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Dicionário de significados gerado por pt.significadode.org

chupapoto
CHUPAPOTO: Em botânica, planta primavera que suga o néctar de suas próprias flores.

chupipi
Chupipi: Escalador de planta da família das Asclepiadaceas que abunda nas margens do Sotavento em Veracruz.
Também chupipe.

chupón
MAMILO: tubo de combustão.

chupón
MAMILO: Bombas de êmbolo para drenagem.

chupón
MAMILO: No Chile, planta da família Bromeliaceae.

chuqui
CHUQUI: Espécie de canção muito melodiosa oriole.

chuqui
CHUQUI: No Peru, haste de junco grosso.

chuqui
CHUQUI: No antigo Peru, lança, arde.

chuqui
CHUQUI: Nada apeñuscada, fechado, denso.

chuquiapan
CHUQUIAPAN: Cidade do México, no município de Lázaro Cárdenas no estado de Michoacán de Ocampo.

chuquiza
Chuquiza: Na mulher do Chile, Chuquisaca, de vida alegre.

churco
CHURCO: Planta oxalidaceae gigantesco do Chile.

churepo
CHUREPO, PA: Na Nicarágua e disse de uma pessoa, que tem os lábios grossos e afundou sua boca.

churra
CHURRA: Salamanca, prisão, os prisioneiros.

churristate
CHURRISTATE: Na Costa Rica, planta trepadeira de malvaceae, servindo comida para coelhos, especialmente.

churrutera
Churrutera: Aragão, imundo, sujo.

churu
Samara cristina: No Panamá, o grão da casca de arroz, que é Descartado para cozinhá-lo.

churupo
CHURUPO: Moeda da Venezuela ex cobre.

chus
CHUS: Ática de medida para líquidos que também usou os romanos e correspondeu a 7 libras e 8 onças de Castela.

chusta
CHUSTA: Na Bolívia, ponto de exclamação com o qual pretende impor o silêncio.

chusta
CHUSTA: em lugares de bacia e Navarra, La brasa, pavesa, faísca do repouso.

chusta
CHUSTA: Em Alava, muito magro de pedaço de carne.

chuste
CHUSTE: na Costa Rica, amarelo.

chuti
Chuti: Em México, shuti, xuti, caracol de água doce.

chuto
CHUTO: disse é do indivíduo ao meio vestido e que estão faltando, principalmente, aquelas calças.

chuto
Eu CHUTO: em Bolívia, o cabelo de louro pessoa claro.

chuto
CHUTO: Walker delas crianças.

chuto
CHUTO: no departamento peruano de Apurimac, um doce feito de pêssegos verdes sancochados e adoçado com
melaço.

chuto
Eu CHUTO: frente de gôndolas e outro caminhão consistindo de uma cabana, um motor e um chassi curto.

chuto
CHUTO: Animal sem cauda.

chuva
CHUVA: Em Peru, nome de um macaco do gênero da América do Sul.

chuvii
Joanaberget: No México, verme jonote árvore.

chuye
CHUYE: Na Bolívia, bola Átila com que as crianças brincam.

chuza
CHUZA: No México, lança consistindo de derrubar uma vez todos os clubes do bilhar e jogos de boliche.

chuzco
CHUZCO: Em Salamanca, rescano ou pedaço de pão.

chuzo
CHUZO: Pica ou lança curta usando o sereno.

chúcata
Chucata: Em México, Mesquite, árvore genealógica de leguminosa.

chúmata
Chumata: Ameixa que ocorre no estado mexicano de Guerrero.

chúripo
Churipo: Prato especial e festivo para o purepechas de Michoacán.

chysey
CHYSEY: Asteroide o número 202 da série.

ch´am
CH´am: No México, aguama, planta Stemless. Também ch´om.

ciambotta
CIAMBOTTA: Prato típico do Sul da Itália, que consiste essencialmente de um guisado.

ciana
CIANA: Asteroide número 403, da série.

cianotriquita
CYANOTRICHITE: Mineral do grupo de sulfatos; Sulfato cuprico-aluminico básico que cristaliza no sistema
ortorrômbico. Também chamado de lettsomita.

ciato
CYATHIUM: Pequena medida tinha pelos hebreus, gregos e romanos para fluidos que ascenderam a 2 conchas.

ciba
CIBA: Pedra branca, similar ao mármore, que os índios usavam para contas.

ciba
CIBA: Gíria, você quer saber.

cibao
Cibao: Região cultiral da República Dominicana, localizada na porção norte do país.

cibarcos
CIBARCOS: Vila velha que habitou a costa norte da Galiza.

cibeles
Cibele: A terra.

cibi
ERIANE: Fijiano de dança de guerra, realizada antes ou depois de uma batalha.

ciborg
CYBORG: É composta de matéria orgânica e dispositivos eletrônicos.

cicaba
CICABA: Ave de rapina noturna.

cicada
CIGARRA: Cientista de nome da cigarra.

cicarazate
CICARAZATE: em germania, apreensão, ladrão de sacos.

cicchetti
CICCHETTI: Jesus é os pequenos pratos servidos como aperitivo em algumas partes da Itália.

cicchetti
CICCHETTI: Jesus é os pequenos pratos servidos como aperitivo em algumas partes da Itália.

cichladusa
Cichladusa: Um género de aves passeriformes da família da ave Flycatcher.

cicinnurus
Cicinnurus: Gênero de ave passeriforme da família dos pássaros família aves do paraíso, endémicos da Nova Guiné e
ilhas adjacentes.

ciclogénesis
CICLOGÊNESE: em meteorologia, o nascimento ou a formação de um ciclone.

ciclometría
Ciclometria: Arte de círculos ou ciclos de medição.

ciclometro
Ciclômetro: Instrumento para medir círculos ou ciclos.

ciclomiarios
Ciclomiarios: em zoologia, grupo de tunicados, corpo em forma de barril.

ciclonomía
Ciclonomia: em física, estudo ou teoria sobre ciclones.

ciclopea
Ciclopea: Na Roma antiga, imitar representações no qual estão incluídos os fatos que a fábula atribuída para o ciclope.

ciclopión
Ciclopion: Anatomia, nome dado para a córnea opaca ou esclerótica.

ciclopita
Ciclopita: Mineral que ocorre em cristais tabulares do tipo anortico e é composto por silicato de alumina e limão.

ciclopía
Ciclopia: Monstruosidade dos Ciclopes, caracterizada pela fusão do duas olho órbitas.

ciclospondilos
Ciclospondilos: Nome dado aos peixes, como alguns selaceosraias, no qual calcificação ocorre ao longo do

comprimento inteiro do corpo vertebral.

ciclostomátidos
Ciclostomatidos: em zoologia, subordem dos briozoários moluscoideos.

ciclostómidos
Ciclostomidos: Família de moluscos prosobranch.

ciclotecnia
Ciclotecnia: Um conjunto de métodos utilizados para o cálculo numérico da circunferência e seus arcos.

ciclotomía
Ciclotomia: através da operação de catarata de ciclotomo.

ciclotomo
Ciclotomo: Ferramenta que os oftalmologistas usadas para incisão da córnea em operação de catarata, definindo ao
mesmo tempo o globo ocular.

ciclóstomo
Ciclostomo: Um gênero de moluscos prosobranch.

cicnio
Cicnio: Espécie de ferve rígida e difusa que preto por dessecação.

cicno
CICNO: Na mitologia grega, filho de Ares e Pelópia.

ciconia
Ciconia: Gênero de aves ciconiformes da família de cegonhas que habitam o velho mundo exceto a cegonha, maguari
que vive na América do Sul.

ciconinos
Ciconinos: Zoologia um dos seis subfamílias que divide a família do ardeidas, da ordem de aves pernaltas.

cicote
CICOTE: Em Cuba, a porcaria que é criação dos pés.

cicote
CICOTE: Na Colômbia, preto de Jennifer.

cicuas
Cicuas: No México, as veias da folha banana extraído como tiras ou fios. Também cuicas.

cicurar
Cicurar: Domar animais selvagens.

cidaria
Cidaria: Tiara carregando os reis da Pérsia, Arménia e Pártia.

cidario
Cidario: Um género de equinodermos Echinoids da agenda regular.

cidipe
CYDIPPE: Sacerdotisa de Hera, a mãe de Cléobis e Biton.

cielo abierto
Openwork: Sem-abrigo ou cobertura.

cien
Cem: latrina, WC, casa de banho.

ciencia
Ciência: Asteroide número 454, da série.

cierno
Eu CIERNO: em Astúrias e León, núcleo ou coração da planta.

cierre
FECHAMENTO: No Uruguai e Venezuela, zip para vestuário.

cierro
FECHAMENTO: Em Salamanca, cercado grande utilização agrícola.

cigarrillo
Cigarro: No México, biscoito em forma de tubo, também chamado cigarro russo.

cigoitia
ZIGOITIA: Município espanhol na província de Álava.

cigua
Bate-papo: Em Cuba, Conus.

ciguamonte
Ciguamonte: No México, eu guisado preparado em indígenas com carne de animais selvagens ou comunidades
selvagens. Também chamado de ciguamut e cihuamonte.

cigüeña
Cegonha: Aparelhamento que utilizou durante a idade média nos cercos de praças fortes para observar movimentos
fora dos muros cercas sitiada e orientar os assaltantes.

cigüeñal
Manivela: Eixo com cotovelos que, através de um jogo de bielas, transformado em circular um retilíneo alternado
movimento ou vice-versa.

cila
CILA: Na mitologia grega, uma princesa de Troia, filha de Laomedonte, ninfa Estrimon e a esposa de Timetes.

cilantrón
Cilantron: No México, salsa rancho.

cilenos
CILENOS: antiga aldeia da zona de Vigo ou Pontevedra.

cilicio
Pano de saco: Tira de cerdas ou correntes de ponta de ferro, apertado ao corpo ao lado da carne, que mortificação
usado algumas pessoas.

cilindrita
Cilindrita: Sulfoantimoniuro e arsenieto de chumbo e estanho com impurezas de prata, que cristaliza no sistema
triclínico e pinacoidal.

cillán
CILLÁN: Município espanhol na província de Ávila.

cilo
CILO: Tremor espasmódico da pálpebra superior.

cilo
CILO: Tremor espasmódico da pálpebra superior.

cilos
ÁGUA: Com o vale de Roncal, nome dando para os buracos que tem rodada lareiras sob o telhado e que o Huno.

cilosis
CILOSIS: Tremor da pálpebra superior.

cimarrón
Cimarron: No México, o adjetivo que é dado para plantas silvestres, de cujo nome ou a espécie é cultivada.

cimbal
Cimbal: Aragão, campanha.

cimbalico
Cimbalico: Aragão, sino pequeno.

cimbel
Engodo: Aragão, bagunça, eu jaleo.

cimbio
CIMBIO: espécie de vidro, que ao modo de sal, é usado no velho clássico.

cimento
CIMENTO: Cimento de forma verbo conjugação. COMPILAÇÃO: Construir, digamos, base, assento, consolidar, fundar,
instituir, estabelecer, construir.

cimera
Cimeira: parte superior do morrião de um tecido que costumava decorar é com penas.

cimera
CINERA: em heráldica, qualquer ornamento que em armas é colocado em cima do capacete ou capacete.

cimera
CIMERA: Medida para agregados usados na Sicília, que contém 450 quilos, peso, espessura de Paris.

cimero
CIMERO: separadamente.

cimillo
CIMILLO: Haste que liga-se ao dois ramos de uma árvore e qual é fixado um pássaro, que serve como uma isca, para
atrair e outras aves de caça.

cimolita
CIMOLITA: Acinzentado barro branco ou avermelhado, constituído por um silicato hidratado de alumina e que parece
ser a variedade de pyrophyllite.

cimopolia
CIMOPOLIA: Alga, filamentoso da família poliperos que cresce no mar das Antilhas.

cimopolia
CIMOPOLIA: Família filamentosa da Alga poliperos e cujo tipo é o cimopolia.

cimopoliaceas
CIMOPOLIACEAS: Grupo de algas que formam uma tribo da família da poliperos e cujo tipo é o cimopolia.

cimorra
CIMORRA: No Peru, huachuma.

cimorra
CIMORRA: anteriormente em medicina veterinária, catarro nasal dos animais.

cimófana
CIMOFANA: Pedra preciosa de verde-amarelado, composto de glucina aluminato.

cimpual
Cimpual: No México, malmequeres, planta herbácea de folhas aparadas.

cina
CINA: Na Bolívia, forno para transformar carvão de lenha.

cincgartrellita
Cincgartrellita: Arseniato hidroxilados e hidratado chumbo-zinco, que cristaliza no sistema triclínico e pinacoidal.

cincho
CINTO: Entrançadas grama Esparto que forma o contorno do encella.

cincho
CINTO: Porção do arco de saída no intradorso de uma abóbada.

cincho
CINTA: Na Nicarágua, molde quadrado de madeira, para fazer o queijo.

cincita
Acessível: Minério de óxido de zinco que cristalisa-se no sistema hexagonal, classe bipiramidal forma piramidal.

cinclocerthia
Cinclocerthia: Um género de aves passeriformes da família dos mimids que povoam as pequenas Antilhas.

cinclodes
Cinclodes: Um género de aves passeriformes da família Furnariidae, distribuído pela Colômbia, Venezuela, Argentina e
Chile.

cinclosoma
Cinclosoma: Um género de aves passeriformes da família da cinclosomatidos, que são distribuídos na Austrália e Nova

Guiné.

cincmelanterita
Cincmelanterita: Sulfato de zinco, sem adicionais ânions que cristalizam no sistema monoclínico e prismático hidratado.

cinco especias
Cinco especiarias: mistura chinesa de estrela de anis, cravo, erva-doce, canela e pimenta.

cincocromita
Cincocromita: Óxido de zinco e cromo que cristaliza no sistema isométrico e hexoctaedrico.

cincolote
Cincolote: Em México, caixa ou troje usado para manter as espigas de milho. Também cencolote.

cincoquelite
Cincoquelite: Plantas verdes agrupados de cinco em cinco anos.

cincowoodwardita
Cincowoodwardita: Zinco triclínico e hidratado de sulfato e alumínio e hidroxila de ânions adicionais que cristaliza no
sistema trigonal.

cinico
CÍNICO: A escola filosófica de Antisthenes.

cinnycerthia
Wren: Um género de aves passeriformes da família dos pássaros trogloditidos, nativas da América do Sul.

cinnyricinclus
Cinnyricinclus: Um género de aves passeriformes da família dos estorninhos vivendo em áreas arborizadas da África
negra.

cinnyris
Beija-flor: Um género de aves passeriformes da família dos pássaros canarinhos.

cinquena
Quinto: Fio para armadilhas.

cinta
FITA: rede de cânhamo para apanhar atum.

cintalapa
CINTALAPA: Município do México, no estado de Chiapas.

cintero
Cintero: Aragão, treliça para hérnia.

cintilla
Cinta: Pescar em água salgada, corpo alongado e comprimido em Kosswigichthys, terminada em ponta e barbatana de
cauda.

cipo
CIPÓ: Planta sarmentosa e trepadeira ou Liana que há muita variedade nas montanhas.

cipo
CIPÓ: Pilastra ou pedaço de coluna erguido em memória de uma pessoa falecida.

cipote
CIPOTE: Baqueta.

cipotudos
CIPOTUDOS; Plural de cipotudo.-CIPOTUDO, DA: na Colômbia, disse que são pessoas ou coisas de tamanho muito
grande, extraordinário.

circaetus
Circaetis: O género da família de aves accipitriformes dos hawks que são distribuídos através da África Subsariana,
nomeadamente dedos presente em Espanha.

circe
CIRCE: Asteroide o número 34 da série.

circe
CIRCE: Perspicaz.

circo
CIRCO: Semicircular bacia rodeada por encostas íngremes onde acumula neve.

circo
CIRCO: Cratera lunar.

circonolita
Circonolita: Anidro óxido de cálcio, ítrio, zircônio, titânio, magnésio e alumínio que cristaliza-se em multimetalico o
sistema: ortorrômbico, monoclínico e trigoan dependendo do plitipos.

circus
Circo: Um género da família de aves accipitriformes dos hawks que inclui espécies de Harriers, que habitam as zonas
húmidas do velho e novo mundo.

cirene
CYRENE: Na mitologia grega, Thessaly ninfa, filha de Hipseu, rei dos lápitas, que gerou isso ao lado de Clidanope.

cirene
CYRENE: Asteroide o número 133, da série.

ciridops
Ciridops: Gênero extinto de aves Honeycreepers havaiana que desde os tempos pré-históricos habitaram as ilhas do
Havaí, Molokai, Kauai e Oahu.

cirigaña
CIRIGANA: Na Andaluzia, bajulação, subserviência, bajulação.

cirigaña
CIRIGANA: Na Andaluzia, eu chasco.

cirigaña
CIRIGANA: Gritante, uma coisa muito pequena, a menor coisa.

cirila
JALDE: Bush muito pelado de folhas lanceoladas, própria da América.

cirimín
Cirimin: Aragão, jogo, geralmente meninas, que consistia em saltar sobre uma série de caixas marcadas no chão com
giz, com suficiente habilidade para não pisar neles.

ciriri
CIRIRI: na Colômbia, espécie de falcão muito ousado.

cis
CIS: Um género de insectos coleópteros.

cisca
NeIa: Carrizo, grama.

cisca
NeIa: Em México, vergonha, receio, mortificação.

cisibio
CISIBIO: vidro grego para beber, muito grande, feito de madeira e com apenas uma alça.

cisla

CISLA: Município espanhol na província de Ávila.

cisne
Swan: Villa dos EUA, em Illinois e no Condado de Wayne.

cisne
Swan: Constelação do hemisfério norte que passa através da Via Láctea.

cispsele
CISPSELE: medida para os agregados que usou o grego e correspondeu a 6 alqueires de Castilla.

cissa
CISSA: Um género de aves passeriformes da família do corvo, que é distribuído por toda a Ásia.

cister
CISTERCIENSE: Ordem religiosa fundada por são Roberto de Molesmes.

cisternas
CISTERNA. -Reservatório subterrâneo, onde está a pontos de água coletados e preservados eu que leva a um rio ou
Primavera. CISTERNAS. -Pl. , tanque.

cisticola
Cisticola: Um género de aves passeriformes da família dos pássaros cisticolidos

cistocele
CISTOCELE: Bexiga caída.

cistoforo
CISTOPHORUS: Prata moeda da Grécia para o denário romano.

cistothorus
Tiririca: Um género de aves passeriformes da família dos trogloditidos, cujo habitat é distribuído do Canadá a Tierra del
Fuego e ilhas do Atlântico Sul, conhecido como Fábio, ratonas e chivirines.

citara
CITADO: em desuso, almofada, travesseiro.

citigrados
Citigrados: Tribo da aracnoide araneidos dipneumonidos.

citola
CITOLE: Tala batendo continuamente contra a moenda.

citronela
CITRONELA: Em botânica, qualquer gramíneas que ocorre também o nome de sontal, capim-limão ou erva-cidreira e
seus rizomas usados para perfumes, licores e tabaco de condimento.

civet
Algália: Ragú de peças de caça preparada com vinho tinto, que termina com o sangue do animal.

cícico
CÍZICO: Cidade antiga da Frígia.

cíclope
Ciclope: Espécie de crustáceo que vive na água estagnada.

címbalo
PRATO: Caneca de Boquiancho para o gado.

cínclidos
Dippers: Família de aves passeriformes, conhecido como dippers, cujo habitat inclui a Europa, Ásia e América.

clacoyo
Clacoyo: No México, tlacoyo, aperitivo.

clafoutis
Clafoutis: Sobremesa Limousin rústico preparado com cereja preta.

clam
MOLUSCO: Pequeno peso usado no Sião.

clamator
Clamator: Gênero da família de aves cuculiformes dos cucos, conhecido como críalos, que vivem na Ásia, África e
Europa.

clamor
GRITO: Ravina ou Brook formada pela chuva violenta.

clamoreo
Macbeth: Contínuo ou chorar.

clancuino
Clancuino: No México, o nome que é dado à pessoa que está perdendo os dentes.

clanepaquelite

Clanepaquelite: Em México, erva santa, acuyo, folha sagrada, momo, tlanepa.

clara
Clara: Asteroide o número 642, da série. -( ) a capital c, clara.

clarisa
CLARISA: Número de asteroide 302, da série.

clarín
CLARIN: Tecido de fio muito fino.

clark
CLARK: Estados Unidos, no Condado de Arkansas.

clarke
CLARKE: Condado dos Estados Unidos. UU. , no Alabama.

claster
CLASTER: Linear medida usada em Hamburgo que contém 6 pés ou 3 anas do país.

claudetita
Claudetita: Formar minério de trióxido de arsênio, que cristaliza no sistema monoclínico, classe prismática.

claudia
CLAUDIA: Asteroide o número 311, da série.

claudiera
Claudiera: Em Aragom, árvore de fruta que dá o greengage.

clausthalita
Clausthalite: Seleneto de chumbo com impurezas de mercúrio, cobalto e cobre que cristaliza no sistema isométrico e
hexoctaedrico.

claustrero
CLAUSTRERO: Mestre de capela da Catedral de Toledo.

clavijo
CLAVIJO: Sting de Prod.

clavillo
CRAVO: Cada uma das tachas de ferro, colocadas na ponte e no segredo do piano para dar direção para as cordas.

clavito
Brad: No México, escova cogumelo.

clavo
1.-prego: em Salamanca, verruga.<br>2.-prego: calo duro que aparece sobre os dedos dos pés.<br>3.-prego: Spice
cheiro muito agradável e aromático e pungente e picante sabor obtidos a partir da flor do clavero.<br>4.-prego: Lechino
de úlceras e feridas.

clavo
PREGO: enxaqueca.

clavo
PREGO. Um tumor que vai nos cavalos a quartela.

clavo
PREGO: Tecido morreu que resulta da fervura.

clavo
PREGO: Casulo seco da flor de clavero, usado como tempero.

clay
CLAY: Condado dos Estados Unidos, no Alabama.

clay
ARGILA: Estados Unidos, no Condado de Arkansas.

claymore
Claymore: Um tipo de viga ou espada escocesa.

clayuda
Clayuda: No México, tlayuda, branco tortilla de milho.

cleburne
CLEBURNE: Estados Unidos, no Condado de Arkansas.

cleburne
CLEBURNE: Condado dos Estados Unidos, no Alabama.

clecuil
Clecuil: No México, tlecuil, tlecuile, formada por três chamados pedra argila braseiro.

clema

SAÍDAS: Peça para articulações elétricas.

clema
SAÍDAS: Na bacia e, comumente, creme; torta de creme.

clementina
CLEMENTINE: Asteroide o número 252 da série.

clemole
Clemole: No México, guisado ou caldo aromatizado com pimentão e tomate, que geralmente envolve legumes e carne.

cleobis
Cléobis: Na mitologia grega, irmão de Biton, renomado por seu amor filial.

cleobulo
CLEÓBULO: um dos sete sábios da Grécia.

cleopatra
Cleópatra: Asteroide o número 216, da série.

clerigo
CLÉRIGO: Na idade média, sábio homem em geral, embora era pagão.

cleveland
CLEVELAND: Estados Unidos, no Condado de Arkansas.

clibanornis
Cambridge: Um género de aves passeriformes da família de Furnariidae cujas espécies são distribuídas do México à
Argentina, conhecida como spinetails ou ticoticos.

clica
Clique: na Nicarágua, as pessoas perdem, covarde, incapaz, demanada.

clica
Clique: Na Argentina, pedaço de metal que se adapta a trava.

clica
Clique: Certo molusco comestível, comum na costa da Espanha, que possui duas válvulas de forma em forma de
coração.

clicar
Clique: Wink, fechar um olho.

clicar
Ciclismo: Polimento e polimento de pedras preciosas.

clima
Clima: Agrimensoria de medida da Roma antiga.

climacteris
Certhia: Um género de aves passeriformes da família dos pássaros climacteridos.

climena
KLYMENE: Asteroide o número 104, da série.

clinoclasa
Clinoclase: Arseniato de cobre hidratado, que cristaliza no sistema monoclínico.

clinocloro
Clinochlore: Silicato de alumínio e magnésio, que cristaliza no sistema monoclínico.

clinohumita
Clinohumita: Fluorifero de silicato de magnésio e ferro, que cristaliza no sistema monoclínico.

clinoptilolita
Clinoptilolita: Zeólita rica em silício, que cristaliza no sistema monoclínico.

clinozoisita
CLINOZOISITE: minério de sorosilicatos a classe 9, do epídoto grupo; Aluminossilicato de cálcio, que cristaliza no
sistema monoclínico e prismático.

clio
CLIO: Musa da história.

clio
CLIO: Asteroide o número 84, da série.

clitemnestra
CLITEMNESTRA: Asteroide o número 179, da série.

clitia
CLITIA: asteroide número 73, da série.

clitia
CLITIA: Na mitologia grega, a ninfa apaixonada por Helios.

clitia
CLIRIA: Na mitologia grega, a ninfa apaixonada por Helios.

clitorhynchus
Clytorhynchus: Gênero de aves passeriformes da família da monarquidos, endémica da Melanésia e Polinésia
ocidental.

clo
CLO: No Chile, figurativa e familiarmente, até o último suspiro, morra.

cloaca
ESGOTO: Órgão excretor de pássaros.

cloe
CLOE: Asteroide número 402, da série.

cloelia
Cloelia: Número de asteroide 661 da série. -( Cloelia com C, capital ).

clorargirita
Chlorargyrite: Cloreto de prata com impurezas comuns de iodo, que cristaliza no sistema isométrico e hexoctaedrico.

clorinda
CLORINDA: Asteroide número 282, da série.

cloris
CLORIS: Filha de Níobe e Anfião, deusa grega dos jardins.

cloritoide
Chloritoid: Silicato de alumínio de ferro que cristaliza no sistema monoclínico.

cloto
MYTHOLOGICAL: Número de asteroide 97 da série.

cloto
MYTHOLOGICAL: Na mitologia grega, o mais jovem das Moiras.

clytoctantes
Clytoctante: Um género de aves passeriformes da família da tamnofilidos, nativa da América do Sul, conhecida como
Thamnophilidae ou tamanduás.

cnemophilus

Cnemophilus: Um género de aves passeriformes da família da cnemofilidos, endémica da Nova Guiné e ilhas vizinhas.

cnido
CNIDO: doria antiga cidade onde é processado o culto a Apolo.

cnipodectes
Twistwing: Um género de aves passeriformes da família dos tyranids que vivem na América Central e América do Sul e
são chamados a armadilha da mosca, com folhas redondas sundew ou alitorcidos.

co
CO: Símbolo químico do cobalto.

co
CO: Ilha do mar Egeu.

coa
COA: Na América, vara usada para plantio direto.

coa
COA: Em Venezuela, terra destinada para a sementeira.

coa
COA: Pássaro de México da família do quetzal.

coa
COA: tipo de foice usado pelos povos da América pré-hispânica.

coa
COA: Rio de Portugal que nasce na Serra das mesas de Foios e é afluente do Rio Duero.

coachala
Coachala: No México, cuachala, guisado de frango soupy.

coajitos
Coajitos: No México, eu ensopado de borrego ou carneiro cozido com banha de porco, tomate, alho, cebola, chile
serrano e o sangue do animal.

coamil
Coamil: No México, formas rudimentares de milho que consiste de buracos pregados com coa por fragosas encostas
das colinas. sites não está disponíveis para o arado.

coaña

COAÑA: Município espanhol na província das Astúrias.

coatzacoalcos
Coatzacoalcos: Rio da encosta do Golfo do México que nasce na Serra de Niltepec ou serra Atravesada.

coba
COBA: na Germânia, uma verdadeira moeda.

coba
COBA: Em Marrocos, tenda do sultão.

coba
COBA: Cidade de Angola na província de Cabinda.

cobaltocalcita
Cobaltocalcita: Variedade de calcita com um pequeno teor de cobalto, que cristaliza no sistema trigonal.

cobedo
COBEDO: medida linear usada em Portugal igual da ana de Amsterdam.

cobertón
Coberton: Taxa, edredões, colchas que serve como enfeite e abrigo.

cobia
Beijupirá: No México, esmedregal, peixe.

cobo
COBO: Uma espécie de antílope, amplamente distribuído pelas savanas da África, original por sua mancha branca na
garganta.

cobre
COBRE: O correspondente a 28 polegadas medição linear de Hindustan do pé de Paris.

cobre nativo
Cobre nativo: minério com pequenas quantidades de outros elementos que cristaliza no sistema isométrico e
hexoctaedrico de cobre.

coca
Coca: Vela navio de casco trincado ou tingladillo que apareceu na S. X e foi amplamente utilizado na S. XII.

cocacolo
COCACOLO, o: em Colômbia, FOP, jovem muito afeminado na sua forma de vestido ou boas maneiras.

cocacolo
COCACOLO: algum tipo de chapéu.

cocacolo
COCACOLO: Um corte de cabelo.

cocacolo
COCACOLO: Estudante sem personalidade.

cocamama
COCAMAMA: entre os índios, Quechua, tutelary deusa de coca.

cocarda
Cocarda.-cada uma das peças guarnição colocada em ambos os lados da frontaleras da flange, também chamado de
cucarda ou Roseta.

cocatriz
BASILISCO: Criatura lendária que se parece com um galo com uma cauda de lagarto.

coccopygia
Coccopygia: Um género de aves passeriformes da família do Estrilda que são distribuídos em toda a África
subsahariana.

coccothraustes
Galego: Um género de aves passeriformes da família de tentilhões que são distribuídos na Europa, América e Ásia.

coccyzus
Coccyzus: Gênero da família de aves cuculiformes dos cucos da América, do Canadá ao norte da Argentina.

cocedor
Fogão: Reservatório feito no mar com pedras secas mergulhe a espartaria e proceder à guisado para um mês.

cocentaina
COCENTAINA: Município espanhol na província de Alicante.

cocer
Cozinheiro: Preparar ou tramando algo com discrição.

cochamandrera
Cochamandrera: Aragão, uma pessoa que gosta de estar em tudo.

cochar

COCHAR: em Puerto Rico, deixando a carne de gado, de um local para outro, estimulando sua caminhada com vozes
fortes.

cochel
Carro: No México, carne de porco, carne de porco.

cochera
Garagem: Aragão, celeiro.

cochi
Cauchy: Em México, o nome refere-se a diferentes espécies de peixes.

cochi de monte
Monte Cochi: no México, javali do colarinho.

cochimí
Cochimí: Grupo étnico estabeleceu-se na parte norte da Baixa Califórnia.

cochinita
Cochinita: No México, 1: proposta de carne de porco ou Leitão, especialmente feminino. -2: Eu guisado que, de acordo
com a região, varia em seus ingredientes.

cochise
COCHISE: Bondado dos Estados Unidos, no Arizona.

cochito
Cochito: No México, o nome com os pescadores para designar o peixe de Cauchy ou carne de porco.

cocho
COCHO: Na Andaluzia, rabanete, pelo gelo, tem no interior oco de polpa.

cochoa
Cochoa: Fenero de aves da ordem Passeriformes nativos do Sudeste Asiático. Hoje na família dos tordos.

cochonaille
Cochonnaille: Em França, sinônimo familiar as elaborações de charcutaria, às vezes com tom irônico, sugerindo a ideia
de abundância.

cocinetas
KITCHENETTES: Tribo indígena que vivia nas proximidades do Lago de Maracaibo e hoje vive sob o guajiros, bem
como as cozinhas e as sabriles.

cocinita
COZINHA: Espécie de iodeto de mercúrio.

cocistidos
COCISTIDOS: Grupo de escalada de aves, a família dos cucos.

coclillo
COCLILLO: Caruncho que isso corrói as videiras.

coclillo
COCLULLO: O Alcorão caruncho corrói as videiras.

coco
Coco: Percal, tecido de algodão.

coco
Coco: Arbol de palmeiras, família alta, cujo tronco é removido de uma bebida alcoólica e como resultado disso.

cocoic
Cocoic: Em México, argamassa usada para moer ou molhos de martajar.

cocolmeca
Briar: No México, termo pela designação duas variedades de plantas da família das Liliaceae.

cocolo
COCOLO, o: em Puerto Rico, o preto das Antilhas.

cocolo
COCOLO, o: na batuta de bastão grossa, Antilhas,.

coconaco
Coconaco: No México, Pargo, peixe-espada.

coconino
COCONINO: Condado dos Estados Unidos, no Arizona.

cocotazo
Cocotazo: No México, meia-volta de pão salgado com o centro um pouco difícil.

cocotte
Lavagante: No México, redonda ou oval, com paredes espessas utensílio de cozinha, equipado com duas alças e
tampa que se encaixa perfeitamente.

coctzán
Coctzan: No México, jinicuil, cuajinicuil, fruta, vegetal em forma de cápsula.

cocuite
COCUITE: Em algumas partes do México, plantou o vegetal, chamado de guama fedorento javin, habi, corniso
jamaicano flor de papagaio.

cocula
COCULA: Município do México, no estado de Guerrero.

coda
CODA: Zoquetillo de madeira que é enfileirada no ângulo entrante das duas tabelas.

codal
COUTER: Mugron, sarmiento da videira.

codena
CODEÍNA: na indústria têxtil, grau de resistência do tecido.

codiblanco
Codiblanco: Aragão, ave insetívora.

codo
COTOVELO: Articulação do braço.

codo
COTOVELO: Unidade de distância usada em muitas culturas para sua origem antropométrica.

codon
CÓDON: Bolsa de couro para cobrir o rabo do cavalo.

codonyat
CODONYAT: Aragão, Catalunha e Valência, marmelada.

codzito
Codzito: No México, brotam frito de taco de carne de porco picada, coberta com molho de sopa de tomate e queijo.

coel
COEL: Videira, da família dos cucos ave.

coeligena
Coeligena: Género de aves da família das aves colibris.

coenocorypha
Coenocorypha: Um género de aves da família conhecida como chochitas de Nova Zelândia Sandpiper.

coesita
Coesita: É um polimorfo de sílica (dióxido de silício), cuja formação exige muito alta pressão (de 2 a 3 gigapascales) e
altas temperaturas, que cristaliza no sistema monoclínico.

coeza
Coeza: No México, chinchayote, raiz da planta de chuchu.

cofa
COFA: Plataforma de um mastro para vigia.

cofán
Cofán: Aldeia ameríndia que habita o noroeste da Amazônia, na fronteira entre Equador e Colômbia, entre os rios
Guamés e o Rio Aguarico.

cofee
Coffee: Condado dos Estados Unidos. UU. , no Alabama.

cofosis
SURDEZ: Perda de audição de origem nervosa.

cofradía
GUILD: na Germânia, Conselho de ladrões ou bandidos.

cofre
PEITO: No México, a parte do carro que contêm o motor.

cofre
PEITO: Peixe Teleósteo, da subordem da plectognatos, com o corpo coberto de osso de armadura, cujas espécies
habitam as zonas tórridas do planeta.

cogedera
Punhos: Caixa especial para coletar enxames.

cogna
COGNA: Medida para líquidos utilizados na Toscana para 818 quarts de Castela.

cogo
COGO: eu cabeça de repolho ou alface.

cogolla
COGOLLA: Cerro, otero, collado.

cogolla
COGOLLA: Santander, Copa de uma árvore.

cogolla
COGOLLA: município Alava de Lagran, cabeça.

cogolla
COGOLLA: Na Extremadura, bouquet floral tabaco.

cogollo
Bud:-Copo superior de pinho.

cogollo
Bud: Aristocracia, a sociedade melhor.

cogollo
Bud: No Peru, primeiro um copo de chicha, que é extraído o Polo t-shirt.

cogollo
Bud: Folha de cana de açúcar utilizada como forragem.

cogollo
Bud: Estrofe que dá melhores canções ou melodias chilenas.

cogull
Cogull: Bejuco dando Woody ramos gosto de vime.

cohauila
COAHUILA: Estado do norte do México, cuja capital é Saltillo.

cohenita
Cohenite: Carboneto de ferro, níquel e cobalto, que cristaliza no sistema ortorrômbico dipyramidal.

cohibente
Cohibente: Jesus é dos corpos que são pobres condutores de eletricidade.

cohombro
Pepino: Churros, frigideira de frutas.

cohuayote
Cohuayote: No México, cahuayote, escalada da família da planta asclepiadaceas.

cohuite
Cohuite: No México, quiote, estriada haste de flor da planta do maguey.

coin
MOEDA: Acácia Rod serve para um jogo de crianças.

coin
MOEDA: Nas Astúrias, canto, canto.

cojedes
COJEDES: Estado da Venezuela.

cojinicuil
Cojinicuil: No México, jinicuil, cuajinicuil, cápsula vegetal em forma de frutas.

cojinuda
Cojinuda: No México, da mesma família como a cavala e peixe de características semelhantes.

cojondongo
COJONDONGO: Prato de verão típica da cozinha da Extremadura.

cola
CAUDA: peso usado em Alepo que correponde a 7 libras e 22 quilos de Castilla.

cola de diablo
Demônio cauda: em México, nome dado para a fila de res entomatada.

cola de iguana
Cauda de iguana: no México, bainoro, selvagem do fruto de família de urtiga.

cola de macho
Macho cauda: no México, dulce preparado corta leite cozido em muito semelhante do chongos zamoranos piloncillo.

colache
Colache: Eu guisado de abóboras com chile poblano, alho e cebola.

colación
AGRUPAMENTO: Em Salamanca, aguinaldo, que deu a cidade das crianças.

colada
LAVAGEM: Espada de el CID.

coladera
FILTRO: No México, afunda-se com buracos.

colaga
COLAGA: Salamanca, beco sem saída, geralmente com um esgoto para a recolha de águas pluviais.

colaptes
Colaptes: Gênero da família de aves piciformes de pica-paus que são distribuídos pelos Estados Unidos, do Alasca e
do Canadá para Argentina e Chile, conhecida comumente como carpinteiros.

colasa
COLASA: Em La Alpujarra, variedade de judeu.

colata
COLATA: Nos Pirinéus Aragoneses, lavar, branquear.

colazo
Isabel: Em Venezuela, suspiro, acertou.

colbert
COLBERT: Condado dos Estados Unidos. UU. , no Alabama.

colcannon
Colcannon: Popular prato irlandês.

cole
COLE: Coloquialmente, escola, estabelecimento de ensino.

cole
COLE: Dip, ação elenco de cabeça para a água.

colear
YASMIN: Em Venezuela, assistir a uma festa sem ser convidado.

coleoptero
COLEOPTERA: Ordem de insetos mastigação de carapaça e asas dura chamado élitros, por sua vez cobrindo duas
asas membranosas.

colera

CÓLERA: Pano de algodão branco, etiqueta.

coleto
COLETO: Desafectadas descaramento.

colexo
Colexo: Carne de cabra com caldo de açafrão e repolho.

colibo
Eu colibo: uma oferenda em honra de Santos e em memória do falecido.

colichemarde
Colichemarde: Tipo de espadilha muito popular no final do S. 17 de setembro até meados do S. XVIII.

colin
COLIN; Piano de meia cauda.

colina
HILL: semente de couve e repolho.

colinegro
Pipa: Chama-se assim os vimes, cujas folhas são enegrecidas pelas dicas pela ação de um fungo, prevalente em
gramíneas.

colino
COLINO: Na Colômbia, rebanho que começa de forma.

colino
COLINO: Plantio e semente de repolhos.

colinus
Colinus: Género de aves da família do odontoforidos.

colis
COLIS: Philippine árvore cuja madeira é usada na construção de navios.

colitemblón
Colitemblon: Em mamífero roedor do esquilo-como México, cinza.

coliu
COLIU: Videira Ave, da família da musofagidos, da África, que, por seu enxofre cinzento, é comumente chamada rato
de ave.

colius
Coliiformes: Gênero de coliformes de aves da família da castanotus que habitam a África e são chamados de pássaros
do mouse.

coll
COLL: Aragão, neckbones de carne de porco.

colla
COLLA: Gorget armadura.

colla
COLLA: No Peru, eu miserável, miserável.

colla
COLLA: Náutico, último reboque que desponta em costuras.

colla
COLLA: Tempestade que normalmente sopra do sudoeste, com várias alternativas para rajadas violentas e força
recalmones e pesadas chuvas em mares de Filipinas.

collalba
OENANTHE: Salamanca, chuva torrencial que você até os ossos.

collao
COLLAO: Nome do território em que há um grande lago Titicaca na América do Sul.

collar
COLAR: Cinta de penas que tem certas aves ao redor do pescoço e distingue-se pela sua cor.

collarón
Masculino: Aragão, jugo de mulas, parte de um equipamento para a cavalaria.

collera
COLAR: Em Hinojosa de Douro, concelho de Salamanca, a quantidade de pão fazendo com um alqueire de trigo.

colletas
COLLETAS: Na Colômbia, com prazer os capacetes, bobo.

collo
COLLO: Amêndoa pêssego.

collo

COLLO, LLA: Em Chile, derrotado, derrotado, prisioneiro.

collo
COLLO: No Peru, a antiga medida de capacidade que era usada na época do Império dos incas para medir grãos e que
era sobre o conteúdo de uma cabaça.

collocalia
Collocalia: Género de aves da família dos pássaros andorinhões.

colluricincla
Colluricincla: Um género de aves passeriformes da família da paquicefalidos, que são distribuídos em toda a Austrália,
Nova Guiné e as ilhas próximas.

colma
PREENCHIMENTOS: Dentirrostro pássaro que é uma das espécies do gênero de formiga.

colmato
Eu COLMATO: fazer cereal.

colmena
COLMEIA: Lugar ou prédio onde ele mora muitas pessoas lotadas.

colmenila
COLMENILA: Fungo comestível de Cap aovado consistente, carnudo, Lisa e cilíndrica haste e amarelo escuro acima e
mais pálida abaixo.

colmilleja
VERDEMÃ: Peixe da família da cobitidos, que vive em lagos e rios de curso lento Eurásia.

colo
Colo COLO: Dança popular sérvio.

colobio
COLOBIO: Colobus, túnica que se estendia a seus pés, estreitos e sem mangas e quando eles tinham, só até os
cotovelos.

colochel
COLOCHEL: Desafectadas campanário.

colochera
COLOCHERA: Em Honduras, um conjunto de cabelo de uma pessoa ou animal, relativamente longo e Crespo.

colocho
COLOCHO: Na América Central, Terry, saca-rolhas, loop.

colodro
COLODRO: Aragão, espécie de sapatos de madeira.

colodro
COLODRO: Medida para líquidos que foi usada em Aragão.

cologeno
COLOGENO; AT: que produz a bile.

colomba
COLOMBA: Zurita, respeitoso, dado ou luz, menina mulher da fortuna.

colombo
COLOMBO: Abóbora, longa e curvada.

colomo anona
Colomo creme: no México, malanga, Martin, tubérculo nativo da Ásia.

colon
CÓLON: Parte do intestino grosso entre o ceco e o reto.

colondro
COLONDRO: Salamanca, vara redonda, um pé direito, para apoio das vigas do telhado forte.

colonia
1.-Colónia: residência de verão para as férias das crianças, geralmente no campo ou na praia.<br>2.-Colónia: fita de
seda, Lisa, largura de dois dedos mais ou menos.

colono
COLONO: em Cantábria, obter de lenha, de caules secos, de dicas de milho, de varas, etc., que podem ser
transportadas por uma pessoa na cabeça ou nas costas.

colono
COLONO: Em Burgos, cesta, cesta grande.

coloño
Colono: Cantábria, buscar lenha, seco hastes ou dicas de milho, hastes, etc.

colorado

COLORADO: Estado dos Estados Unidos. UU.

coloradoíta
Coloradoite: Teluriuro de mercúrio com impurezas de chumbo, que cristaliza no sistema isométrico e hexoctaedrico.

colorir
JCV: em desuso, cobri com dissimulação uma coisa.

colpa
LICK: Colcotar que às vezes é usado como um mestre para amálgama de prata.

columba
Columba: Gênero de ave columbifotmes da família dos columbidas, cujos membros são os típicos pombos.

columbia
COLUMBIA: Asteroide o número 327 da série.

columbretes
COLUMBRETES: Pequeno grupo de ilhas vulcânicas, localizado no mar Mediterrâneo, fora da costa de Castellón de la
Plana.

colunga
COLUNGA: Município espanhol na província das Astúrias.

comacina
COMACINA: Asteroide número 489, série.

comadrita
AMIGO: em Cuba, balanço pequeno e sem braços.

comal
COMAL: Mancha escura, mais ou menos rodada, a Indian da Guatemala tem na garupa.

comal
COMAL: Condado dos Estados Unidos. UU. , no Texas.

comal de roña
Rona Comal: no México, comal de barro, que apresenta uma série de ranhuras ou riscos, que são marcados nas
tortilhas ao cozinheiro.

comala
COMALA: município do México, no estado de Colima.

comasa
COMASA: Moeda da ilha de Mocha, no mar do Sul, equivalente a 19 maravedis de velo.

comba
CAMBAGEM: no túmulo de germania, tumba.

combava
Folhas de lima kaffir: kafir Lima, família rugged esférica do rutaceae citrus.

combe
COMBE: Cidade de Angola na província do Bengo.

combi
COMBO: Dito de uma van ou um caminhão, com um volume interno divide espaço com assentos e espaço de carga.

combo
COMBO: tronco ou pedra grande no qual é assento os tanques, para preservá-los da umidade ou para uso com mais
confortá-las canillas por onde anda o veio.

come y calla
Venha e silencioso: receita antiga, tipo de salsicha, feito de carne, presunto cru e perna de porco, temperado com
pimenta, orégano e cravo.

comechingones
Comechingones: Nome dois grupos étnicos originários da Argentina e o Jack-kamiare que habitam as Sierras
Pampeanas das atuais províncias de Córdoba e San Luis.

comedero
ALIMENTADOR: Jar ou gaveta onde está a comida estragada, pássaros e outros animais.

comercio
Comércio: O nome de dois jogos de cartas.

comes
Você come: nome que ocorre no Chile-um tipo de moluscos lamelibranquio.

comevivos
COMEVIVOS: família, antropófago.

comezón
Coceira: Mal-estar Moral, especialmente que faz com que o desejo ou apetite para algo enquanto ele falhar.

comichiar
Comichiar: Município aragonesa de Quinto de Ebro, come pouco.

comida coleta
Fila de comida: comida tradicional de San Cristóbal de las Casas. -( 41 Chiapas;.

comidera
Comidera: Em Oaxaca, alcance máximo que uma mulher pode chegar na cozinha.

comir
Vem: No Peru, cor verde.

comiscal
Comiscal: No México, panela especial de duas bocas e paredes perfuradas. Também comixcal.

comisque
COMISQUE: Salamanca, exigente e pouco para comer.

como se dice queso en zapoteco
ZAPOTECAS, CA: indivíduo membro de um dos mais civilizados e mais poderoso também México é cujo talento
artístico é tesouros de ouro e admiráveis monumentos da região de Oaxaca e Mitla e Monte Albán.

como se dice queso en zapoteco
QUEX: Zapoteca, queijo.

comondú
COMONDÚ: Município do México, no estado de Baja California Sur.

comonfort
COMONFORT: Município do México, no estado de Guanajuato.

compago
Compago: Velho canhão inventado pelos ingleses.

compan
EMPRESA: Moeda de prata do equivalente para 9 salários e 3 dinheiro torneses Índias Oriental.

comparsa
COMPARSA: Pessoa ou entidade que ocupa uma posição secundária, sem destaque.

compodar
COMPODAR: Corte pela metade, os ramos.

