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das pessoas que nos seguem ao redor do mundo. Este e-book, portanto, nasceu com a intenção de prestar uma
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Dicionário de significados gerado por pt.significadode.org

cavunga
CAVUNGA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

cavunga
CAVUNGA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

caxito
CAXITO: Cidade de Angola na província do Bengo.

caxombo
CAXOMBO: aldeia de Angola na província do Bengo.

caya
CAYA: Argel, carga menor que o aga.

cayagual
Cayagual: No México, o corredor para transportar objetos no topo da cabeça.

cayapa
CAYAPA: Em Venezuela, turma.

cayas
CARVALHO: moeda de cobre do Índico Oriental.

cayaschi
Cayaschi: Na Argentina, continua a ser dos clusters de uva, restante após a colheita, ou a fazenda depois de milho
colhido. Também cayascho.

cayaya
CAYAYA: Bush borraginaceo de Cuba, do fruto semelhante a da pimenta.

cayería
Chaves: Em Cuba, um conjunto de ilhotas ou Ilhéus. Também cayerio.

cayetana
Cayetana: Em Colômbia, enema, clister.

cayo
CAYO: Ilha Sandy no Índias Ocidentais e do Golfo do México,

cayojo
Cayojo: Em Cuba, disse Brown, difícil de solo para cultivo.

cayubro
Cayubro: Em Colômbia, rubio, vermelho.

cayuca
Cayuca: Em Cuba, cabeça humana.

cazador
Hunter, ra: na Colômbia, grande cobra não venenosa.

cazadora
Revestimento: em Costa Rica, de ônibus.

cazando tilingo
Caça TILINGO: em o Equador, pensando do musaranho.

cazano
CAZANO: Salamanca, eu canhoto.

cazeta
CAZETA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

cazoleta
Bacia: Parte das principais armas de faísca, imediata ao ouvido da canon.

cazua
CAZUA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

cazuela
PAN: Compositor alta que pode conter várias linhas.

cazuela
PAN: Site visando o teatro, só para mulheres.

cazueleja
Cazueleja: Na Costa Rica, um tipo de estanho um aro folha pan.

cazumbre
CAZUMBRE: Nas Astúrias, o suco de fruta.

cazurro
TACITURNA: Trovador ou cantor errante de classe inferior.

cazuzo
CAZUZO: No Chile, com fome.

cábula
Cabula: na América central, Antilhas, Colômbia e Peru, artimanha, estratagema, Cabala.

cálculo
CÁLCULO: Metal de Pesita usado pelos hebreus.

cálibe
CALIBE: Pássaro Dentirrostro Nova Guiné, da família do paradiseidos.

cámara
Câmera. Armas de fogo, espaço que ocupa a carga.

cáncer
Câncer: Variedade de aríete, a arma de cerco.

cándano
CÁNDANO: Sedimento que deixa um líquido.

cárabo
TAWNY: Certos cão de caça.

cárcamos
Soluções: na República Dominicana, lugar remoto.

cávidos
Cavidos: Família de roedores histricomorfos cujo tipo é o gênero cavia.

cd
CD: Símbolo químico de cádmio.

ce
CE: químico de símbolo da cério.

ceacina
CEACINA: Em Salamanca, solo bem, secar, usado para fazer escovas.

cebar
Prime: Desafectadas, magnetizar a agulha de uma bússola.

cebar
Primeiro: na Argentina e no Uruguai, adicione à água quente para preparar a infusão erva-mate.

cebido
CEBIDO: Mono de uma família de primatas americanos platyrrhines, com três pré-molares e três molares true para
cada lado, dedos com unha plana e o primeiro dedo do pé grande.

cebidos
INTRACHROMOSOMAL: Família de macacos platyrrhines na América.

cebidos
INTRACHROMOSOMAL: Família de macacos platyrrhines na América.

cebo
Isca: Na Cantábria (Espanha), seque a grama.

cebolla
Cebola: Em Guatemala e Honduras, controle, autoridade,

cebollento
Cebollento, ta: em Chile, piegas, sentimental.

cebollita
Cebola: No Uruguai, membro da categoria de futebol para crianças com idade entre dez a onze.

cebollín
Cebola: A cebola das mudas do jardim, que é transplantado.

cebollón
Cebolinha, at: no Chile, solteiro.

cebra
ZEBRA: Desafectada, prímula, jumento-selvagem.

cebre
COBRE-Terco, duro, duro, difícil de domesticar.

cebreros
CEBREROS: Município espanhol na província de Ávila.

cecilia
CECILIA: Asteroide o número 297, da série.

cecropis
Cecropis: Um género de aves passeriformes da família das andorinhas cujos membros vivem na Ásia e África tropical e
às vezes no sul da Europa.

cedalion
CEDÁLION: Professor que ensinou o Deus Hefesto para forjar metais.

cedangs
CEDANGS: Tribo selvagem do Sul da indochina.

cedazo
TELA: Figura de dança cubana: é uma valsa de ( Embora em 2 por 4 ) reduziu para 8 bares da repetição da segunda
parte com a qual sempre terminar as danças ou para seus 32 bares, que são os números anteriores.

cedre
CÈDRE: Madeira usada no Panamá de carpintaria.

cefiro
Zéfiro: Tecido de algodão quase transparente e de cores variadas.

cefo
CEFO: Na mitologia egípcia, monstruosa divindade cultuada na cidade de Memphis.

cega
CEGA: Rio de Segóvia e Valladolid, afluente do Rio Douro.

cegri
CEGRÍ: Zegri, membro de uma família do Reino Nasrida de Granada, rival das Abencerragens.

ceica
CEICA: Aragão, acequia.

ceix
CEIX: Na mitologia grega, filho de Eosforo e cônjuge de Alcione.

ceja
Sobrancelha: No Uruguai, a borda de uma floresta.

cejo

CEJO: Gravata para anexar cachos de espartaria.

celadolo
CELADOLO: Planta pequena de Malabar.

celadonita
Celadonite: Silicato de ferro, magnésio e potássio, com impurezas de manganês, cálcio e sódio, que cristaliza no
sistema monoclínico e prismático.

celaje
CELAJE: Claraboia, janela.

celaya
CELAYA: Município do México, no estado de Guanajuato.

celena
CELENA: Alcunha de Cibeles.

celeno
CELAENO: Na mitologia grega, uma das harpias, filha de Taumante e Electra.

celeque
Celeque: Em Honduras, criança chora e mimada.

celery
Aipo: Em Venezuela, aipo, planta,

celestina
CELESTINA: Asteroide o número 237, da série.

celeus
Pica-pau: Gênero de aves piciformes, família dos pica-paus nativos da região Neotropical e conhecido como
carpinteiros.

celia
CELIA: Asteroide número 169, da série.

celiebros
CELIEBROS: cintos, terras utilizáveis na encosta de uma colina, entre as frases longas e paralelas.

cellar
ADEGA: Ponha violoncelos ou anéis metálicos os tanques ou comportas.

cellar
ADEGA: Ponha violoncelos ou anéis metálicos os tanques ou comportas.

celsiana
Celsiana: Alumino-silicato de bário que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

celuta
CELUTA: Número de asteroide 186. da série.

cembalo
CEMBALO: Cravo, músico do instrumento.

cempasso
Cempasso: No Brasil, uma medida de superfície.

cenacho
Cenacho: em Puerto Rico, berço.

cencerrillo
CENCERRILLO: Na Andaluzia, cluster ou fatia de uvas que geralmente o nascimento na articulação ou nó de um
principal.

cencio
CENCIO: Salamanca, vento frio, geada e nevoeiro.

cencío
CENCIO: Ele diz grama, pasto ou campo, antes de ser pisada.

cencrías
CENCRIAS: Filho de Poseidon e da ninfa Pirene.

cencrías
CENCRIAS: Filho de Poseidon e da ninfa Pirene.

cendal
CENDAL: Você barba caneta.

cendal
CENDAL: Barco muito tempo knobbed, com três varas e abordar jabeque e Marinha de guerra, do comum.

cendrocitta
Dendrocitta: Um género de aves passeriformes da família do corvo que habitam a Índia, sul da China, Indiochina,

Sumatra e Bornéo.

cenefa
Valência: Náutico, madero que rodeia um cofa ou, em que termina e suporta sua espessura do quadro.

cenestillo
Cenestillo: em Porto Rico, cesta, serijo.

cenizate
CENIZATE: município de Albacete.

cenote
Cenote: Na América, reservatório de água subterrânea.

cent
CENT: em acústica musical, a unidade menos usual utilizada para medir intervalos musicais.

centanero
CENTENERO: Oficial de uma das legiões criado por Francisco I, rei de França.

centavería
Centaveria: No Equador, aves de capoeira para os animais.

centella
CENTELLA: Salamanca, erva venenosa que cresce nos vales.

centellazo
Centellazo: Em Puerto Rico, explodir.

centenal
Centenário: Em Aragão (Espanha), a bacia, o segmento que une um novelo.

centenero
CENTENERO: Oficial de uma das legiões criado por Francisco I, rei de França.

centenero
CENTENERO: Centeio Stover.

centenero
CENTENERO: Aragão, a fim do segmento, linho, lã, etc.

centésima
200: Asteroide número 513, série

centiare
Centiare: No Brasil, aterra a unidade de superfície.

centinela
Sentinel: Na Bolívia, um calçadão enorme, cais de pranchas.

centipondio
CENTIPONDIO: Peso da carga que usou o equivalente romana de 3 quilos e imaginário.

centli
Centli: No México, milho.

centón
CENTON: Antologia, obra literária, composta por fragmentos de outras obras.

central
Central: Na Nicarágua, fazenda importante onde o açúcar é produzido.

centralista
Centralista: em Porto Rico, dono de uma fábrica de açúcar.

centro
Centro: Em Cuba, cor do saya, que é transparente para o traje.

centropus
Preto: Gênero da família de aves cuculiformes dos cucos que vivem na África Subsaariana, Ásia e Oceania.

cents
CENTAVOS: Cobre moeda dos Estados Unidos, que se elevaram a 10 velo maravedis.

centuria
SÉCULO: Medição agrimensoria do equivalente romano para 100 arpantes de Paris.

centuso
CENTUSO: moeda de prata da Roma antiga que valia 100 ACEs.

cenuro
CENURO: Escalada de pássaro que vive na América Central.

ceo
CEO: Galo, peixe.

ceoan
CEOAN: Mexicano tordo-como o pássaro, mas mais velha que ele.

ceofilita
Ceofilita: Silicato hidroxilados e hidratado de cálcio com ânions adicionais de flúor que cristaliza no sistema trigonal e
romboédrico.

cepa
TENSÃO: Um nubladp o núcleo.

cepacaballos
CEPACABALLOS: Planta cigofilea espinosa.

cepazo
Cepazo: na República Dominicana, carcelazo.

cepeda
CEPEDA: Salamanca, inflamação dos cascos de gado a cabra. execução em terrenos de pastagem molhado.

cepeda
CEPEDA: Salamanca, inflamação dos cascos de gado a cabra. execução em terrenos de pastagem molhado.

cephalopterus
Pássaro: Um género de aves passeriformes da família do cotingidos nativo da América Central e América do Sul,
conhecida como guarda-chuva fica ou toropiscos.

cepillar
Escova: na República Dominicana e, por falar em balas, esfregar, passando perto de uma.

cepo
Medidor de anel: parte da âncora, tipo Almirantado, perpendicular ao plano dos braços.

ceporro
CEPORRO: Salamanca, menino ou menina, especialmente baby, muito gorda.

cepphus
Cepphus: Gênero de ave caradriformes da família das tordas, aves marinhas relacionadas com tordas e papagaios.

ceprenar

Ceprenar: Aragão, mova um peso com a alavanca.

cer
CER: Rio Girona afluente do rio Fluvià.

cer
CER: Prefixo que significa, chifre " "

cera
CERA: Produto usado para pisos e mobiliário polonês.

cera
CERA: Membrana que envolve a base do bico de algumas aves, incluindo aves de rapina, galinhas e pombos.

ceracio
CERACIO: Peso usado na Grécia e Roma, semelhante ao personagem.

ceramo
CERAMO: Na mitologia grega, filho de Dionísio e Ariadne, inventor de cerâmica.

ceraskia
Ceraskia: Número de asteroide 807, da série. -(Ceraskia com C, letras maiusculas).

ceratogymna
Ceratogymna: Gênero de bucerotiformes de aves da família do bucerotidos da África Subsariana.

ceraton
CERATON: Nome do altar de Delos no famoso templo de Apolo.

ceratopipra
Ceratopipra; Um género de aves passeriformes da família da pipridos, cujas espécies são nativas do Brasil e são
conhecidos como pular ou manaquines.

cerbero
Cérbero: Cão de três cabeças guarda a porta do inferno.

cerca
PRÓXIMO: Próximo ou imediatamente no espaço ou no tempo.

cercado
ESGRIMA: No Peru, divisão territorial, que inclui a capital de um Estado ou província e as pessoas que dependem dela.

cercetas
Verde-azulado: Pitoncitos branco que deixa o veado à frente.

cerchon
Cofragem, armação segurando um arco.

cercococcyx
Cauda longa: Gênero da família de aves cuculiformes dos cucos que vivem na África Subsaariana.

cercomacra
Cercomacra: Um género de aves passeriformes da família do tamnofilidos nativo da América do Sul, conhecida como
monte.

cercomacroides
Cercomacroides: Um género de aves passeriformes da família do tamnofilidos agrupamento de espécies nativas do
Brasil, conhecida comumente como Ant.

cercomela
Cercomela: Um género de aves passeriformes da família da ave Flycatcher.

cercopo
CERCOPO. Bug - Hemíptero com uma cabeça oblonga e quatro asas, duas coriáceas e dois membranosa, capaz de
saltar 100 vezes o seu tamanho e aspecto de barata camuflada.

cercotrichas
Cercotrichas: Um género de aves passeriformes da família da ave Flycatcher

cerero
Chandler: Aragão, disse que é a pessoa que não funciona e é dedicado a passear pelas calçadas.

ceres
CERES: Número de asteroide 1 da série.

ceres
CERES: Cidade dos Estados Unidos, na Califórnia e no Condado de Stanislaus.

cerete
Cerete: No México, preto pequeno porco-como mamífero.

cerilla
Jogo: Massa de cera composta com outros ingredientes, que mulheres usadas para maquiagem.

cerimán
Malpighia: No México, pinanona, branca flor de uma escalada de planta da família das aráceas.

cernada
CERNADA: Cataplasma de cinzas é colocá-los para o cavalheirismo para reforçar qualquer parte de seu corpo.

cernicalo
Peneireiro-vulgar: Presas de rapina diurnas, vermelho ou preto com manchas de acordo com as espécies e cores com
uma faixa preta na cauda

cernícalo
Peneireiro-vulgar: ave de rapina comum na Espanha, abaulamento cabeça, bico e unhas fortes e plumagem preta,
avermelhada mais forte nas costas no peito e manchada de preto.

cero a la izquierda
ZERO à esquerda: alguém inútil ou que não cabe nada.

cero a la izquierda
ZERO à esquerda: em uma organização, pessoa não tem isso em mente.

cerquininga
Cerquininga: na República Dominicana, muito perto.

cerrapollera
Cerrapollera: Aragão, metal broche servindo a aproximar as faixas de saias.

cerrar los puños
Punho CUFFS-A CERRADOS próximo: desuso., com grande firmeza. Feche os punhos-aperte as algemas: colocar
muito esforço para executar algo ou concluir.

cerrero
CERRERO, RA: abandonado, vagando de um lugar para outro sem direção específica.

cerro
Hill: Bando de linho ou de cânhamo, após ajuntar e limpeza.

certhia
Certhia: Um género de aves da ordem passeriformes que contém a família típica de ágata das trepadeiras que habitam
a região temperada do Norte.

certhiaxis
Certhiaxis: Um género de aves passeriformes da família Furnariidae, que são distribuídos de norte da Colômbia e
Venezuela, Argentina e Uruguai.

certhidea
Certhidea: Um género de aves passeriformes da família da traupidos endêmica conhecida como tentilhões de Darwin
das Ilhas Galápagos.

certhilauda
Certhilauda: Um género de aves passeriformes da família das cotovias que são encontradas no Sul e no sudoeste da
África.

certhionyx
Certhionyx: Um género de aves passeriformes da família dos pássaros melifagidos.

cervantita
Cervantita: Óxido de antimônio que cristaliza no sistema ortorrômbico, pirâmide de classe.

cervelas
Cervela: Em México, Peperoni larga ou curta salsicha.

cervezuana
Cervezuana: na República Dominicana, cerveja ou uma garrafa de cerveja.

cervix
Colo do ÚTERO: Cervical.

ces
CES: Equivalente a, voz alemã "liso".

cesantear
Demitido: na República Dominicana, cesar.

cesaro
CESARO: O chefe Lusitano que lutou contra o pretor romano Lucio Mummio.

cesarolita
Cesarolita: Hidróxido de chumbo e o manganês que cristaliza no sistema hexagonal.

cestus
Cestus: Batalha de luva que foi usada no Pankration. Também caestus.

cetra
CETRA: Panela ou pote de cobre, com um punho longo vertical, que serve para remover água, vono, etc. , frascos.

cettia

Cettia: Gênero de shopping pássaros insetívoros da família da cetiidos estendendo-se da Europa para a Ásia do Sul.

cetver
CETVER: Medida para agregados usados na Rússia.

ceutí
CEUTA: Moeda velo pequeno usada em Ceuta, cujo valor é pouco mais que o Maravedí.

ceya
CEYA: guia.

ceyx
Ceix: Coraciformes de género da família das aves Guarda-rios.

céfiro
Zephyr: Deus grego do vento oeste.

chaat
CHAAT: Vigarista da Índia e Paquistão.

chaat
CHAAT: Vigarista da Índia e Paquistão.

chaba
CHABA: em Puerto Rico, garota.

chaban
CHABAN: Nome do oitavo mês do ano muçulmano, também escrito shaban e carvalho.

chabasita
Depósitos de chabasite: silicato de alumínio, cálcio e sódio hidratado, às vezes, contém alguns potássio que cristaliza
no sistema triclínico, romboédrico.

chabela
CHABELA: Na Bolívia, beber vinho e chicha.

chabelita
Chabelita: No México, Razorback, corpo liso e prata pele de peixe. -

chabisque
Chabisque: Aragão, atoleiro.

chabo
CHABO: açougueiro.

chabuc
CHABUC: Chicote que os índios usavam para punir os infractores.

chac col
Chac repolho: no México, um cozido preparado com qualquer tipo de carne em um molho espesso de milho masa
aromatizado com tomate, cebola, epazote ou hortelã e especiarias sortidas.

chac op
Chac op: no México, brindado cor de milho vermelho, de origem Maia, que são habitualmente em Yucatan.

chaca
CHACA: Em Bolívia, ponte ou arco.

chaca
CHACA: Cidade de Angola na província do Bengo.

chaca
CHACA: Cidade de Angola na província do Bengo.

chaca
CHACA: Em Chile, taca, comestíveis, frutos do mar.

chaca
CHACA: Em Chile, taca, comestíveis, frutos do mar.

chacaco
CHACACO. Em alguns lugares da Venezuela, bachaco, formiga tipo grande, prejudicial para as plantas, porque se
alimenta de suas folhas e flores.

chacaj
Chacaj: No México, quiote, estriada haste de flor.

chacal
CHACAL: mamífero carnívoro da família dos canídeos, catadores e dos costumes gregário, semelhante ao lobo,
embora mais pequeno, que vive na Ásia e África.

chacales
Chacais: No México, a preparação feita com milho ou seus grãos, cozido sem sal e secas ao sol.

chacamel
CHACAMEL: Ave da oca de género, que vive no México.

chacara
CHÁCARA: Na América, carteira, dinheiro.

chacarra
CHACARRA: Na Extremadura: tertúlia, conversa.

chacámecua
Chacamecua: No México, chinacá, erva da família da astaraceas.

chacear
CHACEAR: fazer chazas para o cavalo.

chachagua
CACHAGUA: Formiga cor sépia, bastante grande, brava e pouco abundantes.

chachagua
CACHAGUA: Liga ou cola para caçar pássaros.

chachagua
CACHAGUA: Paperback de espingarda de cano duplo.

chachah
Chachah: No México, quiote, estriada haste de flor.

chachalmua
CHACHALMUA: No México, o ministro responsável por segurar a vítima durante a sacrifícios humanos.

chachapal
Chachapal: No México, chichapal, sem panela de barro de alças.

chache
CHACHE: Em La Rioja, bobo, sem graça.

chachlik
Chachlik: Prato da cozinha russa, originários da Geórgia.

chacho
CHACHO: na região Andina do Peru, personificação mítica de frio.

chachos
CHACHOS: Pedaço de corda que une um peseira com o outro, que é usada para montar um animal chucara.

chacla
CHACLA: no Peru, cana-de-muito forte.

chaco
Chaco: No México, pitaya, pitaya, nome dado a várias frutas que crescem em cactos.

chacoli
CHACOLÍ: Árvore do norte da Argentina, dois metros de altura, casca lisa e fruta carnuda, doce e comestível que
cresce nas sazonalmente inundadas de florestas.

chacón
Chacon: No Peru, cacique, chefe índio.

chacra
Fazenda: Casa rústica e isolada; Propriedade rural destinada a plantio direto, em Espanha a exploração ou a quinta.

chacua
Barleycorn: No México, planta herbácea, amaranto também chamado de alegria.

chacula
CHACULÁ: Cidade do Peru no departamento de Ayacucho.

chacuru
Branco: No Paraguai, pássaro similar a do martin pescador.

chad
CHAD: país da África central, sem saída para o mar.

chada
CHADA: RAID.

chaetocercus
Chaetocercus: Género de aves da família das aves colibris.

chaetops
Chaetops: Um género de aves passeriformes da família Rockjumper endêmicas da África Austral e conhecidos como
rockhoppers.

chaetura

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

chafardear
Chafardear: Aragão, explorar, fofoca.

chafardero
Chafardero: Aragão, intrometido, rosto.

chaga
CHAGA: Nas Astúrias, isso dói.

chagan
CHAGAN: Título do rei dos ávaros

chagra
CHAGRA: Nas Astúrias e Cuba, barra de aço cilíndrica para afiar facas ou ferramentas.

chaguay
CHAGUAY: Prata Tendril ou mapuche de apara.

chagüe
Chagüe: Em México, irrigação de milho ou quem está semeando em terras muito molhadas.

chahi
CHAHI: Equivalente a 6 salários torneses moeda de prata de Persia.

chahuiztle
Chahuiztle: No México, variedade de fungos que flagelam as gramas.

chaina
NEY: tipo de flauta com cinco buracos, que é usado no México.

chaina
NEY: No Peru, Pintassilgo.

chajazo
Chajazo: em El Salvador e Honduras, longa e lisos ferida feita com uma arma branca, geralmente um facão,

chak wuaj
Chak wuaj: no México, Tamale, feito com massa de milho recheada com kool, fatias de tomate, frango desfiado e
epazote previamente cozidos em água com várias especiarias.

chakah
Chacah: No México, quiote, estriada haste de flor.

chakalaka
CHAKALAKA: Picante prato africano que tem sua origem na Namíbia.

chakchouka
Chakchouka: Prato tradicional árabe e norte-africana.

chakor
Luanna: Pássaro mitológico da Índia que é caitivado quando chegar a lua, segui-la com os olhos a noite toda.

chala
CHALA: América do Sul, folha que envolve a espiga de milho.

chalahuite
Tlalminulpa: No México, jinicuil, cuajinicuil, frutas em forma de cápsula.

chalan
Eles CHALÁN: Helicóptero, domador de cavalos. -

chalan
Eles CHALÁN: Pontão que serve para receber a lama que é removida da parte inferior. -

chalan
CHALÁN, at: Em México, assistente de um pedreiro, um pintor, etc.

chalauite
Chalauite: No México, árvore que produz um resultado de Brown em forma de cápsula.

chalco
CHALCO: Pequena moeda de cobre que estava na Grécia e Roma e valeu a metade um pence.

chalcomitra
Chalcomitra: Um género de aves passeriformes da família dos canarinhos, cujos membros estão na África.

chalcophaps
Chalcophaps: Género de aves columbiform da família do columbidas conhecido como pipoca de esmeraldas.

chalcopsitta
Chalcopsitta: Gênero de aves originárias das selvas da família de psitaculidos Melanésia psitacídeos.

chalcostigma
Chalcostigma: Género de aves da família das aves colibris.

chalero
Templários: no planalto peruano, vendedor de bugigangas, vendedor ambulante.

chaleta
CHALETA: Almadreña sem interrupção.

chalitos
Chalitos: Muito dourada frita pequenas peças que são habitualmente consumidas no Distrito Federal do México, em
tacos com tortilhas de milho, abacate e salsa.

challa
LEANDRO: No Peru, joia, colar, brinco.

challa
LEANDRO: Na Bolívia, dom faz com que os trabalhadores de mineração em festas, geralmente por ocasião do batismo
do lugar.

chalo
CHALO: Navarra, aplausos.

chalum
Chalum: No México, jinicuil, cuajinicuil, bainha em forma de fruta da família das leguminosas.

chalupa
CHALUPA: No México, milho tortillas, grossos, pequenos e ovais.

chalybura
Chalybura: Género de aves da família das aves colibris.

chama
CHAMA: na Germânia, moeda.

chamaepetes
Chamaepetes: Género de aves galliformes, da família dos cracídeos que habitam as selvas da América Central e do
Sul.

chamaetylas
Chamaetylas: Um género de aves passeriformes da família cujos membros são nativos da África.

chamaeza
Chamaeza: Um género de aves passeriformes da família Formicariidae, cujos membros são nativos da América do Sul
e são chamados chululues ou rasconzuelos.

chamara
Ele CHAMARÁ: capa de carvões e ramascos que é feita sobre o milho, cozinhar; É também chamado de charama.

chamartín
CHAMARTÍN: Município espanhol na província de Ávila.

chamba
CHAMBA: No México, negócios, trabalho.

chamba
CHAMBA: Em Múrcia, a bola não vem para roubá-lo no jogo de boliche.

chamba
CHAMBA: Na América, gramado.

chamba
CHAMBA: Na Argentina e Bolívia e nas minas, cinza-zinco sulfato.

chamba
CHAMBA: Na Colômbia, vala, cercada.

chamba
CHAMBA: na cidade de Villarrobledo Albacete, truque da escola para fazer gazeta.

chambarete
Hindshank: No México, morcillo, membro de parte de um animal localizado acima da coxa ou no ombro, nas pernas
traseiras.

chambergo
Eu chapéu: moeda de prata catalão.

chambers
CHAMBERS: Condado dos Estados Unidos, no Alabama.

chambo
CHAMBO: Rio do Equador, um afluente do Rio Pastaza.

chambra

CHAMBRA: Em Venezuela, pompa, motim.

chambra
CHAMBRA: Forte vestuário contra o frio.

chambray
CAMBRAIA: Tecido blanqueda de algodão, fio muito fino, usado para lingerie e camisas.

chambre
CHAMBRE: em El Salvador, fofocas, notícias, cujo objectivo é a III.

chambre
CHAMBRE: Málaga, trapaceiro, também.

chambreao
CHAMBREAO: Forma Vulgar de dizer chambreado. CHAMBREADO: Bêbado, bêbado.

chambrin
CHAMBRIN: Na Nicarágua, na rua ou, sem cultura.

chamburgo
Chamburgo: Barragem de terra, para enfrentar as águas já extraído de uma enxurrada de ouro, então isso não para
inundar o funcionamento da mina.

chamer
CHAMER: Maia do Deus da morte, que habita o Xibalba.

chamical
CHAMICAL: Na América, o lugar onde abunda o chamico.

chamicera
DENSHERING: Pedaço de montanha queimada, com madeira preta, sem folhas ou casca.

chamilico
CHAMILICO: No Chile, chamelisco.

chamillo
CHAMILLO: Cierno grossa poeira remanescente no filtro, no momento de fazer a farinha de primeira.

chamin
Kaluassy KASSOMA: espécie de cozido servido durante o Shabbat nas casas do judeu sefardita, também chamado de
Emkan.

chaminera
Chaminera: município aragonesa de Quinto de Ebro, lareira.

chamizo
CHAMIZO: Aragão, trapatiesta, briga.

chamo
CHAMO: No Peru, um arbusto cujas folhas são usadas como combustível.

chamoisita
CHAMOISITA: Silicato hidratado de ferro e alumínio, cor cinza preto azulado ou esverdeado, que é usado como um
minério de ferro.

chamorro
CHAMORRO: Jesus é o trigo mocho, com caule pequeno, achatado e grão macio e pouco farelo.

chamosita
CHAMOSITE: minério da classe dos filossilicatos, grupo da clorite, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

chamoyada
Chamoyada: Preparação que é feita a partir raspou gelo aromatizado com polpa ou xarope de manga ou tamarindo é
derramado para molho chamoy, chamoy em pó e suco de limão.

chamón
Edson: Nome dando na Colômbia para ani.

champa
CHAMPA: No Chile, cabelos longos e enrolados.

champaca
CHAMPACA: Bela árvore do leste da Índia, da família de Magnolia.

champacol
CHAMPACOL: Cânfora, que é extraída da madeira da champaca.

champeado
Champeado: No México, fungo de Santiago.

champi
CHAMPI: Baton usado pelos nativos americanos.

champiñón

COGUMELO: Inflamação supurativa do cordão espermático no cavalo, consecutivos tempos à castração.

champión
Campeão: Anteriormente, gladiador, lutador nos jogos públicos.

champleve
CHAMPLEVÉ: técnica de esmalte usado nas artes decorativas.

champlén
Champlen: Aragão, algum tipo de trigo.

champotonera
Champotonera: Em Tabasco, cunda, plante.

champu
SHAMPOO: Loção de cabelo.

champudo
CHAMPUDO, DA: Em Chile, aplicado para a planta que tem muitas raízes.

champurria
CHAMPURRIA: No Chile, Araucania modernas.

champurro
CHAMPURRO: Mistura de vinhos ou licores.

chams
CHAMS: Tribo muçulmano do sudeste da Indochina.

chamuchina
CHAMUCHINA: Em Bolívia, pequenez, quisicosa, absurdo.

chamuco
Chamuco: Pão doce de formato redondo feito com farinha de trigo, açúcar mascavo, fermento e carbonato.

chamula
CHAMULA: Indígenas ao estado mexicano de Chiapas.

chamuscación
CHAMUSCACION: No caso de suínos e aves, queimar ou queimar na ação exterior.

chanaleta
Chanaleta: No México, Razorback, corpo liso e prata pele de peixe.

chanca
CHANCA: Tamanco, sapato de madeira.

chancaca
MELAÇO: no Chile, Argentina e Peru, açúcar mascavado açúcar em binóculos de pão.

chancacadas
Chancacadas: Milho Gorditas beliscou em torno das bordas, frito em banha e manchado com açúcar mascavo e queijo.

chancaco
CHANCACO: no México, disse que é do cavalo da cor da terra osscura.

chancaco
CHANCACO: no Panamá, a pepita esmagado do Marañón que serve de teixo no jogo do rayuela.

chancaquilla
Chancaquilla: Tradicional doce feito de mel de açúcar marrom e abóbora, canela e sementes de anis.

chanchac
Chanchac: Preparado Maia iucateco consumido na Península de Yucatan. Também sanchac ou sanchaque.

chanchamitos
Chanchamitos: Massa de Tamale de milho de esférica ou oval, com um pouco de carne.

chanchayote
Chanchayote: No México, chinchayote, raiz da planta de chuchu.

chancla
CHANCLA: 1: Chanca, besta que conduz o rebanho para os penhascos de trabalhadores-2: Wireless, criadillo, gofer,

chanclacuda
Chanclacuda: Cookie as totonacas feitos com baunilha, panela, ovos, banha e farinha de trigo.

chancleta
Chancleta: No México, uma espécie de Tamale, feito com milho, toupeira de forma plana, recheada com molho amarelo
preparado com chiles guajillo e ancho, tomate, cebola, alho, pimenta e cravo.

chanco
CHANCO: Anteriormente, chapín, galocha de cortiça.

chanda
CATUNDA: Sarna de cães.

chanda
CATUNDA: Shift que ele é definido em jogos de bola para dar aos jogadores mais que ordinariamente a participação no
jogo.

chandriar
Chandriar: vadiagem.

chanducata
Chanducata: Eu guisado de carne com molho, preparado com caldo de carne, coentro, hortelã e tomate chile serrano e
engrossado com toqueras.

chandules
Chandules: Ramo meridional do Guarani vivem no leste e sul da Ilhas do delta do Paraná, a Ilha Martín García e costas
adjacentes da província de Buenos Aires.

chaneses
CHANESES: Índios da Bolívia, vivendo na vontade. da República.

changa
CHANGA: em Puerto Rico, insetos prejudiciais às plantas.

changa
CHANGA: em Puerto Rico e em sentido figurado, pessoa malvada.

changa
CHANGA: na Germânia, bituca de cigarro cigarro de maconha.

changa
CHANGA: Jaen, besta que conduz o rebanho e outros úteis para fazendas.

changa
CHANGA: Familiarmente, coisa inútil e sem valor, gadget, antigo.

changa
CHANGA: Em Colômbia, menina, menina.

changame
CHANGAME: Uma espécie de tordo no Panamá.

changamé
CHANGAME: Uma espécie de tordo no Panamá.

changarro
CHANGARRO: Salamanca, chocalho.

changarro
CHANGARRO: Salamanca, carro danificado constantemente.

changle
CHANGLE: No Chile, excrescência comestível. fungiforme colihue, formada por doença de planta

chango
CHANGO: nativos que habitavam o norte do Chile.

chango
CHANGO: nativos que habitavam o norte do Chile.

changote
CHANGOTE: Balaústre de ferro.

changuango
CHANGUANGO: Barbárie para zanguango, idiotice, trapalhão, inepto.

changunga
Changunga: Em México, nanche, nance, frutos de características semelhantes que pertencem à mesma família e de
acordo com lugares também podem ser chamados: ciruelillo, querengue, guachocote, chengua, manzanito, molcol, etc.
, entre outros.

changüi
CHANGUÍ: Em Cuba, algumas pessoas baixas dançam.

chano
CHANO: Salamanca, tolo, bobo.

chano
CHANO: Mares da Índia, perca.

chanque
CHANQUE: Barnacle, frutos do mar da costa peruana.

chanques

Você CHANQUES: nos Pirinéus Aragoneses, muletas.

chanté
CHANTE: No México, cocohuite flor, flor de san Jose, flor da família das leguminosas.

chantillí
Creme chantilly: rede fina com desenhos florais.

chantilly
Chantilly: O nome que é dado a várias preparações que têm em comum a presença de chantilly ou creme chantilly.

chantolo
Chantolo: No México, dia do feriado religioso, morto de profundas raízes pré-hispânicas.

chantó
-Chantó: no México, folha de queijo, folhas de uma planta que cresce nas margens de lagoas ou popales de Veracruz,
Tabasco e Chiapas.

chañar
Chañar é sinônimo de arrebatar. -

chapa
FOLHEADO: Em Valência, terrestre, caracol e plana.

chapa
FOLHEADO: Na Nicarágua e Panamá, dentaduras.

chapahua
Chapahua: No México, papaloquelite ou papalo, planta ordem asterales. Também chapahuate.

chapallo
CHAPALLO: Em Hinojosa de Duero, município de Salamanca, é lama faz... quando chove.

chapalote
Chapalote: No México, variedade de milho que é caracterizado por uma orelha de grão grosso duro.

chapamacos
CHAPAMACOS: Grupo étnico indígena no estado do Texas que falou a coahuilteco.

chapandongos
Chapandongos: No México, o aperitivo feito dos tortillas de dobrado em triângulo, cheio de queijo envelhecido e
capeadas.

chapantongo
Chapantongo: Município do México, no estado de Hidalgo. -(Chapantongo com C, letras maiusculas),

chapar
1.-recobrimento: uma verdade contundente.<br>2.-folheados: telhas novas.<br>3.-CHAPAR: Bogar mal, salpicos de
água com os remos.

chapata
Ciabatta: Tamale Purépecha preparado com milho preto ou vermelho, adoçado com açúcar mascavo.

chapati
Chapati: Índia bolo farinha de trigo com manteiga clarificada.

chapaya
Chapaya: Palma da família do Arecaceae, frutos comestíveis, de forma ovoide.

chape
CHAPE: No Chile, tranças no cabelo.

chape
CHAPE: Em Chile, determinados tipos de moluscos, alguns mantimentos.

chapego
Eu CHAPEGO: em Hinojosa de Douro, município de Salamanca, o velho chapéu de palha.

chaperón
ACOMPANHANTE: Chanfrar fita para cobrir as articulações.

chapescar
CHAPESCAR: Na Germânia, escapar, fuga.

chapeta
Cerqueira Santos: No México, Razorback, corpo liso e prata pele de peixe.

chapete
CHAPETE: No filho de Huánuco, Peru, do departamento de espanhol.

chapete
CHAPETE: Em Bolívia, fazendo boneco de neve muito primitivo, muito vermelho.

chapeton
ESPELHO: Em México, fatia de prata com a qual estão decorados arneses de sela.

chapiadora
CHAPIADORA: Mulher que faz qualquer coisa por dinheiro.

chapin
CHAPÍN: Peixe da família ostracionidos, que vive em mares tropicais e é semelhante do polkadot Ostraciidae.

chapin
CHAPÍN: barco pequeno de fundo plano e curva plana.

chapin
CHAPÍN: Tipos de calçado com sola de cortiça, usada pelas mulheres no século XVI.

chapmanita
CHAPMANITE: Minério do tipo dos filossilicatos, que cristaliza no sistema monoclínico.

chapon
CHAPON: Lanador, que organiza os navios velhos.

chapon
CHAPON: Tinta mancha grande.

chapona
CHAPONA: Vestido ou corpete de barbeiro.

chapona
CHAPONA: Na Argentina, saco do baixinho, tipo de casaco.

chapona
CHAPONA: vestuário exterior que usam as mulheres para capa é o busto.

chapore
Chapore: No México, tortilla de farinha de trigo grossa.

chapote
SPLASH: quantidade de água que é verificação do sucesso com as mãos, nos olhos ou no rosto.

chaptalización
Chaptalização: Prática consistente em adicionar açúcar ao mosto durante a fermentação, para obter um vinho com
maior grau de álcool.

chapul-max
Chapul-max: No México, chipil, chepil, planta da família das leguminosas.

chapulhuacán
Chapulhuacán: Município do México, no estado de Hidalgo. -(Chapulhuacán com C, letras maiusculas).

chapulquelite
Chapulquelite: Planta de cleome o género, o que comem os caules macios como serralha.

chaqui
CHAQUI: De pequena moeda de prata indiana Oriental equivalente a 3 pence da Inglaterra.

chara
CHARA: Em Guatemala, Blue Bird.

chara
CHARA: Existem jovens tronco reto.

chara
CHARA: Na Colômbia, espécie de melancolia ou cansaço.

chara
CHARA: Colombiano no departamento de Nariño, sopa feita com cevada tostada.

chara
CHARA: Em Venezuela, huerta, estadia, pequeno quinta, parque infantil.

chara
CHARA: No Chile, avestruz jovem.

charabasca
CHARABASCA: Ramujo, que são cortadas de Oliveira Ramos

charabon
CHARABON: ganancioso.

charabon
CHARABON: Na Bolívia, criança. -

charabon
CHARABON: Na Argentina e Bolívia, avestruz jovem; reprodução da Rhea.

charada
CHARADA: Alava, fogueira.

charada
CHARADA: Aragão, sinalizador de curta duração.

charadrius
Douradinha: Gênero de ave caradriformes da família das tarambolas conhecido como borrelhos, tarambolas ou
papagaios em Hispamoamerica.

charagua
CHARAGUA: em Venezuela, conectado grande, de boca larga e forma semicircular, que são usados para o transporte
de água e como depósito de alimentos de animais.

charahuilla
CHARAHUILLA: no sul do Chile, calzones.

charambil
CHARAMBIL: Lustres de gelo que é formado nas calhas dos telhados.

charamusquita
Charamusquita: México 1: cogumelo preto gachupin. -2: rato de fungo orelha.

charanda
Charanda: Tipo de cachaça típica de Michoacan.

chardonnay
Chardonnay: Branco uva, um dos melhores, de origem borgonhesa.

charemba
Charemba: No México, capulin, frutos globosos.

chari
CHARI: Grande rio da África Central que desagua no lago Chade.

charicurinda
Charicurinda: Feijão de Tamale contendo milho preto cozido em cinzas, que é misturado com uma pequena quantidade
de milho branco e sobrou um pouco azedo.

charis
Charis: Número de asteroide 627 da série.

charita
CHARITA: Na Argentina, o pombo de avestruz.

charita
CHARITA: Na Argentina, o pombo de avestruz.

charlotte
CHARLOTTE: Número de asteroide 543 da série.

charmosyna
Charmosyna: Um género de aves passeriformes da família da psitaculidos originário da Australásia e Indonésia.

charo
Chagas: na Germânia, o céu.

charoc
CHAROC: Moeda de prata do Índias Orientais equivalente de um xelim da Inglaterra.

charocheca
CHAROCHECA: Pequena medida para a bebida, o que é dado aos soldados do exército russo, no momento do
toloqueno para comer, estar de serviço.

charol
PATENTE: verniz muito brilhante e permanente.

charpazo
CHARPAZO: Na Extremadura, chuva torrencial.

charrascales
CHARRASCAL. -Baldios campo normalmente coberto de ervas daninhas.

charrascales
CHARRASCAL. -Corvo.

charrito
Charrito: Variedade de peixes consumidos no Golfo do México e da costa do Pacífico.

charro negro
Charro preto: coquetel feito com tequila, misturado com a bebida de coca-cola.

chasiempis
Atraso: Um género de aves da família da monarquidos endémica das ilhas havaianas.

chatarra
Ferro-velho: em México, pequenas porções de comida ou restos de comida, usado para fazer a comida ou um prato

como a eliminação ou a discada.

chatín
Bike: No México, surdamente banana frita acompanhando pratos salgados ou ovos mexidos com açúcar que vem com
o café.

chato
CHATO: Comumente, pequena taça de vinho.

chaton
CHATON: Anteriormente, prego ou plano de botão sobre o ornamento.

chauchau
CHAUCHAU: Pássaro da América, não é bem avaliado, que abunda em território colombiano dos Timana, Mariquita e
Neiva.

chaucheo
Chaucheo: No Chile, desejo excessivo de adquirir dinheiro independentemente da legalidade dos meios de
comunicação.

chauchudo
Chauchudo, da: no Chile, rico, rico.

chauna
Chauna: Um género de aquático aves anseriformes da família do animidos que habitam os pântanos da América do Sul
e são chamados de chajaes, tapacares, chicaguires ou chavarries.

chaury
CHAURY: Prata moeda de equivalente a 6 salários e 8 dinheiros torneses Geórgia.

chava
CHAVA: Planta cactacea Oajaca, no México.

chava
CHAVA: na Colômbia, batata especial, que leva amido.

chava
CHAVA: nos departamentos de Boyacá e Cundinamarca da República Dominicana, grande botão uma bolsa ou
casaco.

chavacanes
Chavacanes: No México, biscoitos finos feitos com massa de milho, seca e misturada com banha, ralado panela e anis.

chavantes
Chavantes: Tribo indígena do Brasil.

chavonis
Chavonis: Tecido de algodão indiano.

chay
Chay: Em Guatemala, pedra de Ray.

chay-uah
Chay-uah: Tamale preparado com revolta em massa de milho com chaya picada, banha de porco e feijão espelon, é
envolto em uma folha de bananeira e servido com molho de tomate.

chaya
CHAYA: Prata pequena moeda, Pérsia, equivalente ao salário de 4 e 7 torneses de dinheiro.

chaya
CHAY: no Chile, panela de barro e, por extensão, panela de ferro elenco de três pernas.

chaye
Chaye: em El Salvador, pedaço de corte de vidro.

chayocamote
Chayocamote: No México, chinchayote, raiz da planta de chuchu.

chayopines
Chayopines: Indígenas e família tajana-coahuilteca do México.

chayote
Chuchu: No México, fruta carnuda e suculenta, com sabor de Dim, da família das Cucurbitaceae.

chayotestle
Chayotestle: No México, chinchayote, raiz da planta de chuchu. Também chayotextle.

chaza
"Chaza": Gestão que é executado para mantê-lo no quarto traseiro, tornando-se avançar, através de saltos com a
cavalo levantou as mãos.

chazia
Chazia: Em Marrocos, cobrou pesados impostos.

chácata

Chacata: Em México, Mesquite, árvore genealógica de leguminosa. Também chachaca.

chebel
CHEBEL: Em Marrocos, monte, montanha.

chebrón
CHEBRON: Em heráldica, peça em forma de meia-sotuer com a ponta no centro da cabeça.

cheche
CHECHE: Em Cuba, assédio moral, homem arrogante.

chechem
CHEMCHEM: América Central árvore madeira valorizada em mobiliário de luxo.

checheres
CHECHERE: Membro viril. MATERIAL: Plural de chechere.

cheda
CHEDA: Moeda de estanho, o Reino da Cheda nas Índias, perto do Grand Mughal.

chefel
CHEFEL: Última medida bruta para os agregados, de diversos países do Norte, principalmente para a Holanda.

cheiro
CHEIRO: Montuno e pelo mau cheiro cheiro de extensão.

cheje
Pampa: Em Honduras, vincular em uma cadeia.

cheldal
CHELDAL: Moeda de prata da Dinamarca e algumas áreas da Alemanha, equivalente a 12 reales de vellón.

chele
CHELE: Em Honduras e disse de uma pessoa, de pele avermelhada.

chele
CHELE: Legaña, pitarra, Pittana.

