Na República Dominicana, corajoso, ousado.

carucha
CARUCHA: Salamanca, fazendo beicinho, gripe, gripe.

caruru
CARURU: Americano da família amaranto costumava fazer de branqueamento.

caruru
CARURU: Americano da família amaranto costumava fazer de branqueamento.

carurú
CARURU: Município da Colômbia, no departamento de Vaupés.

caruta
CARUTA; Fruto do caruto.

caruta
CARTA; Fruto do caruto.

carúo
Caruo, para: na República Dominicana, que tem a cara grande.

caryothraustes
Caryothraustes: Género de aves da família do Cardinalidos.

casa
1.-casa: Escaque, caixa do jogo de xadrez.<br>2.-casa: nas Astúrias, a cavidade madreña.<br>3.-casa: Estados,
vassalos e rendimentos que tinham um senhor.<br>4.-casa: o jogo de tabelas de verdadeiros, cada um dos círculos
semi laterais corte na mesma placa, onde as peças são colocadas.

casal
CASAL: cidade na província do Bengo de Angola.

casandra
Cassandra: Número de asteroide 114, da série.

casasola
CASASOLA: Município espanhol na província de Ávila.

casavieja
CASAVIEJA: Município espanhol na província de Ávila.

casca
CASCA: Magusto, vinho de baixa qualidade.

casca
CASCA: Magusto, vinho de baixa qualidade.

cascabullo

CASCABULLO: Oliva, homem bruto e teimoso.

cascabullo
CASCABULLO: Jesus é das folhas secas que emergem da árvore. -

cascabullo
CASCABULLO: Grupo de ostras, formando o abacaxi.

cascaflote
CASCAFLOTE: Na Andaluzia, o molho de azeite, sal, vinagre e tomate e pimentão cortado em pedaços.

cascagües
CASCAGUES: Salamanca, amendoim.

cascal
CASCAL: Murcia, papoula.

cascapiedras
Cascapiedras: Dispositivo colocado na frente das rodas de uma locomotiva que extricates os trilhos da ferrovia.

cascarita
Casca: na República Dominicana, uma pessoa de pouco vale a pena ou usado para muito pouco.

cascarón
Shell: na República Dominicana, a cápsula do cartucho vazio.

cascarra
CASCARRA: Navarra, la birra; pessoa teimosa.

cascarreña
CASCARRENA: Pedra, dividi qualidade áspera para o forjamento das redes.

cascarro
Carmo: Brut.

cascarro
Carmo, arr: em Navarra, teimoso, obstinado, indisciplinado, gênio hostil.

cascarrudo
Cascarrudo: Aragão, pão com crostas crocantes.

cascarulla
Cascarulla: Aragão, cascas de nozes. Escudo esmagado ou chão.

cascoelosa
Cascoelosa: na República Dominicana, careca.

cascoporro
CASCOPORRO: Na Andaluzia, um tipo de gaspacho de óleo, sal, vinagre, tomates e pimentas.

cascorro
CASCORRO: Na Andaluzia, respingos, presunto de carne temperado com azeite, vinagre e sal.

cascorro
CASCORRO: Na Andaluzia, respingos, presunto de carne temperado com azeite, vinagre e sal.

cascorvo
CASCORVO: Preterido, foice, tesoura de poda.

cascudo
Cascudo, da: na República Dominicana, que tem uma cabeça grande,.

cascullo
Cascullo: Aragão, osso das azeitonas; osso dos frutos.

casedó
Casrdo: No Haiti, triquinas.

cash
DINHEIRO: Pequeno reino da moeda de cobre Tunquin.

casilicio
CASILICIO: Pilar do trabalho, com o modelo no topo para abrigar uma imagem religiosa, muitas vezes em pontes
construídas.

casillero
Cacifo: Aragão, responsável dos passos no nível do caminho da estrada de ferro.

casiornis
Casiornis: Um género de aves passeriformes da família dos tyranids, nativo da América do Sul, chamado burlistos ou
suiriries.

casis

GROSELHA: Medida para agregados usados em Argel.

casma
CASMA: Província de perú no departamento de Ancash.

caso
CASO: Município espanhol na província das Astúrias.

casote
CASOTE: Tapa, tapa, tapa, soco, roda-

caspa
CASPA: Conjunto de flocos esbranquiçados que se formam no couro cabeludo.

caspa
CASPA: Musgo da casca de uma árvore.

casquería
MIUDEZAS: Culinário termo que se refere as entranhas de um animal morto e outras partes chamados miudezas.

casquete
Cap: Peça de armadura antiga que servia para cobrir e defender a cabeça.

cassanga
CASSANGA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

cassanhe
CASSANHE: Aldeia de Angola na província do Bengo.

cassema
Cassema: Aldeia de Angola na província de Benguela. -( Cassema com C, capital ).

cassembe
CASSEMBE: Aldeia de Angola na província do Bengo.

casseque
Casseque: Cidade de Angola na província de Benguela. -(Casseque com C, letras maiusculas).

cassequel
Cassequel: Cidade de Angola na província de Benguela. -(Cassequel com C, letras maiusculas).

casseques
CASSEQUES: Aldeia de Angola na província do Bengo.

cassoco
CASSOCO: Cidade de Angola na província do Bengo.

cassola
CASSOLA: Cidade de Angola na província do Bengo.

cassona
CASSONA: Cidade de Angola na província do Bengo.

cassoneca
CASSONECA: Cidade de Angola na província do Bengo.

cassongo
CASSONGO: Aldeia de Angola na província do Bengo.

cassongue
CASSONGUE: Cidade de Angola na província do Bengo.

castalla
CASTALLA: Município espanhol na província de Alicante.

castanita
CASTANITA: Argila de pedra a cor e o tamanho de uma castanha.

castanuelas
CASTANHOLAS: nacional de instrumento de percussão, de madeira, conhecida pelos fenícios faz três mil anos, sendo
em Espanha um instrumento nacional.

castaña
Castanha: Uma espécie de macaco que fez as mulheres na parte de trás da cabeça com o matte de cabelo.

castaños
CASTANHA: Município do México, no estado de Nuevo León.

castañuela
CASTANET: Peixe marinho do pomacentridos, nadadeira dorsal longa e caudal bifurcada, que vive no mar
Mediterrâneo e o Atlântico Oriental.

castendo

CASTENDO: aldeia de Angola na província do Bengo.

castillo
Castelo: Mesas empilháveis.

castoroides
CASTOROIDES: Gênero extinto de castor que viveu na América do Norte durante o Pleistoceno.

castrillón
CASTRILLON: Município espanhol na província das Astúrias.

castro
CASTRO: assentamento fortificado em romana da Península Ibérica.

castron
CASTRON: Cabra macho, carneiro ou porco, castrado.

castropol
CASTROPOL: Município espanhol na província das Astúrias.

castrón
CASTRON: Salamanca, insulto.

castuza
CASTUZO, ZA: em Puerto Rico: Castado, corajoso, temerário.

casumba
CASUMBA: Na Colômbia, Shack, pequeno e mal construído em casa.

cat
CAT: Ilha das Bahamas.

cat
CAT: Ilha das Bahamas.

cata
Notas de prova: na Colômbia, uma coisa escondido ou trancado.

cata
Notas de prova: no Equador, estilingue.

cata
Notas de prova: na Argentina e Chile, papagaio, periquito, papagaio.

cata
Notas de prova: em Olite, município de Navarra, vala.

catacumba
CATACUMBA: Cemitério subterrâneo.

catacumba
CATACUMBA: Em Colômbia, projecto, trabalho que imita a randa ou laço.

catacumba
CATACUMBA: No México, dar cambalhotas.

catafracto
Catafractário: Unidade de cavalaria pesada, onde o cavaleiro e o cavalo usavam armadura.

catala
CATALÀ: Angola município na província do Bengo.

catala
CATALÀ: Na Nicarágua, um género de vespas, venenosas, entre os quais está o chamado ahogadora ou ahorcadora.

catalabanza
CATALABANZA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

catalasa
CATALASE: Fermentar solúvel descoberto em folhas de tabaco.

catalejo
FIELDSCOPE: Insight, discernimento.

catalina
CATALINA: Heap náutico, metal, snatch block.

catalina
CATALINA: Asteroide número 320, da série.

catalo
Catálogo: Cidade de Angola na província do Bengo.

catamenia
Catamenia: Gênero de ave passeriforme da família atípica da família das aves traupidos.

catanda
Catanda: Aldeia de Angola na província de Benguela. -(Catanda com C, letras maiusculas).

catando
DEGUSTAÇÃO: Cidade de Angola na província do Bengo.

catanga
CATANGA: Cidade de Angola na província do Bengo.

cataplana
CATAPLANA: No sul de Portugal, prato que consiste em metades esféricas Unidas por dobradiças que fechem
hermeticamente, permitindo cozinhar grandes quantidades de alimentos.

cataqui
CATAQUI: Instrumento musical tradicional Membranofones em culturas wichi, Pilagá, chorote, qom e nivakle, no Gran
Chaco da América do Sul.

catascan
1.-CATASCAN: é tal pessoa ou grupo de pessoas, em uma aldeia, instituição ou governo. para o seu dinheiro, a família
de origem ou desde que ocupam.

catastro
Cadastro: Recenseamento e registo estatístico das fazendas rurais e urbanas. -

catay
CATHAY: Nome dado para a China, no passado, na Europa.

cate
CATE: Peso utilizado nas Filipinas, décima parte do chinanta.

catela
CATELA: cidade de Angola na província de Malanje.

catemo
Catemo: Aldeia de Angola na província de Benguela. -(Catemo com C, letras maiusculas).

catende
Catende: Cidade de Angola na província de Benguela. -(Catende with C. letra maiuscula).

catengue
Catengue: Cidade de Angola na província de Benguela. -(Catengue com C, letras maiusculas).

cateo
Mandado de busca: na América, roubo.

cateque
Cateque: Aldeia de Angola na província de Benguela. -(Cateque with C. letra maiuscula).

catera
CATERA: Na Bolívia, vendendo legumes na praça.

catero
CATERO: no norte da Argentina, quem vende degustações ou papagaios.

catete
CATETE: Cidade de Angola na província do Bengo.

cathartes
Cathartes: Gênero de aves accipitriformes para a família do Catartidos a viver no novo mundo.

catharus
Catharus: Género de aves da família dos tordos, chamados zorzalitos, tordos e tordos do Norte.

cati
CATI: Unidade de peso usado na Ásia para metais bem.

catipo
Eu catipo: aldeia de Angola, na província de Benguela. -(Catipo com C, letras maiusculas).

catira
CATIRA: Em Venezuela, espécie de mandioca amarga.

catiuscas
CATIUSCAS: Botas, normalmente de borracha, para a água.

cativo
Carvalho: Gigantesca árvore leguminosa da Costa Rica da família papilionáceas.

cativo
Eu não posso, vai: na Galiza, desprovido de qualidades físicas, intelectuais ou morais dignas de apreço.

catno
CATNO: Árvore leguminosa da Costa Rica, de 60 metros de altura.

catole
Catolé: Cidade de Angola na província de Benguela. -(Catolé com C, letras maiusculas).

catorcen
CATORCEN: Moeda de prata usada em Maiorca, cujo valor foi 2 salários e 4 dinheiro no país.

catorro
Saúde: No México, o golpe de estado, o encontro violento e o seu efeito.

catral
CATRAL: Município espanhol na província de Alicante.

catrines
CATRINES: Nome dado pelos índios aos estrangeiros em geral, incluindo os espanhóis.

catsuit
CATSUIT: Roupas uma peça que cobre o tronco, pernas e braços.

catucaem
CATUCAEM: madeira de Brasil e Equador, usado na construção naval e artesamia.

catufo
CATUFO: Na Colômbia, canuto, tubo.

catumbo
CATUMBO: Aldeia de Angola na província do Bengo.

catur
CATUR: Barco da Índia.

catura
CATURA: Anteriormente, capture.

catuto
CATUTO: Aldeia de Angola na província do Bengo.

caucel
CAUCEL: American Wildcat.

cauceque
CAUCEQUE: Aldeia de Angola na província do Bengo.

caudete
CAUDETE: Município espanhol na província de Albacete.

cauno
KAUNOS: Cidade de Angola na província do Cubango.

cauri
BÚZIOS: gastrópodes de moluscos da família do próprio das costas do leste da cipreidos.

cava
CAVA: Asteroide número 505, da série.

cavada
CAVADO: Medida usada em Portugal para óleos.

cavaleto
CAVALETO: Moeda de lã usada na Toscana que valia 2 paulos do país.

cavalote
CAVALOTE: Moeda de prata cunhada em França, na época de Luis XII.

cavansita
Cavansite: Silicato de cálcio, vanádio e silício, que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

cavera
CAVERA: Málaga, pessoa muito atenciosa.

cavia
CAVIA: município de Burgos.

cavido
Cavido: Na Cantábria (Espanha), mojon.

cavilosear
Cavilosear: Em Puerto Rico, ruminar, construir ilusões.

caviloso
Pensativo, sa: na Colômbia, exigente, buscarruidos, decidido.

caviuna
CAVIUNA: madeira do Brasil usado em móveis de luxo, também chamado, " vara violeta ".

cavona
Cavona: Na Cantábria (Espanha), enxada.

cavorca
Cavorca: Em Valência (Espanha), caverna.

cavucuta
CAVUCUTA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

